
За роки суверенного існування України сформувалася певна 
система запозичення світового досвіду (через співпрацю з 
міжнародними організаціями та провідними зарубіжними політичними 
силами, участь у наукових конференціях). Вельми цікавим і показовим є 
той факт, що країни західної демократії самі прагнуть допомогти 
Україні, щоб тут принести користь своїми порадами, аналізами, 
практичною участю в розв’язанні політичних проблем. Отже, мова йде 
про відповідну активність не лише української сторони, а й світової 
спільноти, не лише про запозичення, а й про цілеспрямовану 
пропаганду, передання політичного досвіду. 

Демократичну політичну культуру можна сформувати шляхом 
перетворення суспільства на справді демократичне, яке надає 
можливість кожному громадянинові вільно брати участь у політичному 
житті, створює належні умови для розвитку культури й освіти, дбає про 
духовний і моральний стан населення. 

Сучасна Україна уже як незалежна держава в черговий раз 
постала перед потребою реалізації принципу політичного й культурного 
плюралізму. Тому політична культура нового суспільства, яка 
формується в незалежній Україні, мусить бути культурою злагоди, 
громадянського миру, пошани до свобод і прав людини. 

 
Шевченко А.  
НТУ «ХПИ» 

 
ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ 

 
Идея – это нечто такое, что может вдохновить миллионы людей 

присвоить себе сотни судеб. Идея национальной независимости 
представляет собой жажду заявить о своей силе, наполняет смыслом, 
преподносит мораль. Особенно для нашей страны. Поколения с 
течением времени пропитываются борьбой за культуру, 
национальность, свободу. И даже не за физическую свободу, а за 
равенство нашего народа и иных, утверждающих своё верховенство. И 
это вопрос чести, доказательство мудрости и высокого достоинства 
политиков прошлого, ведь дипломатия всегда стояла на первом месте. 
Вспомним историю: во времена Гетьманщины власть стремилась 
строить и РАЗВИВАТЬ государство, а не завоёвывать всё больше и 
больше земель, в отличие от других. Мы по праву горды нашей 
державой!  
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Однако за 21 год существования независимого государства 
Украина мы так и не имеем единой национальной идеи. В Украине эта 
идея как призрак: все о ней говорят, но никто пока не видел. Хотя ее 
формулировка и наличие должно стать ориентиром на пути развития 
государства.  

Какую национальную идею нужно выбрать Украине, исходя из 
истории, традиций и одновременно современных тенденций развития 
украинского общества? Этот вопрос, как никогда, актуален для нашей 
страны. Сейчас можно сказать, что наше опорное, неисчерпаемое 
культурное наследство превратили во что-то дежурное, просто 
ассоциирующееся с Украиной. Например: «щире українське «будь-що», 
«Слава Україні», «Ми на своїй, Богом даній Землі» и др. А как 
посягательство на наши ценности – негативное влияние зарубежья. И 
семисотлетняя мечта о независимости не может претендовать на 
национальную идею. 

Всё-таки я считаю, что актуальность национальной 
независимости – в сознании людей, нам важно придерживаться 
политической целостности. Конечно, одной идеей не решишь все 
проблемы (сколько людей, столько и мнений), но акцент хотелось бы 
сделать на том, что всегда найдётся много желающих выступать с 
критикой, но только важно быть компетентным, сведущим, заслужить 
право критиковать. Каждый день, просыпаясь гражданином Украины, 
задумываться: что ты в силах сделать достойного, и ценна ли твоя 
жизнь для твоей Родины, и сколько чести в тебе самом?! 

 
Шидич Л.  

НТУ «ХПІ» 
 

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ 
 
Найвизначніші мислителі всіх часів і народів з давніх-давен 

замислювалися над явищем, яке в сучасній політології прийнято 
позначати терміном «політичне лідерство» (від англ. leader – вести, 
керувати). Прагнучи збагнути закономірності суспільного життя, 
античні мислителі помітили, що там, де формується етнос чи соціум, 
неодмінно знаходяться й свої лідери. Це найдосвідченіші, найсильніші й 
найсміливіші люди, яких підтримують і визнають одноплемінники, 
громадяни. Сьогодні в нашому суспільстві, як ніколи, виникла нагальна 


