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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Політична поведінка громадян сучасної України характеризується
впливом політичних орієнтацій, типів поведінки, певних стереотипів, що
сформувались за часів радянської влади. Незважаючи на це, останнім часом
спостерігається досить висока активність громадян під час виборчих
кампаній, опитувань громадської думки, інших суспільно-політичних акцій,
що є ознакою демократичного розвитку суспільства.

Визначення «політична культура» має багато тлумачень, серед яких
можна виділити такі: система переконань, почуттів та вірувань. Ці
тлумачення надають політичному процесу порядок і значимість і, як наслідок,
забезпечують прийняття основних правил, котрі корегують поведінку в
політичному процесі. На думку визначних мислителів, політичну культуру
можна тлумачити як систему переконань про моделі політичної поведінки і
політичні інститути (С. Верба); модель орієнтації і поведінки в політиці
(В. Розенбаум); сукупність позицій, цінностей і зразків поведінки, що
торкаються взаємовідносин влади і громадян (Є. Вятр) [8]. На думку
Н. Кейзерова, політична культура – це ідеологічне, надбудовне явище,
особливий різновид культури, якість, спосіб духовно-практичної діяльності і
відносин, що забезпечують відбиття, закріплення й реалізацію докорінних
класових і суспільних інтересів [7]. У загальному розумінні політична
культура – це культура політичного мислення і політичної діяльності, ступінь
цивілізованості характеру і способів функціонування політичних інститутів,
організації всього політичного життя у суспільстві [2].

Західні вчені М. Доган та Д. Пелассі зазначають: «Саме культура, що
визначає позиції людей, відчутно впливає на форми політичної активності, є
сутнісним елементом політичного життя народу. Ось чому ми повинні вітати
дослідження, які ставлять за мету зрозуміти, чим визначається суть політичної
культури, від чого вона залежить, як, разом з якими процесами, під впливом
яких конфліктів, подій вона формується» [3]. Термін «політична культура» в
українській політичній літературі вперше вжив В. Липинський. У його
розумінні сутність політичної культури полягає в поєднанні, у «рівновазі»
між «політичною творчістю» й «політичною наукою», що забезпечує високу
«політичну вмілість» провідної верстви нації та всього народу.
«Пристосування до політичної творчості даних політичної науки, – писав
В. Липинський, – виходить у сферу політичної умілості. Така чи інша
рівновага між першою і другою –  таке чи інше уміння використовувати для
творчості дані науки – лежить в основі того, що прийнято звати політичною
культурою» [5, с. 74].

Слід сказати про те, що на сьогодні з розвитком інформаційних
технологій одним із найбільш ефективних шляхів формування політичної
культури є інформаційно-комунікаційна, тобто діяльність засобів масової
інформації. До них слід віднести не лише газети, журнали, телевізійні новини,
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але ще й ЗМІ, які широко представлені у мережі Інтернет. Особливо велику
роль на формування політичної культури мають маленькі ЗМІ кожної області
чи міста, які орієновані на порівняно вузьку групу постійних читачів, але тим
самим вони впливають на формування політичної культури відповідного
регіону. Їх ще називають «четвертою гілкою влади», яка повинна бути
«арбітром» перших трьох та нести об’єктивну інформацію та аналіз
суспільству.

Не можна не назвати ще один із шляхів впливу на політичну поведінку –
це навчальний і виховний процес у закладах освіти. Саме під час навчання та
у стінах шкіл, коледжів, вузів проходить значна частина політико-правового
виховання. Не слід також забувати про той вплив, який здійснює інститут
політичної еліти на формування політичної свідомості та політичної
культури. Політичні лідери є джерелом «достовірної інформації» через
промови та заяви, очікуючи на підтримку громадян. Громадяни, сподіваючись
на реалізацію їхніх інтересів, що відповідають цілісній складовій їхньої
політичної культури,  віддають свій голос за того чи іншого кандидата або
проявляють апатію до виборчого процесу, що також є показником політичної
системи загалом та політичної свідомості громадянина особисто. Від того,
наскільки якісно політичний лідер буде реалізовувати обіцянки виборців та
відповідатиме політико-культурним настановам буде залежати його
легітимізована політична активність [8]. Фундаментальні перетворення
політичного життя не можливі без трансформації політичної культури, яка в
кожній ситуації є синтезом моментів формування, функціонування та
розвитку, що робить її динамічною складною системою [1, с. 37].

Якісна зміна політичної культури призведе до зміни політичної
поведінки громадян. Тобто політична поведінка трансформується під впливом
як інституційних, так, і не інституційних чинників, котрі окреслюються
суспільним станом і потенціалом соціально-політичної активності суб’єктів та
об’єктів політики.

Важливо, щоб в процесі транзиту від тоталітаризму до демократії
змінювалась політична поведінка громадян, їх політична культура. В умовах
модернізації політичної системи суспільства зростає роль і значення
політичної соціалізації, результатом якої і повинна стати «нова політична
культура». Для її формування важлива не тільки інституційна трансформація,
а й створення іншої системи культурних цінностей, тобто трансформація
культури діяльності політичних інститутів. У більшості країн
постсоціалістичного простору йде переважання на інституціональному рівні
політичної культури радянського типу, що справляє гальмівний вплив на
темпи суспільних перетворень. Це пов’язане, в першу чергу, з незмінністю
політичної еліти. Перехід до демократичного політичного режиму відбувався
шляхом входження старих еліт, що виховані на канонах ієрархічної
підпорядкованості, у нові структури та відносини. Нездатність і небажання
цих еліт поставити інтереси суспільства вище власних інтересів і амбіцій є
головною перешкодою на шляху становлення демократії [6]. Також
трансформація політичної культури в Україні відбувається на фоні латентного
чи явного конфлікту. Перетворення в суспільстві і державі співпадають у часі
з циркуляцією індивідуальних та групових інтересів, що призводить до
зіткнення їх носіїв. Конфліктна складова є небезпечною. На думку
В. С. Комаровського, «чим в більшій мірі конфлікт об’єктивується за межами
індивідуальних інтересів і чим більше він пов’язаний з основними цінностями
конфліктуючих груп, суспільства загалом, тим він більш загострюється і тим
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вірогідніше використання силових методів його вирішення» [4, с. 3]. Оскільки
основними рисами української політичної культури є політична пасивність,
амбівалентність – це позначається на політичній поведінці електорату.
Потрібно відзначити, що події Помаранчевої революції вплинули на
політичну поведінку громадян та рівень політичної культури; суспільство
звикло до вільного висловлювання думок, плюралізму політичних ідей,
цінностей. Незважаючи на всі ці позитивні зміни, політична культура
українського суспільства, а особливо молоді, залишається на рівні
спостерігача за політичними процесами. Пасивність політичної поведінки
молоді можливо подолати лише через утвердження демократичних ідеалів,
цінностей. Здавалось, що двадцятирічний етап формування нового стилю
політичної поведінки повинен мінімізувати авторитарно-тоталітарні тенденції
в структурі політичної культури, але більшість фахівців відзначають, що
подолати вище зазначені тенденції в найближчий час неможливо.
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слухач 1 курсу кафедри парламентаризму та політичного менеджменту
Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗЕПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто та зображено роль та місце інформаційного забезпечення в
процесі прийняття управлінського рішення. Визначені поняття та загальна
структура інформаційного забезпечення процесу прийняття, підготовки та
контролю реалізації управлінського рішення.

Розвиток нашої держави,  а і будь-якої іншої держави супроводжується
численними прийняттями управлінських рішень. Підвищення
результативності підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень
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