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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині однією з популярних і актуальних тем не тільки

в політології, соціології, філософії, але і в професійній

політиці, політичній журналістиці, у державному управ�

лінні, в політичному житті людей є тема політичної куль�

тури, яка є одним із складників загальної культури.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Процес формування політичної культури на різних

соціальних рівнях суспільства досліджували такі вітчиз�
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У статті досліджуються сутність політичної культури як складової частини загальної духовної
культури, особливості зв'язку між політичною культурою та реальної практичної політикою,
політичною свідомістю і політичною поведінкою населення. Також зазначається, що політична
культура як ціннісно)нормативна система основних політичних цінностей та ідеалів передба)
чає у суб'єкта наявність глибоких політичних й інших знань, чіткої політичної лінії і моральних
переконань індивіда.

The article examines the nature of political culture as an integral part of the general culture, special
features of the connection between political culture and the real practical politics, political
consciousness and political behavior of the population. It is also noted that the political culture as a
value)regulatory system of the basic political values and ideals, suggests that the person has a deep
political and other knowledge, a clear political line and moral convictions individual.

Ключові слова: політична культура, культура, політична діяльність, політичне мислення, політична

свідомість, норми поведінки, загальна духовна культура.

Key words: political culture, culture, political activity, political thinking, political consciousness, standards of

conduct, general spiritual culture.

няні вчені, як Авер'янова Г., Білецький В., Войтович Р.,

Дембицька Н., Козлітін В., Москаленко В., Морозова О.,

Надольний І., Ребкало В., Савлук С. та інші. Аналіз окре�

мих аспектів цієї проблематики є предметом досліджен�

ня в працях С. Берези , В. Добіжи, В. Корнієнко, Б. Цим�

балістого, Г. Щедрової.

Вагомий внесок у теоретичну розробку ідей політич�

ної культури внесли зарубіжні вчені Г. Алмонд, З. Бже�

зінський, Є. Вятр, Р. Даль, Дж. Деніс, Д. Істон, Г. Лас�

суел, Р. Мертон, К. Превітт, Р. Рудігер, Р. Такєр, Дж. Том�

сон, Дж. Хурман та інші. Незважаючи на те, що проблемі



95

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

формування політичної культури присвячено чимало

праць сучасних вчених, на сьогодні питання становлен�

ня політичної культури особистості як складової духов�

ної культури суспільства залишаються дуже актуальни�

ми.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі й визначенні особли�

востей процесу трансформації політичної культури як

складової духовної культури суспільства.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Шістдесяті роки ХХ століття значаться смугою що�

найбільшої популярності вивчень питань політичної

культури. Дев'яності роки, "третій плин" демократи�

зації також запалили велику наукову і практичну заці�

кавленість проблемами політичної культури. В останні

кілька років ХХІ століття знову збільшилася зацікав�

леність політичною культурою. Підвищену увагу до

даної проблеми сьогодні можна пояснити також акту�

альністю старих конфліктів — між Індією і Пакиста�

ном, Ірландією і Англією, колишніми республіками

Югославії, Нагірно�Карабахський, Абхазький, Півден�

но�Осетинський, Грузино�російський та інші, а також

останні події, що відбуваються в Європі, війна в Сирії,

проблема біженців. Сьогодні Україні перебуває у ви�

няткових обставинах, зокрема, окупація Автономної

Республіки Крим та протистояння у гібридній війні збо�

ку з Росії на сході нашої країни. Основне завдання ж

політичної культури полягає саме в прагненні до зни�

ження політичної напруженості як політичними мето�

дами, так і за сприянням культури. Але, на жаль, сьо�

годні в політичній сфері все ще можна стикатися з ано�

мальною поведінкою деяких політичних діячів. На наш

погляд, дуже часто на мітингах, по телебаченню, а що

найсумніше, навіть на парламентських засіданнях або

в публічних виступах деяких народних депутатів спос�

терігаємо, як ці "вершки" народу дають волю своїм

кулакам і нецензурним висловам, що говорить про

рівень не тільки їхньої політичної, але і всієї духовної

культури.

Як відомо, наукове тлумачення культури засноване

на тому, що вона може бути зрозуміла тільки в зв'язку з

існуванням суспільства й процесом предметно�практич�

ної діяльності людини. Тобто, якщо коротко сформу�

лювати, то культура, це своєрідна людська діяльність,

об'єктивована у матеріальних і духовних цінностях. У

цьому аспекті культура не тільки сукупність наслідків, а

й сам процес людської діяльності, спрямований на ви�

робництво необхідних матеріальних і духовних умов для

широкого і цілісного розвитку людини. Концептуальне

бачення даної проблеми дає право з точки зору філо�

софії культури реалізовувати призначення загальної

методології стосовно всього комплексу досліджуваної

проблеми.

Що ж собою являє політична культура і яку роль

вона відіграє в сучасному світі? У філософії і політо�

логії немає загальноприйнятої єдиної концепції політич�

ної культури, так як існують десятки формулювань цьо�

го поняття. Вперше в ХVIII столітті, завдяки німецькому

ученому Йогану Гердеру (1744—1803) термін "політич�

на культура" з'явився у літературі. Свій подальший роз�

виток теорія політичної культури отримала тільки в кінці

50�х, початку 60�х років XX століття. У політичну науку

цей термін був уведений американським політологом Г.

Алмондом, який в 1956 р. в статті "Порівняльні політичні

системи".

Подальшу розробку ця тема отримала в роботі

"Системи правління великих європейських держав"

(1957 р.) американського політолога Германа Фай�

нера. Через кілька років американські автори Г. Ал�

монд і С. Верба в книзі "Громадянська культура"

(1963 р.) розглянули і порівняли політичну культуру

ряду західних країн, на основі чого дійшли виснов�

ка, що "політична культура — особливий тип орієн�

тації на політичну дію, що відображає специфіку

кожної політичної системи". Тут вони уточнюють

власні бачення політичної культури і розглядають її

як сукупність цінностей, думок, звичаїв і традицій. У

подальших дослідженнях вони допрацьовують кла�

сичне формулювання політичної культури, яку виз�

начають так: "Політична культура є сукупність інди�

відуальних позицій і орієнтацій учасників даної полі�

тичної системи. Це суб'єктивна сфера, що утворює

основу політичних дій і надає їм значення" [1]. По�

дальшу розробку ця тема отримала в роботі "Систе�

ми правління великих європейських держав" (1957 р.)

Сьогодні ці концепції політичної культури відігра�

ють базову, основну роль. У 70�ті роки ХХ століття

американські дослідники Р. Карр і М. Бернстайн до�

повнюють Г. Алмонда, включаючи в поняття "полі�

тична культура" і соціальну практику у вигляді по�

літичної поведінки. Політична культура суттєво за�

лежить від загальної культури. Як зазначено у

Вікіпедії (вільній енциклопедії): "Політична культу�

ра — частина загальної культури і успадкування, що

включає історичний досвід, пам'ять про соціальні та

політичні події, політичні цінності, орієнтації і навич�

ки, що безпосередньо впливають на політичну пове�

дінку". На початку ХХI століття політична культура,

як один із складників загальної культури, має у що�

денному існуванні людей чимале значення. Вона

включає у себе деякі частини духовного життя, по�

в'язані безпосередньо з політичними діями, уявлен�

нями, оцінками, судженнями, знаннями, переконан�

нями, поведінкою і т. д., які були накопичені протя�

гом століть і сьогодні проявляються в безпосередній

політичного життя окремої особистості, соціальної

групи або країни. Вивчення і освоєння політичного

досвіду попередніх поколінь і відтворення їх в ході

поточного політичного життя свідчить про рівень

політичної культури суспільства, на основі якого

можна судити і про рівень його політичної зрілості.

За рівнем розвиненості політичної життєдіяльності

суспільства в цілому, поєднанням там інтересів

різних соціальних груп, класів, держави і особис�

тості, ми характеризуємо політична свідомість і полі�

тична поведінка населення. Політична свідомість ви�

конує важливу роль в політичній культурі, яка вклю�

чає в себе такі компоненти, як політичні знання,

цінності, переконання, способи політичного мислен�

ня. Звичайно ж, тут важливу, навіть можна сказати,

дуже велику роль відіграє і психологічне налашту�
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вання суб'єктів політичних дій, тобто, їх політичні

почуття, емоції, переживання, орієнтації, настрої і т.

п., що залежні і формуються під тиском або під впли�

вом відповідної політичної ситуації. При цьому, дуже

велику роль у подальшому розвитку подій, виконає

і накопичений конкретний політичний досвід, що ви�

ходить із рівня політичних традицій, звичаїв, політич�

ної пам'яті суспільства, реалій конкретної політич�

ної обстановки в країні і т. п. У певному сенсі полі�

тична культура включає в себе ті елементи суспіль�

ної свідомості, які впливають на формування і роз�

виток політичного ладу і політичної влади. Вона виз�

начає політичні норми і правила поведінки в полі�

тичній сфері, рамки, в яких ці політичні переконан�

ня, норми і цінності є найважливішими її компонен�

тами. Існують також відмінності між політичними

культурами країн Заходу і Сходу, де вони виходять

в першу чергу з національних і релігійних відміннос�

тей і традицій. На політичну культуру впливають як

національно�психологічні норми поведінки, так і

морально�етичні цінності. Все це разом, формуючи

процес інституалізації політичної сфери культури,

впливає і на характер взаємин особистості з держа�

вою і політичними інститутами. Пануюча в суспільстві

система світоглядних позицій, ціннісно�нормативних

установок, має великий вплив на характер політич�

ної орієнтації людей. З її допомогою формуються і

фундаментальні погляди людини, суспільства на світ

і політичні процеси в цілому. Важливим фактором у

розвитку політичної культури, також є легітимність

існуючої системи. Центральне місце в політичній

культурі займають елементи, здатні формувати і збері�

гати політичні системи. Виходячи зі сказаного, політична

культура має на увазі рівень розвитку суб'єкта по�

літики, його політичної діяльності і результат цієї

діяльності, "опредмечення" відповідних сучасних

суспільно�політичних інститутів і відносин. Слід

підкреслити, що найголовнішим виразом політичної

культури є політична поведінка людей. Політична

культура — це певні рамки, які сприяють формуван�

ню певних типів поведінки і надають їм спрямо�

ваність. Це ще не сама діяльність, а лише суб'єктив�

на установка, орієнтація на неї, де велику роль

відіграють як емоційні орієнтації (почуття, настрій,

психологічна налаштованість і т. п.), так і оціню�

вальні орієнтації (судження, думки, уявлення), тоб�

то, вона включає в себе культуру політичної свідо�

мості у вигляді політичних уявлень, переконань,

цінностей, традицій, звичаїв, норм і установок і куль�

туру політичної поведінки, у вигляді системи фунда�

ментальних політичних цінностей, установок і моде�

лей поведінки. Таким чином, політична культура —

це ціннісно�нормативна система загальноприйнятих

більшістю населення основних політичних цінностей

та ідеалів, яка знаходить своє вираження у полі�

тичній культурності і передбачає у суб'єкта наявність

глибоких політичних і правових знань, чіткої політич�

ної лінії і моральних переконань. Саме формування

та реалізацію цих завдань ставить перед державним

управлінням дійсність. Сьогоднішній стан політичної

культури України передбачає плюралізм політичних

думок і як результат включає в себе толерантність,

яка означає не просто поблажливість до чого�небудь

іншого, а утім, і бажання взаємодіяти з опонентом,

усотувати у себе найбільш доцільне, раціональне.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

На утримання і ступінь піднесення сучасної політич�

ної культури українського товариства значний вплив

мають радикальні переміни, що мають місце у економіч�

ному, соціальному, політичному і духовному житті. Пе�

реоцінка уроків минулого, сьогодення і перспектив май�

бутнього вимагають необхідність помітних видо�

змінювань світоглядних, оціночних і поведінкових орі�

єнтирів людей, тобто всіх компонентів політичної куль�

тури. У світлі сказаного, сьогодні, необхідно створити

умови для піднесення політичної свідомості населення

до такого рівня, щоб воно могло самостійно розбира�

тися в основних питаннях політики. Природно, що такі

умови для цілеспрямованого формування політичної

культури, можуть бути створені лише в демократичній

державі, при відповідній демократичній політичній сис�

темі, де утвердився принцип народовладдя і на практиці

вже сам по собі неухильно вимагає відповідної політич�

ної підготовки його носіїв.
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