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КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 
 
У повсякденному житті культуру зазвичай пов’язують з мистецтвом, 

вихованням, просвітництвом. Культура також означає ступінь оволодіння 
тим чи іншим видом діяльності. В цьому сенсі виокремлюють культуру 
праці, спілкування, мовлення, мислення тощо. Нарешті, спільності людей 
відрізняються своєрідністю своїх національних та етнічних культур.  

Один із напрямків сучасного суспільного життя – політика – є 
багатоаспектним і мінливим культурним явищем, яке досить важко 
розглядати за допомогою чіткої схематизації. Політика складає особливу 
сферу життєдіяльності людей, пов’язану з владними відносинами, 
політичними інститутами, принципами та нормами функціонування 
суспільства, яка спирається на культуру взаємин між людьми, 
суспільством і державою.  

В кожній країні існують свої особливі механізми такої взаємодії, тобто 
мова йде про існування національних рис політичної культури. Політичні 
реалії неможливо зрозуміти без ґрунтовного вивчення системи 
спілкування, засобів і механізмів політичної комунікації, які в однаковій 
мірі пов’язані з суспільною свідомістю, соціокультурною й політико-
культурною сферами, де важливе місце займають ідеологія та світогляд. 
Щоб визначити внутрішню сутність суспільно-політичного життя, 
важливо досліджувати його за допомогою політичної філософії, 
психології, етики, різних ідейно-політичних течій, що забезпечують його 
духовну і культурну цілісність. Розгляд політичної сфери через призму 
культури дає можливість побачити внутрішні морально-етичні 
особливості здійснення державної влади, способи підпорядкування 
людині політичної реальності. 

Життєздатність будь-якої соціально-політичної системи залежить від 
готовності її суб’єктів жити відповідно до визначених законів і 
політичних норм, що свідчить про рівень політичної культури населення 
країни, яке визнає легітимність цієї системи. Політика виконує комплекс 
функцій, серед яких визначення спільних інтересів усіх її суб’єктів; 
вироблення прийнятних для політичної спільноти правил поведінки; 
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створення загальнозрозумілого вербального й символічного спілкування, 
здатного забезпечити ефективну взаємодію та взаєморозуміння між усіма 
учасниками цієї спільноти [1, с. 285]. Таким чином, політична культура 
створює умови, форми й рамки існування та функціонування політичної 
системи, без яких остання не здатна вижити. Саме з цієї точки зору 
політична сфера має культурний вимір, який потребує глибокого вивчення 
й аналізу в кожній окремо взятій країні.  

Культура в світі політики дозволяє зробити зміни політичної 
реальності та адаптувати їх до особливостей як національного, так і 
глобального світу. Політична культура визначає основні механізми 
здійснення влади в державі, виявляє рівень сприйняття й оцінки цієї влади 
населенням, в результаті чого формуються в суспільстві домінантні норми 
та правила. Культура «надихає» весь комплекс внутрішньодержавних 
відносин, що дозволяє говорити про її тандем із політичним життям. 
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Дослідження перебігу російсько-українського конфлікту показало, що 

інформаційно-психологічну війну проти України Російська Федерація 
розпочала ще задовго до початку війни фізичної. Більшість вітчизняних та 
зарубіжних науковців вважають, що РФ розпочала інформаційно-
психологічні операції проти України фактично відразу після 
проголошення останньою незалежності.  

Так, на думку, Малик І. інформаційно-психологічні операції РФ в 
Україні пройшли такі етапи реалізації:  


