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Події останніх років в Україні засвідчили незавершеність політичних
процесів, які розпочалися у 1990-х роках ще у змаганні за державне
унезалежнення УРСР. Особливо актуальною у цьому контексті є проблема
наукового трактування і практичного формування політичної системи в
країні. У цьому контексті привертають увагу, зокрема, висновки науковопрактичної конференції, що відбулася в Національного авіаційному
університеті. На цьому науковому зібранні виступили з доповідями і
повідомленнями як маститі вчені-політологи, так і молоді дослідники
практично всіх 14 інститутів і факультетів університету. Треба відзначити,
що з усього обширу тематики конференції головна увага доповідачів
спрямовувалася на реальні процеси формування політичної системи в
сучасній Україні.
Учасники конференції мали на меті, перш за все, з’ясувати, як
трактується політична система в сучасній політології. Цій проблемі
присвятив, зокрема, свою змістовну доповідь кандидат філософських
наук професор НАУ Л. Тупчієнко.
В дебатах взяли участь доцент Т. Ковальова, студенти М. Євпак, Т.
Жукова, В. Пасічник, М. Полякова та інші. У їхніх виступах вказувалося,
зокрема, що принципово важливим є подолання підходу до політичної
системи як сукупності певних елементів. Головним має бути з’ясування
та розкриття того, як вона (політична система) взаємодіє з навколишнім
середовищем (іншими сферами суспільства, природним довкіллям) та як її
складові взаємодіють між собою. У цьому контексті промовці привернули
увагу до того, що сформована нині в Україні інституційна складова
політичної системи є дуже слабкою. Відтак взаємодія її з суспільством
вкрай малоефективна.
Учасники обговорення ставили особливий наголос на ролі політичних
партій, адже саме через них до влади, до інститутів держави надходять
(мають надходити) вимоги, пропозиції, настрої різних прошарків
суспільства. Більше того, саме на партії покладається відповідальність
за вироблення науково обґрунтованих відповідей на назрілі проблеми,
вирішення яких може забезпечити соціально-економічний прорив, вихід
із ситуації перманентної кризи, в якій перебуває нині країна.
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Окремо слід сказати про виступи, присвячені темі „Молодь у
політичній системі”. Учасники зібрання наголошували на тому, що
сьогодні принципового значення набуває питання, якою буде Людина
майбутнього, які цінності ми збережемо й примножимо. Адже не секрет,
що в суспільстві наявні (тією чи іншою мірою) тенденції до формування
індивіда, який вважає сенсом життя розваги, а не творчу працю. Що і як
може цьому протистояти?
Однією з відповідей було звернення до високих зразків громадянськості,
патріотизму, якими сповнена історія всіх народів, у тому числі й історія
нашого народу.
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