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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сьогоднішній день важливим є дослідження розвитку суспіль-
ства в цілому та визначення місця в ній людини. Гуманітарне питан-
ня, яке випливає із співвідношення “суспільство – людина”, є про-
відним у сучасній світовій політиці. Можна виявити як суспільна 
свідомість впливає на особистість, формує її в процесі соціалізації.  
З іншого боку, суспільна свідомість – це результат дискурсу між ок-
ремими теоретиками, ідеологами, вченими, які привносять у неї дещо 
своє, індивідуальне. 

У сучасному світовому науковому дискурсі гуманітарні аспекти 
безпеки визначаються як проблема збереження людської особисто-
сті за руйнації традиційних культурних норм і цінностей і водночас 
важливою умовою творчості народу. Глобалізаційні загрози гумані-
тарній безпеці як складовій національної безпеки України зумовле-
ні розмиванням уявлення різних прошарків світової спільноти про 
власну ідентичність щодо етносу, нації, культурно-цивілізаційної 
належності. Аксіологічна система є соціокультурною основою сфери 
безпеки суспільства, що виконує стабілізуючу, інтегруючу і консолі-
дуючу функції.

Вивчення курсу “Гуманітарний чинник у світовій політиці” допо-
магає студентам осмислити основні поняття, явища та категорії, що 
народжуються в межах співвідношення “суспільство – людина”. А та-
кож побачити важливість вирішення гуманітарної проблеми, зокрема 
в Україні. Важливість цієї проблематики визначається сучасним ста-
ном національно-державної ідентичності.

Завершеної та узгодженої системи поглядів, яка повною мірою 
вміщувала б у собі весь понятійно-категоріальний апарат, усі підходи 
до дослідження гуманітарної проблематики у світовій політиці, сту-
денту не пропонується, з огляду на недостатність взятої окремо кож-
ної класичної чи некласичної філософсько-соціальної та філософ-
сько-політологічної парадигми. Натомість, дослідження становища 
людини у світі, вивчення динаміки розвитку людства відбувається з 
позицій різних політологічних, соціологічних, філософсько-історич-
них та культурологічних концепцій видатних в історії світової думки 
дослідників.

Предмет вивчення гуманітарного чинника у світовій політиці 
елементом системи світової політики є галуззю людського пізнання, 
яка вивчає політику. Він взаємопов’язаний з іншими дисциплінами:  
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“Політологія”, “Соціальна філософія” та “Філософія історії”, “Історія 
філософії”, “Культурологія” та “Українська і зарубіжна культура”.

З огляду на складність матеріалу дисципліни “Гуманітарний чин-
ник у світовій політиці” велика увага приділяється самостійній робо-
ті студента, від якого вимагається насамперед знання класичних по-
глядів на проблеми, окреслені в межах курсу, та вміння досліджувати 
першоджерела.

Зміст самостійної роботи студента над темами в межах дисциплі-
ни “Гуманітарний чинник у світовій політиці” визначається її нав-
чальною програмою, методичними матеріалами, завданнями для 
написання контрольних реферативних робіт, а також орієнтовними 
питаннями для загального обговорення та дискурсу. Забезпечується 
самостійна робота студента працями, визначеними як першоджерела, 
для обов’язкового опрацювання, системою навчально-методичних 
засобів (навчальними та методичними посібниками, конспектами 
лекцій викладача, практикумом тощо). Методичні матеріали перед-
бачають можливість самоконтролю з боку студента, його здатність до 
опрацювання як наукової, так і публіцистичної та художньої літера-
тури.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріа-
лу може виконуватися у бібліотеці МАУП, ЦНБ ім. І. В. Вернадсь-
кого, у віртуальних бібліотеках мережі Internet. Перевіряється зас-
воєння найважливіших і найскладніших питань у формі загальної 
дискусії та обговорень в аудиторії.

Самостійна робота студентів над темами в межах дисципліни “Гу-
манітарний чинник у світовій політиці” передбачає:

1. Самостійне вивчення частини курсу шляхом конспектування 
лекцій, написання контрольних, рефератів, повідомлень, виступів на 
семінарських заняттях.

2. Роботу з першоджерелами наукового й публіцистичного харак-
теру, підручниками та періодичною літературою.

3. Позааудиторну роботу – участь в обговореннях важливих пи-
тань на студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

Самостійна робота контролюється так само, як і навчальний ма-
теріал, який опрацьовується під час навчальних занять.
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
з дисципліни  

“ГуМАНІТАРИНЙ чИННИК у СВІТОВІЙ ПОЛІТИцІ”

змістовий модуль і. гуманітарна політика як національний 
чинник у світовій політиці

Тема 1. Формування й утвердження суспільного ідеалу

1. Державна самостійність: сутність явища. 
2. Демократична й правова держава: визначення понять. 
3. Громадянське суспільство: роль та місце у державному розвитку. 

теми контрольних робіт та рефератів
1. Характеристика соціально-політичних та духовно-культурних 

підвалин сучасної цивілізації.
2. Основні елементи гуманітарної сфери світової політики.
3. Сутність суспільного ідеалу.
4. Історико-політичні форми суспільного ідеалу в державному 

становленні.
5. Ефективні системи державного управління в економіці, соціаль-

ній і духовній сферах суспільства.

питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте демократичні цінності за умов посттоталітар-

ного суспільства.
2. Що таке “гуманітарний розвиток суспільства”?
3. Завдання гуманітарної політики держави.
4. Складові європейського стандарту демократичного суспільства?
5. Що таке “державна самостійність”?

Література: основна [1; 2; 8–11];
додаткова [5; 9; 10; 16; 18; 22; 26; 29; 31; 34; 38]

Тема 2. Зміцнення і розвиток національно-державної 
ідентичності

1. Національна ідентичність як основний чинник у визначенні го-
ловних орієнтирів суспільного поступу. 

2. Загальнонаціональна ідеологія: сутність явища та рівні. 
3. Ідеологічний комплекс як орієнтир та фундамент діяльності 

державних інститутів. 
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теми контрольних робіт та рефератів
1. Основи формування різних типів державного устрою.
2. Характеристика головних орієнтирів суспільного поступу.
3. Громадянське суспільство: зміст, сутність і соціально-політичне 

значення.
4. Охарактеризуйте основні чинники національної ідентичності.
5. Структурні елементи ідеологічного комплексу державного життя.

питання для самоконтролю
1. Розкрийте положення внутрішньополітичної стабільності на  

засадах демократичної Конституції.
2. У чому сутність громадянського суспільства?
3. Які умови всебічного розвитку творчого інтелекту?
4. Охарактеризуйте питання національної ідентичності як основ-

ного чинника у визначенні головних орієнтирів суспільного поступу.
5. Які форми та типи національної ідеї можна виділити?

Література: основна [4; 5; 12];
додаткова [12; 18; 23; 30]

Тема 3. Зміна системи соціально-значущих цінностей  
у процесі глобалізації

1. “Західна” система цінностей: сутність та характерні елементи. 
2. Питання адаптації до глобального світу. 
3. Елементи глобалізації в гуманітарній сфері.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Глобалізація та націоналізм: основні питання Постіндустріаль-

ного та Постмодерного суспільства.
2. Характеристика ціннісних орієнтирів Західного суспільства.
3. Порівняльний аналіз суспільного поступу Заходу й Сходу.
4. Діалог та взаємопроникнення західної і східної ідеологем.
5. Характеристика глобалізаційних процесів у гуманітарній сфері.
6. Можливість адаптації в умовах глобалізації: формування “гло-

бальної свідомості”.

питання для самоконтролю
1. У чому сутність та основні питання теорії глобалізації.
2. Дайте визначення поняттю “глобалізаційні впливи у гуманітар-

ному аспекті”.
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3. Розкрийте сутність проблеми глобалізаційних впливів на різні 
сфери суспільного буття.

4. Які вирішення негативних впливів глобалізації існують у захід-
ному суспільстві?

5. Які вирішення негативних впливів глобалізації існують в Укра-
їні?

6. Що таке “західна система цінностей”?
7. У чому виявляється позитивне ставлення до “західної системи 

цінностей” в Україні?
8. Які існують чинники сталих соціопсихологічних характеристик 

українців, що протистоять глобалізаційним впливам?
9. Які елементи позиціонування суспільства належать до певної 

потужної соціокультурної системи?
10. Які амбівалентні уявлення існують в сучасному українському 

суспільстві?
11. Охарактеризуйте активні міграції населення як одного з еле-

ментів глобалізації в гуманітарній сфері.
12. Охарактеризуйте сучасний стан західного суспільства.
13. Охарактеризуйте сучасний стан українського суспільства.

Література: основна [3; 6—8];
додаткова [2; 4; 13; 15; 32; 35]

змістовий модуль іі. гуманітарна основа культурної сфери 
                    світової політики

Тема 4. Політична культура

1. Політична культура: визначення та сутність поняття і явища. 
2. Вплив політичної культури на формування політичної систе-

ми. 
3. Формування демократичної політичної свідомості громадян.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Сутність та основні чинники політичної культури.
2. Формування демократичної політичної свідомості громадян.
3. Становлення правової системи та виховання правосвідомості у 

суспільстві.

питання для самоконтролю
1. Що таке “політична культура”?
2. Який характер і стан політичної культури ХХ ст.?
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3. Дайте аналіз розвитку політичної культури до ХХ ст.
4. Які заходи загальної політичної соціалізації, політичного вихо-

вання та політичної освіти застосовуються у світовій політиці?
5. Які умови формування високої політичної культури в державі?

Література: основна [3; 8; 11; 16];
додаткова [2; 4; 13; 15; 32; 35]

Тема 5. Ефективна національна ідеологія

1. Національне буття: сутнісні характеристики.
2. Елементи ефективної національної ідеології.
3. Механізми узгодження етнічних інтересів.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Сутність ефективної національної ідеології.
2. Складність етнонаціональної ситуації в Україні та її вирішення.

питання для самоконтролю
1. Відповіді, на які фундаментальні питання національного буття 

містить у собі ефективна національна ідеологія?
2. Які існують механізми узгодження інтересів різних етнічних 

груп в межах держави? (На прикладі України)
Література: основна [4; 8; 11; 15];

додаткова [2; 4; 13; 15; 32; 35]

Тема 6. Самоідентифікація людини у світовій політиці
1. Розбудова громадянського суспільства: характер і структурні 

елементи.
2. Завдання гуманітарної політики.
3. Держава як інститут захисту людини.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Основи самоідентифікації людини в суспільстві: утвердження 

загальнонаціональної ідеї.
2. Сутність моральної свідомості суспільства та роль держави у її 

функціонуванні.

питання для самоконтролю
1. Чи може бути “здоровий глузд” ґрунтом самоідентифікації лю-

дини?
Література: основна [7—11];

додаткова [1; 3; 14; 17; 24; 27; 33; 35; 40]
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Тема 7. Мовна політика

1. Мовний фактор в аспекті формування національної самосвідо-
мості.

2. Мова як могутній чинник у справі національної ідентифікації і 
консолідації.

3. Протекціонізм державним мовам на рівні загальнодержавної 
політики.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Мовний фактор у формуванні національної самосвідомості гро-

мадянина.
2. Мова як найсуттєвіша і найбільш очевидна форма репрезентації 

культури.
3. Значення мовно-культурних факторів для збереження націо-

нальної ідентифікації європейських країн.

питання для самоконтролю
1. Яке значення мовного фактора в державах Європейського Союзу?
2. Що таке “лінгвоцид”? Розкрийте стан мовного питання в сучас-

ній Україні.
3. Який масштаб ідентифікації цінностей і смислу української 

культури?
Література: основна [7—11];

додаткова [1; 3; 14; 17; 24; 27; 33; 35; 40]

Тема 8. Релігія та перспективи державно-церковної політики

1. Юридично-правовий механізм регулювання релігійно-церков-
ної сфери соціуму.

2. Елементи гармонізації державно-церковних і міжконфесійних 
відносин.

3. Соціально-гуманітарна основа діяльності церкви.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Симбіоз релігії й політики, релігії й бізнес-структур, релігії й 

держави: аналіз позитивних та негативних наслідків.

питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте особливість релігійної ситуації в Україні.
2. Які кроки має забезпечити юридично-правовий механізм щодо 

регулювання релігійно-церковної сфери соціуму.
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3. Охарактеризуйте сучасний стан взаємин Церкви й держави.
4. Яка соціальна доктрина лежить в основі Церкви?
5. Наведіть приклади застосування соціальної доктрини Церкви 

для аналізу політичних та економічних процесів.
Література: основна [7—11; 13; 14];

додаткова [1; 3; 14; 17; 24; 27; 33; 35; 40]

Тема 9. Права людини і громадянина

1. Забезпечення прав людини як гуманітарна проблема. 
2. Забезпечення соціальних прав людини.
3. Забезпечення рівності громадян у реалізації прав.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Як позначився перехід до нових умов економічного життя на 

інтелектуально-духовному розвиткові сучасного суспільства?
2. Яка роль приватизаційних процесів у сфері культури?
3. Які цільові програми підтримки розвитку культури має містити 

загальнодержавна програма?

питання для самоконтролю
1. Розкрийте умови забезпечення прав людини як гуманітарної 

проблеми.
2. Які основні концепції рівності громадян існують?
3. Яким чином може бути забезпечена рівність громадян у реалі-

зації прав?
Література: основна [7—11];

додаткова [1; 3; 14; 17; 24; 27; 33; 35; 40]

Тема 10. Інтелектуально-духовний розвиток. Система 
освіти. Науково-технологічна політика

1. Інтелектуальний потенціал та науково-технологічні іннова- 
ції.

2. Сучасний стан національної культури й інтелекту.
3. Гуманітарний розвиток як пріоритетний у державотворенні.

теми контрольних робіт та рефератів
1. Інтелектуальний потенціал та науково-технологічні інновації 

як головні чинники гармонійного розвитку людини.
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2. Система освіти як питання довготривалої державної політики 
та перспективного планування.

3. Сутність реформ системи освіти в Україні у роки незалежності.

питання для самоконтролю
1. Які умови розвитку інтелектуального потенціалу (на прикладі 

України)?
2. Які питання розглядуються в межах Болонського процесу?
3. Охарактеризуйте стан втілення Болонської системи освіти в 

Україні.
4. Сутність державної політики в науково-технологічному розвит-

ку країни.
5. Проаналізуйте явище науки як суспільного.
6. Що таке “державна монополія на науку”? Чи сприяє вона нау-

ковому розвиткові?
7. Яка має бути система державного фінансування і якою є в су-

часній Україні?
8. Які негативні процеси супроводжують трансформацію вітчиз-

няної наукової системи і в чому їх причина?
9. Які основні проблеми наукової сфери?

10. Які шляхи вирішення проблем наукової сфери існують?
11. У чому сутність проблеми наукових кадрів?
12. Розкрийте завдання для вирішення проблеми наукових кадрів.
13. Чи є необхідною зміна ставлення громадян до гуманітарних 

наук і яким чином?
14. Чого вимагають національні інтереси України?
15. Порівняйте вирішення національного питання в Україні та в 

світі.
Література: основна [7—11];

додаткова [1; 3; 14; 17; 24; 27; 33; 35; 40]

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ 
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ

1. Достатній теоретичний рівень. Студент повинен розкрити 
тему, використовуючи підходи та наукові знання, загальновідомі в 
науковому дискурсі. Крім того, студент повинен у повному обсязі 
розкрити основні поняття й терміни, що стосуються проблеми рефе-
ративної роботи, користуючись понятійно-категоріальним апаратом, 
складеним у межах курсу “Гуманітарний чинник у світовій політиці”.
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2. Дослідницький характер. Робота має містити: достатню кількість 
джерел (книг, статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних 
авторів; систематизацію та наліз різних думок і підходів, сформовану 
на цій основі власної точки зору; порівняння теоретичних поглядів 
різних вчень, розробку висновків, рекомендацій.

3. Грамотність оформлення. Робота не повинна містити грама-
тичних і стилістичних помилок. Студент має дотримуватися правил 
цитування, оформлення виносок, списку літератури, що забезпечує 
розвиток культури оформлення наукових знань, необхідної для по-
дальшої наукової й практичної діяльності.

4. Творчість і новаторство. У роботі належним чином має бути 
викладена власна точка зору студента, його висновки на основі до-
сліджуваних ним концепцій. Студент має показати логіку переходу 
від концепцій, прийнятих у суспільстві, до власної нової позиції, яка 
має творчий характер і не є скопійованим матеріалом.

5. Структура. Робота має містити: вступ, де мають бути викла-
дені актуальність теми дослідження, предмет та метод дослідження, 
окреслене проблемне поле, поставлені мета та завдання дослідження; 
основні розділи з логічною структурою викладення матеріалу; висно-
вок із власною точкою зору на вирішення зазначеної в роботі пробле-
ми; список літератури.

СЛОВНИК  ТЕРМІНІВ

аполітичність — суспільний феномен, що виникає внаслідок нега-
тивного чи індиферентного ставлення індивіда до політики, відчужен-
ня соціальних верств, груп та інших суб’єктів від політичного життя.

асамблея конституційна — одна з організаційних форм розроб-
ки і прийняття Конституції тієї чи іншої держави. Діє як тимчасовий 
орган, утворюється шляхом обрання чи призначення її членів у спе-
ціально встановленому порядку.

багатство національне — сукупність культурних і матеріальних 
благ, створених та нагромаджених нацією за всю її історію; один із 
найважливіших показників соціально-політичної та економічної мо-
гутності держави.

безпека європейська — система ефективних заходів, спрямова-
них на гарантування колективної безпеки країн Європи на основі 
визнання територіальних і політичних реальностей, що склалися на 
континенті після ІІ Світової війни (1939–1945 рр.).
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безпека національна — сукупність внутрішніх та зовнішніх умов, 
які забезпечують стабільний розвиток нації, захист державних і су-
спільних інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз, гарантії прав і 
свобод громадян.

відродження національне — процес розкриття та реалізації свого 
часу затриманих чи нездійснених через певні причини можливостей 
нації до розвитку, ширшого, ніж у минулому, задоволення потреб та 
запитів людей, які належать до певного національного колективу. Оз-
начає не повернення нації до колишніх стадій соціально-культурної 
еволюції, а задоволення національних інтересів відповідно до вимог 
сучасної епохи.

волюнтаризм — позиція суб’єкта політики, згідно з якою голов-
ним чинником досягнення поставленої мети є воля, особисті праг-
нення й політичні наміри.

геноцид — діяльність певної соціально-політичної групи осіб з 
метою повного знищення етнічної, расової або релігійної групи насе-
лення; найтяжчий злочин перед людством.

гордість національна — соціально-психологічна категорія, що 
виражає патріотичне почуття відданості, любові, і поваги до власної 
країни, держави, народу, нації; не тотожне поняттю “патріотизм”, а є 
його складовою.

демагогія — обман народу порожніми, брехливими обіцянка-
ми, гаслами, навмисним перекручуванням фактів задля досягнення 
політичної чи корисливої мети.

демократія — форма політичного режиму та суспільного ладу, що 
побудовані на визнанні народу джерелом влади і передбачають ви- 
борний принцип формування органів політичної влади.

думка громадська — один із виявів масової суспільно-політич-
ної свідомості, що віддзеркалює ставлення народу чи певної його ча-
стини до влади; сукупна надособистісна позиція, точка зору певної 
структурно означеної спільності людей на конкретні події, проблеми, 
рішення державних, політичних, суспільних інституцій.

думка політична — активна, цілеспрямована, узагальнююча іде-
альна діяльність політичного індивіда у формі різноманітних понять, 
категорій, теорій, доктрин з метою пізнання політичних зв’язків і від-
носин, форм і функцій власне політики та влади, політичних процесів 
та інститутів, політичної ідеології і культури, політичної стратегії і 
тактики, інших політичних явищ і цінностей, творення нових політич-
них ідей, прогнозування і моделювання політичного майбутнього.
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егалітаризм — основний принцип соціалістичних вчень, що від-
стоюють рівність у розподілі соціальних благ.

еліта політична — група осіб, які здійснюють політичне управ-
ління державою, спираючись на волю народу й беручи на себе відпо-
відальність за наслідки власної діяльності.

етикет політичний — норми поведінки, порядок дій і правил, взає-
мовідносин і принципів у політиці, котрі становлять сукупність най-
доцільніших, глибоко усвідомлених і конкретизованих стосовно того 
чи іншого суспільства норм загальнолюдської моралі.

етнос — стійка культурна спільнота, котра має спільну історичну 
територію або зберігає символічний зв’язок з нею, спільні культурні 
та психологічні риси, що сформувалися упродовж століть.

Життя політичне — одна з основних сфер буття суспільства, 
пов’язана з діяльністю та відносинами індивідів і соціальних спіль-
нот, створених ними політичних інститутів для виявлення інтересів 
соціальних суб’єктів, а також боротьба за їх реалізацію через посеред-
ництво політичної влади у процесі політичного розвитку.

захист соціальний — система заходів і відповідних інститутів, 
призначених для забезпечення нормального існування людини, 
підвищення рівня задоволення її соціальних потреб, якості життя.

зрілість політична — рівень розвитку особистості, що характери-
зує ступінь і повноту оволодіння нею досвідом політичних відносин.

ідеал — сукупність уявлень того чи іншого народу про найдо-
сконалішу модель свого національно-політичного устрою, яка най-
повніше відповідає його традиційним культурно-психологічним 
установкам і забезпечує подальший розвиток; кінцева мета націо-
нально-визвольного руху. 

ідеал національний — ідея національного життя у суспільстві, по-
вному гармонії громадянських інтересів, що є простором для розвит-
ку національної культури.

ідеологія — система політичних, економічних, правових, мораль-
них, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражають 
інтереси певних соціальних верств або груп. 

ідеологія національна — система ідей та поглядів, що відображає 
інтереси та шляхи політичного й етнокультурного розвитку нації.

ідея національна — основна думка, в якій синтезовані політичні, 
економічні й етнокультурні аспекти формування та розвитку нації.

комунікація політична — процес передачі, обміну політичною ін-
формацією, який структурує політичну діяльність і надає їй нового 
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значення, формує громадську думку та політичну соціалізацію гро-
мадян з урахуванням національних потреб та інтересів.

консерватизм — політична ідеологія і практика суспільно-
політичного життя, що орієнтуються на збереження й підтримання 
існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей та мо-
рально-правових засад.

консумеризм — споживацтво (з англ.); орієнтація індивіда на без-
застережне споживання масової культури.

конформізм — пристосуванство, пасивне беззаперечне прийнят-
тя існуючих порядків, панівних ідей і цінностей, стандартів поведін-
ки, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетами.

космополіт — людина, позбавлена патріотизму, відірвана від інте-
ресів своєї батьківщини, чужа своєму народові. 

космополітизм — ідеологія, що сповідує зречення від національ-
них традицій і культури, заперечує державний і національний суве-
ренітет.

культура політична — сукупність політичних цінностей і норм та 
способів поведінки суб’єктів політики, якісний стан функціонування 
інститутів політичної системи.

лібералізм — політична та ідеологічна течія, історичною ознакою 
якої є обстоювання мирного реформістського шляху здійснення со-
ціально-економічних і політичних перетворень.

люмпени — декласовані та деморалізовані верстви населення, які 
опинилися на “дні” суспільства і нездатні до самостійного організо-
ваного руху, хоча висувають завищені соціальні вимоги й претензії.

люмпенізація — процес втрати якимсь класом, соціальним про-
шарком характерних рис, перехід в інший соціальний статус. Зде-
більшого супроводжується втратою професіоналізму та соціальної 
ініціативи, безробіттям, правовим нігілізмом, зниженням рівня 
культури.

маніпулювання політичне — система засобів ідеологічного і духов-
но-психологічного виливу на масову свідомість з метою нав’язування 
певних ідей, цінностей; цілеспрямований вплив на громадську думку 
і політичну поведінку задля спрямування їх у заданому напрямі.

маріонетка — людина, держава, уряд, які є слухняним знаряддям 
у чужих руках.

нація — етнополітична спільнота, яка має спільні територію, 
політичні і правові інститути, етнокультурні й психологічні риси та 
громадянську культуру.
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нігілізм — заперечення загальноприйнятих вартостей, ідеалів, за-
конодавчих норм, культури, форм суспільно-політичного життя та ін.

норми соціальні — зразки, стандарти діяльності, що склалися 
історично або встановилися як певні правила поведінки, виконання 
яких окремою людиною чи групою людей є необхідною умовою під-
порядкування особистої діяльності суспільним інтересам.

обскурантизм — украй вороже ставлення до науки, освіти, захист 
реакційних ідей, відсталості, мракобісся.

опортунізм — політичний рух, який характеризується присто-
суванством, безпринципністю, угодовством, зрадою інтересів певної 
політичної сили чи ідеології.

оруеллізм — пропагандистське маніпулювання фактами, слова-
ми, поняттями та цілеспрямоване спотворення правди, історичного 
минулого, істини з боку владних структур, які чинять ідеологічний 
вплив на суспільну мораль через засоби масової інформації та пра-
гнуть досягти цілковитого контролю над суспільством.

проблеми сучасності глобальні — комплекс проблем, які торка-
ються життєвих інтересів всіх народів світу і вимагають для свого 
розв’язання колективних зусиль усієї світової громадськості (захист 
довкілля, ліквідація ядерної та хімічної зброї, захист людства від най-
поширеніших смертельних хвороб і тероризму).

русифікація — сукупність умов та заходів у національних респу-
бліках, окремих регіонах Російської Федерації та в ближніх держа-
вах (Україні) з метою звузити вживання рідної мови, користування 
здобутками національної культури, вивчення своєї історії тощо ве-
ликими й малими компактно розселеними етносами та висунення на 
передній план знання російської мови, культури, історії.

самовизначення національне — право нації на утвердження влас-
ної держави; універсальний принцип розв’язання національного пи-
тання.

свідомість національна — сукупність поглядів, знань, оцінок, 
ідеалів, які відображають специфічний зміст, рівень та особливості 
уявлень членів національно-етнічної спільноти про минуле, сучас-
не й майбутнє свого розвитку, про місце і призначення серед інших 
спільнот, а також характер взаємовідносин з ними.

традиція — елементи соціальної і культурної спадщини, які пере-
даються наступним поколінням і зберігаються упродовж тривалого 
часу в суспільстві загалом чи в окремих соціальних групах.

утопія — нездійсненна мрія, відірвана від життя фантазія.
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Футурологія — царина теоретико-практичного знання, спрямова-
ного на аналіз перспективи історичного життя людини і людства.

Характер національний — сукупність найбільш стійких, основних 
для тієї чи іншої національної спільноти особливостей сприйняття 
оточуючого світу, форм реакції на нього.

цінність національна — погляди, переконання суб’єктів політики 
щодо важливих для них політичних явищ, процесів та інститутів.
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