
ТЕМА 10. ВИСНОВКИ ТА ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
1. Випробування основ безпеки України. 
2. Формування національних інтересів і цінностей, як шлях посилення 

національної безпеки. 
Рекомендована література: [21, 26, 30, 47, 49, 53, 56, 64]. 
 
1. Випробування основ безпеки України. 
   Дискусії про національну безпеку і способах її забезпечення давно вже 

придбали абсурдний характер і стали схожі на середньовічні теологічні 

суперечки про шляхи досягнення «царства божого». Образ ворога і образ 

партнера в цих суперечках доведені до граничного сенсу - боротьба з 

«абсолютним злом» за рахунок об'єднання з «абсолютним добром». Вибір 

партнерів в даному випадку розглядається крізь призму вибору цінностей, які 

аксіоматично «покладені» в основу діяльності цих партнерів і є незмінними. 
Так як у взаєминах «добра» і «зла» золотої середини не буває, то і 

міфообразів ворогів і партнерів, як втілення цих полюсів, наділяються 

відповідними характеристиками. У випадку з Україною це насамперед: 
- Захід, США і Європа - або «світ демократії та гуманізму», або - змова 

«золотого мільярда», який прагне поневолити слабших. 
- Росія, Євразія - «братські народи», близькі культури і спільні історичні 

інтереси, або - імперія, що заперечує свободу національного вибору і 

цінності громадянського суспільства. 
          Свідомість «борсається», не знаходячи раціонального виходу, який тут 

неможливий в принципі. 
          У самому широкому сенсі, безпека суспільства і держави, ним же 

(суспільством) і заснованого, полягає в забезпеченні стабільного розвитку 

(системи відносин) і нейтралізації, а при необхідності - ліквідації ризиків, 

загроз і їх джерел. Ефективності та адекватності політики безпеки можуть 
допомагати такі якісні параметри, як прогресивність розвитку суспільства 

(економіка, суспільні інститути), стабільність і рівновага (неконфліктність), 

впливовість світовідношення (статус, економічна присутність, імідж), 

наявність або відсутність зовнішніх загроз для території, економіки, 

соціокультурних якостей (традиція, уклади, історична пам'ять). Так що 

питання безпеки дійсно широкі і не можуть обмежуватися лише 

територіальними і військовими аспектами. 
          З іншого боку, будь-яке трактування безпеки та інструментів її 

забезпечення втрачає всякий сенс, якщо в суспільстві відсутній консенсус 

щодо визначення мети і пріоритетів власного розвитку. «Хто ми, звідки і 
куди йдемо?» - Як відповіси, те і будеш захищати. Відповідно, «захищати» - 
означає захищати інтереси, а не «майно». 
  У цьому контексті військово-політична безпека - усунення ризиків і 

загроз, пов'язаних з безпосередніми загрозами для держави і суспільства, і 

водночас - спосіб зміцнення і забезпечення розвитку, який підтримується 

самим суспільством. Національна система безпеки не може суперечити 

суспільним інтересам і запитам на стійкість, інакше вона перетворюється на 



«інше» - інструмент впливу зовнішніх інтересів, реалізацію чужих стратегій 

розвитку. 
  Тому зовнішні інструменти (а такими можуть бути військові союзи, 

двосторонні гарантії та зобов'язання та ін.) не повинні вступати в конфлікт з 

внутрішніми інтересами суспільства. Інакше неадекватна система 

забезпечення безпеки (наприклад, захист території ціною власного 

населення) може сама стати джерелом загроз і конфліктів. Найближчі 

приклади - Молдова і Придністров'я, Грузія та Осетія.  
  У чому полягає ключова проблема, з якою стикаються українці? Перш 

за все, в тому, що досі відсутня внутрішня ціль - орієнтири розвитку і 

розуміння власних меж зростання, формування амбіцій суспільства, що стає 

новою нацією. Еліти позиціонуються лише як статусні соціальні групи. Та, 

власне, і самі представники елітних груп вважають статус і його ієрархічні 

можливості ключовою ознакою і функцією елітарності. Тонка робота духу не 

в пошані. 
Зокрема, компенсаторна формула «руху до Європи» була гарна як 

первинний мотив, але абсолютно не результативна як підстава такого 

розвитку. 
  Поясню більш детально. Базовою передумовою самодостатнього 

розвитку для суспільства, яке на старті державної незалежності переживало 

стан фрагментації і внутрішньої розірваності, була амбіція правлячих еліт 

зорганізуватися в політичну націю. Ця амбіція поступово була прийнята і 

всіма суспільними групами як мета і, одночасно, - як умова сьогоднішнього 

існування разом. Держава, економічні трансформації, навіть соціокультурні 

зміни (зсування історичної пам'яті, зміни в соціальних інститутах, зокрема - 
активна статева емансипація та емансипація поколінь) сприймалися і 

приймалися в якості болючої, але важливої умови. 
   Разом з тим, практичний рух до заявленої мети зіткнувся з викликами, з 

чого втрачається суть цього вибору. 
          Перше - невдачі з умовами. Державу було сконструйовано слабкою і 

корумпованою, реформи і зміни до сьогоднішнього дня не дали очікуваного 

соціального результату, громадська емансипація призвела до фактичного 

соціального загнивання. Непрохідний стан стресу суспільства від виниклих і 

некерованих явищ, таких як дитяча безпритульність, проституція і участь у 

міжнародній секс-індустрії, наркоманія, пандемія захворювань, що мають 

соціальний характер, розрив поколінь і покинута старість (неприпустимий 

ментальний удар для будь-якого суспільства), фактичний напіврозпад 

системи виховання, освіти та охорони здоров'я, найвищий рівень 

інформаційно-політичних маніпуляцій ціннісними установками і мотивацією 

- підірвало саму життєздатність суспільства. 
   Але ще більша метаморфоза відбулася з заявленою целью. 
Національний проект поступово видозмінився: з проекту розвитку він 

преобразився (метаморфоза) в «проект повернення». За своїм змістом 

європейський вибір для української нації все більше нагадував «рух до 



витоків», в результаті якого українці увіллються в ще одну «Сім'ю» (Європи, 

європейських націй, європейців - як завгодно). 
Коло замкнулося: призначення суспільства - пройти «крізь» 

національний український проект і влитися в інший проект - європейський, 

справив ефект ментального замикання. Суспільна свідомість виявилася 

«закупореними» безглуздими орієнтирами й установками, які геть відбили 

мотиви до розвитку, зате примножили мотивацію очікування і споживання. 
Результат такої метаморфози - очікування чуда й зовнішнього захисту. 
  Запитаєте, яке це має відношення до безпеки? Пряме, - суспільство в 

такому стані дійсно може виживати лише за умови зовнішньої підтримки. 
Внутрішніх мотивів і внутрішніх ресурсів для її забезпечення - критичний 

мінімум, та й той пов'язаний переважно з ресурсом державної машини і 

грубою експлуатацією старих матеріальних активів (промисловість, земля, 

інфраструктура). 
  І все ж, вирішення проблеми безпеки потрібно вже сьогодні. Власне, 

кому зараз цікаві загальні міркування, якщо відбулась анексія Криму та 

збройний конфлікт на південному сході України за підтримки Російських 

військових. Вибір міжнародної системи безпеки зараз здійснюється 

переважно на двох підставах - військово-технологічному (за критерієм - 
краще і ефективніше) та ідеологічному (цінності та політичні принципи). 
Здавалося б, все вірно. Якби не одне «але». Сам цей вибір відбувається в 

ситуації, коли радикально змінюється світопорядок, частиною якого є і 

системи безпеки. 
Світопорядок змінюється інституційно. Національні уряди стають 

лише одним з кількох гравців на майданчику світопорядку, поряд з 

глобалістськими організаціями, у яких - є право на часткове розпорядження 

національного суверенітету, великими космоекономічними та 

транснаціональними корпораціями, які мають під контролем цілі сегменти 

національних економік, мережевими організаціями та об'єднаннями на 

релігійній, військовій та іншій основі. 
  Світ змінюється технологічно. Територіальні війни, нафтові конфлікти 

і газові диктатури, все ж відходять у минуле. Глобальна криза, що почалася з 

фінансових ринків, підштовхує до нової інноваційної революції - у сфері 

енергетики, біології, нанотехнологій, комунікацій, транспорті і, відповідно, - 
до нового витка НТП. 

Світ змінюється цивілізаційно. Історико-культурні типи-цивілізації 

зближуються з неймовірною швидкістю. Самобутність з долі перетворюється 

на вибір з різноманітного єдності. Інформаційний простір, “наука без 

кордонів” та глобальна культура - стоїть на порозі недавно такого 

актуального сучасного становлення, з одного боку, і «заперечують нове 

буття» міжцивілізаційними конфліктами, з іншої. Буддисти в Європі та клуби 

Брітні Спірс у Китаї, неофашисти в Росії і «інтернет-держави», тотальне 

захоплення «таємними товариствами» і мільйонні тиражі книг про таємні 

знання - такий цивілізаційний коктейль руйнує будь-які ментальні кордони і 

заборонні бар'єри. На руїнах старих сенсів і стереотипів всі ініціативи, які 



спираються на світопорядок, що минає, живуть недовго - та й то лише в 

медіа-просторі. 
Повертаючись власне до безпеки. Відомі нам з досвіду минулого 

системи безпеки як частина світопорядку завжди відображали характер 

міждержавних відносин і ґрунтуються на пануючому технологічному укладі. 

 Такими були альянси європейських імперій XIX-XX століть - 
Священний союз, Троїстий союз, АНТАНТА, де політичні комунікації  
використання неповоротких регулярних армій в територіальних війнах 

складали механізм співробітництва.  
Блоки, побудовані на ідеологічній основі - НАТО і ОВД, відображали 

більш розвинений устрій і військову організацію - спільні збройні сили під 

єдиним командуванням, з використанням високотехнологічних комунікацій, 

з підрозділами швидкого розгортання і можливістю ведення бойових дій в 

будь-якій точці планети. 
У новому пост-ідеологічному світі - Новому Модерні - йдуть у минуле 

масштабні територіальні війни. Спроба захоплення Іраком території Кувейту 

- напевно, останній конфлікт за останні 20 років минає старої епохи, невдала 

спроба територіальних анексій. 
Нові конфлікти мають місцевий «молекулярний» характер. Це 

переважно громадянські війни на етнічному, релігійному, регіонально-
земельної ґрунті з високим ступенем залучення «зовнішніх сил». В минулому 

масштабні територіальні війни, їх забезпечення давно вже придбали 

абсурдний характер. Велику роль відіграють непрямі методи ведення війни, 

із застосуванням нетипових видів зброї - інформаційного, геотектонічного та 

інших, із залученням до конфлікту спеціалізованих військових корпорацій на 

контрактній основі під виглядом, наприклад, охоронних структур. 
Поява в зоні АТО на сході України сотень найманців, що заміняють 

собою регулярні війська Росії - один з показових прикладів, як 

організовуються війни і управляються зони конфліктів в сучасних умовах. 

Війна НАТО проти талібів в Афганістані та військова операція країн ЄС 

проти сомалійських піратів - теж нова реальність у системі забезпечення 

глобальної безпеки. Крім того, новим викликом світо-порядку стало й те, що 

передові військові технології та зброя масового ураження опиняються  у 

володінні та управлінні не тільки національних урядів, а й недержавних 

організацій.  
І це лише перші приклади конфліктів нового типу, багатоукладних за 

характером, які заперечують всі минулі стратегії та теорії воєн від Сунь Цзи 

до Клаузевіца і Мехена. «Національний суверенітет вже підривається 

організаціями, що відмовляються визнати монополію держави на збройне 

насильство. Армії будуть замінені спеціальними силами безпеки 

поліцейського типу, з одного боку, і бандами головорізів - з іншого, причому 

різниця між ними не цілком проглядається вже сьогодні» (Мартін Ван 

Кревельд «Трансформація війни»). 
Нові війни кінця XX початку XXI століття (Близький Схід, Балкани, 

Кавказ) - війни не за територію і не за ресурс. Це війни за соціальний простір, 



а вірніше - за керованість і контроль над соціальним простором. Суспільний 

капітал у вигляді організованого і керованого людського ресурсу став тепер 

головним предметом конкуренції. Розгортається соціокультурна конкуренція 

за простір життя, стандартів організації життя, управління життєвими 

ресурсами. Епоха геокультури змінює минулі епохи геополітики і 

геоекономіки. 
Простіше кажучи, якщо раніше боролися за «поля», то тепер предмет 

боротьби - «колгоспники», яких потрібно розмістити в створюваних 

глобальних «колгоспах» з відповідним стандартом споживання, кредитною 

підтримкою, джерелами виробництва і послуг.   
Тому кожна нація, кожна держава змушені вже зараз, здавати тест на 

подолання суперечності глобального і національного. Ось лише 

короткий перелік викликів, народжуваних цим протиріччям: 
• обмеження суверенітету і здатність до суверенної національної 

політики в геополітичній та геоекономічній площинах; 
• інтереси національного капіталу і залежність від СОТ, глобальних 

кредитних пірамід, тиску космоекономічного капіталу та ін.; 
• освоєння нових технологічних укладів і жорстка глобальна гонка 

технологічних переозброєнь, заснована на політиці «технологічного 

імперіалізму» і стримування нових центрів зростання (США, ЄС - 
щодо Індії, Китаю, країн ЦСЄ, Росії, країн Латинської Америки). 
• уніфікація соціальних укладів (економічні структури, урбанізація 

життя, набір культурних та інформаційних продуктів) і традицій, опора 

на національний соціо-культурний уклад. Приміром, нова 

високотехнологічна індустріалізація сільського господарства руйнує 

традиціоналістські уклади і фолк-спадщину в багатьох країнах з 

аграрної культурою, в т. ч. - в Україні.  
Вибираючи пріоритет, кожна нація, кожна сучасна держава повинна 

розуміти і адекватно реагувати на свій унікальний набір викликів і ризиків. 
Виклики нового часу для України полягають насамперед у 

необхідності нової капіталізації національного проекту в умовах глобалізації. 

Це означає, насамперед, формулювання і формування передумов для 

національної амбіції в світі, нової політіко-економічної потужності і нової 

статусності в світовому порядку. 
Разом з тим, потрібно враховувати і набір загроз, які вже сьогодні 

стримують капіталізацію національного проекту. Україна, як і більшість 

інших пострадянських держав, у своєму розвитку зіткнулася з трьома 

типами загроз: 
- По-перше, це власне загрози, що виникають в ході пост-соціалістичних 

перетворень, які пов'язані з трансформацією економіки, створенням нових 

суспільних інститутів, зміною системи політичної організації суспільства. Ці 

загрози, як правило, можуть стимулювати внутрішні конфлікти на 

соціальному та етно-культурному ґрунті, проявляються в створенні нових 

диспропорцій в економічній структурі, підсилюють деградацію окремих сфер 

і соціальних інститутів (наука, колективні форми соціальної самоорганізації, 



економічні структури). Загрози пост-соціалістичного розвитку долаються 

тільки шляхом еволюційних перетворень і вимагають великого мистецтва в 

соціальному управлінні. Часто за невдачі пост-соціалістичного транзиту 

суспільства розплачуються реставрацією старих укладів, політичною 

реакцією, новим застоєм у розвитку. 
- Другий тип загроз пов'язаний, насамперед, з тими новими загрозами, які 

виникають перед національними державами та міжнародними союзами в 

зв'язку з кризою глобального фінансового капіталізма. Входження 

національних фінансових систем в мережу глобальних спекуляцій і 

споживчих пірамід, підрив економічного суверенітету і торгові війни під 

прикриттям міжнародних організацій, глобальні спекуляції з валютами і 

скупка знецінених промислових активів космо-економічним капіталом, 

загрози виникнення гострих соціальних конфліктів на тлі різкого погіршення 

фінансово-економічної ситуації - все це несе в собі серйозні ризики підриву 

суверенітету суспільства і навіть кризи державності (небажана перспектива 

для України в наступних роках). 
- Третій тип - власне, зовнішні геополітичні загрози. Їх можна умовно 

розбити на дві групи: 
~ перша група геополітичних загроз пов'язана з проблемами, з якими 

стикаються пост-радянські держави після розпаду СРСР. Це спірність 

кордонів і територій, незавершеність делімітації кордонів, конфлікти на 

історичному та етнокультурному ґрунті, політико-економічні протиріччя, 

пов'язані з промисловою і оборонною спадщиною, складна соціо-
психологічна ситуація і т. д. Приклади - спірна ситуація навколо кордонів 

Азовського моря, шельфів Чорного і Каспійського морів, важка доля 

населення Придністров'я, Карабаху і т. д. 
~ друга група геополітичних загроз - продукт безперервної глобальної 

конкуренції «за місце під сонцем» (конкуренція за доступ до стратегічних 

ресурсів, нові переділи сфер впливу, тероризм, нео-піратство, наркоторгівля), 

або - результат геополітичних суперечностей, що виникли після розпаду 

СРСР (кордони, історичні території - анексія Криму Росією, спірна договірна 

база - приклад з о. Зміїний в суперечці України з Румунією дуже 

повчальний). Трагедії Близького Сходу (Ірак, Афганістан,), Кавказу 

(Вірменія, Азербайджан, Грузія), Балкан (держави колишньої Югославії), 
збройний конфлікт з Росією на сході України, актуалізували проблему 

руйнування системи домовленостей і взаємних гарантій, яка формувалася на 

підставі принципів Паризького договору 1919 року, положень Ялтинсько-
Потсдамських угод і гарантій підтримки міжнародного миру в Гельсінкі 

договорі 1976 року. 
Власне геополітичні загрози і нейтралізуються зараз за допомогою 

зовнішніх систем безпеки - договірного двостороннього співробітництва, 

регіональних військово-політичних асоціацій, санкціонованих операцій 

військових об'єднань під егідою глобалістських структур або ідеологізованих 

військово-політичних блоків. Разом з тим фактичний крах міжнародного 

права і криза сучасного світопорядку вимагає більш комплексного і гнучкого 



підходу до проблеми національної (і в більш вузькому значенні - військово-
політичної) безпеки, змушує переглядати як кошти, так і самі механізми її 

забезпечення. 
Якою ж має бути політика щодо забезпечення національної 

безпеки, щоб вона була максимальною ефективною? 
По-перше, ця політика повинна бути прямо пов'язана з підтримкою 

розвитку національного проекту, з урахуванням реальних умов та викликів 

часу. 
По-друге, це політика егоїстична, що мінімізує глобалістські наслідки, 

що зберігає національні конкурентні переваги. 
В третє, це політика не тільки стримувань і захистів, але і стимулів.  
Політика національної безпеки не може і не повинна зводитися до 

формального «дипломатичного штампу» - будь то статус чи якесь членство. 

Скільки штампів не став в паспорт, щастя не додасться, якщо не вмієш 

творити і берегти сім'ю. 
Четверта, остання умова - політика національної безпеки повинна 

бути націлена в майбутнє, на зміцнення і розвиток суб'єктності України в 

ході глобальної трансформації і народження нової глобалістської системи 

безпеки. Тут важливо розуміти, який тренд майбутнього і яка позиція для 

країни буде найбільш перспективною. 
Блокова структура відходить у минуле. ОВС перестав існувати на 

початку 1990-х, НАТО з неминучістю трансформується в політичну 

організацію, де військові функції будуть перерозподілені по структурному і 

регіональному принципам.  
Регіоналізація систем військово-політичної безпеки і одночасна 

глобалізація ряду функцій щодо забезпечення світової безпеки ставить 

Україну перед вибором - або чекати запрошення, або активно готуватися до 

нових реалій. 
 
 
2. Формування національних інтересів і цінностей, як шлях посилення 

національної безпеки. 
Інтереси, будучи і причиною, і метою, і рушійною силою соціального 

розвитку, надають кардинальний вплив на весь процес розвитку. Більше того, 

рівень соціального розвитку, крім зовнішніх об'єктивних умов, більшою 

мірою визначається станом соціальних інтересів особистості і суспільства. 
Тому найважливішою особливістю інтересів є їх динамічний характер, 

мінливість, розвиток, причому не обов'язково в прогресивному напрямку. Ще 

Гельвецій підкреслював: «... своїми вадами і чеснотами люди зобов'язані 

виключно різним видозмінам, яким піддається особистий інтерес». Ця 

обставина зайвий раз свідчить про необхідність цілеспрямованого 

формування і розвитку всієї системи інтересів - і особистості, і суспільства, і 

держави. Формування інтересу - це цілеспрямована діяльність по створенню 

інтересу певного змісту у різних суб'єктів. 



Питання формування соціальних інтересів займає чільне місце серед 

проблем, які довгий час вважалися другорядними, однак від практичного їх 

вирішення, багато в чому залежав поступальний розвиток суспільства в 

цілому, бо тільки реалізація сформованих інтересів учасників суспільних 

відносин здатна забезпечувати здійснення програми перетворення в Україні. 
Проводити реформи і керувати процесом корінних перетворень, 

забезпечити динамічний розвиток суспільства можна тільки через облік і 

управління інтересами різного ступеня спільності. Для нинішнього 

суспільства насамперед характерна підміна суспільних інтересів 

корпоративно-відомчими на тлі ігнорування об'єктивної основи формування 

інтересів. 
Основою формування інтересів як соціальної категорії служать 

об'єктивні умови суспільного буття, що визначають характер взаємодії і 

взаємозалежності соціальних суб'єктів з приводу умов їх життєдіяльності. 

Отже, до проблеми формування інтересів слід підходити конкретно-
історично. Такий підхід дозволяє пояснити проблему різноманіття і 

суперечливості соціальних інтересів різних особистостей, груп, колективів, 

суспільства і підвести міцну методологічну базу під розгляд питання про 

розмежування етапів формування та реалізації інтересів. 
Інтереси особистості формуються не тільки під впливом її соціального 

стану, але і під впливом всього способу життя, духовних цінностей і 

культури суспільства, соціальної психології різних груп суспільства. У той 

же час рівень духовних інтересів особистості, її ставлення до дійсності, тобто 

рівень розвитку особистості визначає ступінь залученості особистості в 

суспільне життя, у процес формування та реалізації інтересів суспільства. 
У вирішенні цього завдання надзвичайно важливо враховувати 

залежність результатів діяльності від рівня підготовленості суб'єкта, від 

відповідності засобів формування інтересів намічених цілей, від необхідних 

можливостей і реальних умов і, звичайно ж, від тієї «стартової» позиції, від 

того запасу знань і переконань, з якого здійснюється формування. Ці 

залежності носять постійний і об'єктивний характер. Їх можна по праву 

вважати принципами формування інтересів. З ряду принципів можна 

виділити наступні: комплексний підхід до розгляду і вирішення проблем 

формування; наукова організація формуючого процесу; доцільність 

формування дій; скоординованість зусиль; єдність у розумінні цілей 

формування; перевірка результативності здійснюваних заходів та ін. 
Концептуальні ідеї, що відображають функціонування механізму 

формування соціальних інтересів, є методологією як в організації всієї 

сукупності заходів, націлених на кінцевий результат, так і кожного окремого 

формуючого акту, вирішуючого ту чи іншу проміжну задачу. 
Формування соціальних інтересів як цілеспрямований, спеціально 

організований процес містить у собі не тільки те загальне, що властиво будь-
якому процесу навчання і виховання, але і те особливе, що відрізняє, виділяє 

його. Ці особливості визначаються цілями формування інтересів. 



В цілому процес формування інтересів представляє систему зі своїми 

структурними і функціональними компонентами. Основними структурними 

компонентами цієї системи виступають: суб'єкт, об'єкт, середа формування. 

Функціональними компонентами є цінності, домінуючі в суспільстві, 
потреби, знання (інформація), методи і принципи формування інтересів, а 

також професіоналізм людей, що беруть участь в процесі формування 

життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави. 
Найважливішу роль при формуванні інтересів відіграє суспільна 

свідомість. Саме це відрізняє процес формування інтересів від процесу 

формування громадської думки про якийсь факт соціальної дійсності. Якщо 

об'єктом громадської думки виступає конкретна подія, факт, то об'єктом 

суспільної свідомості є широка сукупність найрізноманітніших подій і 

проблем. Особливості процесу формування інтересів обумовлені також 

специфікою діяльності особистості, колективу, історичними, етнічними та 

іншими факторами. Для кожного об'єкта формування інтересів характерні 

свої соціально-демографічні характеристики. 
Безсумнівно, свої особливості привносять у процес формування 

інтересів і особливості соціальних умов, в яких функціонує і розвивається та 

чи інша особистість, той чи інший колектив (військові, студенти, викладачі, 

робітники і т. д.). При формуванні інтересів в якості одниэъ з найважливіших 

умов виступають світогляд людей і характер суспільної свідомості 

колективу. Представляючи собою (в змістовному плані) сукупність 

загальнолюдської, масової і групової свідомості, суспільна свідомість в 

колективі не меншою мірою, ніж соціальні умови життя, впливає на інтереси 

людей, на ставлення їх до фактів, які зачіпають їх інтереси. 
Чимало особливостей в самому процесі формування інтересів. Цей 

процес здійснюється у відомій закономірності і послідовності. Виявлення 

етапів його об'єктивного і суб'єктивного формування, їх особливостей має 

важливе практичне значення для роботи посадових осіб, політиків, вчених, 

громадських інститутів. 
Інтерес особистості або соціальної групи, зароджуючись і 

розвиваючись, проходить певні стадії. Джерелом інтересу завжди є потреба 

людей в чому-небудь, бо потреби людей розвиваються швидше об'єктивних 

можливостей їх задоволення. Тому при формуванні інтересів важливо 

враховувати рівень свідомого ставлення людей до потреб, виховувати 

культуру споживання. На рівні усвідомлення потреб важко переоцінити роль 

інформації, навчання та виховання людей в період підготовки до 

самостійного трудового життя в колективі. Дуже важливо ще в ранньому віці 

сформувати в людині розумні потреби, допомогти йому усвідомити їх в 

умовах реального життя. 
Процес усвідомлення потреб йде індивідуально, відбувається 

зіставлення їх з інтересами колективу і суспільства. У сфері індивідуальної 

свідомості протікає сприйняття і оцінка інформації. Саме на цьому етапі 

через призму власного досвіду, на основі конкретних умов формуються 



особисті інтереси. Особливість етапу - напружений розумовий процес, в ході 

якого виробляється власна мета, особисте ставлення до суспільного життя. 
Сформований особистий інтерес починає проявлятися у вчинках, 

справах людини. У процесі спілкування людей у суспільстві відбувається 

обмін думками, йде зіставлення особистих інтересів з особистими інтересами 

інших людей. На основі цього зіставлення інтересів у людини виникають 

сумніви або впевненість у вірності своїх інтересів, йде внутрішній процес 

оцінки інтересів, в якому бере участь як індивідуальна, так і суспільна 
свідомість. У багатьох людей з'являється реальна можливість у процесі 

спілкування з рівними собі отримати підтвердження своєї точки зору, 

зафіксувати реакцію членів суспільства, отримати не просто смислове 

(знання), але і психологічну (емоцію) підтримку своєї позиції. 
Виявлені інтереси послідовно групуються і об'єднуються навколо 

найбільш загальних і принципових поглядів, суджень. Збігаються судження й 

оцінки об'єднуються, виявляються також позиції, що протистоять 

переважаючим. Особи, які займаються формуванням інтересів, чітко 

уявляючи об'єкт своєї уваги, можуть спланувати свою роботу надалі для 

кількісного та якісного нарощування формуючого впливу. 
Всі етапи зародження та усвідомлення інтересів взаємопов'язані і 

взаємозалежні, являють собою єдиний і цілісний процес формування 

інтересів. У той же час на кожному етапі вирішуються цілком конкретні 

завдання. 
Серед засобів формування інтересів особливе місце належить 

психологічним методам. Одним з них є навіювання. Уточнимо, що 

навіювання - це своєрідне соціально-психологічний вплив певної особи або 

органу на маси, на окрему особистість, розраховане, головним чином, на 

некритичне сприйняття навколишнього середовища. За допомогою 

навіювання створюється певна психологічна атмосфера і сприятлива 

обстановка для формування інтересів і відповідного ставлення до подій. 

Помічено, що через організоване чи випадкове, пряме чи непряме 

навіювання (особливо на початковому етапі) виявляється досить сильний і 

відчутний вплив на формування інтересів в різних колективах. При цьому 

ступінь навіювання може бути різною. Зазвичай вона знаходиться в прямій 

залежності від рівня знань, загального розвитку, життєвого досвіду, волі і 

характеру особистості. 
Важливим методом формування інтересів є також вироблення 

переконань. Переконання цінне тим, що воно важко піддається зміні. 

Вироблення переконань при формуванні інтересів спрямовується не на сам 

інтерес, а на ті цінності, на які він спирається. Наприклад, при формуванні 

свідомого ставлення до дисципліни і правопорядку необхідно переконати 

людей, що дисципліна і правопорядок - це необхідні умови безпеки 

особистості, без них неможлива успішна діяльність з реалізації політичних, 

економічних і соціальних реформ. 
При використанні переконання, як методу формування інтересів, 

можна випускати з уваги активну участь людей у сприйнятті циркулюючої 



різнопланової інформації. У нинішніх складних політичних умовах 

інформація часто сприяє нав'язуванню людям корпоративних інтересів на 

шкоду формуванню у свідомості життєво-важливих і в цілому національних 

інтересів. Ця умова має виключно важливе і принципове значення. Його 

необхідно враховувати посадовим особам різних рівнів державного 

управління. 
Формування інтересів - предмет особливої уваги державних інститутів, 

політичних партій, суспільства в цілому. Саме формування інтересів 

забезпечує певне ставлення особистості, соціальних груп до діяльності 

держави, її представницьких і виконавчих органів влади в різних сферах 

життєдіяльності, в тому числі у сфері безпеки. 
Формування інтересів - складний і трудомісткий процес, що вимагає 

об'єднаних зусиль вчених, політиків, керівників різних рівнів. Він тим 

ефективніше, чим краще організований, ніж ясніше організатори 

представляють його структурні і функціональні елементи, прямі і зворотні 

зв'язки між цими елементами. 
Завдання формування потрібного інтересу дозволяється шляхом 

вивчення інтересів і умов їх функціонування за допомогою соціологічних 

досліджень, спостережень за ставленням різних соціальних груп до 

діяльності офіційних інститутів держави, політичних партій і рухів, які 

відстоюють ті чи інші погляди та інтереси. Особлива роль у цьому процесі 

відводиться вивченню громадської думки населення. Предметом постійної 

турботи державних органів, органів місцевого самоврядування, всіх тих, хто 

має відношення до формування інтересів, є середовище, в якому 

здійснюється цей процес. Середа - безперервно діючий елемент механізму 

формування інтересів. Умови, складові її, і фактори, впливу до яких вона 

схильна, роблять свій вплив на об'єкт, суб'єкт і засоби формування інтересів 

постійно і тимчасово, позитивно і негативно, незалежно від суб'єкта. Коли ми 

говоримо, що виховує і формує саме життя, мається на увазі вплив на 

людину того середовища, в якій він живе і трудиться. Середовище формує 

потреби, усвідомлення яких людиною перетворює потреби в інтереси. Тому 

середовище - не байдужий фактор впливу як на свідомість, так і на інтереси. 
В однакових умовах різні люди формуються по-різному. У одних, 

наприклад, труднощі сприяють формуванню потрібних, суспільно значущих 

інтересів, в інших вони викликають зворотний ефект. Одні сучасні засоби 

масової інформації (вони не залежать від суб'єкта формування інтересів) 

формують необхідні інтереси, інші - прямо протилежні. Визначальним при 

цьому, звичайно ж, є вплив суб'єкта. Він в змозі посилити позитивний, 

доцільний вплив тих чи інших умов. Вплив на умови формування інтересів 

має першорядне значення, воно об'єктивно важливіше, ніж сам суб'єктивний 

вплив на об'єкт. Розумінням цього потрібно озброїти всіх посадових осіб, що 

формують інтереси особистості, суспільства і держави. 
Суб'єкт робить на об'єкт вплив через відповідні кошти. Що є засобами 

формування будь-якого інтересу: особистого, корпоративного, групового? 

Чим засоби відрізняються від умов? Яка структура коштів? 



Для формування необхідного суспільного, колективного та особистого 

інтересу в даний час традиційно використовуються такі носії доцільної 
інформації, як живе і друковане слово, електронні засоби передачі 

інформації, образотворче відображення реальної дійсності, музично-звукові 

ефекти і предметна атрибутика. Ці носії можна вважати засобами 

формування інтересів лише в тому випадку, якщо вони несуть на собі 

доцільну, спрямовану на досягнення конкретного результату інформацію. 
Носії інформації можуть використовуватися суб'єктом у різних формах 

і за допомогою різноманітних прийомів і способів. Форми, прийоми та 

способи стають засобами формування інтересів, якщо з їх допомогою 

формується інформація, то вани будуть давати необхідний ефект. Хочемо 

лише ще раз підкреслити, що підбір та їх використання повинні бути 

доцільними і цілеспрямованими. 
Така змістовна характеристика основних елементів механізму 

формування соціальних інтересів, їх основні відмінні ознаки, необхідність 
врахування та використання в практичній діяльності посадових осіб органів 

державного управління. 
Найбільш кардинальний вплив на процес формування соціальних 

інтересів надають цінності, надаючи їм певну форму, цілеспрямованість. 
Змістовна сторона інтересів особистості визначається не тільки станом 

навколишнього середовища, а й моральною позицією особистості, рівнем її 

соціальної відповідальності, мірою зрілості людини як громадянина, рівнем 

його свідомості. 
Система цінностей лежить в основі формування інтересів, як у 

індивіда, так і у соціальної спільності будь-якого масштабу. Саме в ціннісних 

категоріях виражені граничні орієнтації знань, переваг, захоплень, 

переконань і, звичайно, інтересів різних особистостей і окремих груп. 
У цінностях зафіксовані ті критерії, яки соціально визнані даним 

суспільством і соціальною групою, на основі яких розгортаються більш 

конкретні і спеціалізовані системи нормативного контролю, відповідні 

інститути і самі цілеспрямовані дії людей - як індивідуальні, так і колективні. 
Засвоєння цих критеріїв складає необхідну основу формування 

інтересів особистості і підтримки нормативного порядку в суспільстві. 
Цінність - критерій і способи оцінки значущості об'єктів і явищ 

навколишнього світу для людини і суспільства, виражені в моральних 

принципах і нормах, ідеалах, установках. Основною характеристикою 

цінності є значення і сенс, які надаються тим чи іншим об'єктам природи, 

матеріальних і духовних благ. Цінності поділяються на матеріальні і духовні. 
Соціальна система будь-якого масштабу передбачає існування деяких 

для всіх спільних цінностей. Національні цінності - це сукупність 

матеріальних і духовних цінностей країни, яким притаманні цілком 

певні світоглядні, історичні, культурологічні, соціально-економічні, 

географічні та демографічні ознаки. Кожна історично конкретна суспільна 

форма характеризується специфічним набором та ієрархією цінностей, 

система яких виступає в якості найбільш високого рівня соціальної регуляції. 



Соціальною цінністю може бути матеріальний або ідеальний об'єкт у 

випадку, якщо він служить фокусом прагнень, бажань груп або окремих осіб, 

розглядається як важлива умова існування. Він відповідно оцінюється і в 

цьому зв'язку регулює поведінку, підпорядковує його. Колективним 

індивідам і групам соціальні цінності служать мірою оцінки їх вчинків у 

житті. 
Соціальні цінності мають подвійну природу. По-перше, вони 

включені в процес функціонування і розвитку даної суспільно-економічної 

системи та мають об'єктивний характер. По-друге, вони носять нормативний 

характер, але, будучи пофарбовані емоціями, почуттями, мають суб'єктивний 

відтінок. Система соціальних цінностей виступає як основа культури, 

нормативно-визначальний характер соціальної діяльності людей. При цьому 

особливу роль грають ціннісні орієнтації особистості. 
Ціннісна орієнтація - це вибіркове ставлення людини до 

матеріальних і духовних цінностей, система її установок, переконань, 

переваг, виражена в поведінці. 
Ціннісні орієнтації є найважливішим елементом внутрішньої структури 

особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його 

переживань і відокремлюють значуще (істотне) для даної людини від 

незначного і несуттєвого. Сукупність сформованих, ціннісних орієнтацій 
утворює ту основу, яка забезпечує стійкість особистості, спадкоємність 

певного типу поведінки і діяльності, що виражені в змісті і спрямованості 

інтересів. У силу цього ціннісні орієнтації виступають найважливішим 

фактором, що регулює мотивацію особистості і формує її інтереси. 

Основний зміст ціннісних орієнтацій - це політичні, світоглядні, 

моральні переконання людини, глибокі і постійні прихильності, 

моральні принципи поведінки. У силу цього в будь-якому суспільстві 

ціннісні орієнтації особистості є об'єктом виховання, цілеспрямованого 

впливу. 
Ціннісні орієнтації діють, як на рівні свідомості, так і на рівні 

підсвідомості, визначаючи спрямованість вольових зусиль, уваги, інтелекту. 

Рівень розвитку ціннісних орієнтації - ознака зрілості, показник міри 

соціальності людини. Саме вони лежать в основі усвідомлення кожним 

індивідом сенсу життя і перетворюють стандартну людину в щось цілісне і 

своєрідне, характерне саме для даної особистості. 
Стійка і несуперечлива сукупність ціннісних орієнтації обумовлює такі 

якості особистості як цілісність, надійність, вірність певним принципам та 

ідеалам, здатність відстоювати ці ідеали та цінності, активність життєвої 

позиції, наполегливість у досягненні мети. Суперечливість в ціннісних 

орієнтаціях породжує непослідовність у поведінці, а їх нерозвиненість - 
ознака інфантилізму, панування зовнішніх стимулів у внутрішній структурі 

особистості. А рівень розвитку цінностей значною мірою визначає і рівень 

розвитку інтересів. 
Системи цінностей формуються і трансформуються в ході розвитку 

суспільства, але часові масштаби їхнього існування не збігаються з 



масштабами соціально-економічних, політичних та інших змін у суспільстві. 

Так, досі залишаються актуальними загальнолюдські цінності і багато норм 

моралі, що сформувалися ще в античну епоху. 
Для дії соціальних законів створюється тим більший простір, чим 

більшою мірою збігаються соціальні цілі суспільства і особистісні орієнтації 

та установки особистості, суб'єктивні устремління кожної людини. Ступінь 

збігу або розбіжності соціальних цілей суспільства і особистості пізнається 

через виявлення відносин особистості до соціальних цілей суспільства. Це 

можуть бути відносини ідентифікації, коли людина ототожнює свої особисті 

цілі й цілі суспільства; відносини відмінності, коли цілі особистості мають 

відоме відхилення від цілей суспільства; відносини конфлікту, коли цілі 

особистості і цілі суспільства протистоять один одному як ворожі 

(наприклад, випадки антисоціальної поведінки). 
Проте в кожному конкретному випадку між цілями суспільства та 

конкретної особистості спостерігаються відомі відмінності, які виражаються 

у відхиленні інтересів, а отже, і соціальних дій особистості від суспільних 

інтересів. Кожна людина, здійснюючи ту чи іншу дію, переслідує свої 

індивідуальні цілі, наявність яких у нього обумовлено особистими, 

індивідуальними інтересами. Наближення цілей особистості, характеру 

соціальних дій індивідів до вимог прогресивного розвитку прямо 

пропорційно збігом цілей суспільства і особистості, і обернено пропорційно 

ступеня відмінності між ними. 
Цінність є сутність і одночасно умова повноцінного існування об'єкта. 

Вона виступає як фундаментальна норма, що дозволяє людині здійснити 

вибір позиції, лінії поведінки в життєво значущих ситуаціях. Саме в силу 

цього, цінності складають одну з підстав цілісності і стійкості суспільства. 
Наявність безлічі інтересів і способів сприйняття веде до великої 

різноманітності оцінок: те, що для однієї людини має велику цінність, для 

іншого малу або взагалі ніякої. Диктоване життям об'єднання людей в 

спільності (сім'я, рід, плем'я, етнічна та соціальна група, народність, народ, а 

в плані громадських об'єднань, наприклад, партія) передбачає вироблення 

такої системи цінностей, яка, враховуючи різноманіття індивідуальних 

оцінок, забезпечувала б стійке існування саме даної спільності, адекватно 

відображала саме її сутність. Система цінностей утворює внутрішній 

стрижень культури, духовний зміст інтересів особи і тих чи інших 

соціальних спільнот. Вироблення системи цінностей у суспільстві в силу 

різноманіття індивідуальних оцінок є результатом певного компромісу, 

угоди, соціального договору. Встановившись, така система приймає форму 

сукупності певних моральних норм, за допомогою яких регулюються 

відносини всередині суспільства, підтримується його стійке існування і, 

отже, забезпечується безпека. 
Держава не може існувати, спираючись лише на моральні норми. 

Правове закріплення головних у суспільстві цінностей воно реалізує через 

включення відповідних норм до законодавчих актів, зокрема, до конституції. 



Тим самим система національних цінностей отримує офіційний статус і 

гарантію захисту усією міццю держави. 
В інтересах справжньої соціальної стабільності офіційна система 

цінностей повинна максимально відображати систему цінностей, сталу в 

суспільстві. Однак політична практика свідчить, що політична еліта, яка 
приходить до влади, як правило, прагне законодавчо закріпити ту систему 

цінностей, яку вона сповідує і яка, на її думку, здатна забезпечити її владне 

становище. Одночасно різні соціальні та етнічні групи, які дотримуються 

власних систем цінностей, прагнуть через владу закріпити їх на рівні 

держави. Природно, закріплюючи одні цінності, держава придушує інші, які 

можуть не відповідати політичній орієнтації існуючої влади, але тим не менш 

присутні в суспільстві, в силу його етнічної та соціальної неоднорідності. Це 

стає джерелом боротьби за переоцінку цінностей. У демократичній державі, 

якщо її стан стабільний, ця боротьба не приймає гострих форм, і всі ціннісні 

конфлікти вирішуються мирно в рамках відповідних демократичних 

процедур. 
Відсутність певних зафіксованих, в теперішній час, національних 

цінностей пояснюється перехідним етапом історії України. Проблема 
переоцінки та формування системи цінностей завжди виникає в періоди 

розпаду культурних традицій та ідеологічних засад суспільства. 
Зміна геополітичної і історичної реальності в результаті розпаду СРСР 

призвело до пошуку нової сполучної і об'єднуючої ідеї, нового історичного 

вибору, нової системи цінностей. Ідеї ринку, демократії, прав і свобод 

людини для України виявилися недостатніми. Вони втрачають свою 

привабливість і мобілізуючу силу. 
У процесі формування інтересів, зараз, духовні цінності найтіснішим 

чином пов'язані з такими категоріями, як «ідеал», «ідея», «ідеологія». У 

процесі формування інтересу при його усвідомленні у людини на основі тієї 

чи іншої духовної цінності, як граничного вираження інтересу, народжується 

уявний образ цього ще нереалізованого інтересу в якості причини і цілі своєї 

практичної діяльності з його реалізації. Цей образ у свідомості людини і є 
ідеалом. Ідеали відіграють важливу роль у процесі формування інтересів, 

виступаючи в якості активної сили, організуючої свідомість людей щодо 

певних, найбільш визнаних у суспільстві духовних цінностей. 
Ідеали звернені в майбутнє, до перспективних рубежів розвитку. 

Ідеали, духовні прагнення, норми моральності формують систему цінностей 

як внутрішню основу культури і всіх форм суспільної свідомості. Більш того, 

система цінностей того чи іншого суспільства являє собою найбільш стійку 

структуру суспільної свідомості. Вона пронизує культуру суспільства і 

визначає культурний рівень його соціальних груп і окремих особистостей. 
Як вже зазначалося раніше, на утримання інтересів і сам процес їх 

формування виключно великий вплив робить навколишнє середовище і, в 

першу чергу, суб'єктивне сприйняття носієм інтересу об'єктивної дійсності. 

Без всебічного, детального знання навколишньої дійсності, свого 

суспільства, своєї країни неможливо сформувати об'єктивні інтереси 



особистості, суспільства, держави, здатні виступати в якості цілей і рушійної 

сили соціального розвитку. 
Специфіка ідеї полягає в органічній єдності двох складових: перша - 

об'єктивне відображення дійсності і друга - постановка конкретних цілей 

практичної діяльності людей. У цьому, власне, і полягає важлива роль ідеї в 

процесі соціального розвитку. 
Але всі ідеї в залежності від свого змісту по-різному впливають на хід 

цього розвитку. Усе визначається тим, які інтереси ховаються за тією чи 

іншою ідеєю. У нашій країні, на жаль, фактично завжди ідеї відривалися від 

інтересів людей і, відповідно, традиційно паплюжили себе.  
Система ідей і поглядів, в яких усвідомлюються і оцінюються 

відносини людей до дійсності і один до одного, становить ідеологію. 
Ідеологія виконує серйозні соціальні функції, виробляючи відповідні, 
інтересам тих чи інших соціальних спільнот, типи мислення, поведінки і 

навіть програми соціальних дій. Вона виступає в різних формах: політичних, 

правових, етичних, релігійних, естетичних, світоглядних поглядів, установок 

і орієнтації. 
Ідеологія, по суті справи, висловлює духовні цінності тієї чи іншої 

соціальної спільності. Таких спільнот різного масштабу може бути багато, 

що і створює об'єктивну базу ідеологічної багатоманітності. Ідеологія в 

цьому сенсі виконує виключно важливу роль у згуртуванні людей даної 

соціальної спільності. 
Слід мати на увазі, що Конституція України, викладаючи основні 

цінності суспільства, визнає «ідеологічне різноманіття» і забороняє зводити 

будь-яку ідеологію в ранг «державної чи обов'язкової». 
Спроби ж тієї чи іншої соціальної спільності нав'язати свою ідеологію 

всім іншим спільнотам - суспільству, державі, нації, всьому людству - 
приречені на невдачу, або здатні внести в соціальне життя масу негативного. 

Як приклад можна згадати вітчизняний досвід просування в світ радянської 

ідеології. Інші приклади виявилися також неспроможні. 
Так, одвічною загрозою національній безпеці України є традиційна, 

можливо, навіть неосмислена в нинішні часи, політика Сходу (Росії), щодо 

насильницького насадження у світі своєї системи цінностей і способу життя, 

використовуючи для цього різні засоби, аж до збройних. 
Формування справжньої вітчизняної системи цінностей на основі 

нашого способу життя, традицій, історії є найважливішим завданням всього 

громадянського суспільства. Без її вирішення процес реформування країни і 

створення в Україні нової державності затягнеться ще на десятиліття. До 

того ж, як пророче попереджав ще в 80-х рр. XIX в. видатний учений Н. Я. 
Данилевский: «будь-які соціальні перетворення будуть безуспішними, гірше 

того, руйнівними, якщо вони здійснюються за сумнівними рецептами, 

всупереч національним інтересам, під дією чужорідних сил, і тим більше – 
під тиском ззовні». 


