
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  

 

Л. М. ТИТАРЕНКО 

Кафедра філософських та  соціально - політичних наук 
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Соціалізація  особи у 

співвідношенні до суспільно-

політичного життя (соціально-

психологічна компонента) 
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ПЛАН 

1.Особистість як соціально-психологічний 

феномен. 

2.Поняття про соціалізацію.  

3. Соціалізація особи  в контексті громадської  

думки: стан довіри населення до влади 

4. Соціально-психологічні компоненти соціалізації. 
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Питання про те, яким чином соціалізується  

людина  або стає компетентним членом 

суспільства, «старе, як Біблія»: воно завжди 

було в центрі уваги філософів, 

письменників, а в XIX ст. почало 

інтенсивно досліджуватися соціальними 

психологами. 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ- ПРОЦЕС ВХОДЖЕННЯ 

ЛЮДИНИ У СУСПіЛЬСТВО, ЇЇ ВКЛЮЧЕННЯ В СОЦІАЛЬНІ 

ЗВ’ЯЗКИ 

Особистість є  соціально-

психологічним феноменом.  

 Процес засвоєння людиною певної 

системи знань, норм і цінностей, 

притаманних  повноправним 

членам суспільства називають 

соціалізацією. 
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 «Соціалізація" (від лат. Socials - суспільний) 

використовується як наукова категорія. 

-Сприйняття особою суспільних норм, еталонів 

поведінки, поглядів, переконань, засвоєння 

елементів культури, цінностей. 

 Це процес інтеграції особи в суспільство в 

якому  вона  самореалізується. 
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Автор терміна «соціалізація» - американський 

соціолог Ф. Г. Гідінгс, який у 1887 р. у  праці  

«Теорія соціалізації» - сутність соціальної природи 

особи  співвідносно до   соціально-політичного 

життя» та її самореалізації 
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На сучасному етапі  

вітчизняного розвитку 

важливе значення 

мають реалії суспільного 

життя, які забезпечують 

не лише  передумови  

"соціалізації особи,  а і її 

пріоритети 

самореалізації  в соціумі. 

 Самореалізація особи: 

  стан цілковитого соціального 

благополуччя: фізичного, психічного 

почуття задоволеності 

  (комфортного проживання, гарного 

самопочуття, стану здоров’я і т.ін.). 
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Згідно опитувань відомих соціологічних  

джерел: Фонду «Демократичні 

ініціативи», центру «Разумкова», 

Інституту НАН  

ім. Корецького соціології НАН України 

та ін. більшість населення України  

(за терміном 2004р-2015рр) пишалися 

тим, що вони громадяни своєї держави./ 
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Дані останніх соц. досліджень проведених групою 

«Рейтинг» говорять про те, що  на сьогодні українці  

невдоволені практично усіма аспектами життя і 

розвитку країни, а також діями влади. 

Головні проблеми країни 

Війна на Сході 

Корупція в державних  органах 

Безробіття 

Реформи: 

 Ніяких змін в країні немає-40; 

Реформи ідуть у правильному напрямку-3% 

Реформи розпочались :13% 

Реформи відсутні-59% 

Українська Правда.: 21 серпня 2016р 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/21/70

78564/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/21/7078564/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/08/21/7078564/


9 



10 

Громадяни  (85%) вказують  на корумпованість  всіх гілок влади 

Опитування проводилося 26 червня - 18 липня 2016р.  по квотній вибірці, що 

репрезентує доросле населення (від 18 років). 

Опитування проводилося у всіх областях України, крім Автономної Республіки 

Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом 

персонального інтерв'ю за місцем проживання респондентів. 

Всього було опитано 1802 людини. Помилка вибірки не перевищує 2,3%. 

В Центрі Разумкова зазначають загальну недовіру громадян до 

владних інститутів 
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Найважливіші реформи 2016р:  боротьба з корупцією, реформа в СОЗ, у  

судовій системі 
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 76% опитаних українців не довіряють прокуратурі, а 85% впевнені в 

корумпованості судової системи та міліції (52%).        

Опитування проводилось методом онлайн опитування з 26.01.2016 – 04.02.2016.  

Географія дослідження — вся Україна (крім АРК), міське населення, чоловіки і жінки у віці 18-55 років. 

Також, 15% опитаних назвали корумпованими українські школи, 16% — дитячі садки 

та вищі навчальні заклади – 29%. Варто зазначити, що українці вважають заклади 

освіти не самими корумпованими інституціями країни.  
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понад 60% респондентів вважають суддів залежними від 

політиків і олігархів, більше половини населення  звинувачують 

їх у винесенні заздалегідь узгоджених рішень і "круговій поруці". 

Кількість тяжких злочинів зросла. Виросла кількість 

вбивств та злочинів середньої тяжкості.  

Також з’явився такий різновид правопорушень як 

«диверсія». Різко зросла кількість терактів. 
 – (Статистика Генпрокуратури -2016р). 

В цілому опитування показали загальну недовіру громадян до 

інститутів державної юстиції.  
Опитування проводилося з 15 по 25 грудня, похибка вибірки не перевищує 2,3%. Було 

опитано 2040 респондентів у 110 населених пунктах України, крім окупованих 

територій.  

Соціальні установки-готовність діяти певним  

способом, що зумовлює швидкість реагування на 

ситуацію 

http://newsru.ua/pict/big/558242.html
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Директор фонду "Демократичні 

ініціативи" Ірина Бекешкіна: 

»Сильна нація, очевидно,  може 

формуватися в період труднощів 

у період втрат і це значне випробування 

для українського народу, яке він 

(на мою думку),  витримує з честю» //Фонд 

"Демократичні ініціативи «ім. 

І.Кучеріва від 29 січня 2016р. 

Яким чином  формувати соціальне 

благополуччя  (комфортне проживання, 

відмінне самопочуття (стан здоров’я) - 

обирати пріоритети самореалізації  в 

соціумі?  

індекс щастя: сенс життя 
? 
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Як виміряти щастя?  

Символ щастя має форму посмішки, але 

не в Україні.  

http://vgolos.com.ua/data/library/file/turizm/pursuit-of-happiness-mind-map-adam-sicinski.jpg
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Міжнародний індекс «щастя»: 

Українці займають 100-е місце у світовому 

рейтингу(2013р) 

Британський аналітичний центр «New Economics Foundation» 

визначив країни, мешканці яких почуваються щасливими. 

Міжнародні експерти розробили свій показник «щастя» - 

Happy Planet Index. 

 Завдяки Міжнародному індексу щастя фахівці з’ясували, у 

якій країні   (серед 151) панує справжній добробут 

Happy Planet Index складається з трьох 

чинників: добробуту, тривалості життя та 

екологічної ситуації.  

Кожен із цих показників вимірюється окремо: 

1) Благополуччя: 

2) мешканців країн запитували про їхню «Драбину 

життя». 

 Респонденти мали уявити сходи і поставити собі 

оцінку від 0 до 10. Чим вищий бал, тим більшого 

благополуччя досягли люди. 
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2) Очікувана тривалість життя 

У цьому випадку міжнародний індекс 

щастя враховує такий показник як 

здоров'я,  а саме ‒ тривалість життя. 

 Зокрема це дані про здоров’я населення, 

які оприлюднила Організація Об’єднаних 

Націй у «Звіті про людський розвиток». 

За даними ООН, за межею 

бідності проживає більше 80% 

українців, а  прожитковий 

мінімум в Україні наближається 

до порогу бідності 

африканських держав. 

http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/62843-oon-poschitala-skolko-ukraintsev-zhivet-za-chertoj-bednosti.htm
http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/62843-oon-poschitala-skolko-ukraintsev-zhivet-za-chertoj-bednosti.htm
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Згідно з найновішим міжнародним рейтингом, 

найщасливішими є неєвропейські країни: Коста-

Рика, В’єтнам, Колумбія, Беліз, Сальвадор, Ямайка, 

Панама, Венесуела і ін. 

Найменш щасливими є Ботсвана, Чад, Катар, 

Центральноафриканська республіка, Малі, Бахрейн, Нігер, 

Кувейт та Південноафриканська республіка.  

Україна – це країна, в якій проживають освічені, 

толерантні люди.  

Це країна із високим рівнем смертності, 

корупції, в якій важко розвиватися бізнесу.  

Це суспільство,  яке не може дати собі раду зі 

своїми викликами і, як наслідок бореться за 

виживання.  

Якщо подивитися в ретроспективу рейтингів, ми 

побачимо одну і ту ж тенденцію: 

 Україна має «свій рівень» поміж інших країн 

протягом тривалого часу,  може навіть 

покращити його, але потім стається криза і ми 

втрачаємо декілька позицій.  
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Соц. психолог О. Покальчук: (низькі 

стандарти життя, майнове 

розшарування, соціальна апатія – це 

характеристики реалій). 
    Останнім часом кількість 

кримінальних злочинів у мирній частині 

України зросла.  

Причин — кілька. Це і продумані 

провокації, і міграція людей з 

"цікавою біографією" з Донбасу. 

 І не завжди контрольований обіг 

зброї з із зони АТО 

Несоціалізованість і небезпека 
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Для порівняння, Білорусь займає в рейтингу 59-е місце, слідом йде Польща, Росія 

розташувалася на 64-й позиції.  

У п'ятірку лідерів світового індексу щастя увійшли Швейцарія, Ісландія, 

Данія, Норвегія і Канада.  

Аутсайдерами рейтингу стали Бурундія,  Сирія, Бенін і Руанда. 

В щорічному світовому індексі щастя 

(World Happiness Index), який розробили в 

Мережі по виробленню рішень в області 

стійкого розвитку (SDSN) під егідою 

ООН Україна розташувалася 

між Іраном і Іраком (130м), повідомляє 

сайт авторів дослідження. 

У світовому рейтингу Швейцарія очолила світовий 

індекс щастя. Україна посідає 130 місце. Всього у 

рейтингу 158 країн. 

 

http://worldhappiness.report/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinkPvb_KfLAhVKKpoKHTs3DaQQFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2015%2F04%2F24%2F7033213%2F&usg=AFQjCNFAySDd-vW3VcJ1GxyB9mAQtgo9vQ
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Ми повинні стати країною  високих стандартів з демократичними 

принципами управління) де взяти  синергетичну енергію самореалізації?  

Встановлений прожитковий мінімум в Україні на сьогоднішній день становить 1,5 

дол. на день / УНІАН: http://www.unian.ua/society/1067370-za-mejeyu 

 

У світовому рейтингу 

Україна посідає 130 місце 

 (Дані представлені  в 

“Українській  правді”) // 

Україна у глобальних 

рейтингах 2016р. 

http://www.unian.ua/society/1067370-za-mejeyu
http://www.unian.ua/society/1067370-za-mejeyu
http://www.unian.ua/society/1067370-za-mejeyu
http://www.unian.ua/society/1067370-za-mejeyu
http://www.unian.ua/society/1067370-za-mejeyu
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Кабінет Міністрів вирішив переглянути споживчий кошик 

на 2016 рік, який не змінювався 15 років, з 2000 року. 

Виходячи з його складу вираховується прожитковий мінім, 

він - 1218 грн ( на сьогдні-мін зарплата1368 грн) для 

працездатних  і 949 - для пенсіонерів, уточнює "Сегодня". 

Причиною перегляду став 

судовий позов до уряду, поданий у 

квітні 2016р. правозахисником С.  

Батріним з вимогою підвищити прож. 

мінімум до 7 тис. грн і переглянути 

потреби українців. 

http://www.segodnya.ua/economics/enews/v-potrebitelskuyu-korzinu-naroda-dobavyat-deneg-i-uslug-634411.html
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/40571-sud-zastavil-kabmin-peresmotret-potrebitelskuyu-korzinu-ukraintsev.htm
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/40571-sud-zastavil-kabmin-peresmotret-potrebitelskuyu-korzinu-ukraintsev.htm
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/40571-sud-zastavil-kabmin-peresmotret-potrebitelskuyu-korzinu-ukraintsev.htm
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/40571-sud-zastavil-kabmin-peresmotret-potrebitelskuyu-korzinu-ukraintsev.htm
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/40571-sud-zastavil-kabmin-peresmotret-potrebitelskuyu-korzinu-ukraintsev.htm
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Впродовж багатьох років людство живе надіями на більш довершене майбутнє:  

коли зникнуть ворожнеча і суперечки, припиняться війни на землі, а соц.норми 

стануть більш позитивні  
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Особистість-продукт соціалізації 
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Що відбувається сьогодні?  

Недостатня спроможність держаних  органів створювати та підтримувати 

сприятливе життєве  середовище, в якому  особа мала б можливості 

для самореалізації призводять до негативних  наслідків 



27 



28 

Ресоціалізація - процес 

засвоєння нових цінностей, 

норм, ролей та правил 

поведінки замість втрачених 

Десоціалізація - це процес 

відмови від  набутих  

цінностей, норм, ролей і 

правил поведінки. 
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Загальнонаукова точка зору полягає в тому, що держава 

і людина - соціальні партнери в професійно-трудовій та 

інтелектуальній самореалізації.  

Вони взаємозалежні та взаємовідповідальні.   

Посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до 

управлінської діяльності, з метою уникнення проявів корупції, 

запобігання виникненню конфлікту інтересів, удосконалення 

якості життя 
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Дотримання законності, демократичних процедур -   є 

обов'язковими  для функціонування правової держави! 

Прогрес - це відкриття  обдарованих і  успішно-діючих особистостей 



Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Правил етичної 

поведінки державних службовців ” № 65 —11.02.2016: 

служіння державі і суспільству; 

2) гідної поведінки; 

3) доброчесності. 
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Соціалізація з орієнтацією на рівень 

європейських країн  

Теорія самоорганізації К. Поппера: «Відкрите суспільство та його 

вороги» (1945).  

Соціально-політична нестабільність, бідність  виливаються  в 

хронічний стрес для  громадян. 

 Слабкий стан здоров’я та  пригнічений настрій  виступає перешкодою довіри 

населення   до влади. Така ситуація не дає підстав для оптимізму.  

Замість демократичних реформ сталося "первісне захоплення" 

власності, а ринок, не адаптований людяністю і культурою, стає, за 

Д.Соросом  "диким капіталізмом«. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
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Аристотель вказував: »держава створюється не для 

для того, щоб просто жити, а щоб жити щасливо 

Китайське традиційне вчення: людина - 

частина природи і знаходить своє щастя у 

єдності з природою.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Що необхідно зробити що ситуація стала більш оптимістичною? 
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Психологічно здорова людина в 

концепції А. Адлера 

представлена соціально-

корисним типом особистості. 

 Це особистість, в життєвому 

стилі якої є дві базові 

установки: установка на 

соціальний інтерес та 

установка на високий рівень 

активності.  
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 є об’єктивні обставини і суб’єктивні чинники 
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Соціально-психологічний  портрет особистості, як вимір його 

світоглядної позиції. 

Самосвідомість особистості 

Тип 

нервової 

системи 

природні 

потреби 

задатки вікові і 

статеві 

особливості 

інтелект характер 

темпера 

мент 

загальні 

здібності 

інтереси 

здібності 

Свідомість 

особистості 
моральні 

якості 

професійні 

здібності 

Перекона-

ння 
світогляд 

Індивідуальна  модель поведінки  

Соціальо-

психологіч

ні якості 

Психологі-

чні якості 

Психофізіо

-логічні 

якості 
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                              Робота 

 
                      
  

  

  

                              

                                                  Господарська               

діяльність                                           

сімейне життя   
  

                                 Соціальний стан 

Людські взаємини 

спілкування 

  

  

  

  

Я 
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1.1. Робота. 

*Чи маю я чітку картину про свою роботу та її 

головні цілі? 

 *Чи надихає, допомагає мені моя робота в 

досягненні інших життєво-важливих цілей? 

*Яка мета розвитку і досягнень в роботі? 

*Яку роботу я хочу виконувати через десять 

років? 

*Чи є у мене натхнення і мотивація? 

*Що являється для мене мотивацією зараз, 

тепер? А через п’ять років? 

*Які сильні і слабкі сторони моєї мотивації? 

*До яких заходів я можу звернутись, щоб 

впевнитись, що моя робота в найближчі роки 

бути відповідати моїм професійним потребам? 

**Чи можу я створити в своєму колективі  

відкриту і прозору атмосферу? 

Оцінка життєвої ситуації. 
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Чи співпадають професійні потребі з  моїми 

особистими життєво-важливими потребами? 
1.2. Господарська діяльність. 

*Який мій економічний стан? 

*Чи є у мене особистий бюджет - який він, і, чи дотримуюсь я його 

меж? 

*Чи є у мене борги і скільки? 

*Чи отримаю я в випадку необхідності кредит? 

*Які мої потреби в фінансуванні і розміщенні капіталу в найближчі 

роки? 

*Які міри, в випадку необхідності я можу застосовувати для 

покращання економічного стану? 

1.3.Фізичний стан. 
*Який мій загальний фізичний стан? 

*На чому базується моя оцінка?- Власні уявлення, тести, тощо. 

*Чи буваю я на огляді у лікаря ( загальних спеціальних оглядах?) 

*Чи займаюсь регулярно оздоровчими заходами? 

*Чи достатньо я сплю? Чи гармонійно живу, спілкуюсь? 

*Чи правильно харчуюсь? 

*Яка моя вага? 

*В якій кількості  вживаю алкоголь? 

*Яким чином я турбуюсь про своє тіло? 

*Які міри можу прийняти для покращання свого фізичного стану? 
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1.4.Соціальний стан – людські відносини. 

*Чи відверто я цікавлюсь думками, точкою зору інших. А як я їх враховую? 

*Чи цікавлять мене проблеми інших людей? 

*Чи цікавить інших моя точка зору, моя думка? 

*Чи нав’язую я іншим власну думку, точку зору? 

*Чи вмію я слухати? 

*Чи вмію я цінувати людей, з якими працюю, спілкуюсь? Як це проявляється 

на практиці? 

*Чи прагну я розвивати людей, з якими спілкуюсь, якими керую? 

*Як я турбуюсь про дружні відносини? 

*Як я можу розвивати свої відносини зворотного зв’язку? 

1.5. Моральна готовність – психічний стан. 

*Чи розвиваю я себе постійно тим, чи іншим засобом? 

*Чи читаю я регулярно газети, видання, спеціальну літературу тощо? 

*Чи приймаю участь в учбових заходах, зборах, конференціях, спеціальних 

курсах, чи займаюсь самоосвітою та самовдосконаленням? 

*Чи є в мене особистісний план розвитку? 

*Як я можу розвивати свою мотивацію, свій особистий потенціал? 

*Як я оцінюю свій душевний стан? 

1.6.Сімейне життя. 

*Як я розумію значення сім’ї? 

*Яка моя сімейна ситуація на сьогоднішній день? 

*Чи зміниться вона в найближчому майбутньому і як? 

*Чи приділяю я достатньо уваги своїй сім’ї? 

*Чи є в моїй сім’ї спільні захоплення? 

*Чи повністю знаю я членів своєї сім’ї - їх потреби, думки, мрії? 

*Чи можу я створити в своїй сім’ї відкриту і душевну атмосферу? 

*Чи створюю я  в своїй сім’ї надійні умови? 

Як я можу розвивати своє сімейне життя? 
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Висновки: знання своїх недоліків, - наша 

сила, визнання їх - благородство,  а 

виправлення-мудрість… 
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Існує думка, що чим кращий фахівець, тим 

більше він забуває про людяність. Професійне, 

так би мовити, витісняє ціннісне… 

Прогрес починається саме з нас. Він відбувається в 

межах нашого життя й внаслідок наших дій. 

 Цінності самореал. – це те, що нас робить людьми. І 

чим більше ми з ними працюємо, тим більше ми 

стаємо людьми. 
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У технократичних конкурентних умовах необхідно відшукувати те, 

надихає (внутрішні резерви), що дає змогу  бачити перед собою 

перспективи  поліпшення індивідуального та  суспільно-політичного 

життя 
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