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11. Вчення В.Липинського  про політичну  культуру . 

Основні категорії та поняття 
Свідомість  · політична свідомість  · самосвідомість  · 
національна  свідомість · класова свідомість  · масова  свідомість  
· політична ідеологія · буття · політичне буття · популізм  · 
громадська  думка · політична психологія  · культура  · 
політична культура  · масова культура  · громадська культура . 

Методичні рекомендації 
1. В першому  питанні слід підкреслити , що одним 
з найбільш важливих факторів духовного рівня, 
який впливає на всі аспекти  політичного  процесу , є 
політична свідомість. Кожний  історичний  етап, а 
також специфіка соціально-економічного і 
політичного  розвитку  різних  країн знаходили  
відповідне відображення  в політичній  свідомості  
суспільства. 
Політична свідомість  є усвідомлення  соціальними  
суб'єктами  (індивідами , соціальними групами, 
класами, націями , суспільством ) своїх  політичних  
інтересів, а також інших аспектів  політики . 
Політична свідомість досить  складне , суперечливе  і 
багаторівневе явище, що відображає таку ж 
складність і суперечливість суспільного буття, 
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економічної та соціальної структури суспільства, динаміку політичних процесів. 
У гносеологічному відношенні виділяють такі основні рівні політичної 

свідомості, які розрізняються глибиною відображення суті і закономірностей 
політики:  

• емпіричний і теоретичний; 
• буденний і науковий; 
• соціально-психологічний та ідеологічний. 
Далі слід звернути увагу на те, що в сучасній політології широко 

використовують такі поняття, як групова, спеціалізована та масова політична 
свідомість. 

У груповій політичній свідомості відбивається неоднорідність класових, 
національних та інших великих людських спільнот. 

Носіями спеціалізованої свідомості виступають політичні партії, організації. 
Вони фіксують необхідність цілеспрямованого формування та розвитку масової 
свідомості у відповідному напрямі. 

Суттєвою для політики є також масова свідомість. Вона покликана до життя 
процесом зростання маси людей, які беруть участь в історичних діях, 
примноженням та ускладненням політичних зв'язків. За своїм змістом масова 
свідомісь становить сукупність ідей, уявлень, у тому числі ілюзорних почуттів, 
настроїв, що відображають всі сторони життя суспільства, доступні масам і здатні 
викликати в них інтерес. 

Що стосується типів політичної свідомості, то в політології існує багато 
поглядів на цю проблему. Так, наприклад, американські політологи виділяють 12 
типів: технократичну, консервативну, радикальну, революційну, 
ліберальну, реформістську, тоталітарну, авторитарну, демократичну, 
анархічну, націоналістичну, популістську. 

В Україні визначаються такі типи політичної свідомості: демократична, 
консервативно-соціалістична й комуністична, оновлена соціалістична й 
комуністична, консервативна,  авторитарна,  ліворадикальна,  праворадикальна,  
конформістська, ліберальна тощо. 

При обговоренні першого питання необхідно також зупинитись на визначенні 
функцій політичної свідомості, які діалектично взаємозалежні і органічно 
доповнюють одна одну: 

• пізнавальна;  
• регулятивна;  
• виховна. 
Звичайно, політична свідомість детермінована політичним життям, 

економікою, буттям в цілому. Однак вона не є пасивним відображенням 
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політичного буття. По-перше, політична свідомість здатна бути попереду 
практики, прогнозувати політичні процеси; по-друге, вона впливає на політичні 
процеси, політичне життя суспільства, а через нього на економічні, духовні, 
культурні відносини; по-третє, політична свідомість визначає напрям політичної 
діяльності соціальних груп, політичних партій, громадських організацій, 
політичних лідерів, особистостей. Тому практика управління суспільними 
процесами має враховувати стан політичної свідомості в усіх її проявах, 
домагатися консенсусу в політичних позиціях, сприяти формуванню такої 
політичної свідомості, яка б відповідала потребам суспільного прогресу. 

2. Вивчення другого питання доцільно розпочати з характеристики 
громадської думки як сукупного судження, яке поділяють соціально різні 
спільноти щодо оцінки тих чи інших подій, явищ дійсності. 

Громадська думка фіксує насамперед сприйняття дійсності через призму 
масової свідомості. 

Необхідно підкреслити, що визначається громадська думка дією багатьох 
факторів; складом тих спільностей, що висловлюють свої думки; ступенем збігу 
інтересів верств і груп, які входять до них; характером питань, що 
обговорюються, та іншими. 

Громадська думка містить як істинні, так і викривлені, ілюзорні уявлення про 
дійсність. Вона формується не лише під впливом соціально-економічних і 
політичних факторів, а й з допомогою ідеологічних засобів. 

Громадська думка – це сфера політичної боротьби, до якої залучені 
економічні і політичні сили, оскільки формування і відображення того, що 
становить її зміст, залежить як від матеріальних, так і політичних 
передумов. 

При вивченні цього питання важливо також звернути увагу на те, що 
характер впливу громадської думки на політичні процеси залежить від 
існуючого політичного режиму. Так, наприклад, в умовах тоталітаризму, 
авторитаризму за допомогою державних інститутів здійснюється маніпуляція 
масовою свідомістю відповідно до офіційної ідеології. Звичайно, в цих умовах 
немає ніякої потреби у вивченні громадської думки. Вирішальне значення має її 
нормативне формування засобами тотальної пропаганди. 

Якщо громадська думка враховується постійно і планомірно (що можливо 
лише при демократії), то вона стає своєрідним "дзеркалом" суперечностей, 
інтересів різних соціальних груп, дає можливість виявляти їх, узагальнити й 
розробити програму управління політичною діяльністю людей. 

Як елемент функціонування політичних систем, громадська думка є 
постійно діючим фактором управління, за допомогою якого виконуються 
такі функції: 

• експресивно-контрольна; 
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• консультативна; 
• директивна; 
• регулятивна. 
Основними каналами з'ясування громадської думки є референдуми, опити 

населення, інтерв'ю для засобів масової інформації, загальнонародні обговорення 
соціально-політичних проблем тощо. 

Надзвичайно важливий вплив на політичні процеси, що відбуваються у 
суспільстві, здійснює політична культура. Саме від рівня цієї культури залежить 
характер політичної поведінки людей, якість і специфічне забарвлення 
політичного життя суспільства. Адже в політиці, як і в інших сферах, людина діє, 
керуючись своїм світоглядом, який в свою чергу детермінований політичним 
буттям і соціокультурним середовищем. 

3. При вивченні третього питання слід відзначити, що проблема визначення 
політичної культури постійно знаходилась в полі зору багатьох мислителів: 
Платона, Арістотеля, Макіавеллі, Монтеск'є, Токвіля, Маркса, Мангейма та 
інших. Сам термін "політична культура" вперше був введений в обіг відомим 
філософом ХVIII ст. І.Гердером, а відповідне поняття в політичну науку – 
Г.Алмондом і С.Вербою, які розглядають політичну культуру як сукупність 
індивідуальних позицій та орієнтацій; як суб'єктивну сферу, що є основою 
політичних дій. 

Далі необхідно зупинитися на визначенні суті політичної культури 
Р.Карром, Р.Такером, Т.Парсонсом, В.Липинським та іншими. 

Нині політична культура кваліфікується як реалізація політичних знань, 
ціннісних орієнтацій, зразків поведінки соціального суб'єкта (особи, класу, 
суспільства) в історично визначеній системі політичних відносин і політичної 
діяльності. 

Слід також розглянути структуру політичної культури, яка включає в себе 
ряд рівнів і компонентів, основними з яких є: 

• рівень політичних знань; 
• рівень політичних переконань; 
• рівень політичної поведінки; 
• рівень діяльності політичних інститутів. 
Основними функціями політичної культури є: 
• політичне забезпечення реалізації соціальних, класових та 

національних інтересів; 
• нормативно-регулююча функція; 
• виховна; 
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• комунікативна; 
• прогностична функція. 
При обговоренні третього питання необхідно зупинитися і на типології 

політичної культури. Тривалий час основною для типологізації політичної 
культури була виключно теорія суспільно-економічних формацій, а також 
соціально-класова структура. У відповідності з цим виділялись лише такі 
історичні типи політичної культури: рабовласницька, феодальна, капіталістична, 
соціалістична. 

Проте поряд з таким підходом у політичній науці використовуються й інші 
типології, в основі яких лежать відповідні критерії (політичні, структурні, 
конфесійні, географічні, економічні і т.д.) Так, наприклад, Р.Алмонд розрізняв 
чотири типи політичної культури: 

• англо-американську; 
• передіндустріальну; 
• континентально-європейську; 
• тоталітарну. 
Англо-американська політична культура схильна до обчислень, 

балансування й експериментів. Основні її вартості: свобода, загальний добробут і 
безпека. 

У передіндустріальній політичній культурі існує суміш підкультур: 
традиційних та елементів модерних культур. 

Континентально-європейська політична культура – це тип 
фрагментованої культури, яка складається з різних підкультур: 
передіндустріальна, католицький компонент; давній компонент середнього класу; 
власне індустріальний компонент. 

Тоталітарна політична культура характеризується відсутністю консенсусу, 
апатією широких мас і пануванням кліки. 

В залежності від активності людини в суспільстві, у відношенні її до 
політичної системи, дослідники політичної культури сучасного суспільства 
Г.Алмонд і С.Верба розрізняють такі типи політичних культур: 

патріархальна, яка відрізняється надзвичайно малим інтересом людей до 
політичного життя; 

культура  "підданих",  в  якій  виявляється  сильна орієнтація та лояльність 
до діяльності політичних інститутів в державі,  а  також низька політична 
активність та ініціатива окремих індивідів; 

активістська політична культура,  яка  демонструє очевидну  зацікавленість  
та  участь  громадян  в політичному житті. 

Далі потрібно розглянути проблеми формування політичної культури в 
умовах незалежної України, а також визначити її роль в житті нашого 
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суспільства. 
4. Розкриваючи четверте питання, необхідно звернути увагу на те, що у 

процесі подолання тоталітаризму і становлення правової держави важливим є 
формування громадянської культури. 

Громадянська культура – це найвищий щабель політичної культури. 
Вона передбачає, що суб'єкти політичного процесу в своїй діяльності керуються 
насамперед інтересами всього суспільства і саме йому підпорядковують свої 
часткові, корпоративні цілі, що дії цих суб'єктів спрямовується на дотримання 
громадянського консенсусу і здійснюються в межах правової держави. Можна 
сказати, що це політична культура громадянського суспільства, яка передбачає 
єдність громадянських прав і обов'язків. Громадянська культура визначається не 
тільки правовими, а й моральними чинниками політичної діяльності. 

Далі необхідно зупинитися на пріоритеті громадянських прав людини. Не 
може бути громадянської культури без пріоритету інтересів особистостей, 
громадянських прав над національними правами та інтересами. Верховенство 
прав людини і громадянина визначає дуже складний механізм громадянської 
культури, всі фундаментальні цінності громадянської свідомості, громадянського 
суспільства як динамічної системи. 

Громадянська культура, з одного боку, є необхідною ланкою між класовими, 
груповими і загальнолюдськими цінностями, а з другого – об’єднуючою основою 
у діяльності політичних партій, суспільних організацій, що часто стоять на різних 
позиціях. 

Кризові ситуації, національні та соціальні конфлікти роблять реакцію 
соціальних груп та окремих індивідів неадекватною громадянській культурі. 
Проте високі громадянські почуття прикрашають життя, завдяки їм людина стає 
громадянином. 

Громадянскість – одна з найважливіших ознак цивілізованості суспільства, 
характерна прикмета демократизації політичного життя – зростання 
громадянської свідомості людей, встановлення громадянської гідності і прав 
особистості в повному обсязі. 

Отже, можна стверджувати, що громадянська культура є відображенням 
громадянського суспільства, громадянської сфери суспільного життя, 
громадянських прав і статусу громадянина. 
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• Усатенко І. Україна може бути з теорії. Створюємо новий концептуальний 

простір культури // Освіта, 1994. – № 17-18. 
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Запитання для дискусії 
7. Розкрийте суть поняття "мова народу – це його дух, а дух народу – це його 

мова" (В.Гумбольдт). 
8. Чи може ідеологія бути державною, офіційною? (Аргументуйте свою 

точку зору). 
9. Чому політична культура виступає засобом завоювання і здійснення 

влади? 
10. Які особливості історії України мали важливий вплив на розвиток 

політичної культури українців? 

План 


