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Abstract. The article clarifies the mechanisms of influence of the socio!cultural factors on
the making of political decisions in a society in the period of transformations.

Ме тою стат ті є роз крит тя ме ха ніз мів впли ву со ці о куль тур них чин ни ків на 
прий нят тя по лі тич них рі шень у сус пільс тві пе рі о ду тран сфор ма ції.  У стат ті роз кри -
ва єть ся сут ність по лі тич но го рі шен ня з по зи цій струк тур но! ді яль ніс но го під хо ду,
виз на ча ють ся скла до ві йо го ці ліс ної струк ту ри. Ха рак те ри зу ють ся струк тур ні еле -
мен ти ме ха ніз му со ці о куль тур ної де тер мі на ції по лі тич но го рі шен ня, опи сують ся
особ ли вос ті та ха рак тер зас то су ван ня со ці о куль тур но го під хо ду до ана лі зу по лі тич -
но го рі шен ня, обґ рун то ву єть ся зна чен ня та сут ність со ці о куль тур ної де тер мі на ції
по лі тич но го рі шен ня.

Ак ту аль ність дос лід жен ня проб лем прий нят тя по лі тич них рі шень знач ною 
мі рою зу мов ле на пот ре ба ми прак ти ки. В умо вах со ці аль но! куль тур ної не рів нос ті та
не од но рід нос ті, оче вид ної по лі тич ної ір ра ці о на лі за ції ук ра їн сько го сус пільс тва
прий нят тя по лі тич них рі шень стає ви рі шаль ним фак то ром ста біль нос ті/нес та біль -
нос ті по лі тич ної сис те ми і сус пільс тва в ці ло му. Усу нен ня дес та бі лі зу ю чих оз нак
сус пільс тва та ха о тич нос ті ста ну со ці аль ної сис те ми мо же здій сни ти ся за умов 
ре а лі за ції та кон кре ти за ції ком плек су по лі тич них рі шень, які орі єн ту ють ся на со ці -
аль ну ста біль ність, об’єд нан ня еко но міч но го, по лі тич но го, куль тур но го роз вит ку та
дот ри ман ня умов ура ху ван ня на ці о наль них ін те ре сів дер жа ви. 

Се ред праць, що ста нов лять те о ре ти ко! ме то до ло гіч ний ба зис дос лід жен ня по лі -
тич но го рі шен ня у сві то вій со ці о ло гіч ній дум ці, вар то ви ді ли ти ро бо ти М. Ве бе ра, 
Т. Пар сон са, Д. Іс то на, Г. Ал мон да, С. Вер би, П. Бур дьє, Е. Гід ден са, Р. Кол лін за, 
О. Д. Ку цен ко, Р. Мер то на, Дж. Тер не ра, В. А. Ядо ва. По шук уза галь не них ха рак те -
рис тик, ви яв лен ня внут ріш ньої струк ту ри, зміс ту та форм про це су де тер мі на ції 
по лі тич но го рі шен ня в ме жах со ці о ло гії по лі ти ки не мож на вва жа ти за вер ше ним. 
І, хо ча для су час ної со ці о ло гії за лу чен ня до ана лі зу важ ли вих со ці аль них та куль -
тур них ха рак те рис тик для по яс нен ня різ них явищ сус піль но го бут тя вже ста ло 
тра ди цій ним (Ба бен ко, 2002; Ио нин, 1993; Рез ник, 1999; Со ро кин, 1999; Со ку рян -
ская, 2000; Тер нборн, 1999; Щер би на, 1996), ін тег ро ва ний со ці о куль тур ний під хід до
дос лід жен ня по лі тич них рі шень ще не зас то со ву вав ся.

Нез ва жа ю чи на ін тен сив ний на у ко вий по шук нав ко ло проб ле ми де тер мі на ції
прий нят тя по лі тич них рі шень, ін тег ро ва ної адек ват ної рів ню гі пер ком плек снос ті
об’єк та те о рії, у рам ках якої ба га тос то рон ньо та вза є мо пов’яза но бу ли б опи са ні та
по яс не ні всі струк тур ні та ди на міч ні ас пек ти та ко го ба га то ви мір но го фе но ме ну, 
як про цес прий нят тя по лі тич них рі шень, ще не ви роб ле но.
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Куль тур на де тер мі на ція ві діг рає важ ли ву роль у фор му ван ні по лі тич но го 
ви бо ру як на за галь но сус піль но му, так і на ін ди ві ду аль но му рів ні. Участь різ них
суб’єк тів у про це сах прий нят тя по лі тич них рі шень  зу мов лює на яв ність ба га -
тьох куль тур них ін тер пре та цій,  які, не су чи  роз біж нос ті в сен сах,  не ми ну че
вкла да ють ся у кож не кон крет не рі шен ня. До то го ж на яв ність по лі тич них
суб’єк тів різ них рів нів уск лад нює ін тер пре та цію зміс тов них ха рак те рис тик де -
тер мі на ції куль тур но го ком по нен та по лі тич них рі шень. Ціл ком зро зу мі ло, що
не мож ли во уя ви ти  іс ну ван ня ін ди ві ду аль но го суб’єк та, що є но сі єм вла ди і
прав, пов’яза них із ці єю вла дою, по за втру чан ням сус пільс тва й роз гля да ти інс -
ти ту ці о наль ний апа рат сус пільс тва як зов ніш ній інс тру мент сто сов но цих по пе -
ред ніх прав.

Ана ліз про це су прий нят тя по лі тич них рі шень немож ли во про во ди ти, спів від но -
ся чи йо го ли ше з ре аль ни ми та яв ни ми обс та ви на ми і абс тра гу ю чись від впли ву
куль тур них по то ків, які мо жуть об’єк ти ву ва ти ся у виг ля ді різ но ма ніт них дис по зи -
цій та сте ре о ти пів по ве дін ки. Більш то го, бу ва ють ви пад ки, ко ли ви роб лен ня рі шень
від бу ва єть ся в про це сі пря мо го зіт кнен ня, про ти борс тва різ но ма ніт них куль тур них
орі єн та цій, іно ді ли ше опо се ред ко ва но ві доб ра жа ю чи кон флікт “між кла со вих” та
“внут рішньок ла со вих” ін те ре сів.

При прий нят ті ок ре мих кон крет них рі шень виз на чаль ну роль мо же ві діг ра ва ти
сту пінь впли ву на сві до мість суб’єк тів од но го з про ти леж них сте ре о ти пів, які ма ють,
як і вся іде о ло гія в ці ло му, пев ну ав то ном ність та внут ріш ню ло гі ку роз вит ку. 
В та ко му кон тек сті ми сти ка є мо ся з не об хід ніс тю роз ме жо ву ва ти куль ту ру на різ них
рів нях, за леж но від суб’єк тів, що є її но сі я ми, а виз на чаль ною стає дум ка про те,
що со ці аль на ор га ні за ція сус пільс тва мо же ви ник ну ти та фун кці о ну ва ти ли ше
без по се ред ньо у кон тек сті куль ту ри. 

Куль тур на сфе ра ви ко нує в со ці аль но му сві ті ряд важ ли вих фун кцій. Куль ту ра в
сус пільс тві вис ту пає як:

1) тип со ці аль ної пам’яті. Куль ту ра збе рі гає по пе ред ній дос від, во на пов’яза на з
іс то рі єю і пе ред ба чає без пе рер вність мо раль но го, ду хов но го жит тя лю ди ни, 
сус пільс тва і людс тва.  От же, куль ту ра іс то рич на і тран сіс то рич на за сво єю при ро -
дою. Са ме її сьо го ден ня зав жди іс нує у від но шен ні до ми ну ло го (ре аль но го або
сконс тру йо ва но го як пев на мі фо ло гія) і до прог но зів май бут ньо го.

2) фор ма тран сля ції со ці аль но го дос ві ду. Куль ту ра ха рак те ри зує бут тя со ці у му і
лю ди ни, яке онов лю єть ся, вис ту па ю чи як жи ва “суб стан ція”. Кож не по ко лін ня ос во -
ює як на оч ний світ куль ту ри, спо со би і вмін ня тех но ло гіч но го став лен ня до при ро -
ди, так і куль тур ні цін нос ті, зраз ки по ве дін ки. 

3) спо сіб со ці а лі за ції лю ди ни. Куль ту ра як стій ка тра ди ція со ці аль ної ді яль нос ті
лю ди ни доз во ляє пе ре но си ти зраз ки со ці аль ної по ве дін ки від по ко лін ня до по ко лін -
ня. Ін ди від вис ту пає як но сій куль тур них норм і зраз ків. У цьо му сен сі куль ту ра 
пос тає і як про дукт, і як де тер мі нан та со ці аль но го роз вит ку. У си ту а ції важ ко го 
ви бо ру са ме куль ту ра доз во ляє лю ди ні роз ви ва ти внут ріш ній світ, твор чо ре а гу ва ти
на со ці аль ні ви мо ги, ус ві дом лю ва ти їх мо раль ний, ес те тич ний, по лі тич ний або 
ін ший сенс, ух ва лю ва ти адек ват ні рі шен ня [1, с. 209–211].
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Сто сов но осо бис тіс ної сфе ри куль ту ра не тіль ки со ці а лі зує, але й виз на чає сам
спо сіб ста нов лен ня ро до вої лю ди ни й за до во лен ня нею сво їх різ но ма ніт них пот реб.
А от же, фор му ван ня по лі тич но го рі шен ня здій сню єть ся в куль ту рі й за до по мо гою її
впли ву на всі про це си йо го іні ці а ції, ви роб лен ня, від бо ру аль тер на тив, прий нят тя і
ре а лі за ції. Со ці а лі за ція, у свою чер гу, охоп лює всі фор ми зас во єн ня лю ди ною сус -
піль ної куль ту ри, її за лу чен ня до сис те ми сим во ліч них зна чень, що опо се ред ко ву -
ють сис те му інс ти ту ці о наль ної жит тє ді яль нос ті, за до по мо гою яких во на на бу ває со -
ці аль ної при ро ди і здат нос ті бра ти участь в со ці аль но му жит ті.

Дій сно, як що під со ці а лі за ці єю ро зу мі ти “со ці аль ний про цес, в хо ді яко го лю ди
нав ча ють ся дот ри ман ню со ці аль них норм, зав дя ки чо му ви яв ля єть ся мож ли вим 
іс ну ван ня сус пільс тва і пе ре да ча куль ту ри від по ко лін ня до по ко лін ня” [2, с. 293], 
то оче вид ним є фун кці о наль ний вплив цьо го про це су на жит тє ді яль ність сус пільс -
тва в ці ло му. Со ці а лі за ція ви ко нує, як мі ні мум, дві фун кції: за без пе чує збе ре жен ня і
са мо від нов лю ва ність сус пільс тва зав дя ки зас во єн ню но ви ми чле на ми сус пільс тва
зраз ків по ве дін ки, що скла ли ся, і за без пе чує ви роб лен ня в ін ди ві да здат ності до со -
ці аль ної вза є мо дії.

Від по від но до вик ла де но го, мож на го во ри ти про те, що по лі тич на ді яль ність 
за га лом та при ро да по лі тич но го рі шен ня за да ють ся куль ту рою. Як що осо бис тіс на
сфе ра то го чи ін шо го ак то ра, кот рий роз роб ляє й ух ва лює по лі тич ні рі шен ня, ще мо -
же вклю ча ти ся в со ці аль ну ор га ні за цію пов ніс тю або час тко во, від чу ва ю чи на со бі
вплив тих або ін ших куль тур них зраз ків, то ви роб ле не по лі тич не рі шен ня не мо же
іс ну ва ти по за прос то ром куль ту ри. По лі тич ні рі шен ня як один із про яв по ве дін ки,
спо сіб та фор ма ор га ні за ції вза є мо від но син лю дей у ме жах со ці у му об ме жу єть ся та
опо се ред ко ву єть ся іс ну ю чим у ньо му куль тур ним прос то ром.

У цьо му кон тек сті ми наб ли жа є мо ся до проб ле ми виз на чен ня міс це по ло жен ня
суб’єк тів, які прий ма ють рі шен ня, в со ці аль ній струк ту рі. Різ но ма ніт ні трак ту ван ня
со ці аль ної струк ту ри обу мов ле ні на яв ніс тю кон ку ру ю чих шкіл у со ці о ло гії [напр., 3].
По нят тя со ці аль ної струк ту ри ви ко рис то ву єть ся у двох ос нов них сен сах, що їх
умов но виз на ча ють як “інс ти ту ці о наль ний” і “суб стан цій ний” і за яки ми кри ють ся
різ ні ти пи кон цеп ту аль но го ос мис лен ня й ін тер пре та ції сус пільс тва [4]. Ак ту аль ним
на сьо год ні є кла сич не тлу ма чен ня со ці аль ної струк ту ри, зап ро по но ва не А. Р. Ред -
кліф фом! Бра у ном, який ото тож нює со ці аль ну струк ту ру із су куп ніс тю со ці аль них
зв’яз ків і від но син (пот ріб но дос лід жу ва ти ти по ві, ус та ле ні, ре гу ляр но від тво рю ва ні
зраз ки со ці аль них дій і по ве дін ки лю дей, за лу че них до со ці аль них від но син за до по -
мо гою со ці аль ної струк ту ри). Дру гий ме то до ло гіч ний під хід до вив чен ня со ці аль ної
струк ту ри умов но на зи ва ють “суб стан цій ним”, ос кіль ки сус пільс тво тут ро зу мі ють
як жи ву со ці аль ну ре аль ність, струк ту ру якої ут во рю ють різ ні со ці аль ні верс тви,
кла си, спіль но ти, чис лен ні ор га ні зо ва ні об’єд нан ня лю дей, які роз гля да ють ся як 
ак тив ні іс то рич ні суб’єк ти. Ці со ці аль ні гру пи яв ля ють со бою про дук ти по яс ню валь -
ної со ці о ло гіч ної кла си фі ка ції, що роз по ді ляє аген тів між сконс тру йо ва ни ми з 
на у ко вою ме тою гру па ми і ба зу єть ся на ста тис тич но му ана лі зі, який має зва жа ти ще
й на не від’єм ну скла до ву цих струк тур – схе ми сприй нят тя, оці ню ван ня, мис лен ня
й дії, яки ми на ді ле ні аген ти [5, с. 122].
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Ос кіль ки наз ва на ка те го рія на ле жить до гер ме нев тич них, ві до мий со ці о лог 
П. Штом пка з ме тою виз на чен ня по нят тя со ці аль ної струк ту ри спер шу звер та єть ся
до уні вер саль но го зміс ту по нят тя струк ту ри, яку він виз на чає як при хо ва ну ме ре жу
стій ких ре гу ляр них зв’яз ків між еле мен та ми пев ної сфе ри дій снос ті, що сут тє во
впли ва ють на роз ви ток явищ ці єї сфе ри. Ґрун ту ю чись на цьо му уні вер саль но му 
виз на чен ні, він ви різ няє чо ти ри ви мі ри – нор ма тив ний, іде аль ний, ін те рак цій ний і
ви мір ін те ре сів, від по від но до яких опи сує чо ти ри час тко ві про це си ут во рен ня со ці -
аль ної струк ту ри. Зок ре ма про цес інс ти ту ці о на лі за цїі нор ма тив ної струк ту ри він
пов’язує із со ці аль ни ми нор ма ми, цін нос тя ми й інс ти ту ці я ми, що ви ни ка ють нав ко -
ло со ці аль но зна чу щих фун кцій – твор чої, ви хов ної, ви роб ни чої, ре лі гій ної, по лі тич -
ної то що; про цес ар ти ку ля ції іде аль ної струк ту ри він по дає як про цес ви ник нен ня і
ста нов лен ня стан дар тних пе ре ко нань, пог ля дів, мі фів, сте ре о ти пів; про цес екс пан сії
ін те рак цій ної струк ту ри пов’язує з роз ши рен ням ме ре жі мі жо со бис тіс них кон так тів
і ко му ні ка цій; про цес крис та лі за ції струк тур ін те ре сів – з ви ник нен ням не рів нос ті
між людь ми у дос ту пі до благ, вла ди, прес ти жу [6, с. 4–6, 11].

Струк тур ні фор ми, що ви ни ка ють, в їх іде аль них, інс ти ту ці о наль них, со ці є таль -
них та іє рар хіч них про я вах ста ють не об хід ною умо вою со ці аль ної вза є мо дії, при му -
шу ю чи та про по ну ю чи ак то рам орі єн ту ва ти ся на кон крет ні на бо ри дос туп них ре сур -
сів та пра вил. Вод но час, об ме жу ю чи сво бо ду, струк ту ри ста ють фак то ром пос тій ної
по я ви не ус ві дом ле но го або сві до мо го праг нен ня ак то рів до змі ни струк тур [7, с. 51].

Вплив со ці аль ної струк ту ри на по лі тич не рі шен ня мож на роз гля да ти як сво го
ро ду ре сурс, по! пер ше, і як сво є рід ний об ме жу вач дії, по! дру ге. При цьо му не мож -
на роз гля да ти со ці аль ну струк ту ру як та ку, що ви ко нує ли ше од ну з наз ва них 
фун кцій, во на мо же ви ко ну ва ти обид ві фун кції од но час но. Крім то го, сис те му ко ор -
ди нат со ці аль ної струк ту ри не слід уяв ля ти як зам кне ну (“сус пільс тво”, “гру па”) з
виз на че ни ми кон крет ни ми ме жа ми, а як су куп ність ді ю чих ін ди ві дів. У та ко му ра зі
міс це по ло жен ня суб’єк та, який прий має по лі тич ні рі шен ня, виз на ча єть ся по від но -
шен ню до більш чи менш ста біль но роз по ді ле них ре сур сів та об ме жень у су куп нос -
ті ін ших суб’єк тів. Міс це по ло жен ня в со ці аль ній струк ту рі ди фе рен ці ює ра ці о наль -
ні ін те ре си в кон крет них обс та ви нах виз на че них куль тур них меж. Ад же не за леж но
від на яв нос ті уні вер саль них, ста біль них упо до бань або спе ци фіч них куль тур них
цін нос тей, ін тер пре та цій від мін нос ті, ді ю чі сто сов но ре сур сів і об ме жень, но сять  ви -
ра же ний  і пос тій ний ха рак тер, і ці від мін нос ті впли ва ють на ді яль ність  у по діб них
си ту а ці ях [8, с. 86].

З цьо го при во ду П. Блау ви су нув при пу щен ня, що роз мір гру пи, ге те ро ген ність
та не рів ність чле нів гру пи впли ває на со ці аль ну дію в ці ло му та на по лі тич не рі шен -
ня зок ре ма [9, с. 46]. На да ю чи ви рі шаль не зна чен ня еко но міч ним мо ти вам, П. Блау
ви во дить із су куп нос ті мі жо со бис тих кон так тів, так зва ні “емер джен тні якос ті”
со ці аль ної струк ту ри, а са ме: ро льо ві від но шен ня, вла ду і за кон ність, ко лек тив ні 
цін нос ті, струк ту ру вза є мо від но син склад них со ці аль них ор га ні за цій. Ця по зи ція
час то під да єть ся кри ти ці, але все ж та ки має по яс ню валь ну си лу сто сов но со ці аль -
но го ви бо ру дій од но го аген та або ба га тьох аген тів в умо вах ви рі шен ня нес клад них
проб лем.
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Та ким чи ном, усі по лі тич ні рі шен ня, вклю ча ю чи ті, що є най більш яв ни ми, 
ро зу мі ють ся, у від по від нос ті з ло гі кою по лі тич но го ви бо ру, як ви бір офі цій но го
впов но ва же но го ви раз ни ка, як ви бір ідей, ду мок, про ек тів, прог рам, пла нів, 
зо се ред же них в осо бі. Піс ля то го як від бу ва єть ся про цес де ле гу ван ня пов но ва жень,
про цес ви роб лен ня по лі тич них рі шень іде в ме жах до сить зак ри то го про шар ку, 
ко ку су. Це не оз на чає, що втра ча єть ся кон троль мас над про це сом прий нят тя 
рі шень, ли ше змі щу ють ся ак цен ти впли ву з са мо го рі шен ня на суб’єк тів, які йо го
ви роб ля ють. Тут ми мо же мо ана лі зу ва ти, з од но го бо ку, різ но ма ніт ні гру пи тис ку,
сус піль ні ру хи, а з ін шо го – про цес ін тер на лі за ції, тоб то тран сфор му ван ня зов ніш -
ньо го у внут ріш нє, виз нан ня ін ди ві ду у мом осо бис тіс них схем та спо со бів мис лен -
ня.

Вве де ний Т. Пар сон сом цей тер мін оз на чає закорінен ня спо со бів ді яль нос ті та
спо со бів мис лен ня в єст во со ці аль ної осо би та ким чи ном, що ці схе ми в май бут ньо -
му ста ють ос но вою для по ве дін ки та спо со бу мис лен ня. Ці спо со би ді яль нос ті, 
у свою чер гу, ма ють своє по ход жен ня, свої ви то ки в со ці аль но му дос ві ді [10, 
с. 187–193]. Со ці аль ний дос від ви роб ляє де я кі суб стан ції, які тран сфор му ють ся 
осо бис тіс тю з зов ніш ньо го се ре до ви ща у внут ріш нє. Як тіль ки во ни ста ли ін тер на лі -
зо ва ни ми, по ве дін ко ві сис те ми та об ра зи мис лен ня ста ють мо ти ва цій ною ос но вою
для май бут ньої по ве дін ки. Піс ля то го як схе ми со ці аль ної по ве дін ки зас во є ні ін ди -
ві дом, во ни на бу ва ють чин нос ті об ра них осо бис тіс тю ка на лів по чат ку, під три ман ня
та за вер шен ня ді яль нос ті.

Внут ріш ня струк ту ра по лі тич но го рі шен ня ок ре мої лю ди ни, його по о ди но ко го
ак ту скла да єть ся, за Т. Пар сон сом, з та ких еле мен тів: “ак то ра” (ді йо вої осо би, яка
прий має рі шен ня); ме ти, яку він на ма га єть ся ре а лі зу ва ти; за со бів, кот ри ми “ак тор”
во ло діє для до сяг нен ня ме ти; си ту а цій них зов ніш них по лі тич них фак то рів, з яки ми 
“ак тор” сти ка єть ся в про це сі дії. Слід заз на чи ти, що умо ви прий нят тя та ре а лі за ції
по лі тич но го рі шен ня – це не вся ба га то ма ніт ність нав ко лиш ньо го сві ту, що ото чує
нас, а ли ше те, про що ми ма є мо уяв лен ня у зв’яз ку з на ши ми ді я ми, те, на що ми му -
си мо зва жа ти. Ос тан нім за пе ре лі ком чин ни ком по лі тич но го рі шен ня вис ту пає його
нор ма тив на орі єн та ція – “ба жа ний зра зок дії”. Нор ма вис ту пає фар ва то ром об ме -
жан ня при ви бо рі за со бів, од нак це об ме жен ня не зов ніш нє, а, так би мо ви ти, 
внут ріш нє. Зміст нор ми вті лює в со бі пев ні сус піль ні ви мо ги, які тран сфор мо ва но в
ін ди ві ду аль ну сві до мість. Без від по ві ді за ли ша єть ся пи тан ня, чим же са ме виз на ча -
єть ся пер шість під час ви бо ру у то го чи ін шо го ін ди ві да, яка дик тує йо го “ра ці о наль -
ні ви бо ри”, крім як “ре сур са ми”, які на да ні си ту а ці єю.

Та ким чи ном, ми го во ри мо про три ос нов ні струк тур ні ком по нен ти по лі тич но го
рі шен ня: 1) со ці аль ні суб’єк ти (аген ти, ак то ри), 2) які всту па ють в со ці аль ну вза є мо -
дію (суб’єкт! об’єкт ні зв’яз ки), 3) яка де тер мі ну єть ся і опо се ред ко ву єть ся сис те мою
цін нос тей, норм і пра вил. По лі тич не рі шен ня зав жди є ви ра зом (кон крет ною 
фор мою) суб’єкт! об’єкт них зв’яз ків у со ці аль ній і по лі тич ній сфе рах жит тє ді яль нос -
ті. За сво єю сут тю во ни є ос мис ле ни ми зв’яз ка ми суб’єк тів і  по хід ни ми від їх ніх ці -
лей і ін те ре сів. Усі со ці аль ні вза є мо дії опо се ред ко ву ють ся куль тур ни ми цін нос тя ми,
нор ма ми і пра ви ла ми, сим во ліч ни ми і ін ши ми за со ба ми ко му ні ка ції то що. В той же
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час по лі тич не рі шен ня вис ту пає ре зуль та том пе ре ти ну різ них со ці о куль тур них 
де тер мі нант:

• осо бо вих; 
• куль тур них;
• со ці аль но! ор га ні за цій них ко ор ди нат по ве дін ки [11, с. 193].
На ос но ві вик ла де но го, ана ло гіч но до здій сне но го струк ту ру ван ня куль тур но го

ком по нен та со ці о куль тур ної де тер мі на ції по лі тич них рі шень, спро бу є мо ви ді ли ти
ос нов ні сфе ри со ці аль ної вза є мо дії та їх ха рак те рис ти ки, що вклю ча ють усі ви ди 
ді яль нос ті, пов’яза ні з про це са ми фор му ван ня та прий нят тя по лі тич них рі шень і
здат ні пев ним чи ном впли ва ти на по лі тич не рі шен ня. 

Осо бо ві пе ре ду мо ви і чин ни ки со ці аль ної вза є мо дії виз на ча ють вза єм не сприй -
нят тя суб’єк тів і їх спіль не ці ле пок ла дан ня, во льо ві рі шен ня. Їх зміст обу мов ле ний,
перш за все, ба зо ви ми пот ре ба ми суб’єк тів у до сяг нен ні за галь ної ме ти і ре зуль та тів
спіль ної ді яль нос ті і на ос но ві ух ва лен ня або по зи тив но го сприй нят тя один од но го.
Та ким чи ном, ми мо же мо го во ри ти про пер цеп тив ну і стра те гіч ну сфе ри со ці аль ної
вза є мо дії суб’єк тів прий нят тя по лі тич но го рі шен ня. Оди ни ця ми ана лі зу по лі тич но -
го рі шен ня на цьо му рів ні вис ту па ють об ра зи і ці лі суб’єк тів. Са ме в пер цеп тив ній
сфе рі ство рю ють ся і зак ріп лю ють ся кон вен ці о наль ні ос но ви вза є мо ро зу мін ня, 
що пе ре да ють схо жі вка зів ки всім учас ни кам вза є мо дії. Стра те гіч на сфе ра (ви роб -
лен ня рі шень і пос та нов ка кон крет них ці лей) обу мов лю єть ся здат ніс тю до спіль но -
го ці ле пок ла дан ня і ці ле до сяг нен ня, об мі ну ін ди ві ду аль ни ми ці ля ми і ви роб лен ня
за галь ної стра те гії, виз на чає цін ніс ні рам ки стра те гіч ної вза є мо дії.

На ос но ві скла до вих куль тур ної де тер мі нан ти ді яль нос ті суб’єк тів мож на ви ді -
ли ти ще дві сфе ри со ці аль ної вза є мо дії: цін ніс но! нор ма тив ну (об мін цін ніс ни ми 
орі єн та ці я ми і очі ку ван ня ми) і ін фор ма цій но! об мін ну (об мін зна чу щою ін фор ма ці єю
між суб’єк та ми). Приз на чен ня цін ніс но! нор ма тив ної сфе ри по ля гає, з од но го 
бо ку, в під трим ці і зміц нен ні со ці аль но го ста но ви ща вза є мо ді ю чих суб’єк тів, 
а з ін шо го, – в орі єн та ції цих суб’єк тів на пев ні куль тур ні цін нос ті. Оди ни ця ми ана -
лі зу да ної сфе ри є різ ні куль тур ні зраз ки (нор ми, цін нос ті, ідеї, сте ре о ти пи і ін.). 
Во ни ви ко ну ють фун кції ре гу ля ції і цін ніс ної орі єн та ції по ве дін ки суб’єк тів, що 
ух ва лю ють рі шен ня.

По від но шен ню до суб’єк тів вза є мо дії куль тур ні зраз ки вис ту па ють од но час но
як  суб’єк тив но зна чу щі спо со би по ве дін ки і  об’єк тив ні, не за леж ні ре гу ля то ри по ве -
дін ки, що здій сню ють зов ніш ній, при му со вий вплив. Ін фор ма цій но! об мін на сфе ра
вклю чає на бір со ці аль них зна чень і сам про цес об мі ну між учас ни ка ми ко му ні ка ції.
Під со ці аль ни ми зна чен ня ми в цьо му ви пад ку ми ро зу мі є мо ти по ві, сим во ліч но опо -
се ред ко ва ні уяв лен ня суб’єк та си ту а ції вза є мо дії, що ви ни ка ють ін тер суб’єк тив но.
Так са мо як куль тур ні зраз ки, со ці аль ні зна чен ня ви яв ля ють ся як:

1) об’єк тив ні зна чен ня, або ін фор ма ція, що об’єк ти ву ва ла ся;
2) суб’єк тив ні зна чен ня, або суб’єк тив но зна чу ща ін фор ма ція, що є  ре зуль та том

ін тер пре та цій ної  ді яль нос ті суб’єк тів, що вза є мо ді ють.
Со ці аль на ор га ні за ція вис ту пає сис те мо ут во рю ю чим чин ни ком ще двох сфер 

со ці аль ної вза є мо дії – ро льо вої (ста тус но! ро льо вої), зміс том якої є об мін со ці аль ни -
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ми ро ля ми і ро льо ви ми екс пек та ці я ми між суб’єк та ми, і ре сур сно за без пе чувальна,
що вклю чає ма те рі аль ні і сим во ліч ні об’єк ти, за со би ді яль нос ті, що опо се ред ко ву ють
та за без пе чу ють про цес вза є мо дії лю дей. Тут оди ни ця ми ана лі зу вис ту па ють со ці -
аль ні ро лі і ре сур си учас ни ків вза є мо дії.

У со ці аль ній вза є мо дії ста тус но! ро льо ва сфе ра має чіт ко ви ра же ні оз на ки. 
По нят тям “роль” поз на ча єть ся зви чай но ди на міч ний ас пект (сто ро ну) по зи ції
суб’єк та, що ви яв ля єть ся в йо го по ве дін ці. Тоб то, со ці аль но! ро льо ва іден ти фі ка ція
роз гля да єть ся на ми як ос нов на скла до ва ме ха ніз му со ці а лі за ції, що вклю чає 
ух ва лен ня ін ди ві дом со ці аль ної ро лі як сис те ми пев них пра вил дій і стан дар тів 
вза є мо від но син з ін ши ми чле на ми сус пільс тва. Іден ти фі ка ція про яв ля єть ся в фор -
му ван ні у лю ди ни со ці аль них ус та но вок дії, най важ ли ві шою умо вою якої вис ту пає
ус ві дом лен ня ін ди ві дом гру по вої при на леж нос ті, об’єд нан ня се бе з ін ши ми людь ми
і вклю чен ня у свій внут ріш ній світ і ух ва лен ня як влас них норм, цін нос тей, зраз ків,
стан дар тів со ці аль ної по ве дін ки, що фік су єть ся рам ка ми ро лі.

Ре сур со за без пе чу валь на сфе ра вза є мо дії ха рак те ри зу єть ся пев ним на бо ром за -
со бів і ре сур сів.  До чис ла ре сур сів вхо дять сим во ліч ні сис те ми і перш за все – мо ва.
На рів ні со ці аль них суб’єк тів ре сур со за без пе чу валь на сфе ра пред став ле на здат ніс тю
до на ко пи чен ня і  ефек тив но го  ви ко рис тан ня ре сур сів. На рів ні суб’єкт! суб’єкт них
зв’яз ків йдеть ся про об мін ре сур са ми і здат нос тя ми їх зна хо ди ти. 

Ви ді ле ні на ми оди ни ці ана лі зу по лі тич но го рі шен ня для кож ної з оха рак те ри зо -
ва них сфер со ці аль ної вза є мо дії доз во ля ють сфор му лю ва ти влас ний ряд емер джен -
тних якос тей со ці аль ної струк ту ри, що вклю ча ють ся у про це си фор му ван ня та 
прий нят тя по лі тич них рі шень: 

• об ра зи і ці лі;
• куль тур ні зраз ки (нор ми, цін нос ті, ідеї, сте ре о ти пи то що);
• со ці аль ні зраз ки;
• со ці аль ні ро лі; 
• ре сур си (як зов ніш ні, так і внут ріш ні).
Ще од ним важ ли вим ас пек том со ці аль но го се ре до ви ща є те, що по лі тич на ді яль -

ність пов’яза на з іс то рі єю ор га ні за ції в то му сен сі, як ця іс то рія сприй ма єть ся та 
вті лю єть ся в прак ти ці су час них чле нів ор га ні за ції, які спад ку ва ли цю іс то рію. Ми -
ну ла по ве дін ка ке рів них кад рів від би ва єть ся на по ве дін ці су час них пред став ни ків
ці єї гру пи, особ ли во у ви пад ках, ко ли ма ли міс це від мін ні при ві леї ста ту су, кот рі ша -
ну ва ли ся в ми ну ло му і які по вин ні бу ти за хи ще ні в май бут ньо му про ти на па дів. 
Бу ло б по мил ко вим ро би ти вис но вок про те, що в тих ви пад ках, ко ли про по ну ють ся
ре во лю цій ні пе рет во рен ня в ме то дах роз по ді лу вла ди, в тех но ло гії її здій снен ня, 
в ці лях та зав дан нях або ін ших го лов них ха рак тер них ри сах уп рав лін ської сис те ми,
опе ра ції ти пу “поз будемо ся ста рих зло ді їв” або “поч не мо з чис тої сто рін ки”, мо жуть
ма ти сенс ли ше для то го, щоб ро зір ва ти зв’яз ки з ми ну лим, яке за ну ре не в по ве дін -
ку та сві тог ляд тих, хто був пов’яза ний з ми ну лим.

Ор га ні за цій ні фун кції уп рав лін ської струк ту ри, що прий має, а точ ні ше бу ло б ска -
за ти, ще й фор ма лі зує по лі тич ні рі шен ня, не за леж но від то го, зна хо дить ся ця струк ту -
ра в сис те мі гро ма дян сько го сус пільс тва (по лі тич на пар тія, рух, об’єд нан ня), або є
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“при на леж ніс тю” дер жа ви, та кож впли ва ють на струк ту ру ви роб лен ня, про роб ки, ап ро -
ба ції мож ли вих рі шень та на ма ні пу лю ван ня еко но міч но не  виз на че ни ми фак то ра ми.

От же, виз на ча ю чи ос нов ні особ ли вос ті ме ха ніз му со ці аль ної де тер мі на ції по лі -
тич них рі шень у кон тек сті со ці о куль тур но го під хо ду, ми мо же мо ствер джу ва ти, 
що по лі тич не рі шен ня ут во рю єть ся під впли вом куль ту ри, яка, у свою чер гу, фор мує
іден ти фі ка цію ін ди ві да з від по від ни ми цін нос тя ми, нор ма ми, що їх ін ди від зас во ює
в про це сі со ці а лі за ції. З ін шо го бо ку, в рам ках куль ту ри, че рез ко му ні ка цію ре а лі зу -
єть ся фун кція вза є мо дії ін ди ві да з ін ши ми со ці аль ни ми суб’єк та ми (ін ди ві да ми,
спіль нос тя ми). Че рез цю вза є мо дію за до воль ня ють ся ін те рак ці о ніст ські пот ре би
лю ди ни та від бу ва єть ся вклю чен ня в ста тус но! ро льо ву ди фе рен ці а цію, а че рез неї –
в со ці аль ну струк ту ру сус пільс тва в ці ло му. Всі ці фун кції при ре а лі за ції по лі тич но -
го рі шен ня вза є мо пов’яза ні.

По лі тич не рі шен ня мо же роз гля да ти ся як кон цен тро ва ний ви раз ник ос нов них
фун кцій будь! я кої со ці аль ної дії. Во но пок ли ка не ви ко ну ва ти в сус пільс тві ос нов ні
фун кції: “жит тє за без пе чен ня – ре гу лю ван ня” та “ін тег ра ції – де зін тег ра ції”. 
В суб’єк ті, що прий має по лі тич не рі шен ня, ці фун кції тран сфор му ють ся че рез 
со ці аль но! пси хо ло гіч ні струк ту ри са мо і ден ти фі ка ції осо бис тос ті (вклю ча ю чи не ус -
ві дом лю ва ні), цін нос ті, нор ми, ста ту си та ро лі, пот ре би та ін те ре си, сти му ли та 
мо ти ви, влас ну ак тив ність та її ре зуль та ти.

Та ким чи ном, по лі тич не рі шен ня є со ці аль ною ді єю, яка ви хо дить від суб’єк та,
то го, хто прий має рі шен ня, і спря мо ва на на об’єкт. Суб’єкт, прий ма ю чи рі шен ня, 
на ма га єть ся пе ре роз по ді ли ти ма те рі аль ні та влад но! при му со ві ре сур си сус пільс тва і
змі ни ти йо го куль тур но! сим во ліч ний та со ці о куль тур ний по тен ці ал. Влад но! по лі -
тич не ре гу лю ван ня має на ме ті за без пе чи ти ефек тив не ви ко рис тан ня ство рю ва них
сус пільс твом ма те рі аль них та ін ших ре сур сів. Куль тур но! ду хов на ін тег ра ція за без -
пе чує зла год же ність дій ін ди ві дів, яка спи ра єть ся на їх со ці а лі за цію і яка пос тій но
під три му єть ся та змі ню єть ся у мі ру ево лю ції сус пільс тва. Со ці аль но! ста тус на 
ди фе рен ці а ція в та ко му кон тек сті оз на чає збе ре жен ня та змі ну струк ту ри ста ту сів та
ро лей (ро льо вих по зи цій) суб’єк тів та об’єк тів по лі тич них рі шень.

Ана ліз скла до вих ме ха ніз му со ці о куль тур ної де тер мі на ції по лі тич но го рі шен ня
доз во ляє в най більш за галь них ри сах виз на чи ти, що цей під хід пе ред ба чає ро зу мін -
ня сус пільс тва як єд нос ті куль ту ри і со ці аль нос ті, що ут во рю ють ся та пе рет во рю -
ють ся ді яль ніс тю лю ди ни. Тут до реч но зга да ти про по ши ре ні у со ці аль ній на у ці 
під хо ди, які зо се ред же ні на вив чен ні про це сів інс ти ту ці о на лі за ції і ак цен ту ють 
ува гу на змен шен ні нап ру ги та від хи лень у со ці аль ній ор га ні за ції сус пільс тва. 
Так, нап рик лад, Дж. Тер нер ви ді ляє ряд важ ли вих мо мен тів: “а) інс ти ту ці о на лі за ція,
зав дя ки якій ро льо ві очі ку ван ня ста ють чіт ки ми та од ноз нач ни ми...; б) мі жо со бис -
тіс ні сан кції й жес ти, які мис тець ки зас то со ву ють ся “ак то ра ми” з ме тою вза єм ної 
по год же нос ті сан кцій; в) ри ту аль ні дії, за до по мо гою яких “ак то ри” сим во ліч но
впли ва ють на дже ре ла нап ру же нос ті...; г) струк ту ри, що за без пе чу ють збе ре жен ня
цін нос тей...; д) струк ту ри пов тор ної ін тег ра ції, які спе ці аль но приз на че ні для то го,
щоб охо пи ти й зно ву при вес ти до нор ми будь! я ку тен ден цію до від хи лен ня; е) …інс -
ти ту ці о на лі за ція сис те ми, здат ної зас то со ву ва ти на сильс тво й при мус” [12, с. 71]. 

25



У прин ци пі інс ти ту ці о на лі за ція мо же ма ти міс це в будь! я кій сфе рі ре ле ван тної
для да ної спіль но ти по ве дін ки. Різ ні про це си інс ти ту ці о на лі за ції від бу ва ють ся од но -
час но. Не має ні я кої ап рі ор ної при чи ни для при пу щен ня, що ці про це си обов’яз ко во
по вин ні бу ти фун кці о наль но “не роз рив ни ми”, не ка жу чи вже про те, що во ни ут во -
рю ють ло гіч но зв’яз ну сис те му [13, с. 105].

Най більш чіт ко та ло гіч но суть со ці о куль тур но го під хо ду сфор му лю вав П. Со ро -
кін у фун да мен таль ній ро бо ті “Сус пільс тво, куль ту ра і осо бис тість: їх струк ту ри і
ди на мі ка” (1947). Про вів ши ана ліз ро до вої струк ту ри со ці о куль тур них явищ, він
під су мо вує ре зуль та ти ана лі зу у фор му лі: “осо бис тість, сус пільс тво і куль ту ра як 
не роз рив на трі а да”. І по яс нює: “Струк ту ра со ці о куль тур ної вза є мо дії... має три 
ас пек ти, не від діль ні один від од но го: 1) осо ба як суб’єкт вза є мо дії; 2) сус пільс тво як
су куп ність вза є мо ді ю чих ін ди ві дів з йо го со ці о куль тур ни ми від но си на ми і про це са -
ми і 3) куль ту ра як су куп ність зна чень, цін нос тей і норм, яки ми во ло ді ють вза є мо ді -
ю чі осо би, і су куп ність но сі їв, які об’єк ти ву ють, со ці а лі зу ють і роз кри ва ють ці 
зна чен ня... Жо ден з чле нів ці єї не роз діль ної трі а ди (осо ба, сус пільс тво і куль ту ра) не
мо же іс ну ва ти без двох ін ших” [14, с. 218].

Знач ний ін те рес з пог ля ду кон кре ти за ції двох ос тан ніх ас пек тів ста но вить
струк тур на схе ма Н. Смел зе ра. Аме ри кан ський со ці о лог вка зує на те, що іс нує чо ти -
ри ос нов ні ком по нен ти со ці аль ної дії:

1) ге не ра лі зо ва ні цін нос ті, що да ють за галь ний нап рям дії;
2) ре гу лю ю чі пра ви ла; 
3) мо бі лі за цій на енер гія, спря мо ва на на до сяг нен ня ме ти; 
4) си ту а цій ні умо ви, що ви ко рис то ву ють як за со би [15, с. 49–50].
Ви ді лен ня трьох сис тем них ут во рень у струк ту рі по лі тич но го рі шен ня – 

1) суб’єк ти; 2) со ці аль на вза є мо дія; 3) сис те ма норм і цін нос тей – дає під ста ви вва -
жа ти, що по лі тич не рі шен ня на ле жить до со ці о куль тур них явищ, а от же мо же і має
роз гля да ти ся і дос лід жу ва ти ся з по зи цій со ці о куль тур но го під хо ду: тоб то, в най -
шир шо му со ці о куль тур но му кон тек сті із вра ху ван ням усіх дос туп них для ана лі зу
чин ни ків со ці о куль тур но го ха рак те ру.

Кон кре ти зу ю чи по нят тя “со ці о куль тур ний кон текст”, від зна чи мо, що у 
віт чиз ня ній лі те ра ту рі [16, 17] до ньо го прий ня то від но си ти: за галь ну іс то рич ну
си ту а цію, у кон тек сті якої прий ма єть ся те чи ін ше по лі тич не рі шен ня; вт ра ти та
пе ре ва ги, їх пе ре роз по діл у сус пільс тві, який від би ва єть ся на роз ста нов ці по лі -
тич них сил (чим біль шою мі рою по лі тич не рі шен ня (йо го нас лід ки) ар ти ку лює
пе ре роз по діл вт рат та пе ре ваг, тим біль шою мі рою це поз на ча єть ся на ар хі тек ту -
рі роз та шу ван ня по лі тич них сил та мо же до ко рін но змі ню ва ти фор ма ти вза є мо -
дії між по лі тич ни ми суб’єк та ми, їх роз та шу ван ня від нос но по лі тич ної сис те ми
за га лом); чин не за ко но давс тво або ле гі тим ні ме ха ніз ми прий нят тя рі шень, що
зак ріп ле ні в інс ти ту ці о на лі зо ва них прак ти ках (так зва на інс ти ту ці о на лі зо ва на
ле гі тим ність). Крім то го, не об хід но та кож вра хо ву ва ти спе ци фі ку гро мад ських
нас тро їв та очі ку вань, які в су куп нос ті з іде о ло гіч ним та мі фо ло гіч ним ком по -
нен та ми від би ва ють спе ци фі ку си ту а ції. Важ ли ве міс це по сі да ють тра ди ції, які
здій сню ють вплив на по пе ред ні фор ми та прак ти ки по лі тич ної ор га ні за ції 
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сус пільс тва, на дос від, що склав ся в ре зуль та ті ух ва лен ня та ре а лі за ції по пе ред -
ніх по лі тич них рі шень. 

Ро зу мін ня со ці о куль тур но го кон тек сту не бу ло б пов ним без ура ху ван ня пси хо -
ло гіч них чин ни ків, до яких за ра хо ву ють усю су куп ність оз нак, кот рі ви яв ля ють ся
че рез суб’єк тів прий нят тя по лі тич них рі шень, від но ся чи до них пе ре ду сім жит тє вій
дос віт, ос віт ній та куль тур ний ка пі та ли. Крім то го, все біч ний ана ліз умов ух ва лен ня
по лі тич но го рі шен ня не мож ли вий без ура ху ван ня ро лі груп ін те ре сів та тис ку, 
що впли ва ють на про це си ви роб лен ня та ух ва лен ня по лі тич них рі шень. Тут ос нов ні
ак цен ти ана лі зу ма ють бу ти пос тав ле ні на вив чен ні ме ха ніз мів впли ву, кот рі ви ко -
рис то ву ють ся зад ля здій снен ня тис ку та на ме ха ніз мах фор му ван ня са мих груп
впли ву, їх ньо му ос віт ньо му та куль тур но му ка пі та лах, особ ли вос тях про це сів пе ре -
да чі ін фор ма ції до суб’єк та прий нят тя рі шень, сту пе нях сво бо ди суб’єк тів прий нят -
тя рі шень від груп тис ку та ін те ре сів. 

Та ким чи ном, со ці о куль тур ний кон текст, до яко го де я кі віт чиз ня ні дос лід ни ки
апе лю ють біль шою мі рою як до іс то ри ко! куль тур но го, стає сво є рід ним під ґрун тям і
вод но час тка ни ною, що конс тру ює по лі тич не жит тя сус пільс тва [18, с. 157]. 

На цій ос но ві мож на го во ри ти, що спе ци фі ка со ці о куль тур но го під хо ду по ля гає в
то му, що він ін тег рує три ви мі ри люд сько го бут тя (ха рак те ру спів від но шен ня 
лю ди ни з сус пільс твом, ха рак те ру куль ту ри, ти пу со ці аль нос ті) са ме як фун да мен -
таль ні, кож ний з яких не зво дить ся до ін ших і не ви во дить ся з них, але при цьо му всі
во ни вза є мо пов’яза ні і впли ва ють один на од но го як най важ ли ві ші скла до ві 
люд ських спіль нот. Со ці о куль тур ний під хід ціл ком су міс ний із струк тур но! фун кці о -
наль ним ана лі зом: і П. Со ро кін, і Т. Пар сонс ви хо дять із ро зу мін ня лю ди ни як 
ак тив но го суб’єк та дії, хо ча пер ший ро бить ак цент на вза є мо дії як ро до вій мо де лі 
со ці о куль тур них явищ, а ін ший – на струк ту рі і фун кці ях дії ок ре мо го суб’єк та; 
со ці о куль тур ний під хід при пус кає ана ліз фун кцій і струк тур, а струк тур ний фун кці -
о на лізм вклю чає куль ту ру як од ну з най важ ли ві ших струк тур (щоправ да, її фун кції
більш ло каль ні); обид ва во ни вис ту па ють як кон крет ні фор ми сис тем но го під хо ду,
що ви ра жа ють особ ли вос ті со ці аль них (со ці о куль тур них) об’єк тів. Але при цьо му 
со ці о куль тур ний під хід є більш за галь ним, і в цьо му сен сі він тя жіє до сис тем но го
під хо ду. Струк тур ний фун кці о на лізм орі єн то ва ний на чіт ку ди фе рен ці а цію і ви мі рю -
ван ня фун кцій і струк тур об’єк тів, що вив ча ють ся, і ближ чий до сис тем но го ана лі зу.

На від мі ну від струк тур но го фун кці о на ліз му, со ці о куль тур ний під хід не має
прин ци по вих уск лад нень з вра ху ван ням і ін тер пре та ці єю змін об’єк тів, що вив ча -
ють ся. Мож на ска за ти, що од ним із ви хід них прин ци пів со ці о куль тур но го під хо ду є
прин цип змін: со ці о куль тур на ди на мі ка спра вед ли во вва жа єть ся цен траль ною 
те мою у твор чос ті П. Со ро кі на; прав да, во на набула у ньо го фор му цик ліч нос ті, 
що вик лю чає уні вер саль ність прог ре су [19, с. 31]. 

Усі ці і де я кі ін ші ас пек ти со ці о куль тур но го під хо ду доз во ля ють роз гля да ти 
йо го як пев ний рі вень кон кре ти за ції прин ци пу уні вер саль но го ево лю ці о ніз му. “Уні -
вер саль ний ево лю ці о нізм са ме і є по єд нан ням ідеї ево лю ції з іде я ми сис тем но го 
під хо ду. В цьо му від но шен ні уні вер саль ний ево лю ці о нізм не тіль ки по ши рює роз ви -
ток на всі сфе ри бут тя (вста нов лю ю чи уні вер саль ний зв’язок між не жи вою, жи вою і
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со ці аль ною ма те рі єю), але й до лає об ме же ність фе но ме но ло гіч но го опи су, пов’язу ю -
чи та кий опис з іде я ми і ме то да ми сис тем но го ана лі зу” [20, с. 645].

Сут ність со ці о куль тур но го під хо ду мож на кон кре ти зу ва ти у виг ля ді де кіль кох
прин ци пів, що до по ма га ють сфор му ва ти уяв лен ня про сус пільс тво як ці ліс ну со ці о -
куль тур ну сис те му і чіт ко ос мис ли ти проб ле ми со ці о куль тур ної тран сфор ма ції 
[21; 22], а са ме: 

– прин цип  вза є моп ро ник нен ня куль ту ри і со ці аль нос ті;
– прин цип  лю ди ни ак тив ної; 
– прин цип  ант ро по со ці є таль ної від по від нос ті;
– прин цип  со ці о куль тур но го ба лан су; 
– прин цип си мет рії і вза є моз во рот нос ті со ці є таль них.
Спи ра ю чись на та ке ро зу мін ня сут нос ті со ці о куль тур но го під хо ду, мо же мо 

зро би ти вис но вок, що со ці о куль тур на де тер мі на ція  про це сів ух ва лен ня рі шень 
за га лом, особ ли во в умо вах сус пільс тва, що тран сфор му єть ся, про яв ля єть ся че рез
по се ред ниц тво со ці ог ру по во го (струк тур но го), цін ніс но! куль тур но го та ді яль ніс но -
го ком по нен тів, ко жен з яких є сут тє вим фак то ром при ви бо рі по лі тич но го рі шен ня
та на бу ває ви я ву як на рів ні фор маль них і не фор маль них со ці аль них струк тур та
інс ти ту тів, так і на рів ні жит тє вих стра те гій со ці аль них ак то рів та суб’єк тів, що 
ух ва лю ють рі шен ня. Со ці о куль тур на де тер мі на ція про це сів ух ва лен ня по лі тич них
рі шень мож е роз гля да ти ся як сво є рід на емер джен тна якість, що ви ни кає та ха рак те -
ри зує жит тєз дат ність сус пільс тва, йо го внут ріш ні мож ли вос ті по даль шого са мо роз -
гор тан ня. 

Ок рім цьо го, со ці о куль тур на де тер мі на ція – це су куп ність ре сур сів та здат нос -
тей сус пільс тва, які виз на ча ють век то ри та об ме жен ня йо го мож ли вих змін, 
най більш ві ро гід ні нап ря ми та об ме жен ня йо го мож ли вих об ме жень, а та кож 
най більш ві ро гід ні ефек ти ці лес пря мо ва но го ре фор му ван ня. За га лом ді а лек ти ку со -
ці о куль тур ної де тер мі на ції мож на пред ста ви ти як вплив на со ці аль ну струк ту ру
(інс ти ту ці о наль ну, гру по ву та цін ніс ну) та на ді ю чих аген тів (ак то рів, суб’єк тів), 
які, в свою чер гу, че рез фор маль ні та не фор маль ні про я ви і жит тє ві та со ці аль ні стра -
те гії впли ва ють на со ці о куль тур ний по тен ці ал сус пільс тва [18, с. 157–158]. 

Од ні єю з важ ли вих ха рак те рис тик, що виз на ча ють усі про це ду ри, пов’яза ні з
роз роб кою, ух ва лен ням та впро вад жен ням по лі тич них рі шень, без пе реч но, стає 
со ці о куль тур ний по тен ці ал, що роз кри ва єть ся че рез жит тє ві та со ці аль ні стра те гії
різ них со ці аль них суб’єк тів, які є ві доб ра жен ням їх жит тє во го дос ві ду. Дру гим клю -
чо вим еле мен том стає со ці ог ру по вий по тен ці ал, який мож на виз на чи ти як ком плек -
сну ха рак те рис ти ку струк тур них, гру по вих та ма те рі аль них ре сур сів ін ди ві дів,
спіль нот та со ці аль них суб’єк тів, їх сим во ліч ний та со ці аль ний ка пі та ли [23, 
с. 366–367]. 

По лі тич не рі шен ня як спо сіб здій снен ня по лі тич ної ді яль нос ті та со ці о куль тур -
ний фе но мен має свою струк тур ну ди фе рен ці а цію на осо бо ву, куль тур ну і со ці аль -
но! ор га ні за цій ну сфе ри (під сис те ми). По єд ну ю чи на ше виз на чен ня по лі тич но го 
рі шен ня з по зи цій струк тур но! ді яль ніс но го під хо ду з опи са ни ми скла до ви ми со ці о -
куль тур ної де тер мі на ції про це су йо го прий нят тя, спи ра ю чись на ви ді лен ня у йо го
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струк ту рі трьох наз ва них ви ще під сис тем, спро бу є мо сис те ма ти зу ва ти всі еле мен ти
ме ха ніз му со ці о куль тур ної де тер мі на ції прий нят тя по лі тич них рі шень, ув ра хо ву ю -
чи суб’єкт ні, об’єкт ні, опо се ред ко ву ю чі, про це су аль ні і си ту а цій ні еле мен ти по лі тич -
но го рі шен ня, роз по ді ле ні між осо бис тіс ною, куль тур ною та со ці аль но! ор га ні за ці -
йою сфе ра ми.

Спи ра ю чись на роз гляд по лі тич но го рі шен ня як ці ле ра ці о наль но го ви ду ді яль -
нос ті, та ко го про я ву по лі тич ної по ве дін ки, який пе ред ба чає сві до му пос та нов ку і 
ре а лі за цію ці лей та зас но ва ний на оп ти маль но му з точ ки зо ру суб’єк та спів від но -
шен ні цих ці лей і за со бів їх до сяг нен ня та виз на чен ня куль ту ри як уза галь не ної, 
ці ліс ної ха рак те рис ти ки, що змі ню єть ся й під три мує сфе ри люд ської ді яль нос ті,
мож на ви ді ли ти ос нов ні під сис те ми вза є мов пли ву куль ту ри і по лі тич но го рі шен ня:

1) під сис те му ін фор ма цій но го за без пе чен ня; 2) під сис те му за галь ної орі єн та ції,
яка спря мо вує по ве дін ку суб’єк та, що прий має по лі тич ні рі шен ня в ча сі і прос то рі,
вра хо ву ю чи і со ці о куль тур ний прос тір; 3) під сис те му мо ти ва ції; 3) під сис те му ці ле -
пок ла дан ня та во льо во го рі шен ня; 4) тех но ло гіч ну під сис те му; 5) по ве дін ко ву або
пред мет но! ре зуль та тив ну під сис те му; 6) реф лек сив ну під сис те му. 

З фун кці о наль ної точ ки зо ру куль тур на де тер мі на ція за пус кає ме ха ніз ми куль -
тур ної се лек ції, на ко пи чен ня та по ши рен ня ти по вих зраз ків рі шень, їх пе ре да чу та
збе ре жен ня, со ці а лі за цію, а за пев них умов і тран сфор ма цію. 

За ана ло гі єю до думки П. Блау [9] про емер джен тний вплив со ці аль ної струк ту -
ри че рез ро льо ві від но шен ня, вла ду і за кон ність, ко лек тив ні цін нос ті, струк ту ру 
вза є мо від но син склад них со ці аль них ор га ні за цій мож на сфор му лю ва ти влас ний ряд
емер джен тних якос тей со ці аль ної струк ту ри, що вклю ча ють ся у про це си фор му ван -
ня та прий нят тя по лі тич них рі шень: об ра зи і ці лі, куль тур ні та со ці аль ні зраз ки, 
со ці аль ні ро лі та ре сур си.

Спи ра ю чись на ос нов ні прин ци пи со ці о куль тур но го під хо ду, в струк ту рі по лі -
тич но го рі шен ня ви ді ля ють ся три ос нов ні струк тур ні чин ни ки  по лі тич но го рі шен -
ня: со ці аль ні суб’єк ти, які всту па ють у со ці аль ну вза є мо дію, що де тер мі ну єть ся 
сис те мою цін нос тей, норм і пра вил. Та ким чи ном, по лі тич не рі шен ня зав жди є 
уо соб лен ням суб’єкт! об’єкт них зв’яз ків у со ці аль ній і по лі тич ній сфе рах жит тє ді -
яль нос ті. 

Виз на ча ю чи ос нов ні особ ли вос ті ме ха ніз му со ці о куль тур ної де тер мі на ції 
по лі тич них рі шень, ми мо же мо ствер джу ва ти, що по лі тич не рі шен ня як про яв 
по лі тич ної по ве дін ки ут во рю єть ся під впли вом куль ту ри, яка, у свою чер гу, фор мує
іден ти фі ка цію ін ди ві да з від по від ни ми цін нос тя ми, нор ма ми, що зас во ю ють ся в про -
це сі со ці а лі за ції. В куль тур но му кон ти ну у мі че рез ко му ні ка цію ре а лі зу єть ся 
фун кція вза є мо дії ін ди ві да з ін ши ми со ці аль ни ми суб’єк та ми (ін ди ві да ми, спіль нос -
тя ми). Че рез цю вза є мо дію за до воль ня ють ся пот ре би люд ської ін те рак ції та від бу ва -
єть ся вклю чен ня осо бис тос ті в ста тус но! ро льо ву ди фе рен ці а цію, а че рез неї – в 
со ці аль ну струк ту ру сус пільс тва в ці ло му. Всі ці фун кції при фор му ван ні та прий -
нят ті по лі тич но го рі шен ня вза є мо пов’яза ні та обу мов лю ють ре а лі за цію по лі тич но го
ви бо ру влад но го суб’єк та.
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