
Ідеологія як цінність та інструмент консолідації суспільства 

Світ ідеологій, як світ змій, таємничий і 

страшний через форму прихованого існування, 

через те, що й ідеології і змії можуть «ужалити» 

в будь-який момент навіть своїх господарів. Але 

умілі ідеологи і змієлови можуть використати ці 

засоби на користь людям, а ідеологічні засоби, як і 

зміїна отрута, можуть бути ліками для людства 

М. Михальченко 

5 липня 2022 року в рамках навчальної практики «Вступ до фаху» 

відбувся круглий стіл на тему «Ідеологія як цінність та інструмент 

консолідації суспільства», мета якого –  обговорення проблеми політичних 

ідеологій, визначення їх базових засад та закономірностей формування й 

розвитку. 

 
Здобувачі вищої освіти 1 курсу спеціальності Політологія в ході своїх 

виступів проаналізували спільні й особливі ознаки класичних, некласичних, 

постмодерних політичних ідеологій та перспективи їх розвитку у ХХІ 

столітті; на практиці функціонування окремих країн продемонстрували 

домінування тієї чи іншої політичної ідеології, визначили її вплив на 

формування суспільних цінностей. 

   
 



Підсумком круглого столу стало прийняття резолюції. 

Ми, здобувачі вищої освіти, учасники круглого столу спеціальності 

Політологія Полтавського державного аграрного університету, 

усвідомлюючи свою відповідальність за нашу державу, її майбутнє та 

обговоривши питання, винесені на загальну дискусію в межах заходу, 

висловлюємо таке: 

 ідеологія є суспільним явищем, яке має свої позитивні і негативні 

сторони і є основою життя людей; вона озброює їх розумінням мети і засобів 

досягнення; знанням про світ, суспільство, цінності та ідеали; сприяє 

об’єднанню своїх прихильників; містить в собі спонукальне, стимулююче та 

мобілізуюче значення; є ефективним інструментом дій для політиків, 

політичних партій і рухів, електорату; 

 історичною реальністю є те, що у світі сформувалося низка 

ідеологій. Їх дійсно багато і нам, політологам, потрібно вивчати їх у різних 

аспектах, адже саме ідеологічні засоби сприяють одним країнам ставати 

успішними, ефективними, забезпечувати високий рівень та якість життя 

людей, іншим – наздоганяти їх; 

 загальновідомо, що світова політична наука наполегливо шукає нові 

парадигми соціального пізнання, працює над виробленням нових концепцій, 

на яких вибудовуються сучасні розвинуті демократії, які здатні забезпечити 

цивілізований шлях розвитку етносів, суспільств, держав; 

 висловлюємо сподівання, що всі здобувачі вищої освіти нашого 

університету спеціальності Політологія розділяють наш підхід щодо 

розуміння і бачення ідеології як ціннісного регулятора суспільного життя, 

механізму впливу на свідомість людей, майбутнього країни, адже важливо не 

тільки збагнути її роль і характер, але й усвідомлювати місце, яке вона 

посідає в суспільстві і як нею поводяться або маніпулюють; 

 стверджуємо, що внутрішні і зовнішні чинники, які виникли з часу 

набуття нашою державою незалежності, впливають на необхідність транзиту 

від цінностей тоталітарної колективності до пріоритетів цінності людини, її 

свідомості в системі рушійних сил саморозвитку суспільства. Стереотипи, які 

були зумовлені історією, мають відійти в минуле. У суспільстві має бути 

загальна боротьба всіх проти корупції, злочинності, бюрократизму, за 

утвердження загальнолюдських цінностей у політиці. Такий підхід має стати 

об’єднавчим і його варто покласти в основу державної політики, а також 

освіти і виховання та якнайшвидшої перемоги у визвольній війні проти 

російської агресії; 

 ми переконані в тому, що нас ніколи і нікому не здолати. Бо українці 

– це єдиний народ, єдина нація і ми завжди будемо обирати свій шлях і долю 

тільки демократичним шляхом, відповідно до загальнолюдських цінностей і 

стандартів.  

Бо країна в нас одна, і всім нам, молоді, потрібно працювати задля 

цієї країни та її народу. 

Усе буде Україна!!! 

 

Ухвалено учасниками круглого столу 5 липня 2022 року 


