
Автентичну форму нової парадигми політичної культури 
еліти визначає культура державотворчос·rі, спрямованої на під
трима~шя громадського миру і злагоди засобами політичної 
діяльності, культура поt1і:йного пошуку варіантів узгодженості 

суперечливих інтересів суб'сюів суспільного життя, що знаходять 
свою реалізацію у продукуванні духовності політичної свідомо~. 

Де-факто і де-юре держава є наслідком початку автономного роз
витку духу t-тосовно сутності соціуму з точки зору mодського 

виміру, початку гуманізму суспільної історії. Отже, духовне жипя 
започатковує політичне: породжує еліту і як духовну форму 
«матерії» думки, стихії мислення, і як певну соціальну структуру, 
члеІШ якої є одночасно і носіями мислячої думки і творцями сило

вого поля духовності, дію якого відчуває вся суспільна історія, що 
бере відлік від утворення дt"Ржави. 

Новий соціально-філософський аналіз спричшшв до вис
новків: система ціннісно-культурІШх пріоритетів нової парадигми 
поJІіrnчної культури еШти репрезентує конструктивний приНЦШІ 
людського буття, розглянуrого з боку його духовності і цілеспря
муваJШЯ. Це складає основу самодіяльнос1і індивіда, певний 
ступінь ідентифікації його з суспільшfМ цілим. Нова парадигма 
політичної культури еШти включає культуру злагоди, консенсусу, 
нової культури мислення, толерантності, співдружності, націо

нального відродження. Становлення демократичної культури -
це світоглядно-духовна ревоmоція, стратегія державного будів
mщтва, культурного відтворення нації. Саме така культура 

сприяє становлешпо нового політичного етносу, який включає 

механізм цілісного осмислення світу і самого себе, стимушоваmпо 

творчих сил і здібностей кожного. Саме в такій культурі форму
ються ті цінності, котрі визначають майбутнє нашої держави: 

правової, демократwrnої, соціально оріt.-нтованої, гуманіt.'ТИЧНоЇ. 
В духовному ареюІі нової моделі політичної культури еліти існує 
місце <tя ттшr повернення реальному процесу життєдіяльності тих 

ідеалів, які утворені протягом попереднього Їt,ї'оричного процесу. 

Л УКАПІЕВИЧ В.Г 
ОХОТНІКОВА О.М. 

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИКА 

Розбудова національної державності, що відбувається за 
складних умов становлення економічної та юридичної самостій
ності підприємств і організацій, обумовшос nринщшові зміни 
суспільного, економічного та юридичного статусів суб'єктів гос-
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-
подарської діяльності та передбачає посилення соціальної 
відповідально"-ті керівника, що, в свою чергу, зумовmоє прове
дення відповідного на уко вого аналізу з метою, виявлеmІЯ основ

них напрямків її вдосконалення. 
В галузі управління соціальна відповідальність розгля

дається Ю< міра вільного прояву соціальним суб'єктом свого 
обов'язку та права вибрати, за конкретних умов, оптимаJТhний 
варіант формування відносин до своєї діяльності на підставі вра
хування актуальних інтересів суспільства. Відповідальність вини

кає як наслідок здійснення необхідного і належного з1t умов 
відносно вільного вибору шляхів і засобів і"<. реалізації. Вона ста

новить єдність, у якій визначаючим виступає об'єктивна сторона, 
а рушійним- суб'єктивна. Соціальна відповідальність виходить 
за межі підзвітності чи обов'язку, бо припускає со1rіально ахтивне 
відношеВЮІ до оточуючої дійсності, а не просто виконання тоrо, 

що запропоновано. Тому про відповідальність суб'єкта можна го
ворити і в тому випадку, кoJDi є певний рівень добровільного реа
гування на соціальні проблеми, але нема ніякого порушення 

суспільних норм і вимог, нема вmшої дії, тому що стан 
відповідальності не обмежується провиною, а правильно здійснені 
вчинки свідчать про більшу міру відповідальності, ніж вчинки і 
дії, які порушують певні норми, правШІа або вимоги. 

Слід розрізняти відповідальність, яка об'єктивно витікає 
із характеру дій, які здійснює людина, і здатність прийняти на се

бе відповідальність. Перша існує і в тому випадку, коJПІ особа не 
розуміє значеШІЯ своїх дій, друга - · має на увазі самооцінку та 
відповідальність за аде:ква11Іість самооцінки. В разі, коJШ mодина 
неадекватно сприймає об'єктивні вимоги і у своїй діяльності 

(поведінці) порушує їх, то суспільство передбачає за це санкції -
так звану ретроспективну відповідальність, до складу якої вхо

дlІТЬ покараІПІЯ. 

Необхідно зазначити, що певну соціальну відповідаль
ні"'ТЬ за колектив несе керівник організації. Тільки за умов 
ві,rо10відального відноmеІПІЯ керівництва до гуманітарного і 
соціального вruшву на ділову активність працівників, споживачів 
і співтовариств, в середовищі яких функціонує організація, а не 
лише адекватне реагування керівника на економічні обставини, 

вона може вносити позитивний вклад в життя суспільства. 

Будь-яка організація діє в певному макросоціальному се
редовиші [І]. Ця. об"1'авина викликає необхідність керівника роз
глядати організацію не тільки як економічну цілісність, що скла
дається із взаємопов'язаних частин, але і як певне мікросоціальне 
середовшце [2], розвиток якого визначається ефективністю йоrо 
зв'язків із макросоціальним'середовищем. А зміни в ньому зумов

люють необхідність, характер і спрямованість змін всередині ор
ганізації. Отже. від керівника організації залежить її вижи:ваШ:Ія, 
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тому він повинен вміти виявити істотні фактори в макро

соціальному середовищі, які вшшнуть на його організацію. Більш 

того, він повинен запропонувати ефективні засоби реагування на 
зовнішній вmшв. 

Ефективність управлінської діяльності керівника значною 

мірою залежить від використання трудового потенціалу праців
ників, їхньої а1пивності, ініціативності, а також їх особистих 

(соціально-психолохічних та індивідуально-психологі•ших) яко

стей. Суть трудової поведінки працівника полягає як у (.,їворешrі 
суспільно необхідного продукту, так і у власному відтворенні та 
розвитку: у відтворенні своїх фізичних сил, зростанні його знань, 
розвитку навичок, умінь, здібностей до саморегуляції і твор
ЧО(.,їі [3]. 

Суб'єктивне ставле1шя (поведінка) працівників певним 
чином впливає на пошук ефективних методів управління, а також 
стимулів, які відображують реальні потреби mодей. При цьому 

управління поведінкою передбачає не тільки бажану орієнтацію 
інтересів кожної соціальної гpymi, а й погоджеІПІЯ суспільних, 

групових та особистих іптереt:ів як <<ПО вертикалі», так і <<По гори
зонпum>. Для регулювання поведінки груп, зrідно з соціально 
схвашованими нормами, потрібно знати інтереси цих груп, а та

кож бажані способи їх досягнення. Ускладнює справу та обстави
на, що інтереси латенпrі та виявляються шппе частково в 
ціннісних судженнях, мотивації, поведінці людини. 

Трудова поведінка працівників безпосередньо пов'язана з 
новим у.явленням про «людський фактор розвитку економіки», де 

шодина постає як ресурс виробництва, чинник розвитку еко

номіки, багатограmпrй суб'єкт, в якому відображається поняття 
«особистості». 

Визначаючи шодський фактор, слід спиратися на аналіз 

діяльнос'rі особи, всього трудового колективу та міжособових 
контактів у ньому. Якщо розглядати роль людини у виробничому 
процесі в плані взаємодії суб'єкта і об'псrа управління, де 
суб'єктом виступає керівник-- носій управлінської діяльності, а 
об'єктом-підпорядкований йому трудовий колектив. Але такий 
підхід недостатній, бо виявляється значний збіг обох функцій 
(керівник є носієм функцій управління стосовно ІІЇд,'ІеГJШХ і вод

ночас -- членом колективу, тобто піддеглим щодо вищого ступе

ня управління). До того ж, рядовий працівник, керований колек

тив у nроце{;і по(.,їійних соціальних контактів вшшвають на 

формування методів управлінської діяльності керівника, на фор
мування його особистості. 

Таким чином, треба, визначаючи взаємозв'язки між 
суб'єктом і об'єктом управління, враховувати не тільки мету та 
засоби управління, а й громадську активність, мораш,не обmІЧЧЯ 
колективу тощо. Слід також з'ясувати співвідношення зовніпmьої 
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і внуrрішньої детермінації поведjнки люл:юrn в процесі праці. 
Будь-яка дjяльність mодини об'єктивно детермінована, причому 
зовнішні причини, переважно соціальні, чинять вшmв на 

внуrріnпrі механізми, які, у свою чергу, формуються на під<-таві 
зовнішніх впливів. Слід виходити з того, що в мотивації вчинків 
.rподини в процесі праці диферешrі:йована характеристика цінних 
детермінацій становить основну теоретичну передумову пошуку 

пmяхів удосконале~mя управлінської праці. Головна увага при 

підході, який видjляє з усієї поведінки шодини (або трудового ко
ле:кгиву) в процесі праці оь.--ремі елементи (вчинки) і розглядає їх 
самостійно, поза зв'язками з ішnими, зосереджується на аналізі 
діяльності, що здjйснюється. Також слід придjляти значну увагу 

трудовій етиці, ставлеmпо mодей до праці, яке вті.1ене в комплексі 

певних моральних цінностей і норм та відображається в поведінці 
особи [4]. 

Відчуження працівника, яке панувало у недалекому мину
лому, призвело до втрати господарської мотивації та са

моцінності праці; стали домінувати позаекономічні мотиви тру
дової а:ктивності: ентузіазм, слухняність, страх і примус. В наш 
час бе-Jініціативність, уrриманство, прагнення жити за рахунок 
державної скарбниці, байдужість до чужого майна - стали 
домінуючими рисами в трудовій епщі. Тому проблема полягає в 

тому, як такі риси співвідноситимуться з переходом до ринкової 
економіки, заснованій на приватній власносrі і приватній 

ініціативі, конкуренції, вільному підприємтщтві та вільній праці. 
У зв'язку з тим, що зараз поряд із традиційними госпо

дарськими формами розвиваються нові (кооперативні, фермер
ські, акціонерні), виникає гостра необхідність введеШІя нових 
особливих форм управління соціально-економічною поведінкою. 
Це пов'язано з вимогами, які ставляться як до учасників трудово
го процесу, так до суб'єкта та змісту соціаm.ної політики, бо су
часна організація є складною частШІою макросоціального сере
довmца, що включає в себе безліч складових, від яких залежить 

саме її існування. До таких складових слід віднести споживачів, 
постачальників ресурсів, засоби іuформації, групи суспільного 
контро1по, спілки та об'єднаШІя громадян, а також робіТШП<ів та 

власників акцій. Це багаторівневе макросоціаm.не середовшце 
може значною мірою впливати на досягнення цілей організації, 

тому сучасному керівникові необхідно зрівноважуваm їх із голов
ними інтересами соціальних груп цього середовища. Згідно з да
ним підходом, керівники несуть відповідат,ність за особисту 

діяльніС11, та діяльність організації перед суспільством, включаю
чи відповідаm,ність за ефективність, зайнятість, прибуток і непо

рушення закону. При цьому вони повинні спрямовувати частину 
своїх ресурсів і зусиль по соціальних каналах, таким як охорона 

здоров'я і безпеки ЖИ'П'єдіяльн:ості, захист навкоJШШНЬого сере-

23 



довища, громадянських прав та інтересів споживачів. 

Якщо діяльність керівника є соці.а.ТП>но відповідальною, то 
її наслідки будуть соціально схвалені. Це поясmоється тим, що 
соціальні дії організації, які поліпшують житгя місцевого співто
вариства або усувають необхідність державного регулювання, 
можуть буги як в особи<.,'ТИХ інтересах організації, так і забезпечу
вати її участь в жиrrі суспільства. В суспільстві, яке більш розви
нуге з соціальної точки зору, будуть сприsrпшвими умови як ддя 
соціальної діяльнос1і, так і дня бjзнесу. Крjм того, навіть якщо 

короткотермінові витрати в зв'язку з соці.альною дією високі, в 
л;овгосrроковій перспективі вони можугь стимулювати прибуток, 
оскільки у споживачів, nо<.,-тачальників і місцевого співтовариства 

формується більш пршабливіший образ організації. 
Щоб звузити розрив між новими очікуваннями еко

номічних благ ддя організацій і їх рсальmІМ надходженням, 
соціаm.на відповідальність керівника стає і можливою, і не

обхідною. Оскільки бізнес має людські і фінансові ресурси, це за
кономірно являється необхідним їх використання на соці.альні по
треби. 

В зв'язку з тим, що організація є складовою суспільства, 
тому пануючі в ньому норми моралі об'єктивно регулюють її 

діял1.ність. В свою чергу, керівник організації, який продукує 
норми моралі сусПЇЛЬ<.,їва, діє соціально відповідальним чином і 

сприяє зміцненню моральних засад суспільства. Більш того, 
оскіл1,ки закови не можуть охопити всі випадки життя, він пови
нен виходити із відповідально] поведінки, щоб підтримати 

суспільство, яке базується на упорядкованості і законності. 

За умов ринкового середовища необхідним є не тільки су
воре додержання законності, але й посилеІШЯ соціалмюї відпові

дальності керівника. Остання, на відміну від юридичної 
відповідальності, припускає певний рівень добровільного реагу

вання керівника на соціальні проблеми, що лежать поза визначе
ю1ми законом або регулюючими органами вимогами, або ж по
над ці вимоm. 

Процес створення правового поля шляхом прийнятl'Я за

конів і нормативних аюів, які регуmоють діяльність керівника, 
зумовлює формуваІШЯ юридичної відповідальності. Однак, на 
відміну від останньої, становлепня соціальної відповідальності -
процес більш складний і довгосrроковий, оскільки вона (соціаль
на відповідальність) не може бути детально регламентована нор

мами закону. 

До факторів, які зумовлюють посилеІПІЯ соціа:~ьної ві)що

відальності, на наш погляд, слід віднести, перш 'Ja все, стиш, по
ведінки та особисті якості керівника, його ціннісні оріштації, які 
формують системи етичних нормативів і спонукають до навчання 
певних моделей поведінки. Але, слід зазначити, що ні один стиль 

24 



керівництва не може вважатися кращим за інші у всіх випадках, 
бо ефе1аивне керівництво передбачає аналіз ситуації та зміну с-m
лю управління для реалізації відповідної :Іінії поведінки. 

В більшості випадЮв керівник може підвищити ефек
тивність своєї діяльності ш::~яхом структурування задачі, а також 
завдяки плануваmпо і організації задачі і ролі. При цьому, слід 

зазначити необхідність виявлення турбоrn за умови праці 
підлелшх і підтримки їх прагнення до вирішення виробничих зав

дань. Як свідчить практика, в діяльності керівника може в:иник
нугн ситуація, КОШІ слід залучати підлеrJШХ до участі в обгово

ренні та прийнятті організаційних рішень, а не особисто 
структурувати діяльність організації. Іmпими словами, постає не

обхідність зміни стиmо керівющтва відповідно до змін характеру 
завдання, до проблем, які вИШІКають перед підлеглими; тиску з 
боку вmцого керівництва та багатьох інших факторів, що харак
терні ДТІЯ організації на певний період роботи. 

Таким чином, оскільки, крім поведінки та особистих яко
стей керівника, є інші фактори, що впливають на ефективність 
його діяльності, вона носить ситуаційний характер. Тому на 

практиці керівmІК, який прагне досягти максимальної ефектив
ності своєї праці та активізувати роботу підлеrJШХ, не може доз
волити собі застосовувати якийсь один стиль керівшщтва. Він 
повинен вміло застосовувати всі стилі, методи і типи впливів, які 
максимально орієнтовані на реальність конкретної сm)'ації. 

Стосовно особистих якостей керівника, слід зазначити, 
що не існує їх ефективноІ'о, «універсального» набору. Особиt."Ті 
якості керівника вmначаються так званою <сrеорією великих mо

дей», згіJщо з якою керівник повm-rен мати певний рівеm інтелек
ту і знань, вражаючу зовнішність, чесність, здоровий глузд, 

ініnіативність, відповідну освіту і високий рівею, впевненості в 

собі. Крім того, структура особистих якостей керівника повинна 
відповідати особистим якостям його підлепшх, особmmостям їх 
діяльносrі та її мотивуванням. 

Одним із важливих показників, що виявляє індивідуальні 
риси, особисrі якості шодини, необхідні для усnіmного виконання: 
її обов'язків, є можливості особи. Суспільна оцінка діяльності 
керівНИІ<а здебільшого виражається саме якостями особи - її мо
ральною зрілістю, соціаm.ною відповідальністю, вияв яких зале
жить від набутого досвіду задоволеІШЯ потреб і бажань, від 
успіхів і невдач. Ocoбmmy роль відіграє тут подола1шя ним дос
таnrьо серйозних життєвих випробувань. 

Окремої уваги заслуго.вують суспільні можливості 

керівника, які зумовшоються, зокрема, його ЖИ"ТТєвою позицією 
або соціальною pomoo, становищем, виявляються в процесі його 
безпосередFІьої участі в юrпі суспіm.ства. 

Суспільна позиція керівника, яка проявляється як у став-
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ленні до праці, так і у взаєминах між mодьми, в1пначена індиві

дуальними, суспільними та економічними особJШВостями його 
поведінки. 

Як показали наші дослідження, врахування особистих і 
суспільних мож;umо<.,'Тей керівника йде на користь інтересам ефек

тивного керівництва, яке передбачає його особисту громадянську 
зрілість, вміння налагодити сприятливі міжособові стосунки в ко

лективі та чимало інших якостей, що безпосередньо пов'язані з 
його особистими та сусnіш,ними мож1швостями [5]. 

Кожний керівник має притаманну виключно йому систе

му цінно<.,-тей, яка значною мірою визначає його дії і впливає на 

рішення, що приймаються. Особисті цінності також диктують 
суб'єктивне ранжирування важливості, якості або блага. Відносно 

управління організації цінності керівника визначають основні 

концепції під час вибору ним альтернативних варіантів дій та 
впливають на засіб прийнятгя організаційних рішень. У системі 
цінностей керівника в наш час найчастіше простежується лінія 
щодо вирішення економічних проблем всупереч соціальним. Це 

поясmоється перш за все особливостями переходу до рШІКової 
системи господарювання і економічним спадом. Однак, важJШВе 

:щачеш~я в цьому плані має рівень розвигку націона.:~ьної культу
ри [6). 

Слід підкреслити, що зага.:тrьною тенденцією для ор

ганізації зарубіжних країн в аспекті посилення соціа.:тrьної від
повіда.:тrьно<.,'ТЇ є проголоше~шя формаш,них декларацій про кор

поративні цінності, які здійсmоються шляхом різноманіТfПІХ форм 

навчання і знаходять свій КОІТh.lJетний вираз в розробці етичних 
нормативів. 

Етичні нормативи розробляються з метою опису нор
ма.:тrьної етичної атмосфери і визначення етичних рекомендацій в 
процесі прийняття рішень керівником. 

До варіантів поведінки, які звичайно забороняються етич

ними нормативами, відносяться подарунки, конфлікт на rрунті 
зіткнення особистих інтересів, розкриття комерційних таємниць 

організації, використання інформації, яка отримана в довірливій 
бесіді, незакоm-~:і сплати політичним організаціям, некоректна по
ведінка заради інтересів організації. Вищезазначені нормативи 

керівmn<и доводять до своїх працівників в формі надрукованих 
матеріалів або ж утворюють робочі групи (комітети) з етичних 
нормапmів, до яких входять керівники вищого рівня. 

Наступною формою, яка забезпечує посилення соціальної 
відповідальності, є підвищення морально-етичного рівня за допо
могою спеціальШІх занять, в процесі яких працівників знайомлять 

з етикою бізнесу і підвищують їх сприймання проблем, які можуть 
виникнуnт. 

Формування усвідомлені-Ія посиленої соціальної відпові-
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дальносrі в проuесі навчання етиці і виховання етичної поведінки 
може буги реалізоване на принципах угилітаризму, додержання 
прав mодини і справедmmосrі. 

Відповідно до коm~епції утилітаризму процес прийняття 
управлінських рішень визначається тим, що реалізація даного 
рішеІПІя повшша приносити користь більшосrі шодей. Керівник, 
який дотримується даної коІЩепці'і, зобов'язаШІЙ вивчати вrumв 

всіх альтернативних рішень, а потім повинен зробити такий 

вибір, який принесе найбільше задоволення найважливіших 
соціальних проблем більшості громадян. Цішюсті такого підходу 
залежать від уміІПІя керівника аналізуваm наслідки рішеm, які 
ним приймаються. 

Інший підхід до прийняття управлінських рішеm орієнту
ється на додержання прав mодини. Віра в права іюпої шодини 
дозволяє керівНИІ<у організації визнавати себе зобов'язаним за

хищати її і, разом з тим, відвертати рішення, яке ці права пору

шує. Водночас, керуючись бажанням принести якомога більше 
користі працівникам, керівник повинен відкинути будь-який 
вибір, який порушує права хоча б одного з них. 

Керівник, що приймає управлінські ріше1шя, зобов'язаний 
керуватись принципом справеддивості, забезпечувати рівні права 

при розподілі вішювідал:ьності і благ. Цим шляхом реалізується 
справе;щиве чесне, безстороннє і розумне рішення, яке відповідає 
тим правилам, що застосовані в даній ситуації. 

Таким чином, вищезазначені три напрямки формують 
усвідомлення пос1шеної соціальної відповідальності. Ефективний 

керівник організації повинен використовувати їх усі та прагнути 

до прийнятrя такого рішення, яке, наскільки це можтmо, задо-
11ольняло б найбільшу кількість шодей, не порушувало б прав ні 
однієї людини і було б справедтmим по відноmеmnо до всіх. 

Цілком закономірно, що поява нових прав і можливостей 
організації веде за собою зміну старих та появу нових форм 

відповідальності керівника. Крім юридичної відповідальності, яка 

визначається нормами права, ринкова економічна система потре

бує посилення соціальної відповідальності. Остання припускає, 
що крім адекватного реагування на економічні обставини, керів

ник організації зобов'язаний відповідально відноситися до ділової 
активності та соціального впливу на робітників, споживачів і 
суспільство взагалі. Найбільш ефективними факторами посилен
ня соціальної відповідальності керівника, на наш погляд, є стиль 

та його особш.-ті якості, формалізація :корпоративних цішюстей, 
визначення етиЧІШх нормативів та етичного навчання, яке 

здійсmоється на відповідних напрямках цієї відповідальності: 
утилітаризму, захи<.."ГУ прав mодини та справеддивосrі. 

1 . У зазначеному визначенні під макросоціальним середовищем ми розуміємо 
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сукупність соціально-правових відносин між суб'єктами та об'єктами навко

лишнього середовища в їх діалектичному зв'язку. 

2. ПіД мікросоціальним середовищем ми розуміємо сукупність соціально

правових відносин між суб'єктами внутрішньоорrанізаційного середовища. 

З. Ручка А.А" Сокода Н.А. Стимулирование и мотивация труда на nромь~wnен

ном предприятии.- К., 1998.-С.10. 

4. Майлинас Е.З. Зтика труда и отечественная культура// Вопрось~ филосо
фии.- 1992.- №1.- С.З. 

5. Охотнікова О.М. Роль системи оцінки професійних і ділових якостей у підборі 

уnравлінського персоналу орrа.нів '914утрішніх справ// Вісник Запорізького юри

дичного інституту.-1997.- №.2.-С.187. 

6. Існує схожість ціннісних орієнтацій керівників з різних країн. Наприкnад, авст
ралійські менеджери віддають перевагу «М'якому» підходу до управління і 

приділяють значну увагу своїм підлеглим; південно-корейські - велике зна

чення надають силі і погано сприймають проблеми інших; японські - демон

струють увагу до вищих керівників і відрізняються високою відданістю ор

ганізації. 

РУДНИЦЬКИЙ М.І. 

НАРОДОВЛАДQЯ І ФАКТОР ОСОБИСТОСТІ 

При вюначенні місця і ролі особистості в си<--темі народо

владця слід виходити з положення матеріалістичної філософії і 
соціолоrії про нерозри:вШІЙ зв'язок особистості з суспільством, 
конституювання особи<-'Тості я:к такої саме в суспільстві, в зв'язку 
з суспільством, через суспільство. 

Людське буття є не що інше, як суспільне буrrя і суспільні 
функції різного порядку, що здійсшоються в суспільстві, це-· 
способи житгєдіяльності людини, що зміцнюють одне одного. 

Інumми словами, людина, особистість не можуть досліджуватися 

ізольовано від суспільства. Вивчаючи особу, ми, насамперед, вив
чаємо природні і соціальні умови її формуваІШя, систему суспіль

них зв'язків і відносин, властивих суспільству, так само як, вив

чаючи суспільство, ні на хвилину не слід забувати про тих людсь
ю1х індивідів, осіб, діяльність яких визначає сутність суспільства, 
його найважливіші характери<-тики. 

Все це повною мірою поширюється і на сферу політичного 
жштя суспільства, сферу народовладця, правда, з тим істотІШМ 

доповненням, що політичні умови суспіm,ного життя, панівна ) 
суспільстві система політичних відносин, ступінь і характер участ, 

у шrх окремих членів суспільства відіграють вирішальну роль у 
справі формування особи. Політичні умови життя і діяльності mо
дини, будучи тісно зв'язаними з іюШL'ЧИ соціалью~ми умовами, а 

також з умовами природного порядку, відіграють nирішаm,ну 
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