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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається сьогоднішніми 

умовами пришвидшення процесів глобалізації та інформаційного 

перевантаження, переходом до інноваційного типу розвитку, якому 

характерні складні і неоднозначні процеси поляризації соціально-політичних 

інтересів, за яких народжуються нові регулятори та інститути. Суспільно-

політичний устрій сучасних розвинутих країн виходить на новий рівень 

цивілізаційного розвитку. Це не могло не відбитися на істотних 

характеристиках в системі громадянського суспільства: різко зросла 

емансипація особистості від держави, скоротився простір її командного 

впливу, відбувся енергійний розвиток і ускладнення горизонтальних 

соціальних зв'язків, сплетіння різноманітних громадянських інститутів і 

рухів в цілісну мережу. Саме в цей час як у західній, так і у вітчизняній 

політичній думці спостерігається колосальний інтерес до концепту публічної 

політики, оскільки історично публічна політика виникла на хвилі дискусії 

про підвищення ефективності управління державою і, найголовніше, 

розширення можливостей участі громадянського суспільства в політичному 

процесі. Необхідність пошуку нових принципів управління державою в 

умовах глобалізації, зміна ролі держави та суспільства в розвинених країнах 

вимагають нового наукового обґрунтування публічної політики.  

Публічна політика виступає тим соціально-політичним утворенням, яке 

за своєю природою покликане виступати умовою і засобом, що дозволяє 

суспільству формувати стратегію порядку денного, створювати внутрішні 

стимули і цінності інноваційного розвитку, переводити конфлікти що 

виникають у цьому процесі в позитивно-функціональне русло, 

перетворюючи їх тим самим в елемент соціально-політичної динаміки. 

Публічна політика у всьому різноманітті свого прояву являє собою широке 

коло процесів і явищ. Публічна політика являє собою особливу якість 

управління державного, яке все більше орієнтується на ідеї 
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постбюрократичної організації, яка передбачає відмову від традиційної 

ієрархічної структури управління на користь горизонтальних відносин 

партнерства, кооперації, переходу від «логіки встановлення» до «логіки 

обслуговування», до розвитку нового політичного та державного 

менеджменту, що виключає жорсткі вертикальні форми «керівництво – 

підпорядкування» (на це були націлені всі адміністративні реформи, що 

проводилися в розвинутих країнах сучасного світу наприкінці ХХ століття).  

Актуальність дослідження публічної політики як складової сучасної 

демократії також визначається тенденціями еволюції суспільно-політичних 

устроїв наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, які вимагають прояснення 

нормативного саморозуміння сучасності. В епоху модерну громадська 

самоорганізація набуває усвідомленого характеру, а основним її засобом стає 

право. Позитивне, встановлене право займає центральне місце в регулюванні 

суспільних відносин. Процеси позитивації права і юридифікації суспільства 

викликані відмовою модерну пасивно слідувати за звичаєм, його установкою 

на раціональне перетворення як природного середовища, так і соціальних 

інститутів.  

Публічна політика покликана урегулювати конфлікт між державою та 

громадянином, так як виводить самого громадянина з об’єктного на 

суб’єктний рівень їх взаємовідносин, що особливо актуалізує дану тему 

дослідження для сучасної політичної науки. Публічна політика передбачає 

активну громадську участь і відповідні процедури у прийнятті владних 

рішень, розробку з громадською участю різного роду програм для вирішення 

в суспільстві проблем що виникають, а також розробку спеціальних 

соціально-політичних технологій та їх реалізацію. Публічна політика 

охоплює процес двосторонньої комунікації різноманітних суспільних груп, 

що вибудовується здебільшого симетрично, в діалоговому режимі. Сучасні 

українські реалії особливо зумовлюють вивчення публічної політики як 

складової сучасної демократії, адже саме в Україні сьогодні пролягає 
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«вододіл» сучасної демократії з публічною політикою та пострадянської 

системи, закритої, без високої участі громадян у політичному процесі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття 

сутності публічної політики як невід’ємної складової сучасної демократії. 

Обрана мета обумовила необхідність вирішення таких основних задач 

дослідження: 

- проаналізувати теоретичні засади дослідження публічної 

політики; 

- визначити та уточнити основні поняття й категорії, які 

використовуються у дослідженні публічної політики, охарактеризувати 

підходи до їх розуміння, які існують у зарубіжній та вітчизняній науці; 

- розкрити сутність та місце публічної політики в сучасних 

моделях демократії; 

- окреслити особливості публічної політики в процесах 

демократичних трансформацій; 

- з’ясувати шляхи раціоналізації публічної політики.   

Об’єктом дисертаційного дослідження є сучасна демократія; 

Предметом дисертаційного дослідження є публічна політика як 

складова сучасної демократії. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведено на основі 

застосування різних загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. 

Системний метод дослідження дозволив виявити провідну роль публічної 

політики в суспільно-політичній системі та дав можливість з’ясувати її роль в 
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сучасних демократичних трансформаціях. Використання генеалогічного 

методу дало змогу прослідкувати певну спадковість та визначити 

розщеплення уявлень про публічну політику та її роль у демократичних 

процесах. Структурно-функціональний метод дозволив визначити 

закономірності функціонування і розвитку публічної політики в сучасних 

моделях демократії. Біхевіоральний метод застосовувався для вивчення 

суб’єкт-суб’єктного характеру публічної політики. Діалектичний метод 

сприяв узагальненню різних уявлень про публічну політику та дав 

можливість виділити комунікативний підхід для її кращого розуміння. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є однією з 

перших у вітчизняній політології наукових робіт, в якій здійснено 

комплексне дослідження публічної політики як складової сучасної 

демократії. Сформульовано наступні результати, які відзначаються науковою 

новизною, розкривають базову концепцію дисертації, характеризують 

особистий внесок автора та виносяться на захист: 

- набуло  подальшого розвитку для полiтичної науки дослiдження 

основних теоретичних засад аналізу публiчної полiтики в сучаснiй 

демократiї. Уточнено сутність та висвітлено місце публічної політики як 

складової сучасної демократії, розмежовано публічну політику як таку, що 

виникає в процесі комунікації, та адміністративно-командну – таку що 

штучно імітує легітимність влади. Розглянуто основнi переваги та недолiки 

теоретичних засад публічної політики. Доведено, що публічна політика в 

науковій традиції політичних мислителів – це не тільки вироблення і 

реалізація управлінських рішень державою, а й демократична участь різних 

груп за інтересами, державних і недержавних політичних акторів у політико-

управлінському процесі, метою яких є досягнення комплексного вирішення 

соціально-політичної проблеми з дотриманням процедур узгодження 

інтересів перед безпосередньою політичною дією уряду; 

- поглиблено розуміння «політичного» в публічній політиці, що 

знайшло своє відображення в подальшому уточненні, з позиції політичної 
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науки, змісту ряду понять. До таких понять належать: «публічна політика»; 

«публічна сфера»; «сфера публічної політики», які подаються в авторській 

науковій інтерпретації дисертанта. А саме: публічна політика – це сукупність 

взаємодій органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, 

метою яких є вироблення ефективних управлінських рішень; публічна сфера 

– це цілісна сукупність усіх публічно-політичних явищ, присутніх у житті 

суспільства. Вона виступає як проміжна структура між приватними 

секторами життєвого світу і політичною системою. Публічна сфера 

озвучує і резонує проблеми приватної сфери, чим чинить тиск на 

політичну систему. Умовою становлення публічної сфери є диференціація 

приватної сфери і держави; сфера публічної політики – це, найчастіше, 

професійна діяльність, що має за мету регулювання взаємовідносин між 

суб’єктом та об’єктом, а у постструктуральному суспільстві між суб’єктом та 

суб’єктом, через суспільно-політичний та адміністративний вплив, метою 

якого є забезпечення стабільного стану певної суспільно-політичної одиниці; 

- уточнено роль та значення публічної політики в сучасних 

демократіях, хаpактеpною особливістю яких є пеpехід від політичної 

конкуpенції до політичного співpобітництва, від егоїзму до співчуття та 

взаємодопомоги, від акцентування на пpиpодних та не відчужуваних 

повноваженнях людини до акценту на вiдповiдальності за долю суспiльства, 

вiд абсолютної свободи вибоpу власного способу спiвжиття до необхiдностi 

знаходитися в згодi з цiнностями, що пpийнятi в суспiльствi. Сучаснi 

демокpатичнi суспiльства все частiше змушенi вводити в життя полiтичнi дiї, 

якi спpямованi на пiдтpимку сiм’ї, добpосусiдства, локальної демокpатiї, яка 

спpияє мiжлюдським контактам, комунiкацiям i звоpотнiм дiям, 

фундаментом яких є дискуpс. Тому «публiчна полiтика» в сучасних 

демокpатичних суспiльствах не пpосто лiнiйний механiзм суб’єкт-об’єктного 

упpавлiння, а складна постстpуктуpальна система взаємовпливiв з суб’єкт-

суб’єктними хаpактеpистиками. Основним механiзмом публiчної полiтики в 
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сучасних демокpатичних суспiльствах є вiдкpитий дискуpс (дискуpс систем 

вiдкpитостi); 

- вперше у вітчизняній політичній науці окреслено особливості 

публічної політики в процесах демократичних трансформацій, сутність яких 

вбачається у постнаціональному повороті політичних систем. Виокремлено 

три основні чинники, що стимулюють розвиток публічної політики, та 

впливають на демократичні трансформації сучасності: діяльність 

транснаціональних корпорацій; зростання інтеграції національних економік в 

світовий економічний процес; глобалізація зв’язку і засобів масової 

інформації. Зазначено, що сьогодні зростаюча взаємозалежність між націями 

й економіками та зростаюча роль наднаціональних і субглобальних систем не 

викликає сумнівів, з цього визначено, що однією з найважливіших змін у 

політичному процесі сучасності є те, що порядок денний публічної політики 

вже не встановлюється і не визначається в суто національних кордонах. 

Демократичні зміни, що відбуваються у світі в останні десятиліття, 

характерні тим, що дедалі більше наділяють окрему людину 

характеристиками суб’єкта політики. Розвинена свідомість і величезна 

інформованість людини в третьому тисячолітті роблять її не тільки об’єктом, 

а й безпосереднім суб’єктом не тільки державної політики, а й 

глобалізованого світу. За умов глобалізації всіх сфер життя стає неможливим 

існування «застарілих механізмів» форм організації суспільства, та 

відбувається рух державної політики від вертикальної до горизонтальної 

моделі політичного процесу, основою якої є саме публічна політика; 

- отримало подальший розвиток положення про те, що 

раціоналізація публічної політики розвивається саме в комунікаціях, в 

процесі яких досягається консенсус і узгоджуються взаємовідносини між 

суспільством і державою. У випадку технократичної бюрократії такий 

консенсус відсутній, а всі суб’єкти вимагають для себе максимально вигідних 

рішень, та не зважають на інтереси інших суб’єктів. Іншими словами, 

мінімізація впливу адміністративно-бюрократичних механізмів на державні 



9 

 

інститути та громадськість з одночасною раціоналізацією їх взаємодій 

(комунікацій) через дискурс є гарантом розвитку демократичних цінностей. 

Раціоналізована публічна політика забезпечує формування легітимної 

політичної влади, яка в своїй суті зводиться до посилення ролі свідомої, 

освіченої громадськості, яка генерує цілі та ідеали соціально-політичного 

буття, активно й завзято бере участь у політичному процесі, яка є як 

джерелом, так і наслідком сучасних демократичних трансформацій.  

Практичне значення результатів дослідження. Положення та 

висновки дисертації можуть використовуватися для розробки лекційних та 

спеціальних курсів, навчально-методичних посібників і рекомендацій із 

загальної теорії політики та історії політичної думки, слугувати підґрунтям 

для подальших теоретичних та практичних досліджень з даної проблематики. 

Окремі результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування 

та неурядових організацій для підвищення ефективності прийняття 

політичних рішень й участі громадян у політичному процесі, враховуватись 

при розробці державних програм, що спрямовані на розвиток демократії та 

інститутів громадянського суспільства. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження було повідомлено й обговорено на 

методологічних семінарах і засіданнях кафедри державного управління 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, на науково-теоретичному семінарі аспірантів 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, на міжнародних наукових конференціях «Шевченківська 

весна 2013» (Київ, 18 – 22 березня 2013), «Шевченківська весна 2014» (Київ, 

25 – 28 березня 2014), «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 

15 – 16 квітня 2014). 

Публікації. Результати дослідження опубліковані у шести статтях у 

фахових наукових виданнях з політичних наук, дві з яких включені у 
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міжнародну наукометричну базу «РИНЦ», а одна у науковому виданні іншої 

держави, з напрямку, з якого підготовлена дисертація, а також у чотирьох 

тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг основної частини 

дисертації складає 157 сторінок. Список використаних джерел нараховує 167 

найменувань на 15 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Демократичні зміни, що відбуваються в Україні та світі в останні 

десятиліття, надають людині дедалі більше можливостей як для участі у 

політичному житті суспільства, так і для впливу на прийняття урядових 

рішень та формування державної політики загалом. Російські дослідники з 

цього приводу зазначають, що розвинена свідомість і величезна 

інформованість людини початку третього тисячоліття спонукають її до 

вивільнення із під традиційного державного контролю та до участі – уже в 

якості «громадянина світу» – у різноманітних формах самоврядування, 

альтернативних рухах (споживачів, феміністських, екологічних тощо), які 

доволі часто стають транснаціональними [59, с.32]. Ці процеси зумовлюють 

інтерес до вивчення феномену публічної політики, адже саме вона 

зосереджується на тому, яким чином відбувається взаємодія суспільства і 

держави у вирішенні тих або інших проблем. У США, Канаді та країнах 

Західної Європи публічна політика вивчається протягом тривалого часу. В 

Україні цей напрям залишається недостатньо дослідженим. Серед іноземних 

науковців, які займаються вивченням публічної політики, можемо 

виокремити В. Парсонса, Л. Пала, К. Паттона, Д. Савіцкі, Х. Коулбетча, Дж. 

Андерсона, П. Кньопфеля, К. Ларю, Ф. Варона, Н. Бєляєву, Н. Шматко. Серед 

українських – В. Тертичку, О. Дем’янчука, С. Телешуна, С. Ситник, І. 

Рейтеровича, О. Титаренка, С. Вирового. У цій же статті буде зроблена 

спроба уточнити поняття публічної політики з огляду на існуючі в сучасних 

розвідках підходи до його витлумачення. Дослідження публічної політики 

нерозривно пов’язане із вивченням публічної сфери. В другій половині ХХ 

століття інтерес до ролі громадської думки був підтриманий публікаціями Ю. 

Габермаса, який концептуально оформив процес злиття приватних 

суб’єктивностей в риторично персоніфіковану громадськість у понятті 
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публічної сфери. Даний процес ґрунтується на комунікативній 

раціональності як динамічній інтерсуб’єктивній конструкції. Ю. Габермас 

розвиває ідею комунікативної раціональності, демонструючи її потенціал в 

умовах постмодерну. 

Згідно із Ю. Габермасом, громадянське суспільство включає в себе 

постійно виникаючі асоціації, організації та рухи, які резонують з тим, що 

відбувається у сфері приватного життя, посилюючи і посилаючи все це в 

публічну сферу. Тим самим громадянське суспільство безпосередньо 

пов’язується із публічною сферою. Як зазначає сам Ю. Габермас, 

комунікативна структура публічної сфери зберігається лише завдяки 

енергійному громадянському суспільству [85, с.58]. Визначення публічної 

сфери, дане Ю. Габермасом у 2006 році, пов’язує її із дуалістичної моделлю 

деліберативної демократії: «Уявіть собі публічну сферу як посередницьку 

систему комунікації між формально організованими і неформальними, 

такими, що йдуть обличчям до обличчя обговореннями на аренах, 

розташованих і нагорі, і в самому низу політичної системи» [19, с.115].  

Російський дослідник Ю. Красін зазначає, що публічна сфера постає не 

тільки як громадський форум колективного пошуку громадянами загальних 

цілей і засобів їх досягнення, але і як область їх практичних втілень в 

систему реальних суспільних відносин та інститутів. Складається своєрідна 

інфраструктура публічної сфери, виникає і набуває розвитку громадський 

сектор життєдіяльності суспільства. Оскільки суспільне життя багатогранне, 

остільки і зміст публічної сфери різноманітний. Він включає, принаймні, 

чотири головні компоненти: економічний, соціальний, цивільно-політичний, 

соціокультурний [50, с.18].  

У США та Західній Європі дещо відрізняються підходи до розуміння 

публічної політики. Концепт публічної політики в США розумівся і 

розуміється, головним чином, через дії держави, державного апарату, 

урядових чиновників (близько до поняття public administration). Це багато в 

чому пояснюється демократичними традиціями і розвиненими дієздатними 
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демократичними інститутами, від початку високим рівнем децентралізації 

політичної системи США, політичного плюралізму та конкуренції. 

Публічна політика в європейській традиції – це не тільки вироблення і 

реалізація управлінських рішень державою, а й демократична участь різних 

груп за інтересами, державних і недержавних політичних акторів у політико–

управлінському процесі, досягнення комплексного бачення соціальної 

проблеми з дотриманням процедур узгодження інтересів перед 

безпосередньою політичною дією уряду [17, с.76–77]. Перед вітчизняними 

дослідниками постає питання коректного перекладу терміну public policy. Д. 

Кумбс зазначає, що проблема адаптації концепції публічної політики багато в 

чому пов’язана із лінгвістичними труднощами перекладу термінів – 

важливий момент, який часто також ігнорується західними консультантами 

та дослідниками. У більшості мов пострадянських країн (включаючи 

російську) не існує адекватного перекладу англійського слова – policy. 

Найближчий еквівалент і термін, який зазвичай використовується 

перекладачами – це термін «політика» (іноді політичне управління) – слово, 

яке в англійській мові відповідає терміну politics [52, с.340]. 

У англомовному дискурсі використовуються, як мінімум, чотири слова, 

котрі можна перекласти на російську (а відповідно – і на українську) як 

«політика» – politics, polity, policy, public policy. На думку Д. Кола, politics – 

це боротьба за доступ до влади, за воювання урядових функцій у державі. 

Policy – це здійснення заходів, прийнятих урядом, різноманітні рівні 

управління, а також будь-які акції, здійснені, тому що вони вигідні чи 

корисні. 

Відомий німецький вчений Б. Сутор для уточнення поняття політики 

виділяє наступне розрізнення масштабів політичного у англійській мові: 

«politics – політичні дії, політичний процес, визначений інтересами та 

конфліктами, владою та зусиллями, які були спрямовані на досягнення 

компромісу та здійснення; 
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polity – політичний порядок, конституція, основні норми, інститути та 

врегулювання процедур; 

policy – політичні цілі і зміст сфери задач та програми, уявлення 

організації». 

Російські вчені виділяють чотири терміни, що розмежовують різні 

аспекти політики як такої: 1) власне політична сфера (politics); 2) політичний 

устрій (polity), що є близьким до понять політичної системи та політичної 

спільноти: 3) політичний курс, свідомо вироблена стратегія в цій галузі 

(policy); 4) сфера політичного управління, підконтрольна громадськості 

(public policy) [68, с.72–73]. 

В. Тертичка зазначає, що термін public є найбільш дискусійним, хоча 

його докладно охарактеризовано в «Англо–українському ґлосарії термінів і 

понять з аналізу державної політики та економіки» і для сфери аналізу 

політики, з точки зору укладача, усталеним є вживання (із варіантів: 

державна, публічна, громадська, суспільна, національна, цивільна) терміна 

«державна політика», тобто за контекстом і змістовими особливостями для 

поняття public policy найбільш адекватним є «державна політика». У процесі 

становлення громадянського суспільства ми дедалі більше переконуємося у 

можливості впровадження терміна суспільна (замість державна чи в 

поєднанні суспільна/державна – як компромісний варіант) політика й, 

відповідно: суспільна політика (public policy) й аналіз суспільної політики 

(public policy analysis) – як підкреслення важливості, що вона проводиться в 

суспільстві, для суспільства і в умовах розбудови громадянського 

суспільства [91, с.12]. 

На думку О. Дем’янчука, в умовах демократії, коли рівень розвитку 

громадянського суспільства достатньо високий, державна влада поступається 

частиною своїх повноважень на користь органам самоуправління, і в цьому 

разі справді має сенс говорити про «публічну владу» як поєднання державної 

влади і громадського самоврядування. В такому контексті публічна політика 

є ширшим поняттям, оскільки вона охоплює не лише державну політику, а й 
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політику, яку здійснюють (чи можуть здійснювати) недержавні організації, 

об’єднання державних і громадських органів або навіть приватні структури й 

агенції. На відміну від тоталітарного режиму, в демократичному суспільстві 

неурядовий сектор суспільного життя відіграє значну роль в ініціюванні, 

розробці та впровадженні політики в інтересах окремих груп населення, 

регіонів чи всієї нації в цілому, тобто, «публічності». Тому вживання терміна 

«публічна політика» замість терміна «державна політика» є більш 

узагальнюючим [35, с.31–32]. 

Отже, можемо дійти висновку, що на даний момент серед дослідників 

відсутня одностайність щодо перекладу терміну «public policy» на українську 

мову. Це зумовлено як певними лінгвістичними особливостями англійської 

та української мов, так і самим концептом публічної політики, який 

перебуває у трансформації, що призводить до поступової зміни його 

характеристик.  

В. Парсонс у своїй фундаментальній праці «Публічна політика: вступ 

до теорії й практики аналізу політики» зазначає, що публічна політика 

зосереджується на тому, що Дьюї колись визначив як «суспільство і його 

проблеми». Вона пов’язана із тим, як питання і проблеми визначаються й 

формулюються і яке місце вони займають у порядку денному політичної 

діяльності й політичного управління. Але це також і дослідження того, як, 

чому і наскільки ефективно державна влада здійснює заходи чи утримується 

від них [74, с.17]. 

Дж. Андерсон розглядає публічну політику як політику, що 

здійснюється урядовими чиновниками та органами влади і зачіпає істотну 

кількість людей [6, с.12]. 

Група європейських авторів у своєму підручнику визначає публічну 

політику як зв’язок послідовних рішень чи діяльності, прийнятих різними 

публічними, а інколи й приватними, дійовими особами, ресурси, 

інституційна приналежність і інтереси яких є різними, з метою розв’язання 

проблеми, політично визначеної як колективна [5, с.44]. 
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На думку російської дослідниці Н. Шматко, «публічна політика» є 

симбіозом політичної дії, наукової рефлексії та акту масмедійної комунікації. 

За великим рахунком, вона здійснюється в порядку інтервенції до сфери 

політики експертів, аналітиків, фахівців у галузі соціальних наук, 

«інтелектуалів», публіцистів та журналістів. Історично конкретна сукупність 

соціальних обставин, що виступає умовою можливості публічної політики, 

змінила сам зміст поняття «політика». Все це дозволяє говорити про 

публічну політику як про інший стан поля політики [118, с.106].  

Політична енциклопедія термін «публічна політика» (англ. Public 

policy) визначає як:  горизонтальна (на відміну від політики владної – 

вертикальної) складова політичного процесу, що безпосередньо впливає на 

формулювання й ухвалення політичних рішень, забезпечує зв'язок між 

владними структурами та суспільством – економічними акторами, 

громадськими організаціями та рухами, експертами, цільовими суспільними 

групами [78, с. 571].  

У навчальному посібнику «Основи публічної політики та управління», 

який був підготовлений групою вітчизняних дослідників, дається наступне 

визначення. А саме: публічна політика – це форма політичного процесу, який 

реалізується в публічному просторі, підтримується інформаційно–

комунікаційними ресурсами та представлена комплексом прозорих 

вертикальних і горизонтальних взаємодій його учасників [72, с.54]. 

С. Борисевич зазначає, що публічна політика трактується як наука про 

«публічну дію», тобто вирішує завдання публічного менеджменту. Публічна 

політика існує, по–перше, як сукупність практичних акцій, превентивних 

заходів (попередження злочинності, наркоманії тощо), контролю, регуляції, 

публічного обговорення. По–друге, публічна політика – це ансамбль 

категорій соціальної перцепції (безпосереднє відображення об’єктивної 

дійсності органами відчуттів), соціальних класифікацій і ієрархій, визначення 

норм і девіації (відхилення від норми), оціночних суджень [20].  
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Н. Бєляєва звертає увагу на те, що поняття «публічна політика» займає 

кілька смислових полів, кожне з яких має свою змістовну визначеність. 

Кожне з цих значень висловлює особливі, специфічні ознаки об’єкта 

соціальної реальності, що дозволяє використовувати ці словосполучення на 

рівні самостійних понять. При цьому важливо – завжди вказувати понятійний 

контекст [16, с.7]. 

О. Лазарєва зазначає, що «публічна політика» є інтегративною 

категорією, якою позначають різноманітні аспекти політичної діяльності у 

державно–управлінській сфері, а саме – участь різноманітних соціальних 

верств у суспільно–політичному житті, професійну діяльність політиків; 

наукову рефлексію з приводу політичних рішень; багатоманітність проявів 

масмедійної комунікації, яка включає персоніфіковані та деперсоніфіковані 

форми репрезентації влади; особливості легітимації влади у суспільній 

свідомості. Публічна політика – складна макросоціальна інформаційна 

система, яка реалізується у публічному просторі та забезпечує за допомогою 

певного набору засобів взаємодію владних інститутів з громадянами у 

державному управлінні [54, с.122]. 

Н. Конон в широкому значенні визначає публічну політику як відкриту, 

гласну, доступну для участі сферу суспільного життя, в якій суб’єкти 

політичних відносин взаємодіють один з одним. У вузькому розумінні 

публічна політика – це взаємодія держави, влади, інститутів громадянського 

суспільства, бізнесу, різноманітних соціальних груп з приводу реалізації 

суспільних інтересів, виробництва, розподілу і використання суспільних 

ресурсів і благ з урахуванням волевиявлення народу або населення певних 

територій [45, с.656]. 

О. Сунгуров зазначає, що коротко під публічною політикою можна 

розуміти програми та пріоритети органів влади, механізми і технології їх 

реалізації, вироблені на основі і з урахуванням очікувань соціальних груп 

(страт) суспільства через їх представників [87]. 
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Російський дослідник Ф. Мінюшев пов’язує визначення публічної 

політики зі стратегічною метою суспільства. Ця мета, на його думку, полягає 

у гармонізації інтересів суспільства та людини. Головним посередником тут є 

держава, котра проводить певну політику, що сприяє досягненню даної мети. 

Цю політику прийнято називати публічною або соціальною політикою. Для 

нас більш звичний термін – соціальна політика [50, с.99]. 

Таким чином, «публічна політика» є багатовимірним поняттям. 

Частина дослідників трактує публічну політику як урядові дії, спрямовані на 

здійснення заходів у різноманітних сферах. 

Інші науковці зосереджують увагу на комунікативному аспекті 

публічної політики та зазначають, що інститути громадянського суспільства, 

різноманітні групи, об’єднання, рухи, експерти, науковці, журналісти 

отримують в сучасних умовах велику кількість можливостей для впливу на 

прийняття управлінських рішень у державі. Об’єднує ці підходи те, що 

обидва розуміють під кінцевою метою реалізації публічної політики 

вирішення тих або інших суспільних проблем. 

Можемо визначити публічну політику як сукупність взаємодій органів 

державної влади та інститутів громадянського суспільства, метою яких є 

вироблення ефективних управлінських рішень. Також варто зазначити, що з 

удосконаленням інформаційно-комунікаційних технологій та підвищенням 

рівня транспарентності політичних процесів поняття «публічна політика» 

набуватиме розвитку, що зумовлює необхідність його подальшого вивчення 

та уточнення [67, с. 447]. 

Для нашого дослідження важливо дати визначення «публічності» – 

поняття, що означає сферу людського буття, яка стосується взаємодії з 

іншими людьми з метою досягнення блага для всіх. Публічність охоплює 

справи і речі, які однаковим чином стосуються всіх (res publica), спільна 

діяльність для досягнення загального блага має на меті вільний характер 

участі в ній кожного індивіда. Свобода людини є передумовою участі у 

вирішенні публічних справ, адже їх вирішення передбачає добровільне 
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покладання на себе певних зобов'язань по дотриманню цих рішень і 

можливої участі в їх виконанні. В цьому сенсі публічність збігається з 

поняттям «політичне» як таким; це взаємодія осіб, які мають певні права та 

обов'язки (громадяни) щодо спільних справ, орієнтованих на 

загальнозначущі цілі. З часом сфера публічності виділяється в галузь 

правових відносин. Як правило, сфера «публічності» інституалізується у 

формі державної влади, однак не вичерпується нею; публічність функціонує 

як процедурна вимога до організації та функціонування владних інститутів, 

позадержавна форма публічності – громадянське суспільство передбачає 

вільні асоціації громадян, коли спільно виступають як громадські, так і певні 

корпоративні інтереси і здійснюють ефективний контроль за змістом та 

характером перебігу політичного процесу [96, с. 535]. 

Складність визначення поняття «публічна політика» (Public policy) 

пов’язане з її нерозривним зв’язком з «державною політикою». Що ж є 

спільного та відмінного між поняттями «державна політика»  та «публічна 

політика»? По-перше, механізми формування у публічній політиці – це 

завжди механізми, які забезпечують можливості представлення та 

узгодження позицій заінтересованих сторін у прийнятті політичного рішення. 

Для американців державна політика (Public policy) є «публічною», оскільки 

ці механізми вже закладені в плюралістичній моделі формування державної 

політики. Чим відрізняється «публічна політика» та «державна політика» дає 

аналіз самого механізму прийняття рішень та програм (вироблення 

політики), зокрема таких параметрів, як: 

- спосіб, у який актуалізується проблема і набуває статусу суспільно 

значимої; 

- на скільки заінтересовані сторони мають можливість користуватися 

каналами доступу до прийняття рішень; 

- чи є ці канали; 

- чи існують зворотні зв’язки між суб’єктом і об’єктом прийняття 

рішень тощо. Тобто «державна політика» й «публічна політика» можуть як 
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ототожнюватися, так і становити різні поняття залежно від механізму їх 

вироблення. 

По-друге, публічна політика спрямована на забезпечення суспільного 

інтересу (на відміну від таких варіантів, як «державний інтерес», 

«корпоративний інтерес», «приватний інтерес»). За певних політичних 

інтересів держава може блокувати та «відмовлятися» від санкціонування 

певних суспільних інтересів і вони ніколи не набувають статусу публічного 

інтересу. Завдання публічної політики – створити механізми виявлення і 

забезпечення суспільного інтересу [89, c. 193]. Важливо також зазначити, що 

публічна політика завжди пов’язана з реалізацією владних повноважень з 

моменту формування проблеми політики з метою визначення характеру 

політичного рішення, аж до результатів оцінки його реалізації. Наприклад, 

розуміння того, що влада вдається до публічної політики лише у сферах 

охорони здоров’я, довкілля, у сферах науки та освіти тощо, де чітко 

виражений суспільно значущий контент, є не правильним, оскільки, по суті 

відбувається зміна поняття соціогуманітарної політики на публічну. 

Публічна політика означає легітимний спосіб формування та публічне 

схвалення політики. Тобто та ж сама соціогуманітарна політика може 

реалізовуватися без використання демократичних процедур, а головне, не 

відповідати суспільним інтересам.  

По-третє, «державна політика», «державне управління» нині 

піддаються суттєвим трансформаціям під впливом нових структур 

суспільних взаємодій (мереж), глобалізації (глобальне управління) 

інформаційних технологій (електронне врядування). Публічна сфера набуває 

значимості як платформа взаємодій та вироблення суспільних інтересів, 

формулювання суспільних цілей та завдань. Державна політика перестає 

бути державною як такою і набуває ознак публічності в тому розумінні, що 

держава визнається актором, що діє та вибудовує свою політику і здійснює 

управління в публічній сфері [92, С. 19-21]. Тут акцентуємо увагу на тому, 

що «публічність» у контексті розгляду поняття «публічна політика» – це не 
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просто «політика, винесена на публіку, на публічне обговорення». 

«Публічність» передбачає здійснення різних видів діяльності для досягнення 

суспільних цілей. Відповідно публічність інтересу означає, що його 

суб’єктом (носієм) є суспільство як органічне ціле. Найбільшою мірою 

спільності володіють інтереси всього суспільства (суспільні інтереси). Вони 

відображають базові потреби людей і в багатьох випадках обумовлюються 

необхідністю соціального розвитку [65, c. 143].  

Публiчна полiтика, нерозривно пов’язана iз публiчною сферою. Сфера 

(вiд грецьк. σφαῖρα) – замкнута поверхня. Публiчна сфера – це вiдкрита, 

доступна всiм бажаючим область вiльного обговорення громадянами 

суспiльно значущих питань.  

Наше бачення структур відкритості в громадянському суспільстві 

полягає у наступному: сфера публічної політики – це, найчастіше, 

професійна діяльність, що має за мету регулювання взаємовідносин між 

суб’єктом та об’єктом, а у постструктуральному суспільстві між суб’єктом та 

суб’єктом, через суспільно-політичний та адміністративний вплив, метою 

якого є забезпечення стабільного стану певної суспільно-політичної одиниці. 

Становлення публічної сфери. Неформалізована публічна сфера – це 

відкрита, доступна всім бажаючим область вільного обговорення 

громадянами суспільно значущих питань. Публічна сфера ближче, ніж 

парламентський комплекс, до сфери приватного життя, де вперше 

виражаються соціальні проблеми, пов'язані з неврахуванням потреб будь-

яких груп або провалами в регулятивній діяльності державного апарату. 

Проблеми, які переживає в особистому досвіді індивідів як їх 

незадоволеність або фрустрація, спочатку артикулюються повсякденною 

мовою у спілкуванні в сім'ї, в колі друзів, зі знайомими, сусідами, 

колегами по роботі. Ця мережа взаємодій і становить приватну сферу. 

Публічна сфера, зважаючи на неформалізований характер, не відділена 

жорсткої гранню від приватної сфери і тому має більшу чуйність, ніж 

інституціоналізована політична система, до нових соціальних проблем. 
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Вона їх відстежує, привертає до них увагу, драматизує їх таким чином, 

щоб за їх вирішення бралися законодавчі органи. Недовірлива, підозріла 

громадськість також пильно стежить за тим, як ці проблеми вирішуються. 

Обговорення всіх "великих питань" останніх десятиліть в сучасних 

демократичних суспільствах ініціювалося не представниками державного 

апарату або членами парламенту. Ризик, пов'язаний з великомасштабними 

технологічними проектами і науковими експериментами, загрози 

навколишньому середовищу, глобалізація і проблеми нового економічного 

порядку, мультикультуралізм, неподолана соціальна та економічна 

нерівність жінок – всі ці питання піднімалися спочатку в публічній сфері і 

лише потім ставилися на "порядок денний" для розгляду в рамках 

інституціоналізованої політичної системи. Виняток становить, мабуть, 

міжнародний тероризм. Обговорення цієї найгострішої на даний момент  

проблеми почалося фактично одночасно як в офіційній, так і 

неформалізованій публічній сфері.  

Говорячи про публічну сферу, незмінно використовують метафору 

соціального простору, де в ході критичних дискусій про суспільство 

інформація і аргументи переробляються в громадську думку. Чи можна 

дати більш точний опис цього феномена, використовуючи 

загальноприйняті поняття соціальної теорії? Габермас відповідає на це 

питання негативно. "Публічну сферу не можна розуміти як інститут або як 

організацію. Це навіть не структура норм з диференційованими 

компетенціями і ролями, правилами членства і т. д. Не є вона і системою; 

хоча вона дозволяє проводити внутрішні кордони, зовні вона 

характеризується відкритими, проникними і рухливими горизонтами. 

Публічна сфера може бути найкраще описана як мережа для передачі 

інформації і точок зору (тобто думок, що виражають позитивне чи 

негативне ставлення); потоки комунікації в процесі передачі фільтруються 

і синтезуються таким чином, що вони зростаються в пучки і відносяться 

до конкретної теми громадських думок" [141, р. 360]. Публічна сфера, 
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будучи областю комунікативної дії, являє собою, поряд з приватною 

сферою, частину життєвого світу. Вона виступає як проміжна структура 

між приватними секторами життєвого світу і політичною системою. 

Артикулюючи і резонуючи проблеми, що є у приватній сфері, і чинячи 

тиск на політичну систему, публічна сфера виконує роль посередника.  

Більш конкретне уявлення про публічну сферу дає вказівку на її 

компоненти. Громадянське суспільство є "організаційним субстратом" 

публічної сфери [141, р. 367]. Добровільні асоціації та соціальні рухи, з 

яких складається громадянське суспільство, виступають виразниками 

громадської думки, що неформально складається. Ці колективні актори 

шукають прийнятні інтерпретації своїх соціальних інтересів і прагнуть 

впливати на інституціоналізовану політичну систему. Іншим необхідним 

елементом публічної сфери є засоби масової інформації. Вони являють 

собою комунікаційну інфраструктуру публічної сфери, яка завдяки ЗМІ 

розширюється за межі контексту простих взаємодій обличчя-до-обличчя і 

набуває більш абстрактний характер [141, р. 374]. Поєднуючи читачів, 

слухачів чи глядачів, мас-медіа створюють ефект віртуальної 

соприсутності великої кількості людей. Саме в неформальних групах 

громадськості та ЗМІ, якщо вони не придушуються владою, здійснюються 

процедурно неврегульовані дискурси з питань, що становлять спільний 

інтерес. Нарешті, демократична політична культура, не будучи 

компонентом публічної сфери, є необхідною умовою її функціонування. 

Тільки розвинена політична культура породжує готовність громадян 

проявляти активність, вона ж охороняє публічну сферу від 

спотворюючого впливу адміністративної чи економічної влади. Ніяке 

правове регулювання не зможе захистити дискурсивні передумови 

формування громадської думки при відсутності нетерпимості громадян до 

експансії влади за межі, встановлювані законами.  

Коли виникає публічна сфера? Два найвидатніших теоретика 

публічної сфери, Г. Арендт і Ю. Габермас, відповідають на це питання по-
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різному. Арендт будує свою концепцію на основі ідеалізованої моделі 

античного полісу, виходячи з дихотомії публічне/приватне. В її 

інтерпретації антична публічна сфера ототожнюється з державою. 

Публічна політична сфера створюється дією, тобто таким видом активної 

діяльності, яка спрямована на саморозкриття унікальної особистості і на 

конституювання "спільності світу всередині певної людської групи" [7, с. 

277]. Останнє означає встановлення за допомогою "мови і вчинку" 

взаємозв'язку між вільними рівними людьми, що утворюють в результаті 

солідарне політичне співтовариство.  

Інтерпретуючи політичну публічну сферу як область вільної мови і 

вчинку, Арендт виступає спадкоємицею тієї традиції в тлумаченні 

політики, яка була закладена Аристотелем: політика повинна бути 

вільною від примусу і упереджень взаємодією рівних громадян, які, 

взаємно формуючи і освічуючи один одного, знаходять в цьому 

спілкуванні знання, що дозволяє їм виробити рішення щодо спільного 

життя. Ключовими тут є два моменти: уявлення про те, що зміст політики 

становлять загальні турботи, і ідея пізнання у взаємодії – практична 

мудрість (фронезис), що дозволяє досягти справедливих політичних 

рішень, видобувається тільки в процесі спілкування людей. Надалі ці 

уявлення були надовго витіснені з політичної філософії концепцією 

"реальної політики", що бере початок від Макіавеллі. Положення про 

внутрішню і зовнішню війні стає основною передумовою політичної 

теорії, і політика розглядається виключно як боротьба за владу. Влада 

розуміється як потенціал для утвердження власних інтересів. Так, 

наприклад, Макс Вебер визначає владу як можливість того, що в 

соціальному відношенні хтось може нав'язати свою волю іншому навіть 

всупереч його опору. При цьому акторами можуть бути як окремі 

індивіди, так і групи [153, р. 323-329].  

Відроджуючи аристотелівську традицію в розумінні політики, 

Арендт розглядає владу як потенціал загальної волі, сформованої у 
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вільній, не примусовій комунікації рівних громадян. Вона протиставляє 

владу і насильство: "Насильство може лише зруйнувати владу, воно  не 

здатне зайняти її місце" [7, с. 268]. Комунікативної владою, по Арендт, 

ніхто не може володіти: "... Владою ж, власне, ніхто не володіє, вона 

виникає серед людей, коли вони діють разом, і зникає, як тільки вони 

знову розсіюються" [7, с. 265]. Політичну владу не можна накопичувати, 

щоб потім пустити в хід для затвердження своїх інтересів, вона існує лише 

в тій мірі, в якій реалізується, породжуючи легітимні закони та інститути. 

"З реалізованої владою ми маємо справу всякий раз тоді, коли слова і 

справи виступають нерозривно сплетеними один з одним, де промови, 

отже, не порожні, і справи не перетворюються в німе насильство; де 

словами не зловживають з метою приховування намірів, але кажуть їх, 

щоб розкрити дійсність, і діяннями не зловживають в цілях насильства і 

руйнування, але засновують і усталюють ними нові зв'язки, створюючи 

тим самим нові реальності. Влада є те, що кличе до існування і взагалі 

утримує в бутті публічну сферу" [7, с. 265].  

Поліс, який розуміється Арендт як солідарне політичне 

співтовариство рівноправних учасників, був для греків самоціллю, 

представляв вище благо саме по собі. Дія в рамках публічної сфери 

виключає переслідування громадянами власних інтересів споживчого 

характеру. Реалізація цих інтересів відбувається в приватній сфері 

домашнього господарства. Це сфера необхідності, праці, спрямованої на 

підтримання біологічного життєвого процесу. Для неї характерні 

відносини нерівності і панування глави сім'ї над домочадцями і рабами. 

Дихотомія публічне/приватне це і дихотомія політичного та економічного. 

Останнє в античному суспільстві було обмежено рамками домашнього 

господарства.  

В період ранньої сучасності, згідно Арендт, відбувається повний 

занепад публічної сфери. Причиною цього є виникнення соціуму або 

громадської сфери. Соціальне у Арендт – це економіка, що вийшла за 
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межі домашнього господарства. "... З виникненням суспільства в Новий 

час, тобто з виходом "домогосподарства" і "економічних" (ο̉ικία) видів 

діяльності в простір громадського, саме ведення господарства і всі 

заняття, перш належали до приватної сфері сім'ї, тепер стосуються всіх, 

тобто стали "колективними" турботами" [7, с. 45]. Соціальна сфера є 

областю взаємопроникнення публічного та приватного. Таке стирання 

граней виявилося згубним як для приватної, так і для публічної сфери. З 

одного боку, надзвичайне розвиток суспільства певною мірою поглинуло 

сім'ю. З іншого боку, громадський дух з його ідеалами загального блага 

підривається незнаючим кордонів поширенням цінностей приватного 

благополуччя.  

Якщо для Арендт рання сучасність – це час занепаду публічної 

сфери, то Габермас саме до XVII-XVIII ст. відносить виникнення 

публічної сфери нового типу, яка не співпадає з державою, а протистоїть 

їй. З роками його погляд на майбутнє публічної сфери стає все більш 

оптимістичним. У роботі 1962 "Структурна трансформація громадськості" 

[28] Габермас пов'язує з історією сучасного суспільства і підйом, і занепад 

нової публічної сфери. Вона зародилася в таких місцях громадського 

обговорення як салони, клуби, кафе і, що найбільш важливо, в пресі. 

Газети, журнали, публічні дискусії формують критично мислячу 

аудиторію. Публічна сфера виникає як опосередковуюча ланка між 

диференційованою державою і деполітизованою приватною сферою, тобто 

вона була породжена конфронтацією між абсолютистською державою і 

буржуазією в процесі звільнення від старого режиму. Функцією цієї 

публічної сфери було спостереження за абсолютистською державою з тим, 

щоб забезпечити прозорість політичних рішень.  

Значна частина роботи "Структурна трансформація громадськості" 

була присвячена занепаду публічної сфери, що слідував за її зародженням 

і процвітанням в період ліберального конституціоналізму. Ідеали свободи 

слова та дискурсивного формування громадської думки й волі не були 
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повністю реалізовані в епоху класичного капіталізму. Виконавча влада 

постійно чинила опір принципом публічності, тобто встановленню 

нагляду з боку публічної сфери. Але справжній підрив публічної сфери 

відбувається в результаті появи держави благоденства, коли внаслідок все 

зростаючого вторгнення держави в громадянське суспільство зникає сам 

простір між державою і суспільством, який займала публічна сфера. 

Державний інтервенціонізм веде до занепаду ролі сім'ї, до її поступового 

перетворення в клієнта держави, яка взяла на себе роль гаранта 

соціального страхування від ризиків ринкової економіки. Так знищується 

приватна основа незалежності індивіда. Розвиваючи класичну тезу 

Франкфуртської школи про масову культуру, Габермас говорив також про 

втрату критичного потенціалу культури в результаті її комерціалізації. 

Зрощування літературної громадськості зі сферою споживання і 

стандартизованого дозвілля вносить свій вклад в деградацію публічної 

сфери, бо читачі все більше розглядаються не як критично мисляча 

аудиторія, а як пасивно споживаюча публіка, яка шукає розваг.  

Пізніше, в "Теорії комунікативної дії" Габермас описує ослаблення 

критичних функцій публічної сфери як наслідок вторгнення системних 

імперативів в життєвий світ, як результат колонізації економічною і 

адміністративною підсистемами області комунікативної дії. Але з часом, 

як свідчить робота "Фактичність і значимість", інтерес Габермаса 

зміщується до дослідження потенціалу опору життєвого світу тенденціям 

монетаризації і бюрократизації. Опис "кончини" публічної сфери 

змінюється більш оптимістичним баченням перспектив демократії. Велику 

роль в цьому зіграв успіх нових соціальних рухів в демократизації 

сучасного суспільства.  

Але повернемося до питання про становлення публічної сфери в 

період сучасності. Яким чином відбувається правова організація 

соціального простору, де ведуться вільні критичні дискусії по 

фундаментальним політичних питань? Виділені Габермасом в "Теорії 
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комунікативної дії" хвилі юридифікації можна розглядати, в тому числі, і 

як етапи правової інституціоналізації публічної сфери. Оскільки публічна 

сфера являє собою посередника між приватною сферою і державою, то 

умовою її становлення є характерна для сучасності диференціація, в 

даному випадку диференціація приватної сфери і держави. Ця 

диференціація почалася зі становлення сильного монархічної держави в 

період абсолютизму. Затвердження державної монополії на законне 

застосування сили вело до відокремлення держави від традиційного 

життєвого світу, до перетворення його в підсистему, регульовану таким 

специфічним засобом як влада. Перша хвиля юридифікації закріплює це 

виділення сучасної держави, створеної абсолютизмом. Друга хвиля, яка 

вела до правової держави, встановлювала конституційне обмеження 

адміністративної влади. Захист життя, свободи і власності індивідів від 

державної сваволі означав захист приватної сфери життєвого світу, як 

сфери негативної свободи від дій державного апарату. Це посилювало 

диференціацію держави і суспільства. Третя хвиля вела до демократичної 

правової держави. Встановлення загального і рівного виборчого права і 

прав на організацію політичних асоціацій і партій означає 

інституціоналізований захист вже безпосередньо самої публічної сфери. 

Це сфера позитивної свободи, в рамках якої громадяни можуть 

організовуватися, щоб впливати на державу. Четверта хвиля юридіфікації, 

яка привела до демократичної правової держави благоденства, мала 

двозначні наслідки для публічної сфери. З одного боку, вона допомагала 

приборканню ринкової економічної системи в інтересах життєвого світу, а 

з іншого боку, сприяла вторгненню держави в приватну сферу. Посилення 

інтервенціонізму адміністративної системи веде до дедиференціації 

суспільства і держави, тобто загрожує самій умові існування публічної 

сфери. Боротьба за демократизацію сучасного суспільства має бути 

спрямована на зміцнення незалежності публічної сфери і зростання її 

впливу на формально організовану політичну систему. 
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Еволюція поняття громадянського суспільства. Для посилення 

публічної сфери необхідний розвиток її "організаційного субстрату" – 

громадянського суспільства. Характеристика громадянського суспільства 

як "організаційного субстрату" публічної сфери потребує роз'яснення. 

Вона з'являється в роботі Габермаса "Фактичність і значимість" і свідчить 

про серйозну зміну його трактування громадянського суспільства 

порівняно з тією позицією, яку він займав в "Структурною трансформації 

громадськості". Суть змін полягає в переході від класичного гегелівсько-

марксівського розуміння громадянського суспільства до такої 

концептуалізації, яка вписується в представлену Габермасом в "Теорії 

комунікативної дії" дворівневу модель суспільства (життєвий 

світ/система).  

Гегель, а слідом за ним і молодий Маркс виходили з ідей від 

концепцій природного права Нового часу і шотландських філософів 

моралі про поділ громадянського суспільства і держави. В цьому 

теоретичному розмежуванні, якого не знала антична і середньовічна 

політична думка, філософи Просвітництва відбили відділення створеної 

абсолютизмом держави, монопольного власника легітимних засобів 

примусу, від суспільства. Прагнення провести відмінність між "урядом" і 

"суспільством" простежується вже в роботах Локка "Два трактати про 

правління" (1690) [56] і Монтеск'є "Про дух законів" (1748) [61]. В 

революційних концепціях природного права, на зразок тієї, що викладена 

в творі Томаса Пейна "Права людини" (1792) [76], це розмежування 

доводиться до протистояння суспільства, що складається з незалежних, 

рівних від народження індивідів, державі. Єдиним джерелом легітимності 

влади вважається згоду з цією владою з боку керованих, які володіють 

природними правами. Так формується класична для лібералізму тема 

обмеження державної влади з боку суспільства.  

Ліберали прагнули, з одного боку, зберегти новий сучасний апарат 
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влади, тобто бюрократичну централізовану державу, що спирається на 

монополію на засоби примусу, котра управляє за допомогою писаного 

права і забезпечує підданих поліцейською охороною. З іншого боку, вони 

обґрунтовували необхідність обмеження влади цієї держави за допомогою 

основних прав людини, а також встановлення контролю та нагляду за 

державним апаратом з боку суспільства.  

Поступово для позначення окремої інституціональної сфери життя, 

яка не співпадає з інститутами державного життя, стали вживати вираз 

"громадянське суспільство" (латинське societas civilis). Історична іронія 

полягає в тому, що раніше цей термін застосовувався для позначення у 

дополітичному суспільстві мирного політичного ладу, тобто держави з її 

законами [44, с. 18]. В новому значенні поняття громадянського 

суспільства виявилося корисним для мобілізації політичних сил на 

боротьбу з деспотизмом і з часів американської та французької революцій 

отримує все більш широке поширення.  

Дещо інший відтінку терміну громадянське суспільство (societas 

civilis) було надано мислителями шотландського Просвітництва – 

Фергюсоном, Юмом і Смітом. Якщо традиційно громадянське, або 

цивілізоване суспільство розумілося як суспільство політичне, тобто 

кероване законами, то шотландські філософи ознаку цивілізованого 

суспільства побачили, перш за все, в культивуванні виробництва та 

обміну. Таким чином, вони редукували громадянське суспільство до 

суспільства економічного [44, с. 138-139].  

Синтез двох нових значень терміна "громадянське суспільство" дає 

уявлення про громадянське суспільство як про приватну сфері, 

відокремлену від держави, де розгортається неусуспільнена діяльність 

індивідів з виробництва та обміну товарів. І Гегель, і Маркс виходили з 

розуміння громадянського суспільства як сфери панування приватного 

інтересу, і з необхідності подолання різкого відокремлення держави і 

суспільства. Згідно гегелівської "Філософії права", громадянське 
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суспільство, будучи полем зіткнення приватних інтересів, само по собі не 

здатне подолати свою роздробленість і вирішити свої внутрішні 

конфлікти. Тільки держава привносить в нього порядок і синтезує його 

приватні інтереси, завдяки чому виникає єдина політична спільнота. 

Держава, що представляє суспільство в його єдності, височить над 

громадянським суспільством і ставить йому межі [29].  

На відміну від Гегеля, який включає в громадянське суспільство всі 

соціальні сфери, що протистоять державі, Маркс зводить громадянське 

суспільство до приватної, буржуазної економіки. Він розглядає 

громадянське суспільство виключно як сферу потреб, егоїзму, приватної 

власності і класової боротьби. Маркс вказував, що відокремлення один від 

одного суспільства і держави є ознакою сучасності. У феодальному 

суспільстві приватної сфери не існувало. Доля індивідів та їх правовий 

статус були нерозривно пов'язані з станами, корпораціями, цехами, до 

яких вони належали. Феодальне суспільство не знає відносини індивіда до 

держави, але знає ставлення корпорації до державному цілому. В 

буржуазну епоху Нового часу відбувається відділення правового статусу 

індивідів від їх соціально-економічної ролі в суспільстві. Кожна людина 

розпадається на публічну людину і приватну людину [58, с. 403-404].  

Такий стан справ Маркс вважав проявом відчуження родової 

сутності людини. У політичній спільності людина визнає себе суспільною 

істотою, в громадянському суспільстві вона діє як приватна особа, як 

егоїст, який переслідує виключно власний інтерес. Відокремлення 

громадянського суспільства веде до того, що сфера буржуазної приватної 

економіки не просто уникає публічного контролю та нагляду, а 

підпорядковує собі державу: "citoyen оголошується слугою егоїстичного 

homme, а сфера, в якій людина виступає як суспільна істота, ставиться 

нижче тієї сфери, в якій він виступає як приватна істота; ... Не людина як 

citoyen, а людина як bourgeois вважається власне людиною і справжнім 

чоловіком" [58, с. 402]. Справжня людська емансипація передбачає 
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подолання конфлікту між загальним інтересом і приватним інтересом, 

іншими словами, возз'єднання держави і суспільства, – на що і був 

спрямований політичний проект Маркса. Будучи одним з найбільш 

нещадних критиків громадянського суспільства, Маркс ніколи не будував 

планів його збереження, демократизації або реконструювання.  

  У роботі "Структурна трансформація громадськості" Габермас 

постає ще як прихильник класичного марксизму, хоча і не цілком 

послідовний. Так, він вживає термін "громадянське суспільство" то в 

вузькому марксової розумінні, пов'язуючи його з капіталістичною 

економікою, то в ширшому гегелівському тлумаченні, коли це поняття 

означає всі сфери суспільства, що протистоять державі. Відповідно по-

різному описується і співвідношення громадянського суспільства і 

публічної сфери: в першому випадку публічна сфера представлена як 

специфічна сфера між державою і громадянським суспільством, а в 

другому випадку публічна сфера входить в громадянське суспільство 

поряд з приватною сферою [31, с. 305]. Оцінка Габермасом публічної 

сфери відображала вплив на нього як марксизму, так і лібералізму. Він 

визнавав буржуазний характер публічної сфери, але при цьому вважав, що 

в ній частково представлені і спільні інтереси. Підтримуючи 

марксистський проект створення єдиного суспільства-держави, Габермас 

водночас наполегливо захищав ліберальну ідею збереження публічної 

сфери. В той період він вважав, що відродження публічної сфери можливо 

і без поділу держави та громадянського суспільства.  

За тридцять років, що минули після публікації книги "Структурна 

трансформація громадськості", уявлення Габермаса про суть та долю 

громадянського суспільства радикально змінилися, про що свідчить 

наступна цитата з роботи 1992: "Ця сфера громадянського суспільства 

була перевідкрита в наші дні в абсолютно нових історичних констеляціях. 

Вираз "громадянське суспільство", між тим, набув значення, відмінного 

від того "буржуазного суспільства" ліберальної традиції, яке Гегель 
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концептуалізував як "систему потреб", тобто як ринкову систему, що 

включає обмін праці і товару. Те, що мається на увазі під "громадянським 

суспільством" сьогодні, на відміну марксистської традиції вживання цього 

терміна, вже не включає економіку, яка конституюється приватним 

правом і регулюється ринками праці, капіталу і товарів. Швидше його 

інституціональне ядро включає ті неурядові та неекономічні зв'язки та 

добровільні асоціації, які закріплюють структури комунікації публічної 

сфери в такому компоненті життєвого світу як суспільство. Громадянське 

суспільство складене з тих більш-менш спонтанно виниклих асоціацій, 

організацій та рухів, які, будучи налаштованими на те, щоб вловлювати 

резонування соцієтальних проблем в сферах приватного життя, очищають 

і передають ці реакції в посиленій формі в публічну сферу. Серцевину 

громадянського суспільства становить мережа асоціацій, яка 

інституціоналізує в рамках організованої публічної сфери орієнтовані на 

вирішення проблем дискурси з питань, що становлять спільний інтерес" 

[141, р. 366-367].  

Суть теперішніх уявлень Габермаса про громадянське суспільство 

зводиться до наступних моментів. (1) Громадянське суспільство 

відноситься до життєвого світу і, відповідно, розуміється як сфера, 

відособлена не тільки від держави, але й від ринкової капіталістичної 

економіки. (2) Громадянське суспільство є компонентом такої області 

життєвого світу, як публічна сфера. Інша область життєвого світу – 

приватна сфера – є необхідною умовою громадянського суспільства, але 

не відноситься до нього. Отже, такий інститут приватної сфери, як сім'я, 

не входить до складу громадянського суспільства. (3) Громадянське 

суспільство складається з добровільних асоціацій та соціальних рухів (до 

цього колективними акторами Габермас не цікавився в роботі 

"Структурна трансформація громадськості").  

Слід зазначити зайвий категоризм твердження Габермаса про те, що 

в наші дні поняття громадянського суспільства вже не включає економіку. 
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Деякі авторитетні представники західної політичної думки донині 

залишилися вірні аналітичному розмежуванню громадянського 

суспільства і держави, при якому економіка включається до складу 

громадянського суспільства. Такій дихотомічній моделі суспільства 

слідує, наприклад, британський політичний філософ Джон Кін, роботи 

якого в кінці 80-х років ХХ століття значно сприяли відродженню 

інтересу до категорії громадянського суспільства і багаторазово 

перевидавалися протягом наступних років [44]. Подібну позицію займає 

Ентоні Блек, який досліджував зміну поняття громадянського суспільства 

з XII століття по теперішній час. Щодо Блека можна з упевненістю 

стверджувати, що його точка зору досить репрезентативна для сучасної 

західної політичної теорії, оскільки він є автором статті "Громадянське 

суспільство" в Оксфордській "Енциклопедії політичної думки" [36, с. 94]. 

Знаменитий захисник ліберальної демократії Френсіс Фукуяма визначає 

громадянське суспільство як "величезне царство приватної економіки та 

політичної діяльності", незалежне від контролю держави [101, с. 109]. 

Продовжують дотримуватися понятійної пари "держава – громадянське 

суспільство" багато теоретиків на пострадянському просторі [31].  

Але в той же час дійсно все більшої популярності набуває 

тричастинна модель, яка відокремлює громадянське суспільство як від 

держави, так і від економічних структур. Прихильники Габермаса, Джин 

Коен і Ендрю Арато, автори найбільш обширного на даний момент 

дослідження громадянського суспільства, вказують, що тричастинна 

модель вперше була запропонована Грамші, розроблялася Парсонсом і, 

нарешті, була взята на озброєння Габермасом [44].  

Відстоюючи ідею відокремлення громадянського суспільства і  від 

держави, і від економіки, Габермас виходить як з методологічних вимог, 

так і з вимог проекту емансипації людини, що широко розуміється. 

Громадянське суспільство, тобто суспільство громадян, вдалий термін для 

позначення особливого способу організації людей, які добровільно 
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об'єднуються для пошуку рішень суспільно значущих проблем. Дії 

індивідів координуються при такому об'єднанні орієнтацією на 

взаєморозуміння. Даний спосіб інтеграції подібний з тим, що має місце в 

родині, при тому істотній відмінності, що учасники взаємодії 

переслідують не приватні, а суспільні або групові інтереси. Джерелом 

соціальної інтеграції в громадянському суспільстві є солідарність, і тому 

воно належить життєвому світу. І економіка, і державний апарат є області 

не комунікативної, а стратегічної дії. Це дві сфери системної інтеграції, 

координація взаємодії в першому випадку здійснюється через гроші, в 

другому випадку – за допомогою влади. Гроші і влада, виступаючи в 

якості керуючих механізмів, діють аж ніяк не однаково, хоча обидва 

засоби пов'язані з емпіричними мотиваціями і санкціями, а не з 

взаєморозумінням [140, р. 267-272]. Таким чином, громадянське 

суспільство, економіка і держава розрізняються між собою способами 

інтеграції, що є методологічною підставою розмежування політичної, 

економічної та громадянської сфер.  

Емансипаційна проект Габермаса враховує уроки як лібералізму, так 

і марксизму. Ліберальні мислителі переймалися експансією політичної 

влади, що спирається на монополію на засоби примусу. Говорячи мовою 

теорії комунікативної дії, ліберали тематизували загрозу життєвому світу 

з боку адміністративної системи, що саморозвивалася. Однак вони не 

звертали уваги на поневолення людини економічною владою, на ту ерозію 

сутнісно необхідних для особистості відносин солідарності, яку викликає 

необмежений ринок. По суті справи, класичний лібералізм виступає 

апологетом "економічного суспільства", в якому домінує саморегулюючий 

ринковий механізм.  

Маркс, навпаки, звернув увагу на форми соціальної влади і 

експлуатації, що склалися в ринковій системі товарного виробництва та 

обміну. В несправедливій і недемократичній класовій влади він бачив 

парадигматичну форму сучасних владних відносин, вважаючи політичні 
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умови лише офіційним вираженням громадянського суспільства, яке 

ототожнюється з буржуазною економікою. Марксистський проект 

емансипації був спрямований проти влади економічної, заснованої на 

приватній власності. Але при цьому він ігнорував ліберальну традицію 

рефлексії про область застосування і кордони влади сучасного 

адміністративної держави. Справа в тому, що Маркс, на відміну від 

Гоббса, Локка і Гегеля, заперечував універсальний характер сучасної 

держави, розглядаючи її не як апарат примирення суперечливих інтересів, 

а як інструмент захисту і управління справами буржуазії і її союзників. 

Згідно Марксу, боротьба пролетаріату проти панування буржуазії 

призведе не тільки до визволення суспільства від економічної влади, 

заснованої на приватній власності, а й до скасування держави. Разом з 

ліквідацією приватної власності зникнуть конфлікти, а, отже, і 

необхідність в "організованому суспільному насильстві", яким є державна 

влада. Комуністичне суспільство, де немає ні конфліктів, ні влади, 

представлятиме собою вільне співтовариство, що самоорганізовується, в 

якому демократичний спосіб прийняття рішень стане координувати 

соціальні інтеракції у всіх сферах публічного життя.  

По суті, марксистський проект єдиного суспільства-держави 

заперечує функціональну диференціацію соціальних сфер, яка є основою 

модернізації. Маркс недооцінював своєрідність системно інтегрованих 

сфер дії, не бачив еволюційної цінності в відділенні підсистем від 

соціально інтегрованих сфер життєвого світу. Це відділення він розглядав 

лише як прояв упредметнення соціальних зв'язків – уречевлення, яке має 

бути подолано у новому суспільстві через усунення класових структур 

[109, с. 361-364]. Маркс не ставить питання про власну функціональну 

цінність як ринку, так і адміністративної системи, він не враховує, що в 

складних суспільствах державні інститути будуть необхідні завжди. Якби 

він визнав неминучість державної влади, то йому довелося б рахуватися з 

ліберальною традицією пошуків засобів проти зловживання цією владою. 
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Історичний досвід після Маркса показав, що на практиці спроба реалізації 

утопії тотальної демократії обернулася тотальним одержавленням 

суспільства.  

Деліберативна демократія виходить з того, що диференціація 

ставить кордони на шляху демократизації. Держава і ринкова економіка 

мають власні механізми управління, порушення яких веде до втрати 

ефективності цих виділилися підсистем суспільства. Крім того, прагнення 

замінити координацію взаємодій в цих сферах через направляючі кошти 

(гроші і влада) демократичними процедурами неминуче дискредитує саму 

ідею демократії. Зневага до логіки диференціації тягне за собою втрати і 

для ефективності, і для демократії. Але визнання принципу диференціації 

має і іншу сторону: воно передбачає не тільки врахування автономії 

адміністративної та економічної підсистем, але і захист як від 

бюрократизації, так і від монетаризації сфер соціалізації, культурного 

відтворення та соціальної інтеграції, заснованої на солідарності. 

Дискурсивна теорія відстоює модель демократії, яка хоча й 

самообмежується, але в той же час є наступальною. Комунікативно діючі 

учасники життєвого світу, організовані за допомогою добровільних 

асоціацій і соціальних рухів громадянського суспільства, повинні 

впливати на законодавчі органи з метою встановлення, підтримки і зміни  

правових кордонів стратегічної економічної та адміністративної дії. Таким 

чином, якщо ліберальна модель, що спрямована на захист свободи, 

обертається виправданням домінування економічної підсистеми, а 

реалізація марксистського радикально демократичного проекту веде на 

практиці до панування адміністративної підсистеми, то деліберативна 

модель демократії вимагає пріоритету інтересів життєвого  світу над 

імперативами будь-якої з двох підсистем. 

 Добровільні асоціації і нові соціальні рухи. Ми вже говорили про 

те, що на думку Д. Коен і Е. Арато тричастинна модель (громадянське 

суспільство – держава – економіка), якої тепер дотримується Габермас, 
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була вперше запропонована Антоніо Грамші. Однак сам Габермас в роботі 

"Фактичність і значимість" не згадує Грамші, зате багаторазово 

посилається на Парсонса. Він прямо стверджує, що поняття "громадянське 

суспільство" в його сучасному прочитанні є спадкоємцем парсонівського 

"соцієтального співтовариства" [141, р. 75]. Тому для кращого з'ясування 

позиції Габермаса щодо громадянського суспільства має сенс звернутися 

до "соцієтальної спільноти" Парсонса.  

Як відомо, Парсонс був одним з тих соціальних теоретиків, які 

розглядали модернізацію як диференціацію соціальних сфер. Якщо Вебер 

говорив про диференціацію ціннісних сфер, то Парсонс, а слідом за ним і 

Луман роблять акцент на функціональній диференціації. У своїй пізній 

роботі "Системи сучасних суспільств" Парсонс аналізує, як в період 

сучасності суспільство диференціюється на чотири основні підсистеми 

відповідно до їх функціями: соцієтальне співтовариство (основна функція 

- соціальна інтеграція суспільства як цілого); підсистема відтворення 

зразка, пов'язана з культурною системою (функція - відтворення зразка); 

політика (функція - організація і мобілізація ресурсів для досягнення 

колективних цілей); економіка (функція - адаптація до навколишнього 

середовища) [75, с. 23-24]. Соцієтальній спільноті, політиці і економіці 

відповідають "три головних типи операціональної організації" – асоціації, 

бюрократія і ринок. Головний тип організації, характерний для 

соцієтальної спільноти, це асоціація, синонімом якої є добровільна 

самоорганізація [75, с. 41]. Коли соціальна солідарність вивільняється із 

традиційних (релігійних, станових, цехових, регіональних, общинних) 

форм, інтегративна функція реалізується в прагненні до добровільного 

об'єднання за типом асоціації. Висловлюючись у термінах теорії 

комунікативної дії, умовою становлення соцієтального співтовариства 

(попередника громадянського суспільства) є раціоналізація життєвого 

світу, коли солідарності і колективні ідентичність не передзадані, а 

свідомо створюються.  
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Парсонс виділяє такі характерні риси асоціації як консенсус 

учасників щодо нормативного порядку даного об'єднання, рівність членів, 

добровільність вступу і виходу і важлива роль процедур, регулюючих 

дискусії та забезпечують прийняття рішень [75, с. 41-42]. Перераховані 

особливості асоціації свідчать про те, що вона є такою формою 

організації, в якій взаємодія учасників координується їх прагненням до 

взаєморозуміння, або комунікативно, а не зовнішніми матеріальними 

стимулами. На противагу ієрархічної пірамідальної організаційної моделі, 

тобто бюрократії, добровільна самоорганізація заснована на 

горизонтальній інтеграції.  

Оскільки, за словами Габермаса, концепт "громадянське 

суспільство" в його сучасній інтерпретації є спадкоємцем "соцієтального 

співтовариства", то зрозуміло його твердження про те, що інституційним 

ядром громадянського суспільства є добровільні асоціації [141, р. 366]. Не 

цілком зрозуміло, чому Коен і Арато, здавалося б що розділяють позицію 

Габермаса, включають до складу громадянського суспільства сім'ю [44, с. 

7, 128, 170-172, 622, 716]. Хоча саме в рамках сім'ї соціалізується індивід 

вперше набуває досвіду інтерсуб'єктивності відносин, заснованих на 

комунікації і солідарності, однак сім'ю не можна розглядати як 

добровільну асоціацію, а тим більше "як добровільну асоціацію par 

excellence" [44, с. 170]. Навіть в сучасній егалітарній сім'ї на відносини 

неповнолітніх дітей і батьків не поширюється такий найважливіший 

принцип асоціації як рівність. Членство дітей в сім'ї не є результатом їх 

добровільного вибору. І, нарешті, сім'я, де панував би третій  принцип 

асоціацій – процедуралізм – являла б собою екзотичний приклад винятку з 

правил навіть в самому легалістському суспільстві.  

Інше заперечення проти того, щоб "включити сім'ю в громадянське 

суспільство в якості його первинної асоціації" [4, с. 172] засноване на 

історичному досвіді. У країнах, де протягом декількох десятків років 

існував тоталітаризм, сім'ї збереглися, але була ліквідована можливість, а 
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потім і здатність громадян до добровільної самоорганізації. Якби родини 

дійсно займали ключове місце в громадянському суспільстві, було б 

незрозуміло, чому досі на пострадянському просторі говорять про 

побудову громадянського суспільства.  

Якщо для посттоталітарних і поставторитарних країн актуальна 

задача відродження громадянського суспільства, то в сучасних західних 

країнах йдеться про демократизацію самого громадянського суспільства. 

У вирішенні цього завдання великі надії покладаються на нові соціальні 

рухи. Після відмежування цивільної сфери від економічної, включення 

соціальних рухів в громадянське суспільство є другим нововведенням 

сучасної соціальної теорії. Добровільні асоціації завжди були в центрі 

уваги прихильників демократизації, починаючи з Токвіля. Однак 

захисники демократичних інститутів довгий час вважали соціальні рухи 

антитезою демократичній політичній системі, зважаючи на стійку 

традицію розглядати суспільні рухи тільки як підготовчий етап революції. 

Оскільки революція незмінно вела до встановлення авторитарного 

режиму, який руйнував "буржуазні" демократичні інститути в ім'я 

"реальної" демократії та соціальної справедливості, то соціальні 

теоретики, які наполягають на центральній ролі демократії, разом з 

поняттям революції відкидали й поняття соціального руху.  

Ситуація змінилася в останні десятиліття, коли чітко намітилася 

тенденція розглядати суспільні рухи не як загрозу демократії, а як 

фундаментальну умову демократичного політичного життя. Це пов'язано з 

появою нових соціальних рухів, які вперше голосно заявили про себе в 60-

ті роки ХХ століття. До рухам за громадянські права расових меншин і 

жіночим рухам приєдналися потім екологічні та антиядерні рухи, руху на 

захист сексуальних меншин, руху споживачів, рухи, спрямовані на 

вирішення будь-яких окремих проблем, руху антиглобалістів та т. п. Для 

того щоб говорити про суть сталися змін, необхідно спочатку коротко 

охарактеризувати соціальні рухи взагалі.  
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Соціальні рухи, як колективні суб'єкти дії, також як і асоціації 

характеризуються добровільністю участі та консенсусом їх членів щодо 

цілей об'єднання. Від асоціацій вони відрізняються низьким рівнем 

формальної організації та високим ступенем стихійності дії. 

Позаінституціональність є найпомітнішою рисою соціальних рухів - вони 

не приймають застиглих форм, дуже динамічні і мінливі як в 

організаційному плані, так і в своїх цілях і стратегіях. Руху протесту 

об'єднують людей, незадоволених існуючим станом справ і збираються 

разом не просто для вираження своїх почуттів, але прагнучих діяти для 

того, щоб або перетворити громадський порядок, або, навпаки, блокувати 

небажані, з їх точки зору, зміни, що намітилися.  

Соціальні рухи існували у всі часи, це історично універсальний 

феномен. Але, як зазначає П. Штомпка, "тільки в ХІХ і ХХ століттях вони 

стали численні, набули масового характеру і спричинили за собою 

важливі соціальні зміни" [120, с. 343]. На думку дослідника, зріла 

сучасність сприяє зростанню соціальних рухів в силу ряду своїх 

особливостей. Індустріалізація та урбанізація, з'єднуючи великі маси 

людей в обмеженому просторі, створюють можливості для 

безпосереднього особистого контакту, обміну думками і, відповідно, для 

згуртування однодумців. Поява і розповсюдження засобів масової 

інформації багаторазово підсилює ці можливості. Розрив традиційних 

общинних зв'язків породжує почуття самотності та відчуження, і тим 

самим змушує людей шукати нові форми солідарності і згуртування. 

Демократичні перетворення політичної системи узаконюють колективні 

дії великих мас людей на захист своїх інтересів. А зростання загального 

рівня освіти сприяє як підвищенню ефективності рухів протесту, так і 

збільшенню числа їх учасників, оскільки участь в соціальних рухах 

вимагає певної ступеня свідомості і здатності до узагальнення особистого 

досвіду [120, с. 343-344].  

Класичним зразком "старих" соціальних рухів епохи модерну є 
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робочій рух. Саме в порівнянні з ним стають найбільш помітними 

відмінності нових соціальних рухів. Старі соціальні рухи були орієнтовані 

на захист економічних інтересів і відрізнялися класової однорідністю. 

Вирішення своїх завдань вони пов'язували з радикальним перетворенням 

політичної системи, а для реалізації цієї мети прагнули досягти державної 

влади, тому брали з часом жорстку організаційну форму, тобто 

перетворювалися в політичні партії. Нові соціальні рухи на перше місце 

висувають не економічні вимоги, а проблеми самореалізації особистості, 

прав тих, у кого відрізняється від інших спосіб життя, захисту природного 

та культурного середовища, можливості приборкання невідомих колись 

ризиків, породжених розвитком науки і техніки, а також процесами 

глобалізації. В класовому відношенні ці рухи гетерогенні, хоча можна 

говорити про переважання в них освічених представників середнього 

класу, точніше навіть "нового постіндустріального середнього класу", 

пов'язаного з виробництвом не індустріального товару, а символічного 

продукту. Цей соціальний шар характеризується більшою мобільністю, 

ніж індустріальний середній клас, представники його походять не з сімей 

старої буржуазії, мають більш широкий діапазон джерел ідентичності, 

схильні виступати проти еліти і ієрархії [55, с. 29-30, 286-287].  

Нові суспільні рухи менш централізовані, вони не призводять до 

створення сильних партій, за винятком екологічного руху в Німеччині. Це 

пояснюється тим, що вони не орієнтовані на захоплення державної влади, 

оскільки прагнуть впливати на існуючу політичну систему з метою 

демократизації, але не ставлять задачу її революційного руйнування і 

створення альтернативного ладу. С. Леш називає це "мікрополітикою 

нових соціальних рухів" [55, с. 98]. Дистанціювання від революційних дій 

є основною відмінною рисою сучасних рухів протесту, на думку 

визнаного авторитету в цій галузі дослідження Алена Турена. 

Французький соціолог, автор терміна "нові соціальні рухи", пише: 

"Дійсно, чи існує більш фундаментальна зміна, ніж та, яка перед нашими 
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очима відокремлює ідею громадських рухів від ідеї революції, 

скомпрометованої відтепер виродженням постреволюційних режимів, і 

з'єднує її з ідеєю демократії, політичної свободи, яка довго третирувалась 

як "буржуазна", але без якої діючі особи товариства не можуть ні 

боротися, ні вести переговори?" [93, с. 196-197].  

Теперішні соціальні рухи, як правило, не претендують не тільки на 

захоплення і трансформацію державної влади, але навіть на участь у 

партійній політиці. Останнє пов'язано з тенденцією занепаду партій, яку 

Джон Кін визначив як "прогресуючу втрату партійної формою її 

центральної ролі в якості представника громадянського суспільства" [44, 

с. 214]. Сучасні партії все більше перетворюються в політичні 

підприємства, які займаються підбором і висуненням кандидатів на 

публічні посади. Породжена масовою виборчою політикою 

бюрократизація партій веде до того, що вони починають працювати 

головним чином на самозбереження, стаючи все більш схожими на 

аутопоетичні замкнуті системи Лумана. Борючись за перемогу на виборах, 

партії прагнуть забезпечити собі найбільш широку електоральну 

підтримку. Наслідком цього є орієнтація на відносно безконфліктні теми, 

з приводу яких існує згода "більшості". Так партії, що суперничають, 

стають все більш схожими один на одного і все менш здатними служити 

посередником між громадянським суспільством і державою. Соціальні 

рухи, висловлюючи ініціативи, що йдуть ззовні партійної системи, 

шляхом тиску знизу змушують партії "знову навчитися всерйоз сприймати 

вимоги, що виникають незалежним чином в надрах громадянського 

суспільства" [44, с. 224].  

Як підкреслюють Дж. Коен і Е. Арато, для нинішніх соціальних 

рухів характерна "дуалістична політика ідентифікації та впливу, націлена і 

на громадянське суспільство, і на політичну систему ..." [49, с. 649]. З 

одного боку, ці рухи прагнуть впливати на політичні еліти в законодавчих 

зборах, щоб змусити їх прийняти закони, що обмежують розграбування 
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довкілля економічними акторами, що захищають права меншин і жінок в 

економічній, політичній і громадянській сферах і т. д. Але не менш 

важливим для них є вплив на громадську думку з метою зміни укорінених 

норм, колективних ідентичностей і культурних цінностей. Це відзначає і 

Турен: "Нові суспільні рухи більш прямо, ніж це робили попередні рухи, 

ставлять під питання цінності культури і суспільства" [93, с. 169-170].  

Усвідомлена орієнтація на зміну традиційних норм, цінностей, 

інтерпретацій потреб і колективних ідентичностей говорить про те, що 

нові соціальні рухи є не тільки продуктом модернізації суспільства, а й 

агентами подальшої раціоналізації життєвого світу. Колективні 

ідентичності стають рефлексивними, їх носії не просто змушують 

суспільство рахуватися зі своїми правами, а цілеспрямовано змінюють 

сформовані уявлення про соціальні ролі, стереотипах поведінки і статус 

тих чи інших дискримінованих груп. Найбільш показовим у цьому 

відношенні є феміністський рух. Якщо робочий рух був парадигматичним 

для старих суспільних рухів, то жіночий рух можна вважати зразковим 

представником сучасних рухів протесту. Це рух - один з 

наймасштабніших і найуспішніших з точки зору тих перетворень, яких 

воно домоглося як у політичній, так і в культурній сферах.  

Жіночий рух, що швидко завоював аудиторію і вплив, далекий від 

революційних дій, він не ставить за мету захоплення і перебудову 

держави. Характерна для нових соціальних рухів дуальність стратегії, 

тобто прагнення впливати і на політичну систему, і на саме суспільство, в 

фемінізм знайшла організаційне вираження у двох різних гілках руху [49, 

с. 695-696]. "Старша" гілка зосередила свої зусилля на політиці впливу на 

законодавчі органи, з тим, щоб домогтися реальної рівності через 

широкий спектр законів у сфері жіночих прав. Молодша за часом 

зародження гілка руху свою головну задачу бачила у впливі на громадську 

думку з метою зміни традиційних неегалітарних норм гендерних відносин, 

що панували в публічній і приватній сферах життєвого світу. Активістки 
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руху, організовуючи масові акції протесту, змушували суспільство 

"побачити" прояви панування, винятки та обмеження автономії в тому, що 

до цього сприймалося більшістю як само собою зрозумілий порядок 

речей. Через публікації та університети феміністки поширювали свою 

інтерпретацію жіночої ролі, жіночого тіла, жіночої ідентичності. Вони 

оскаржили традиційні уявлення про розділення домашніх обов'язків і 

відповідальності за виховання дітей. Вони змусили суспільство розглядати 

проблему аборту та доступу до контрацептивів не тільки з точки зору 

планування сім'ї, а і з точки зору особистісної автономії жінки, яка має 

право вирішувати за себе, хоче вона чи ні бути матір'ю. Вони "відкрили" 

суспільству, що прояви насильства в шлюбі повинні розглядатися як 

кримінально карані злочини, також як сексуальні домагання і сексуальний 

примус в будь-якій сфері.  

Слід зазначити, що саме ці теми викликали спочатку найбільше 

відторгнення на рівні повсякденного свідомості не тільки у чоловіків, але і 

у багатьох жінок. Публічне обговорення подібних проблем розглядалося 

як недоречне, непристойне, гідне осміяння. Такого роду реакція свідчить 

про те, що політика ідентифікації, націлена на усвідомлене формування 

колективної (жіночої) ідентичності, зачіпає традиційні практики і форми 

життя. Саме тому "спроби змінити норми, ролі та ідентичності жінок в 

публічній і приватній сферах громадянського суспільства викликали 

набагато більш сильний опір (і навіть контррухи), ніж вимоги формальної 

рівності на робочих місцях або включення жінок в політичну публічну 

сферу" [49, с.702 -703].  

Ініціюючи дискусії з питань, які раніше не сприймалися 

громадською думкою як проблеми, гідні уваги (і взагалі як проблеми), 

жіночий рух тим самим розширює публічне обговорення та демократизує 

саму публічну сферу. Як пишуть Коен і Арато, посилаючись на Джейн 

Дженсон, фемінізм домагається своїх цілей, змінюючи універсум 

політичних дискурсів. Під "універсумом політичних дискурсів" маються 
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на увазі "набір переконань щодо того, як повинна проводитися політика, 

кордони політичних дискурсів, а також види конфліктів, які вирішуються 

шляхом політичних процесів. Універсум політичних дискурсів функціонує 

як стражник на шляху політичних дій, обираючи або усуваючи акторів, 

проблеми, політичні альтернативи, стратегії альянсів, а також колективні 

ідентичності, наявні, і доступні для зміни" [49, с. 723].  

Феміністський рух одночасно і формує нову колективну 

ідентичність жінок, і змушує політичну еліту прийняти цю ідентичність. 

Досвід показує, що реформи зверху, які розширюють жіночі права, за 

відсутності феміністського руху не викорінюють гендерну нерівність, 

тому що нові закони не впливають автоматично на змін до ідентифікації 

жінки, в розумінні її статусу та соціальних ролей.  

Обговорення дуалістичної стратегії рухів протесту на прикладі 

фемінізму дає можливість виявити однобічність трактування нових 

соціальних рухів у Габермаса, на що звертають увагу Коен і Арато [49, с. 

672-676]. Згідно Габермаса, нові рухи діють в режимі реакції проти 

колонізації життєвого світу з боку системи, тобто державного апарату і 

ринкової економіки, що самоорганізовується. Ця реакція може бути як 

оборонною, так і наступальною. Дії учасників руху протесту можуть бути 

спрямовані як на захист комунікативно інтегрованих соціальних сфер, так 

і на приборкання підсистем стратегічної дії, на те, щоб затвердити 

пріоритет інтересів життєвого світу над економічними та 

адміністративними імперативами. Однак Габермас не побачив в нових 

рухах колективних агентів комунікативної раціоналізації самого 

життєвого світу, які примушують суспільство до рефлексії щодо 

усталених ідентичностей, норм та цінностей. Емансипаційна активність 

нових рухів сприяє виявленню та викорінення проявів панування, 

придушення і нерівності в сферах соціалізації, культурного відтворення та 

соціальної інтеграції. При цьому мова йде про такі форми обмеження 

особистісної автономії, які притаманні самому недостатньо 
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модернізованому життєвому світу, а не є результатом бюрократизації або 

монетаризації соціального життя. Примітно, що Габермас, який присвятив 

дві сторінки у "Фактичності і значимості" тезі Коен і Арато про дуальність 

політики нових соціальних рухів, викладає їх позицію так, що акцент 

авторів на раціоналізації самого життєвого світу за допомогою рухів 

протесту виявляється зредукованим [141, р. 370-371]. 

 Політичне співтовариство: опосередковуюча ланка між життєвим 

світом і адміністративною системою. Ідея доповнити дворівневу модель 

суспільства Габермаса опосередковуючою ланкою також належить Коен і 

Арато. Ці автори цілком справедливо вказують на двозначний зміст 

концепцій політичної системи, адміністративної системи і держапарату у 

Габермаса [49, с. 619]. Обґрунтовуючи свою дворівневу модель 

суспільства (система/життєвий світ) в "Теорії комунікативної дії", 

Габермас відносить до системи дві формально організовані сфери дії, 

регульовані такими засобами як гроші і влада. Одну з них він незмінно 

іменує економікою, тоді як в назві другої зустрічаються варіації: 

"державна адміністрація" [140, р. 305], "апарат сучасної держави" [140, р. 

318], "держава" [140, р. 319, 348, 356], "адміністративна система дії" [140, 

р. 327, 394]. Вживання цих термінів як синонімів не викликає заперечення, 

за винятком дуже загального для даного випадку поняття "держава". Всі 

терміни означають конституйовану позитивним правом систему дії, в 

межах якої інтеракції координуються владою, а не орієнтацією на 

взаєморозуміння. Термін "держава" не цілком годиться для вживання в 

даному контексті, оскільки держава включає в себе не тільки виконавчу 

владу, що спирається на бюрократичний апарат, а й законодавчі органи 

влади. Політична діяльність в рамках парламенту принципово 

відрізняється від діяльності, характерної для державної адміністрації. Для 

законодавчих установ властиві обговорення, дискусії та дебати, а для 

виконавчої влади - бюрократичні форми прийняття рішень.  

Понятійна невизначеність при обговоренні другої, додаткової до 
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економічної, підсистеми посилюється в роботі "Фактичність і значимість". 

Тут, розглядаючи громадянське суспільство і політичну публічну сферу, 

Габермас обговорює їх взаємодію з політичною системою [141, р. 352, 

368, 372-373, 379, 384, 386]. Оскільки при цьому йдеться про 

взаємозв'язок політичної системи, як однієї з систем дії, з економічною 

системою, а також з життєвим світом [141, р, 302], то не викликає 

сумніву, що поняття "політична система" і "адміністративна система" 

використовуються як синоніми.  

Однак таке ототожнення викликає ще більші заперечення, ніж 

вживання термінів "держава" і "адміністративна система" як взаємозамінні 

поняття. Габермас використовує запропоновану Бернардом Петерсом 

модель, згідно з якою політична система має ядро і периферію. "Ядро 

політичної системи складають ... інституціональні комплекси 

адміністрації (включаючи уряд), юридичної системи і демократичного 

формування думки і волі (що включає парламентські органи, політичні 

вибори і суперництво партій)" [141, р 354-355]. Центр, на відміну від 

периферії, має владу приймати формальні рішення, при цьому 

парламентський комплекс найбільш відкритий для сприйняття і 

тематизації соціальних проблем, але в порівнянні з адміністративним 

комплексом він менш здатний їх вирішувати. Публічна сфера і 

громадянське суспільство в цій моделі належать до периферії політичної 

системи: "Структури комунікації публічної сфери пов'язані зі сферами 

приватного життя таким чином, що громадянське суспільство, периферія 

політичної системи, має в порівнянні з політичним центром більшою 

чутливістю у відстеженні і ідентифікування нових проблемних ситуацій 

"[141, р. 381]. При такому розумінні політичної системи абсолютно 

змащується відмінність між системою і життєвим світом, які засновані на 

різних принципах інтеграції. В одну систему дії разом з адміністрацією 

потрапляє не тільки парламентський комплекс, але і частина життєвого 

світу - публічна сфера і громадянське суспільство. Втім, Габермас тут не 
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дуже послідовний. Так, в тій же главі він пише: "В складних суспільствах 

публічна сфера складається з проміжної структури між політичною 

системою, з одного боку, і приватними секторами життєвого світу і 

функціональними системами, з іншого боку" [141, р. 373].  

Думається, що така термінологічна неакуратність викликана тим, що 

Габермас деколи слідує за Луманом, який завжди говорить про політичну 

систему як одну з автономних соціальних систем. За Луманом, політична 

система диференціюється на громадськість, партійно-політичні структури 

та адміністративну підсистему (куди він відносить і законодавчі органи). 

В рамках теорії систем така концептуалізація не є суперечливою, оскільки 

Луман не проводить відмінність між системною інтеграцією, при якій  дії 

координуються "за спиною" акторів, і соціальної інтеграцією, що 

досягається через ціннісно-нормативний консенсус і орієнтацію на 

взаєморозуміння. Але з дворівневої моделлю суспільства Габермаса 

подібний спосіб концептуалізації політичної діяльності несумісний.  

На наш погляд, цілком обґрунтованим є пропозиція Коен і Арато 

доповнити дворівневу модель суспільства опосередковуючим рівнем – 

політичною спільнотою. Ці дослідники розглядають політичну спільноту 

як сферу діяльності партій, парламенту і суду [44, с. 5, 525, 633, 770-771]. 

Політичне співтовариство може розглядатися як опосередковуюча ланка 

між публічною сферою та громадянським суспільством (як частиною 

життєвого світу) і державним апаратом (тобто адміністративною 

системою), тому що діяльність інститутів політичної спільноти 

направляється стратегічними міркуваннями і організована відповідно до 

формальних правил, що ріднить їх із системою, але в той же час значне 

місце в їхньому житті займає раціональне публічне обговорення. Хоча 

процеси комунікації в політичному співтоваристві не є такими вільними, 

як в громадянському суспільстві, тим не менш, вони відкриті для впливу з 

боку тих процесів суспільної комунікації, які здійснюються в 

неформальній публічній сфері.  
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Громадяни можуть впливати на державні механізми управління 

побічно, через інститути політичної спільноти. Дискурс, який ведеться в 

неформальній політичній публічній сфері, впливає на 

інституціоналізоване громадське обговорення в парламенті. Вибори – це 

той механізм, який змушує партії та парламент бути чуйними до 

артикуляції нових проблем, зміни цінностей, інтерпретації потреб і 

трансформації колективних ідентичностей, тобто до тих перетворень 

"універсуму політичних дискурсів", які здійснює громадянське 

суспільство. З точки зору життєвого світу, політичне співтовариство може 

розглядатися як засіб проникнення громадянського суспільства в державу. 

А з точки зору державного адміністрування як системи, парламент і партії 

є рефлексивними підсистемами, відповідальними за адаптацію державної 

системи в цілому до навколишнього середовища, тобто до суспільства.  

Коен і Арато стверджують, що ідея політичної спільноти як 

проміжна ланка сходить до гегелівської "Філософії права", де парламент 

розглядається як інститут опосередкування між громадянським 

суспільством і державою. На їх погляд, та ж ідея опосередкування 

неявним чином виражена у Парсонса, коли він у різних текстах поміщає 

партії то в політичну систему, то в соцієтальне співтовариство [44, с. 414-

415].  

Схематично вплив життєвого світу на систему через політико-

правове регулювання можна подати так: проблеми приватної сфери 

життєвого світу артикулюються в публічній сфері. Зміни в 

неформальному політичному дискурсі уловлюються політичною 

спільнотою, чуйність якої забезпечується боротьбою партій за 

електоральну підтримку. В парламенті через обговорення законопроектів і 

прийняття рішень політична воля громадян отримує правове вираження. 

Правові норми програмують діяльність виконавчої влади і ставлять 

суспільно необхідні обмеження стихійної саморегуляції ринкової 

економіки. Тільки через такий ланцюжок опосередкувань відбувається 
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зв'язування адміністративної влади державного апарату з волею громадян. 

Дана схема – це короткий опис з позицій дискурсивної теорії того, як 

можлива реалізація ідеї самовизначення громадян в сучасному складному 

суспільстві. Ця модель втілення принципу народного суверенітету 

виходить не з якогось трансцендентного критерію, а з імпліцитної логіки 

вже існуючих демократичних практик. Однак дискурсивна теорія не є 

простим описом готівкового становища. В реальному функціонуванні та 

взаємодії громадянського суспільства, політичної спільноти та 

державного апарату проявляються як демократичний потенціал розвитку, 

так і протидіють йому тенденції.  

Почнемо з артикуляції проблем життєвого світу в неформальній 

публічній сфері. Вона залежить від активності громадян, від їхнього 

бажання витрачати час і сили на діяльність з досить віддаленими і 

невизначеними результатами. Ця активність обмежена як особистими 

схильностями громадян, так і об'єктивними умовами. Далеко не всі люди 

відчувають інтерес до політичної діяльності в якій би то не було формі. 

До того ж деліберативна демократія вимагає більше прихильності, часу і 

підготовки, ніж ті форми політичної участі, які передбачаються 

ліберальною моделлю демократії (голосування на виборах і внесок на 

виборчу кампанію). При цьому скривджені групи мають у своєму 

розпорядженні менші можливості для того, щоб їх голос був почутий, 

зважаючи на фінансові обмеження, більш низький рівень освіти, або в 

силу того, що їм доводиться виступати проти стереотипів більшості. Якщо 

в парламенті існують інституціоналізовані форми включення меншини в 

обговорення, то в публічній сфері такої інституціоналізації немає, і кожна 

нова тематизація тих чи інших питань з боку меншин повинна долати 

певний бар'єр відсталості. Подібного роду зауваженням, при всій їх 

справедливості, можна протиставити вказівку на активність і ефективність 

нових соціальних рухів в захисті своїх інтересів.  

Умовою публічного демократичного обговорення є незалежність 
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засобів масової інформації як від адміністративної, так і від економічної 

влади. Практична реалізація цієї вимоги зустрічається з певними 

труднощами. Гарантією від адміністративного придушення ЗМІ є 

правовий захист свободи друку, але в ще більшій мірі - розвинена 

політична культура суспільства, завдяки якій закони, що захищають 

свободу мас-медіа, знаходять дієвість, або, за словами Ульріха Бека, 

"паперові літери права наповнюються соціальним життям" [14, с. 299]. 

Але як бути з впливом власника? Тут можна говорити про плюралізм, 

який забезпечується тим, що власники мас-медіа різняться за своїми 

економічними інтересами, а також за своїми політичними і ідеологічними 

вподобаннями. Протестні рухи теж мають свої ЗМІ, як он-лайн, так і 

друковані. Звичайно, у випадку приватного власника кожен окремий орган 

друку або телерадіомовлення політично заангажований і захищає певну 

позицію. Однак тут багато що залежить від рівня суспільної моралі. У 

суспільствах, де серйозно ставляться до вимог професійної етики, мас-

медіа не можуть нехтувати обов'язками, що накладаються на них 

професійним журналістським кодексом. Вільний форум вираження різних 

точок зору надають громадські ЗМІ, які не залежать ні від держави, ні від 

приватного капіталу. Про здатність громадських засобів масової 

інформації забезпечити вільний процес комунікації свідчить досвід 

Великобританії, Німеччини, Чехії. Великі надії прихильники 

демократизації публічної сфери покладають на Інтернет, який поки ще не 

має такого ж масового користувача, як телебачення і друковані видання.  

Що стосується чуйності реагування політичної спільноти на зміну 

громадської думки, то тут необхідно брати до уваги негативні наслідки 

бюрократизації партій, яких ми вже неодноразово торкалися. Стратегія 

партій визначається їх інтересами самозбереження як "політичних 

підприємств", а також впливом корпоративно організованих груп – 

профспілок, спілок підприємців і т. д. Однак пересічні виборці також 

мають можливостями змусити партії рахуватися з їх інтересами як через 
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підтримку громадянських ініціатив і нових соціальних рухів, так і через 

зміну електоральної поведінки. Дослідники і партійні центри в західних 

демократіях відзначають наростаючу в останні десятиліття тенденцію до 

відмови виборців від самоідентифікації з партією [44, с. 221-222; 22, с. 

287-288]. Неухильно зростає частка "змінних виборців", які обмежуються 

тимчасовою, тактичної підтримкою тієї чи іншої партії. Зважаючи на 

непостійність електоральних симпатій партії вже не можуть 

розраховувати твердо на передбачувану підтримку, і змушені більш 

активно вербувати прихильників, що змушує їх серйозніше ставитися до 

вимог пересічних громадян. У взаємодії законодавчих органів та 

адміністративної влади також проявляються тенденції, що суперечать 

нормативній моделі демократії. Ми вже говорили про незмінне прагнення 

адміністрації перейти на самопрограмування і про те, що в рутинні 

періоди зростає незалежність виконавчої влади стосовно законодавчої. 

Однак це відокремлення апарату державної влади від волі громадян 

переривається в моменти криз, коли відновлюється "офіційний цикл 

влади" (Луман), здійснюваний відповідно до букви конституції. У ці 

періоди мобілізації громадськості комунікація здійснюється так, як 

передбачається самою ідеєю демократії – від публічної сфери до 

політичної спільноті, і від парламентського комплексу до 

адміністративної системи.  

Оптимістичний погляд на подальшу долю демократії в сучасному 

суспільстві заснований на незворотному процесі здійснення основних 

прав людини. Ці права сприяють інституціоналізації публічного 

демократичного обговорення і посиленню впливу громадянського 

суспільства на політичну систему в цілому. Чим успішніше реалізуються і 

наповнюються змістом права, тим більше активізуються громадяни, тим 

більш зацікавленими вони стають в політичній участі. Кожне реальне 

прирощення демократії породжує нові претензії, загострює чуйність до 

непомітних раніше форм виключення, придушення і вибіркового 
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тлумачення загальних прав людини. Демократизація є 

самопідкріплюючим процесом втілення в життя "конституції як 

незавершеного проекту". 

 

Висновки до першого розділу. 

Отже, публічна сфера – це цілісна сукупність усіх публічно-політичних 

явищ, присутніх у житті суспільства. Вона виступає як проміжна структура 

між приватними секторами життєвого світу і політичною системою. 

Публічна сфера озвучує і резонує проблеми приватної сфери, чим чинить 

тиск на політичну систему. Умовою становлення публічної сфери є 

диференціація приватної сфери і держави. 

Публічна політика виступає проміжною структурою між приватними 

секторами життєвого світу і політичною системою. Артикулюючи і 

резонуючи проблеми, що знаходяться у приватній сфері, і чинячи тиск на 

політичну систему, публічна політика виконує роль посередника. Публічна 

політика, в розумінні горизонтальної суб’єкт-суб’єктної структури 

відкритості, можлива лише при належній взаємодії добровільних асоціацій, 

соціальних рухів, з яких і складається громадянське суспільство, з органами 

державної влади. 

Публічна політика – це сукупність взаємодій органів державної влади 

та інститутів громадянського суспільства, метою яких є вироблення 

ефективних управлінських рішень.  

Сфера публічної політики – це, найчастіше, професійна діяльність, що 

має за мету регулювання взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом, а у 

постструктуральному суспільстві між суб’єктом та суб’єктом, через 

суспільно-політичний та адміністративний вплив, метою якого є 

забезпечення стабільного стану певної суспільно-політичної одиниці. 
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ  
 

Сучасні політичні процеси в демократичних суспільствах, які 

відбуваються в світі, а особливо в Україні в останні десятиліття спонукають 

по новому поглянути на формування публічної політики в сучасному світі і 

особливо механізмів функціонування публічної політики в умовах 

демократії.  

Дослідження особливостей функціонування публічної політики в 

умовах демократії варто почати з того факту, що така складова політики як 

«публічність» з'явилася одночасно з самою політичною діяльністю. Вона 

була характерною особливістю Стародавньої Греції, Римської Імперії і 

продовжує ним бути в різних політичних системах сучасності. Важко уявити 

собі часи, за будь-якої політичної системи, коли в політичних лідерів не було 

б необхідності публічного спілкування зі своїм народом, або їм не було б 

необхідності переконувати народ про надання допомоги та підтримки, часто 

в боротьбі за владу і становище. Звичайно, не публічні і «кулуарні» 

домовленості між політичними лідерами часто відігравали значну роль у 

прийнятті політичних рішень, і ці процеси ми часто можемо спостерігати і 

сьогодні. Але демократизація більшості політичних систем змінює природу 

політики, і навіть сьогодні цей процес змін не зупиняється. Процес 

придбання значущості публічної політики посилюється небувалим до цього 

розвитком інформаційно-комунікативних технологій, що активно 

проникають у політичну сферу суспільного життя. Інтенсивний розвиток 

цифрових технологій дав поштовх ідеям «інформаційного суспільства», які 

поступово поєднувалися з концепціями постіндустріалізму і послужили, в 

свою чергу теоретичною основою для постановки проблеми електронної 

демократії. Одночасно тенденції придбання значущості публічної політики 

спонукають до розвитку та раціоналізації комунікативні інструменти і 

канали. Сьогодні все більше набувають значимість відкриті на громадські 
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процеси, особливо такі тенденції виявляються у впливових міжнародних 

організацій, зокрема: ООН, Європейської Комісії, Ради Європи, Організації 

економічного співробітництва та розвитку та ін ..  

Але впродовж історії, політична взаємодія була лінійним процесом, 

спускалося по вертикалі від влади до народу. Набагато рідше від конкретного 

політичного лідера, який повинен представляти інтереси народу, до влади. 

Але цей процес також є лінійний, не кажучи вже про те, що такий 

представник частіше керувався не інтересами народу а своїми егоїстичними. 

Тут, в умовах сучасних демократичних процесів виникає необхідність саме в 

«публічності» і відкритості політики і механізмів змінює лінійність даного 

процесу. При цьому виникає третій суб'єкт політики – активна громадськість, 

яка виробляє цілі та ідеали соціально-політичного життя, активно бере участь 

в політичному процесі, є «живим духом» демократії і гарантом її збереження 

[66, c. 127].  

Громадськість виступає горизонтальним актором (рівноправним) по 

відношенню до державної влади звідси виникає необхідність у відкритої, 

публічної влади. «Публічна політика» забезпечує суспільну легітимацію 

легалізованих повноважними органами рішень. Саме наявність і розвиненість 

горизонтальної складової робить державну урядову політику політикою 

публічною. При цьому слід зазначити, що в горизонтальній складової певної 

публічної політики (напр., освітньої, енергетичної, оборонної, зовнішньої і 

т.п.) потрібно включати і державні органи з інших галузей суспільного 

життя: освітня політика безпосередньо пов'язана з політикою охорони 

здоров'я, енергетична політика повинна узгоджуватися з економічної та 

екологічної, оборонна та зовнішня політики тісно пов'язані між собою. З 

цього випливає, що органи державного управління, безпосередньо і з 

високими повноваженнями задіяні в вертикальної складової окремої 

політики, повинні координувати свої дії з органами того ж рівня, пов'язані з 

іншими публічними політиками (міжвідомчі або міжгалузеві зв'язки з 

домінуванням інтересів вертикальної складової).  
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Публічна політика має виділятися як самостійний вид політики з 

урахуванням суб'єктів її формування, до яких відносяться громадяни, які 

здійснюють своє право голосу; держава в особі Парламенту, Президента, 

Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Національного Банку, 

Конституційного Суду, Верховного Суду, Генеральної прокуратури; 

політичні партії та громадські організації, які беруть участь у формуванні в 

здійсненні правової політики шляхом висловлення думки певної категорії 

громадян з приводу конкретних політико-правових проблем, доводячи її до 

відома людей та органів державної влади; засоби масової інформації, що 

роблять вплив на процес формування та здійснення правової політики 

шляхом поширення в державі різноманітної інформації, ідей і пропозицій 

щодо вдосконалення механізму прийняття правових рішень.  

Все сказане вище дозволяє систематизувати чинники визначення 

ефективності публічної політики регулювання в наступні сентенції:  

1. Момент цілеспрямованості значною мірою визначає весь процес 

здійснення публічної політики.  

2. Удосконалення публічної політики пов'язано з удосконаленням 

суспільних відносин, з правовим, економічним і соціальним розвитком.  

3. Ефективність публічної політики визначається оцінкою соціально-

політичної корисності, досягнутої завдяки її результатам. Досягнення таких 

результатів не може бути виправдане будь-якими засобами, крім правових.  

4. Подальший розвиток публічної політики має здійснюватися шляхом 

підвищення якості вже діючих норм, посилення їх соціального віддачі.  

5. Підвищення ефективності механізму здійснення публічної політики 

сприяє узгодженій роботі всієї публічно-правової та політичної системи.  

6. Існування належного рівня правової свідомості у громадян і 

посадових осіб, формування у всіх членів суспільства високої юридичної 

культури, соціально-правової активності, почуття поваги до закону - все це 

покликане зміцнювати зв'язки правової політики з людським фактором, з 

реальною поведінкою людей. 
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В загальному плані будь-які функціональні механізми є діалектичними, 

процесом, що поєднує як стимулювання, так і обмеження, які 

взаємодоповнюють і взаємозабезпечують один одного. Але внаслідок того, 

що визначальним для людини виступають власні інтереси і ті цінності, які 

здатні їх задовольнити, основні зусилля в регулюванні слід спрямувати саме 

на благоустрій зв'язків «інтереси-цінності». У разі позитивної оцінки 

інтересів особистості суспільством, державою йому надаються можливості і 

створюються умови для їх задоволення. У такому випадку можна говорити 

про взаємозадоволення, адже в позитивній поведінці зацікавлений не тільки 

сама людина, але і держава. І навпаки, держава намагається перешкодити 

реалізації антигромадських інтересів, стримуючи, гальмуючи останні.  

Сьогодні ми багато втрачаємо саме тому, що державна політика є 

фрагментарною, розбалансованою, а іноді і різновекторною, з внутрішніми 

протиріччями. Парламент як орган народного представництва, повинен бути 

єдиним цілим, консолідованим органом, де не повинно бути переможців і 

переможених, диктату більшості над меншістю чи навпаки.  

Оздоровлення державно-владних механізмів - магістральний напрямок 

публічної політики України на цьому етапі. Порядок у владі залежить 

насамперед від самої влади. Якщо вона апелює до народу, то для цього 

потрібно посилити контроль знизу, відповідальність зверху, здійснити 

стратегічне реформування державної служби, підвищити рівень кадрів, 

звільнитися від корупціонерів, строго дотримуватися законів, принципів 

демократії, прав людини, покінчити з конфронтацією і протистоянням у цій 

сфері, виробити чітку програму виходу суспільства з кризи, підвищити 

життєвий рівень населення і тим самим закріпити свій престиж в очах 

народу, завоювати його довіру [62, с. 343]. 

Ліберальна традиція трактування демократії не є однорідною. Частина 

лібералів відстоює вкрай звужене розуміння демократії, бо вони обмежують 

самоврядування громадян можливістю вибирати собі правителів, яким 

делегуються всі повноваження приймати політичні рішення. Демократія 
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зводиться до загальних виборів, а вони розглядаються як засіб відбору 

лідерів і спосіб приборкання їх сваволі, коли наміри в сторону тиранії 

присікаються зміщенням уряду. Таке обмежене розуміння політичної участі 

громадян було не характерно для лібералів XIX століття (на зразок Джона 

Стюарта Мілля), які вважали демократичну політику найважливішим 

механізмом морального розвитку індивідів. Ревізія класичної доктрини 

ліберальної демократії була проведена в роботах Вебера, "зневіреного 

ліберала", як його назвав один із сучасних авторів.  

Вебер, безперечно, був лібералом, високо цінив індивідуальну свободу. 

Коли він міркує про цінності, якими повинен керуватися сучасна людина, 

його позиція являє собою чи не апофеоз індивідуалізму. Згідно Веберу, для 

епохи розпаду єдиних всеохоплюючих релігійно-метафізичних світоглядів 

характерний ціннісний плюралізм. Несумісні цінності змагаються між собою 

за лояльність індивіда. Ні релігія, ні наука не можуть допомогти людині 

зробити свій вибір в цьому "суперечці різних богів і демонів", бо в 

розчаклувати світі жодна з цінностей не може претендувати на загальну 

об'єктивну значимість. Тільки сам "індивід повинен вирішити, хто для нього 

Бог, і хто диявол" [23, с. 726]. Водночас Вебер думав, що в епоху масової 

політики і великих організацій умови індивідуальної свободи неминуче 

підриваються.  

Свобода вибору індивіда обмежується бюрократизацією, яка є одним із 

проявів суспільної раціоналізації, характерною для сучасності. Про те, 

наскільки серйозною загрозою свободі бачилася Веберу нестримна 

бюрократизація, свідчить вкрай песимістична формулювання питання: "Як у 

зв'язку з переважною перевагою тенденції до бюрократизації взагалі ще 

можливо врятувати хоч якісь залишки хоч в якому-небудь сенсі" 

індивідуалістичного "руху до свободи?" [ 23, с. 145]. Вебер вважав 

бюрократії недемократичними за своєю сутністю, бо вони не підзвітні 

населенню, на яке впливають своїми рішеннями. У складному суспільстві 

централізована бюрократична адміністрація неминуча, пряма демократія в 



60 

 

таких умовах привела б до неефективного управління і політичної 

нестабільності. Водночас бюрократична влада потребує стримування та 

обмеження. Бюрократія не здатна на прийняття відповідальних рішень в 

надзвичайних ситуаціях, не може забезпечити творчу, новаторську політику. 

Тому Вебер думав, що для процвітання нації бюрократія повинна бути 

доповнена харизматичним політичним вождем. В епоху бюрократизації 

пануванню в політиці державних чиновників може протистояти система 

конкуруючих партій і сильне політичне лідерство.  

Однак у сучасному суспільстві бюрократизируется не тільки 

державний апарат, а й партії. Демократизація виборчого права веде, згідно з 

Вебером, що не до здійснення ідеї народного суверенітету, а до виникнення 

"сучасних форм партійних організацій", які перетворюються в "машину", 

підпорядковану партійному лідеру. Сучасні партії є не стільки виразниками 

інтересів певних груп електорату, і не стільки борцями за реалізацію певних 

політичних принципів, як вони себе презентируют виборцям, скільки 

"партіями мисливців за місцями, що міняють свою змістовну програму в 

залежності від можливостей улову голосів" [23, с. 656]. Поява професійних 

політиків є результатом розширення виборчого права. Необхідність залучити 

на свою сторону найбільше число виборців потребує створення партійного 

апарату, який займається мобілізацією ресурсів, збором фінансових коштів і 

пропагандою. Ефективність цього апарату забезпечується жорсткою 

дисципліною і тим, що партійні функціонери працюють на постійній основі. 

Меншість членів партії, що становить її ядро, визначає програму, спосіб дії і 

список кандидатів. Таким чином, виникнення сучасних партій означає поділ 

громадян з виборчим правом на політично активна меншість і політично 

пасивну більшість.  

Розвиток партійної політики підриває класичне ліберальне розуміння 

парламенту як місця, де ведеться раціональне обговорення національної 

політики - обговорення, яке направляється тільки громадським або загальним 

інтересом. При обговоренні і голосуванні парламентарії повинні керуватися 



61 

 

не власним розумінням громадського блага, а лояльністю своєї партії. В 

результаті члени парламенту перетворюються в "відмінно дисципліноване 

голосуюча стадо" [23, с. 679], пастухом якого є партійний лідер.  

Бюрократизація партії може вести до того, що на роль партійного 

лідера висувається хороший функціонер, позбавлений якостей 

харизматичного політичного вождя: рішучості, ініціативи, здатності вселяти 

віру в себе і домагатися підпорядкування. Такий варіант Вебер вважав 

найгіршим з точки зору ефективності державної політики. "Але вибирати 

можна тільки між вождистской демократією з "машиною" і демократією, 

позбавленою вождів, тобто пануванням "професійних політиків "без 

покликання, без внутрішніх, харизматичних якостей, які і роблять людину 

вождем" [23, с. 688]. І в тому, і в іншому випадку сучасна демократія 

породжує панування обраних лідерів над виборцями. За спогадами Маріанни 

Вебер, її чоловік в бесіді з Людендорфом в 1919 році так описував своє 

бачення відносин між народом і політичним лідером: "В демократії народ 

вибирає вождя, в якого вірить. Потім обранець каже: "А тепер замовкніть і 

підкоряйтеся!" Народ і партії не сміють і пискнути. ... Потім народ може 

судити. Якщо вождь скоїв помилки, то нехай лізе в петлю ".  

Пасивність електорату Вебер пояснював як незацікавленістю 

переважної більшості людей в політичному житті, так і їх нездатністю 

розбиратися в питаннях політики - маси керуються не розумом, а емоціями. 

"Маси" як такі (незалежно від того, які соціальні верстви вони представляють 

в конкретних випадках) "мислять тільки до післязавтра дня", оскільки, як 

вчить всякий досвід, вони постійно схильні чисто емоційним і 

ірраціональним миттєвим впливам" [ 24, с. 243].  

Розуміння демократії як усього лише механізму відбору політичних 

лідерів знайшло найбільш повне вираження у Макса Вебера. Але можна 

привести приклади й інших видатних представників ліберальної думки ХХ 

століття, які дотримувалися такої звуженої трактування демократії. Так Карл 

Поппер стверджував, що "хоча люди і можуть вплинути на дії своїх 
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правителів, погрожуючи їх повалити, вони ніколи не здійснюють 

самоврядування в якому б то не було конкретному, практичному сенсі" [81, с. 

165]. Тому він вважав недоречним витлумачувати термін "демократія" як 

"влада народу". Поппер, також як і Вебер, вважав, що демократичні вибори 

забезпечують захист електорату. Але він по-іншому розставляв акценти, 

підкреслюючи не так можливість позбутися неефективних, некомпетентних 

політиків, скільки гарантію проти появи правителів-тиранів. Демократія, на 

його думку, це коротке позначення такого типу урядів, "від яких ми можемо 

позбутися без кровопролиття, наприклад, шляхом загальних виборів. В цьому 

випадку громадські інститути забезпечують засоби, за допомогою яких уряди 

можуть бути зміщені громадянами" [81, с. 164]. Отже, "в якості принципу 

демократичної політики можна назвати створення, розвиток і охорону 

політичних інститутів, дозволяють уникнути тиранії" [81, с. 165]. 

Аналогічним чином розуміли демократичний ідеал Ф.А. Хайек [111], Й. 

Шумпетер [121], Р. Даль [34], С. Хантігтон [112].  

Позиція лібералів, які відстоюють таку обмежену концепцію 

демократії, внутрішньо суперечлива, що переконливо показав Девід Хелд. 

По-перше, суперечать один одному твердження про здатність пересічних 

громадян робити вибір між конкуруючими групами лідерів і їх нездатності 

формувати розумні судження щодо нагальних політичних проблем. "Якщо 

взяти ту точку зору, що електорат не здатен продумувати питання політичної 

важливості, то як тоді можна покладатися на судження електорату, коли 

справа доходить до вибору політичних лідерів з конкуруючими претензіями 

на компетенцію і уяву?" [144, р. 161]. В розвиток цього аргументу додамо: 

партії, які зазнали поразки на виборах, далеко не завжди міняють лідера, але 

завжди коректують свою політичну платформу. Тим самим вони визнають, 

що електорат вибрав альтернативний політичний курс, а не просто був 

захоплений харизмою лідера суперників. По-друге, розглянута трактування 

ліберальної демократії суперечить самій суті ліберальної традиції, для якої 

принципово важлива ідея індивіда як вільного активного суб'єкта, а не 
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пасивного об'єкта чужої волі. Ліберальні прихильники звуженого тлумачення 

демократії, визнаючи активність індивіда в сферах споживання і приватного 

життя, підходять небезпечно близько до заперечення цієї здатності 

громадянина у сфері політики [144, р 179-180]. Фактично, на їхню думку, 

коло індивідів, які мають свободою вибору та ініціативою, обмежений тими, 

хто перебуває на вершинах влади. Така позиція демонструє дефіцит не тільки 

демократії, а й лібералізму.  

Прихильники іншого варіанту ліберальної демократії вважають, що 

виборці впливають не тільки на склад уряду, усуваючи непопулярних лідерів, 

але і можуть визначати суспільну політику, вибирати конкретний політичний 

курс. Переваги індивідів об'єднуються голосуванням, і таким чином 

виявляється загальна воля, яка направляє політику. Опускаючи бюлетені в 

урну, виборці висловлюють свої інтереси у вигляді вимог до політичної 

системи; їх вирішення подібні актам вибору, які роблять учасники ринку. 

Політики, які бажають отримати або зберегти свій пост, обмінюють ці голоси 

на пропозицію певних політичних курсів. Так укладається угода, на зразок 

ринкової, між раціонально обирають виборцями і політичними елітами. Цю 

модель колективного вибору один з авторів не випадково назвав 

"економічною теорією демократії" [129].  

Парадокс полягає в тому, що якщо індивідуальний вибір виборець 

здійснює раціонально, виходячи зі своїх переконань, цінностей та інтересів, 

то колективне рішення, що розуміється як результат простого збирання, 

з'єднання незалежно сформованих переваг, формується над головами 

індивідів. В умовах демократії неустраним плюралізм цінностей та інтересів, 

тому політичні уподобання громадян неминуче різняться, а то і 

конфліктують. Вирішення цього конфлікту шляхом мажоритарного 

прийняття рішення веде до результату, довільно пов'язаному з уподобаннями 

електорату. Як доводить на основі розлогого аналізу У. Райкер, вирішення 

більшості визначаються не самими уподобаннями, а використовуваної 

технікою підрахунку та інституційними обмеженнями, при яких ці рішення 
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були прийняті [161]. Спираючись на літературу по соціальному вибору, до 

аналогічного висновку приходить і Д. Міллер: "Виклик, кинутий теорією 

соціального вибору демократичної теорії, може бути зведений до двох 

основних претензій: що не існує правила об'єднання індивідуальних переваг, 

яке є явно справедливим і раціональним і таким чином перевершує інші 

можливі правила; і що фактично кожне правило схильне стратегічному 

маніпулюванню [154, р. 80]. В такому випадку, окремий громадянин, 

раціонально здійснює свій індивідуальний вибір як виборець, може вплинути 

на формування колективного рішення в тій же мірі, в якій гравець в рулетку 

може зумовити свій виграш.  

Припустимо, що висновки теорії соціального вибору помилкові, і 

колективне рішення, отримане в результаті голосування, адекватно виражає 

соціальні переваги більшості. Але і тоді участь у демократичній грі 

залишається ірраціональним дією для чисельного меншини, чиї інтереси не 

будуть враховані. Демократія, що розуміється як просте збирання 

предзаданих переваг, ставить в невигідне становище не тільки чисельну 

меншість, але і таку більшість, чия соціальна та економічна нерівність з 

привілейованими групами виправдовується пануючими нормами (наприклад, 

жінки). В відсутність обговорення люди формулюють свої потреби, виходячи 

з розхожих стандартів, які в даний час і в даному суспільстві вважаються 

вираженням здорового глузду. Вони не бачать більш широке коло 

можливостей, не висловлюють більш амбітних домагань, сприяючи тим 

самим збереженню існуючого становища. Об'єднання предзаданного переваг 

не породжує новаторську політику, спрямовану на пошук нових рішень.  

Дискурсивна теорія дотримується іншого розуміння демократичного 

процесу, ніж обидва розглянуті варіанти концепції ліберальної демократії. 

Габермас згоден з тим, що політична спільнота не можна представляти як 

якийсь макросуб'ект законодавчої практики, який має свою єдину волю 

("волю народу"), відмінну від волі приватних осіб. "Народ, від якого і 

повинна виходити державно-організована влада, не їсти суб'єкт, наділений 
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волею і свідомістю. Він виступає тільки через плюральность дій, а як народ 

він в принципі не наділений ні здатністю приймати рішення, ні здатністю 

діяти" [ 106, с. 65]. Не існує предзаданной громадської волі, яку громадяни 

виявляють, ставши на позицію громадського інтересу, тобто, зрікшись 

приватних інтересів приватних осіб. Не можна громадську волю розуміти і як 

суму різноспрямованих прагнень індивідів. Вони не можуть утворити єдину 

суспільну волю, також як проста сума протилежних переконань і поглядів не 

є громадською думкою. Громадська думка і суспільна воля формуються в 

процесі вільного, аргументованого обговорення, тобто дискурсу, який ведуть 

громадяни, виробляючи норми спільного життя. 

Дискурс, націлений на досягнення раціонально обґрунтованого 

консенсусу, передбачає рівність учасників обговорення: кожен має право 

виносити питання на обговорення, пропонувати рішення, висувати аргументи 

за і проти, кожен має рівний голос в обговоренні. Дискурсивні передумови 

надають меншинам і інакомислячих як право не дати свою згоду, так і право 

оспорити правила і "порядок денний" громадського обговорення. Комунікації 

в дискурсі не повинні спотворюватися впливом влади, сили, використанням 

погроз або підкупу. Учасник дискурсу може схилити на свою позицію інших 

тільки за допомогою кращого аргументу.  

Громадська думка, що складається в результаті дискурсу - це не сума 

окремих незалежно сформованих суб'єктивних думок, а інтерсуб'єктивне 

утворення, породження комунікативної взаємодії індивідів. Тому, підкреслює 

Габермас, так звані опитування громадської думки можуть виявити 

громадську думку з якої-небудь проблеми тільки в тому випадку, якщо цим 

опитуванням передувало тривале публічне обговорення   [141, р. 362].  

В ході вільного публічного аргументованого обговорення відбувається 

трансформація первинних індивідуальних переваг і думок учасників з огляду 

на те, що вони повинні враховувати точки зору інших. Ця ідея є центральною 

також і для "делібератівної демократії" - напрямку в англомовній політичній 

філософії, яке сформувалося не без впливу ідей Габермаса в кінці 80-х років 
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ХХ століття. Як і дискурсивна теорія, делібератівна (від англ. Deliberation - 

обговорення, нарада) демократія вважає, що підставою легітимності 

правових норм та політичних курсів є обговорення серед вільних і рівних 

громадян. Обидві концепції настільки близькі по духу, що Габермас часто 

використовує термін "делібератівна демократія" як синонім "дискурсивної 

теорії демократії". Ми підемо його приклад, активно залучаючи аргументи, 

використовувані теоретиками деліберативної демократії.  

Всі демократичні теорії визнають важливість обговорення. Але вони 

зазвичай підкреслюють необхідність обговорення для того, щоб громадяни 

були достатньо поінформовані, роблячи вибір на користь того чи іншого 

рішення, виходячи при цьому зі своїх переваг. Деліберативна демократія 

наполягає на тому, що при обговоренні відбувається не просто обмін 

інформацією, а можуть змінюватися самі уподобання. Тому і говориться про 

дискурсивному формуванні думки і волі. Необхідність досягти згоди змушує 

кожного учасника висувати пропозиції, обґрунтовуючи їх загальними 

принципами або політичними міркуваннями, які інші могли б прийняти. 

Міркування типу "Це вигідно мені чи нашій групі" можуть бути достатньою 

підставою для того, щоб я висунув якась пропозиція, але вони не можуть 

спонукати інших добровільно прийняти його як рішення, прийнятне для всіх. 

Саме публічність обговорення веде до виключення вузько егоїстичних 

переваг, до "відмивання уподобань", за висловом Роберта Гудина [137.]. 

Дискурс фокусує увагу на міркуваннях загального блага, і це увагу допомагає 

сформувати цілі його учасників [127, р. 17]. Девід Міллер назвав це 

моралізує впливом публічного обговорення [154, р. 83], оскільки воно 

допомагає перейти від позиції захисту тільки своїх власних, індивідуальних 

або групових, інтересів до морально обґрунтованим судженням про питання, 

що стосуються всіх.  

Дискурс надає не тільки моралізує, а й раціоналізує вплив на початкові 

судження учасників. Жодна людина не може передбачити заздалегідь все 

різноманіття точок зору на обговорюване питання. І жоден індивід, або 
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навіть група експертів не мають всієї інформацією, що відноситься до 

певного рішення, яке зачіпає всіх. Вільний обмін думками щодо 

обговорюваного питання, нічим не обмежений потік аргументів та 

інформації дозволяють врахувати всі відповідні міркування. Публічне 

обговорення веде до підвищення якості суджень учасників (це аргумент 

проти традиційних страхів лібералів з приводу рішень більшості та їх 

недовіри до раціональності суджень звичайних людей). Ми можемо 

побачити, що наші початкові думки були засновані на невігластві або 

забобоні. В ході дискусії ми починаємо усвідомлювати ті наслідки наших 

пропозицій, які ми раніше не враховували, і проблеми, які ми не помітили. 

Все це допомагає нам переглянути і наново обміркувати наші позиції, 

поставитися до них більш рефлексивно. Спільно проясняючи можливі 

наслідки і зіставляючи гідності різних варіантів вибору, учасники можуть 

прийти в ході обговорення до таких рішень, які колись не передбачалися. 

Дискурс, що передує колективному вибору, робить можливим не просто 

більш раціональне, але часом і несподіване, новаторське рішення.  

Зміна первинних позицій учасників в ході обговорення говорить про те, 

що дискурс формує ідентичність і цілі громадян, допомагає їм зрозуміти себе 

і свої легітимні інтереси, заохочує розвиток політичної компетенції. 

Необхідність публічно промовляти і раціонально обгрунтовувати свої 

уподобання змушує учасників обговорення змінювати і удосконалювати їх 

сприйняття власних інтересів, пристосовуючи свої переваги до переваг 

інших. Індивід може відмовитися від первинної позиції, не знайшовши 

переконливих аргументів на її користь, або, навпаки, ще більше переконатися 

в легітимності своїх вимог, або навіть знайти більш амбітні домагання. Деякі 

конфлікти інтересів важковирішуваними, але багато з них виникають більше 

з незнання, ніж із несумісності інтересів. Люди часто звертають увагу 

виключно на власні обставини, сприймаючи наявні переваги свого 

становища як природні. Проте, зіткнувшись з артикульованим досвідом 

страждання і приниження тих, чиї права ущемлені, привілейовані групи 
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Філіпс, "бажання бути послідовним - сильне бажання: якщо ми переконалися, 

наприклад, що інші хочуть того ж, на що претендуємо ми, зазвичай ми 

відчуваємо спонукання небудь змінити свої вимоги, або поширити наші 

власні переваги на інших" [160, р. 153].  

Деліберативна модель демократії і ліберальна теорія демократії 

розрізняються своїми політичними антропологіями, а також розумінням 

раціональності та автономії. Ліберальне трактування засноване на 

натуралістичній концепції егоїстичних індивідів, яка бере початок від Т. 

Гоббса, що борються між собою за самоствердження. З цієї точки зору участь 

людини в політичній діяльності є способом досягнення цілей, визначених 

його попередньо заданими інтересами та уподобаннями. Це варіант 

цілераціональної дії, як її розумів М. Вебер, коли індивід раціонально 

вибирає найбільш ефективні засоби і стратегії для досягнення цілей, але не 

здатний до вільного, розумного вибору самих цілей. Тут немає внутрішнього 

взаємозв'язку між розумом і волею. Автономія розуміється як свобода вибору 

засобів при наявних визначення мети й перевагах, які визначають волю 

індивіда, а самі при цьому залежать від обставин. Інструментальний розум, 

службовець самоствердження індивіда, відкритий аргументам, що 

стосуються ефективності досягнення мети, і в цьому ступені може впливати 

на поведінку людини. Однак безглуздо звертатися до нього з аргументами 

для коригування переваг, що визначають цілі діяльності. Саме тому 

прихильники ліберальної демократії скептично оцінюють можливість 

досягнення раціонально обґрунтованого консенсусу груп з різними 

інтересами. Вони виходять з презумпції моральної неосудності "людини 

політичного", і визнають єдиний ненасильницький спосіб узгодження різних 

інтересів - компроміс, або "торг", коли сторони чинять тиск один на одного, 

вдаючись до взаємних погроз або винагород за поступки. Учасники 

переговорів прагнуть змінити позицію опонентів за допомогою каузального 

впливу на них, а не раціональної мотивації.  
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Деліберативна демократія дотримується іншої концепції "людської 

природи в політиці", підкреслюючи, що особистість в певній мірі орієнтована 

на співтовариство. Вона покладається на здатність людей піддаватися впливу 

раціональних аргументів і змінювати свої уподобання, переходячи з 

егоцентричної точки зору на позицію суб'єктів, які ведуть спільний пошук 

рішень, з якими можуть погодитися всі. Іншими словами, вона розуміє 

автономію договірних сторін у дусі Канта - як свободу волі, тобто як свободу 

задавати собі напрям діяльності, виходячи з моральної точки зору. Подібно 

до того, як моральна автономія зводить разом розум і волю на рівні 

особистості, публічна автономія здійснює це на рівні політичної спільноти. 

Правильно організоване обговорення завдяки вільній обробці інформації та 

аргументів, відповідних тем і пропозицій дозволяє припустити, що отримані 

результати є раціональними. Водночас, дискурсивно вироблена і 

інтерсуб'єктивно поділювана громадська думка накладає іллокутивні 

зобов'язання на учасників обговорення. Воно стає переконанням, здатним 

мотивувати дії. Ідеал деліберативної демократії передбачає, що члени 

спільноти визнають один за одним здібності, необхідні для участі в 

публічному обміні аргументами і для дії на основі результатів такого 

публічного обговорення.  

Публічне обговорення не є процедурою отримання єдино правильного 

рішення, відповідного якомусь трансцендентному стандарту. Відкрита 

дискусія, де всі точки зору можуть бути почуті, веде до результату, який всі 

залучені сторони можуть сприйняти як розумний і прийнятний, тобто вона 

породжує легітимність і підвищує раціональність рішення, але не гарантує, 

що це буде єдино правильний, застрахований від помилок відповідь . 

Консенсусне рішення, будучи легітимним і раціональним, проте залишається 

відкритим перегляду в світлі нової релевантної інформації та нових 

можливих аргументів. Як підкреслює С. Бенхабіб, "деліберативна модель 

робить акцент на непримусових і неостаточних процесах формування думки 

в необмеженій суспільній сфері" [126, р. 76].  
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Повний консенсус є ідеалом, він орієнтує учасників обговорення на 

пошук аргументів, переконливих для всіх. Однак нереалістично вважати, що 

кожне обговорення закінчиться одностайною згодою. Було б несправедливо 

дорікати прихильників демократії обговорення в тому, що вони 

абсолютизируют можливість консенсусних рішень, і звинувачувати їх на цій 

підставі в політичній Маніловщина і наївному прекраснодушність. Між тим, 

такого роду критика вельми поширена. Так Е. Філіпс зауважує, що 

"деліберативні демократи, звичайно, здаються іноді мешканцями світу 

романтичних мрій, і коли вони звертаються до імовірно загальних турбот, які 

повинні вийти за межі політики фракцій, вони викликають законну критику 

за недооцінку справжніх конфліктів інтересів" [160, р. 146]. Б. Флівберг дає 

подібну оцінку дискурсивної теорії демократії Ю. Габермаса: "Ідеї Габермаса 

розроблені як ідеали політики, але слабкі в розумінні реальних її процесів" 

[97, с. 130]. Неузгодженість ідеалу і реальності виявляється в тому, що "в 

реальній соціально-політичного життя зиску, і конфлікт не поступляться 

місцем якомусь общинному ідеалу Габермаса. Більш того, чим 

демократичніше суспільство, тим більше воно дозволяє групам визначати 

власні способи життя і легітимізує конфлікт інтересів між ними. Політичний 

консенсус ніколи не складеться шляхом нейтралізації групових зобов'язань, 

пристрастей та інтересів" [97, с. 134].  

Критика такого роду не враховує, що деліберативна модель демократії 

є нормативною моделлю, а не простим описом наявного стану справ. 

Нормативна модель дає критерії оцінки політичної реальності, що дає 

орієнтири для свідомого вдосконалення існуючих інститутів. Як зазначає С. 

Бенхабіб, "у відповідь на давню суперечку між нормою і реальністю потрібно 

просто сказати, що, якби в світі все було так, як має бути, не виникало б і 

необхідності створювати нормативні моделі. Той факт, що нормативна 

модель не відповідає реальності, не дає підстав відкинути модель, оскільки 

потреба в нормативності якраз викликана тим, що люди оцінюють дійсність, 
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в якій живуть, в світлі принципів і обіцянок, переважаючих дану реальність" 

[18, с. 161]. 

Звичайно, далеко не завжди обговорення може привести до консенсусу. 

Тоді рішення досягається на основі компромісу, про що Габермас каже 

неодноразово. Крім того, досягнення консенсусу вимагає часом дуже довгого 

обговорення, а всі гілки влади перебувають під пресом необхідності 

прийняти рішення протягом певного часу. Тому інституалізовані процеси 

обговорення, наприклад, в парламентських органах, закінчуються 

голосуванням з використанням принципу більшості. Рішення більшості не 

тотожне консенсусного рішення, яка передбачає згоду всіх учасників 

обговорення. Однак те, що обговорення може закінчитися голосуванням, не 

виключає відмінності між деліберативними формами колективного вибору і 

простим збиранням незалежно сформованих уподобань. Результати 

голосування в першому і в другому випадку, очевидно, будуть різнитися з 

огляду на те, що обговорення призводить до трансформації первинних 

переваг учасників.  

Особливу увагу концепція демократії обговорення звертає на 

визначення інституціональних передумов деліберативного прийняття рішень, 

тобто на умови і структури, які роблять можливим раціональний дискурс 

щодо політично релевантних питань. Необмежений дискурс вільних і рівних 

громадян є підставою легітимності інститутів і норм демократичного 

суспільства: інститути легітимні остільки, оскільки вони встановлюють 

організаційну структуру вільного публічного обговорення, норми легітимні в 

тій мірі, в якій вони є результатом такого обговорення.  

Але як необмежений дискурс, з необмеженим числом учасників і 

необмеженим часом досягнення консенсусу може забезпечити прийняття 

рішень в певний конкретний термін? Технічно це неможливо. Тому і виникає 

представницька система демократії. Як ми знаємо з історії, пряма демократія 

чи демократія загальних зборів громадян існувала лише в невеликих 

адміністративних одиницях начебто міста, до того ж не мали загального 
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виборчого права, що обмежувало число учасників обговорення. В 

масштабних і складних сучасних суспільствах за наявності загального 

виборчого права неможливо обійтися без представницької системи 

демократії, коли громадяни шляхом виборів призначають і зміщують своїх 

представників, уповноважених приймати рішення щодо законів і політичного 

курсу. У законодавчих органах число учасників обговорення законопроектів 

обмежена, обмежена і час обговорення. Можливість прийняття рішення 

протягом певного часу забезпечує правило більшості. Тільки 

институционализированное формування думки і волі, організоване як 

законодавча гілка влади, може гарантувати прийняття рішень в термін, що 

диктуються практичною необхідністю. Тому дискурсивна теорія демократії і 

права аж ніяк не відстоює пряму демократію. Також як і ліберальна 

концепція демократії, деліберативна модель є інтерпретацією 

представницької демократії, єдино можливою в сучасних умовах (якщо мова 

йде про всю країну, а не про місцеве самоврядування на рівні невеликого 

міста).  

Таке уточнення необхідне, оскільки іноді Габермаса відносять до 

прихильників прямої демократії. Наприклад, А.А.Фісун вважає, що "модель 

деліберативної демократії Ю.Габермаса - це своєрідна нова, вже 

процесуальна переінтерпретація класичної теорії безпосередньої демократії 

..." [94, с. 192]. Пряма або безпосередня демократія означає, що всі громадяни 

безпосередньо приймають рішення щодо законів і політичного курсу. 

Відмова від цього нереалізованого в сучасних умовах принципу означає 

відмову від теорії прямої демократії, а не її переінтерпретацію.  

В сучасних суспільствах колективно обов'язкові рішення приймаються 

управлінською системою, тобто державним апаратом, якому належить 

адміністративна влада. Ця влада, і тільки вона, спирається на силу 

державного примусу, чим і забезпечується обов'язковість виконання її 

рішень. На рівні повсякденної свідомості тільки ця влада сприймається як 

справжня влада. Габермас розробляє нормативну теорію демократії, тобто 
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розглядає умови і можливості реалізації ідеалів і принципів демократії в 

сучасному суспільстві. Але це аж ніяк не означає утопічності, розриву з 

реалізмом і здоровим глуздом. Примітно уточнення, яке робить Габермас в 

повній згоді з інтуїцією повсякденного свідомості - "адміністративна, тобто 

дійсно здійснювана влада" [106, с. 52-53].  

Адміністративна система і ринкова економіка діють як системи, що 

самозберігаються. З усіх сфер суспільства вони, на думку Габермаса, 

найбільшою мірою відповідають образу закритих систем Лумана. Внутрішня 

логіка цих систем істотно обмежує реалізацію демократичного ідеалу 

вільного і свідомого самоврядування спільноти громадян. "В умовах складно 

організованого суспільства навіть найсерйозніші зусилля в напрямку 

політичної самоорганізації розбиваються об опір, витоки якого слід шукати у 

внутрішній системної специфіку ринку та адміністративної влади. Свого часу 

демократія повинна була формуватися в боротьбі проти деспотизму, який 

зримо втілювали король, частина аристократії і вище духовенство. До 

теперішнього часу політичне панування стало деперсоналізувати; 

демократизація розгортається не в подоланні справді політичного опору, але 

в протистоянні імперативам тонко диференційованих економічної та 

управлінської систем " [106, с. 65].  

Демократичне протистояння системним імперативам не означає, що 

системні механізми саморегулювання повинні бути доповнені 

демократичними процедурами в сфері економіки та адміністрування, як це 

вважають радикальні прихильники дискурсивної демократії, такі, наприклад, 

як Джон Драйзек [130, р. 20]. Подібна "демократизація" порушила б 

системну логіку і відповідно здатність систем функціонувати. В рамках 

управлінської системи адміністративну владу як засіб координації взаємодій 

не можна замінити консенсусними або хоча б мажоритарними рішеннями, які 

приймаються на основі публічного обговорення. Як показав Карл Шмітт, це 

положення завжди усвідомлювалася і незмінно підкреслювалося 

прихильниками принципу поділу влади, починаючи з Локка, французьких 
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просвітителів і американських авторів "Федераліста": "Хоча на законодавчу 

владу і можна поширити позицію діалектично-динамічного процесу дискусії, 

але на виконавчу владу її переносити не можна, і тільки закон, але не наказ 

може бути тією істиною і справедливістю, яка є результатом 

уравновешивающего опосередкування і публічної дискусії" [119, с. 210].  

Проте державний апарат не повинен переходити на 

самопрограмування, тобто визначати цілі і правила використання 

адміністративної влади. В цьому полягає основний аргумент на користь 

принципу поділу влади. В демократичній правовій державі органи 

управління програмуються за допомогою законів і політичних цільових 

установок, які приймаються парламентом. У законодавчих органах 

відповідно до встановлених конституцією процедурами депутати 

обговорюють і приймають закони та політичні програми, тобто тут 

здійснюється інституйоване формування громадської думки та політичної 

волі. Тут дискурсивно формується думка більшості, яка Габермас називає 

комунікативної владою [141, р. 273]. Комунікативна влада породжує 

легітимну політичну владу, тоді як адміністративна влада є процесом 

здійснення вже конституйованої влади [141, р. 149]. Інституалізовані форми 

освіти думки і волі виробляють комунікативну владу тільки в тій мірі, в якій 

рішення більшості утворюються дискурсивно, тобто голосуванню передують 

вільні парламентські обговорення, на які не впливає ні адміністративна 

влада, ні економічна. Через законодавство комунікативна влада 

трансформується в адміністративну владу [141, р. 299].  

Неорганізованої громадськості не належить ні законодавча 

комунікативна влада, ні виконавча, "дійсно здійснювана" адміністративна 

влада. Всі громадяни не приймають безпосередньо політичні, тобто 

колективно обов'язкові рішення. Вони повинні мати можливість брати участь 

у неформальних вільних дискусіях з суспільно значущих питань, які ведуться 

в публічній сфері і готують політичне рішення. Але цей дискурс 

громадськості не закінчується прийняттям рішень, на відміну від обговорень 
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на формально організованих засіданнях всередині політичної системи. 

Наведемо дві цитати, в яких досить ясно виражені уявлення Габермаса про 

відносини між громадською думкою (в проведенні якого беруть участь всі 

громадяни), комунікативної владою законодавчих органів та 

адміністративної владою державного апарату. "Адміністративно 

використовувана влада змінює свій агрегатний стан, поки залишається 

з'єднаною з формуванням демократичної думки і політичної волі, який не 

тільки постфактум контролює здійснення політичної влади, а й відомим 

чином програмує його. Проте "діяти" може тільки політична система. Це 

система участі, спеціалізована на колективно обов'язкових рішеннях, тоді як 

комунікаційні структури громадськості утворюють крупноосередкову 

систему датчиків, які реагують на тиск, зачіпають все співтовариство 

проблемних ситуацій і стимулюють впливові думки. Громадська думка, 

перероблена згідно демократичним процедурам в комунікативну владу, сама 

"панувати" не в змозі, але може лише скеровувати вживання адміністративної 

влади в певні канали " [105, с. 397-398]. "Суспільний вплив трансформується 

в комунікативну владу тільки після того, як він проходить через фільтри 

інституціоналізованих процедур демократичного формування думки і волі і 

вступає через парламентські дебати в легітимну законотворчість" [141, р. 

371].  

Демократія обговорення передбачає меншу ступінь впливу громадян на 

прийняття політичних рішень, ніж це мається на увазі прямою демократією, 

але значно більшу, ніж це допускається ліберальним трактуванням 

представницької демократії. Все громадяни не беруть безпосередню участь в 

ухваленні рішень щодо законів і політичного курсу. Проте їх політична 

участь не обмежується просто періодичним вибором між конкуруючими 

політичними програмами і командами керівників. Вільний дискурс 

громадськості в публічній сфері впливає на поточні політичні рішення, 

відкриваючи проблеми, знаходячи нові аргументи, виробляючи переконання 

і сприяючи зміні установок і цінностей. Умовою розумного формування 
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політичної волі є "взаємодія між інституціоналізованим формуванням волі, 

яке протікає згідно демократичних процедур в рамках утворень, здатних до 

прийняття рішень і запрограмованих на їх проведення в життя, з одного боку, 

і, з іншого - незапрограмованими, неформальними високочутливими 

процесами формування думок завдяки автономним об'єднанням 

громадськості, які не сприймають організації зверху і можуть розгортатися 

тільки спонтанно" [106, с. 50-51].  

Але чому для забезпечення легітимності і передбачуваної розумності 

прийнятих законів і політичних рішень недостатньо одних парламентських 

обговорень, які ведуть народні представники? Чому необхідно взаємодія 

інституціоналізованого формування думки і волі всередині політичної 

системи з неформальними процесами суспільної комунікації? Існує ряд 

причин, по яких інституціоналізоване формування думки і волі, організоване 

як законодавча гілка влади, не може замінити собою необмежений дискурс як 

джерело легітимності права.  

Деякі з цих причин пов'язані з обмеженістю політичного 

представництва. Представницькі законодавчі органи не є дзеркальним 

відображенням народу, а окремі депутати, які беруть участь у 

парламентських обговореннях, не можуть повною мірою заміщати своїх 

виборців. З цим пов'язана давня проблема політичної теорії - протиріччя між 

мандатом і незалежністю: чи повинен представник діяти так, як хочуть 

виборці, або так, як, на його думку, буде краще для блага народу? [36, с. 301-

303]. Ця класична проблема може бути переформульована в термінах теорії 

комунікативної дії як протиріччя між мандатом та комунікативної свободою. 

В ході парламентських обговорень депутати можуть міняти свою позицію під 

впливом аргументів і нової інформації. Але громадяни делегували їм право 

висловлювати свої уподобання, а не змінювати їх. Право прийняти або не 

прийняти який-небудь аргумент як раціонально обґрунтований не можна 

передати іншому. Водночас парламентарій не може бути справжнім 

учасником обговорення без комунікативної свободи, тобто без можливості 
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відповідати на висловлювання іншого боку, приймаючи або відкидаючи 

висунуті нею претензії на значимість. Прийняття заперечення опонента як 

раціонально обґрунтованого неминуче веде до трансформації початкової 

позиції.  

Обмеженість представництва пов'язана також з неможливістю передати 

іншому моральні переживання, які рухають людьми в боротьбі за визнання їх 

прав. Представник повинен виражати потреби своїх виборців і відстоювати їх 

права. З часів Гоббса в соціальній та політичній теорії переважає погляд, що 

людьми рухають інтереси, а ці інтереси виникають з об'єктивного нерівності 

в розподілі матеріальних можливостей і ніяк не пов'язані з моральними 

почуттями. Соціальна боротьба розуміється як конкуренція за обмежені 

ресурси, а політичне представництво зв'язується з виразом інтересів тих чи 

інших груп. Таке спрощене розуміння мотивів політичної дії зводить його 

функцію до забезпечення економічного виживання. Німецький філософ 

Аксель Хоннет, спираючись на концепцію боротьби за визнання раннього 

Гегеля і соціальну психологію Міда, обґрунтовує необхідність дослідити 

моральну мотивацію соціальної боротьби і політичної дії [145]. Цю ж тему 

розвиває і Френсіс Фукуяма в своїй знаменитій книзі "Кінець історії і остання 

людина" [101]. 

Оскільки особистість людини, як показав Мід, конституюється 

досвідом визнання з боку інших, то відмова в соціальному визнанні руйнує 

ідентичність. Інтерсуб'єктивності визнання є умовою збереження 

особистісної цілісності, тому люди борються не тільки за економічне 

виживання, а й за визнання. Мотиваційної основою боротьби за визнання є 

моральні почуття образи, приниження й обурення, які є реакцією на різні 

форми неповаги, тобто на відмову у визнанні.  

Права людини є юридичним визнанням його автономії і виразом 

соціального поваги до його статусу вільного і рівного члена політичної 

спільноти. Оскільки визнання прав людини є вираженням поваги до нього з 

боку інших, воно стає основою такого ставлення до себе як самоповага. 
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Порушення своїх прав люди переживають як страждання і приниження, 

викликане неповагою до них з боку інших. Ці моральні почуття виконують 

як мотиваційну, так і когнітивну функцію. Вони є стимулом до боротьби за 

визнання, і в той же час формою виявлення порушення прав людини. Те, 

яким чином і в яких аспектах порушуються права людини, політична 

спільнота відкриває для себе не через семантичний аналіз понять 

справедливість, свобода і рівність, і не через логічний аналіз правових 

статутів, що проводиться фахівцями, а через емоційні негативні реакції, які 

викликає у людей заподіяна їм несправедливість. Цей специфічний досвід 

делегувати кому-небудь неможливо. Артикулювати його, висловити можуть 

тільки ті, хто його пережив. Жертви несправедливості повинні мати 

можливість безпосередньої участі в політичній комунікації, що може бути 

забезпечено тільки розвитком неформалізованій публічної сфери.  

Дискурсивне формування громадської думки й волі не може 

обмежуватися парламентом і зважаючи тих обмежень, які накладає на 

парламентські обговорення розвиток партійної політики. Масові партії 

з'являються наприкінці XIX - початку ХХ століття у зв'язку з розширенням 

виборчого права і необхідністю боротися за залучення на свою сторону 

найбільшого числа виборців. Для успішного вирішення цього завдання 

масові організації, якими стали партії, повинні були перетворитися в 

налагоджену "машину", з жорсткою дисципліною і повним 

підпорядкуванням керівництву. Ця вимога поширюється і на парламентаріїв, 

які своїм обранням зобов'язані партії. Уже до початку 20-х років ХХ століття 

поширилася точка зору, що партійна політика підриває основи 

парламентаризму.  

Для ліберальної думки XIX століття аксіомою було твердження, що 

сутність парламентаризму полягає у публічній дискусії, в дебатах. Публічне 

обговорення аргументів і контраргументів на користь того чи іншого рішення 

забезпечує розумне формування політичної волі, бо тільки у вільній боротьбі 

різних думок народжується істина. На думку К. Шмітта, це переконання 
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аналогічно вірі лібералів у вільну ринкову конкуренцію. Обидва переконання 

є вираженням того погляду, що змагання найбільш ефективно забезпечує 

гармонію інтересів і кращий результат - достаток у сфері виробництва, істину 

в сфері думки [122, с. 186-187].  

Однак партійна політика завдає удар по уявленням про те, що 

принципи публічності та дискусії лежать в основі діяльності парламенту. 

Характеризуючи політичну ситуацію свого часу, Вебер пише: "Речі, 

вимовлені депутатом, сьогодні вже не є особистими сповідями і в ще 

набагато меншому ступені нагадують спроби переконати супротивників. 

Вониявляють собою офіційні декларації партії, демагогічно звернені до 

країни ... Речі обговорюються заздалегідь або хоча б узгоджуються з усіх 

істотних пунктам на засіданнях фракцій " [24, с. 161]. Справжня робота 

політиків полягає не в "показних і декоративних промовах на пленумах 

парламенту" [24, с.175], вона протікає за лаштунками, на засіданнях комісій і 

фракцій. До аналогічного висновку приходить і Шмітт: "Великі політичні та 

господарські рішення , якими визначаються сьогодні долі людей, більше не є 

(навіть якби вони колись і були такими) підсумком зрівноваження думок в 

публічних виступах і відповідних промовах і результатом парламентських 

дебатів. ... вузькі і найвужчі комітети партій чи партійних коаліцій 

приймають рішення за закритими дверима ... " [119, с.212-213].  

У Вебера, з його елітістскіх розумінням політики і демократії, ерозія 

ідеї парламенту як центру обговорення, не викликає ніякої стурбованості. 

Його хвилює, насамперед, завдання приборкання панування чиновників в 

державному управлінні, а це, як йому видається, можливо тільки за тієї 

умови, що бюрократично організовану адміністрацію очолюватимуть 

справжні політичні лідери. Парламенту відводиться роль місця відбору та 

школи для виховання сучасних політиків. Політичну виучку майбутні лідери 

проходять, працюючи в комітетах, контролюючих діяльність управлінських 

відомств. Але для Шмітта падіння ролі публічного парламентського 

обговорення, викликане розвитком партійної політики, означає руйнування 
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самих основ парламентаризму. "Якщо публічність і дискусія в реальній 

дійсності парламентського підприємства стали порожній й незначною 

формальністю, то і парламент, як він досі розвивався в якості інституту, 

втратив своє духовно-історичної основу і сенс", - такий висновок, мабуть, 

самого суворого критика сучасного парламентаризму [119, с. 214].  

Даний висновок відноситься до категорії гіпердіагнозов. Сучасний 

парламентаризм далекий від ідеальної моделі, змальованої Шміттом і 

віднесеної ним в минуле, в XIX століття. Але, тим не менш, його роль у 

формуванні громадської думки важлива і незамінна. Тільки парламент може 

забезпечити гарантовану трибуну опозиції, захищаючи її допомогою 

парламентських імунітетів і привілеїв. Завдяки засобам масової інформації, 

які висвітлюють роботу парламенту, опозиційна критика правлячих кіл стає 

надбанням громадськості. Тільки парламент дає можливість досягти 

компромісу між конфліктуючими соціальними інтересами. Ця задача не 

вирішується за допомогою такого засобу волевиявлення, як пряме народне 

голосування, оскільки голосування дає лише відповіді "так" або "ні". Однак 

обмеження свободи парламентської дискусії з боку організованої партійної 

політики дійсно має місце, і з цим не можна не рахуватися при розгляді 

питання про джерело легітимності права.  

Значимість відкритих парламентських дебатів в процесі 

законотворчості послаблюється не лише впливом жорсткої партійної 

дисципліни, але і тенденцією переходу управління парламентом в руки 

уряду. Дослідження в області політичної соціології показують, що в рутинні, 

некризові періоди навіть у найдемократичніших країнах виконавча влада 

починає домінувати над законодавчою. Луман в зв'язку з цим проводить 

розрізнення між офіційним циклом влади і зворотним, неофіційним. 

Офіційний цикл припускає, що парламент, встановлюючи закони і 

виробляючи політичний курс, визначає рамки діяльності виконавчої влади. 

Адміністративні органи виконують прийняті політиками програми, тоді 

як народ підкоряється рішенням адміністрації і в той же час обирає 
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парламент. В реальності, однак, ця офіційна модель циркулювання влади 

витісняється прямо протилежною, коли адміністрація розробляє 

законопроекти для парламентаріїв і підпорядковує собі парламентські 

комітети. Політики через партійні організації пропонують виборцям, за що і 

як голосувати, а народ робить безпосередній вплив на виконавчу владу через 

групи інтересів і інші канали. Неофіційний цикл влади не може повністю 

витіснити офіційну модель політичного процесу, оскільки вона має правові 

підстави, а значить, починає домінувати у випадках конфліктів, коли 

протиборчі сторони апелюють до закону. Проте у відсутність надзвичайних 

ситуацій "центр ваги" політичного процесу зміщується в бік адміністрації 

[152, р. 49].  

Цю тенденцію фіксує і Джон Кін, який спирається на дослідження 

роботи британського і французького парламентів [44, с. 279-280]. Він 

зазначає різноманітні форми прояви панування виконавчої влади, від 

ініціювання законопроектів до контролю над парламентськими процедурами, 

що дозволяє впливати на порядок денний парламенту і урізати дебати (коли, 

наприклад, занадто багато часу відводиться на обговорення нагальних питань 

і дуже мало на дискусії з приводу законопроектів) .  

Законодавча влада повинна керуватися критеріями легітимності, її 

дискурс - це дискурс обґрунтування норм, перевірки того, наскільки 

обговорювана норма враховує інтереси всіх, кого вона зачіпає. Природа 

виконавчої влади така, що вона керується критеріями ефективності, а не 

критеріями легітимності. Тому домінування виконавчої влади веде до 

підміни легітимності ефективністю.  

В силу цих міркувань дискурсивна теорія стверджує, що формування 

громадської думки та волі ні в якому разі не може бути обмежене 

парламентом. Як висловився Філіп Петтіт, "деліберативна демократія - 

занадто важлива справа, щоб її залишати в руках політиків" [159, р. 36]. Для 

забезпечення легітимності правових норм інституціоналізоване формування 

думки і волі повинно бути обов'язково доповнене неформальним 
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формуванням думки в публічній сфері. Тільки взаємодія парламенту і 

публічної сфери є основою демократичного походження закону. Лише за 

умови цієї взаємодії всі члени спільноти мають можливість взяти участь в 

дискурсі, хоча і не однаковим чином. 

Механізми, чи інструменти (з огляду на функціональні особливості, 

сферу застосування й термінологічні проблеми перекладу публічної 

політики, доцільніше буде називати їх інструментами) публічної політики – 

це специфічні засоби, за допомогою яких політика реагує на проблему, 

впроваджується в життєвий світ, і тому їх слід аналізувати як один з 

головних чинників вироблення та впровадження ефективної політики 

функціонування системи. Адже специфічною рисою сфери політики є те, що 

проблеми й цілі її відносно сталі та й загальнозрозумілі, а знаряддя й 

механізми впровадження – не чітко визначені. 

Відмінності між цілями й інструментами умовні, оскільки їх 

неможливо чітко виокремити чи розмежувати. Причиною є безпосередня 

зацікавленість окремих громадян у впровадженні відповідного напряму 

політики. Виокремлюючи такі інструменти, як податки, регулювання, 

реклама, бюджетні видатки тощо, маємо на увазі, що всі вони спираються на 

державні повноваження та владу. Але законність як інструмент публічної 

політики — це етичне поняття, що відображає суспільні уявлення про 

правильне й неправильне та силу (міру) примусу з боку влади щодо 

ефективного впровадження політики. Тому цілі в держави можуть бути різні. 

Американські дослідники публічної політики (К. Петон, Д. Савіцкі 

[158], П.Ґай [139]) практично не виокремлюють інструменти, а пропонують 

схематичну класифікацію (загальну стратегію), що містить монетарні й 

немонетарні інструменти, які можуть застосовуватися безпосередньо чи 

опосередковано. Кожна з цих загальних стратегій може бути застосована до 

певного класу конкретних проблем, тобто американський метод ґрунтується 

на створенні практичного й системного підходу до здійснення вибору. 
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На противагу цьому, канадські дослідники (Л. Пал [73, с.; 2; 38], 

П.Браун [21], М. Говлет й М. Рамеш [147], К. Вудсайд і В. Дан [131] та інші) 

зосереджуються на визначенні переліку та класифікації інструментів, які має 

(вибирає) уряд для здійснення відповідного курсу політики. Це вважається 

найвизначнішим внеском канадських дослідників у теорію політики. Адже 

вибір інструментів політики й управління зі своєрідної шкали “низький-

високий ступінь примусу” і є однією з визначальних ознак класифікаційного 

підходу до аналізу публічної політики. Однак під час розробки 

класифікаційних моделей виникають труднощі: будь-яка політика є 

регуляторною і спрямована на зміну поведінки особи (групи), що пов’язано з 

видатками (економічна політика, наприклад, розглядається як 

перерозподільча). Все це досить проблематично і складно з точки зору 

ефективного використання та конфліктності. 

Дослідники Л.Пал [73], П.Браун [21], В.Бакуменко [10] розрізняють 

чотири види основних інструментів: 

• інформаційний (збирання, зберігання, надання інформації із 

застереженнями й консультуванням); 

• фінансовий (економічні важелі впливу); 

• владний (влада, повноваження, здатність держави забороняти і 

дозволяти); 

• структурний (використання власних організаційних засобів 

втілення політики в життя). 

Водночас класифікаційний підхід сприяє розумінню суті публічної 

політики й допомагає бути осторонь безпосереднього примусу (розподіл 

суспільних цінностей органами влади) як основи політики.  

Існують інші схеми класифікації інструментів. Наприклад, на основі 

ідеї "втручальності" [125, P. 336-355.]. Також можна зробити класифікацію на 

основі поділу інструментів на сім класів [150]: пряме постачання, субсидія, 

податок, контракт, повноваження, регулювання, спонукання [90, с. 277]. 
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К. Гуд розрізняє чотири головні ресурси інструментів, які 

застосовуються як засоби виявлення і виконання [146]: центральність, 

фінансові ресурси, владні повноваження, організація. 

Ці ресурси входять до своєрідного “меню” інструментів, з якого 

розробники політики мають можливість вибирати для найефективнішого 

впровадження її в життя. В основі принципу відбору покладено два критерії: 

• технічна ефективність як своєрідна альтернатива найменших 

витрат; 

• політична ефективність — підтримка політичною більшістю 

відповідного напряму політики та інструментів для її впровадження. 

Звідси, набір інструментів публічної політики можна розташувати у 

вигляді шкали (шкали інструментів), починаючи від низького 

(добровільність) до високого (силові методи) рівня примусу. Оптимальним 

буде поділ їх на чотири групи (поділ умовний і не виключає взаємопереходу 

інструментів). 

Найменш примусовим інструментом публічної політики вважається 

переконання, що здійснюється шляхом інформування населення загалом чи 

окремої групи про певні дії уряду, і, відповідно, силові методи — 

найбільшим. 

B урядовій діяльності щодо інструментів аналізу публічної політики 

К.Гуд i Л.Пал [146; 73, с. 211-216] вирізняють дві їхні головні функції 

(поняття введені з кібернетики або загальної системи управління): 

• Ефектор — намагання уряду змусити громадськість (окремі 

групи, індивідів) змінити свою поведінку через розповсюдження відповідної 

інформації, переконуючи, радячи. Основним завданням є добровільна згода 

громадян дотримуватися певних норм чи орієнтирів у своїй життєдіяльності. 

Невисокі адміністративні затрати і фінансові витрати демонструють легкість 

і простоту застосування, але з низьким коефіцієнтом ефективності. До того ж 

з психологічної точки зору переконання (нав’язування поглядів) не є 
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добровільним актом, і тому теза про найбільшу м’якість цього інструменту 

сумнівна. 

• Детектор — друга функція, що передбачає соціологічне 

обстеження (анкети, інтерв’ю тощо). Це своєрідний спосіб залучення 

громадян, яких це стосується, до вирішення проблем (визначення проблеми, 

структурування, пошук шляхів). Опитування, полінґ, робота з формування 

громадської думки тощо мають свої переваги й обмеження, але досить 

ефективно застосовуються в публічній політиці.  

Видатки чи розподіл є інструментом політики і підвалиною держави 

загального добробуту. Загалом це гроші (фінансування), якими уряд 

забезпечує громадян, організації і сам процес урядування. Відповідний 

відсоток фінансів, зібраних через податки, повертається як зарплата та інші 

видатки громадянам. Інша частина грошей спрямована на підтримку 

ефективності самого механізму врядування. (Фінансування соціального 

захисту та програм зменшення безробіття також мають свою ціну й 

потребують державних асигнувань). Слід також пам’ятати і про державний 

борг, який потребує відповідного обслуговування. 

Використання фінансового забезпечення як інструменту 

багатоваріантного впливу має на меті багато цілей політики. Асигнування 

соціального захисту — це необхідний і вигідний процес стабілізації базисних 

основ суспільного життя (сім’я, діти тощо), і зворотний, негативний бік для 

розвитку індивідуальних інтересів і здібностей громадян. Зазначимо, що для 

даного етапу розвитку України зрозумілою є значущість проблеми, 

пов’язаної з перенесенням основних акцентів політики на мікрорівень. 

Використання цього інструменту особливо ефективне завдяки 

можливості обмежувати чи не обмежувати процес фінансування тієї чи іншої 

програми. Асигнування надходять як із державного, так і з місцевих 

бюджетів, а також від субсидійно-дотаційних ресурсів та централізації і 

децентралізації бюджетного процесу. Шляхом субсидій і дотацій можливе 

ефективне ресурсне регулювання локальних витрат, над якими уряд втрачає 
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свій контроль, але субсидійно-дотаційна політика дуже поширена і є 

важливим інструментом політики. 

Збірна назва поняття “видатки” як інструменту політики містить кілька 

розподільчих моментів. Передусім виділимо ґранти як вид видатків, що має 

такі риси: 

• для його одержання пошукач мусить відповідати певним умовам; 

• вони мають достатній мінімальний рівень ефективності; 

• вони можуть витрачатися відносно вільно. 

Субсидії також є різновидом видатків і, зокрема, характеризуються: 

• залежністю від продуктивності їх використання; 

• суворішими вимогами щодо надання порівняно з грантами; 

• безпосередньо пов’язані з витратами; 

• при наданні до приватного сектора переважно вважаються 

тимчасовими; 

• чіткою звітністю й кошторисним витрачанням. 

Регулювання широко застосовується в управлінні і можливе за 

допомогою значної кількості засобів, в основу яких покладено правила, 

підкріплені штрафами для зміни поведінки людей. Специфікою державного 

регулювання є те, що воно:  

• не зачіпає приватної власності; 

• залишає організацію виробництва за приватним сектором. 

Л.Пал [73, с. 224-232] розрізняє такі авторитарні можливості уряду з 

розміщення суспільних цінностей коли:   для започаткування діяльності 

необхідно отримати дозвіл встановленого зразка (до цього часу діяльність 

заборонена);   існує категорична вимога чи заборона діяльності.  

Слід зазначити, що регулювання як інструмент політики вимагає 

ресурсно-організаційних витрат і часу. Загалом воно є тривалим процесом, 

подібним до управління державною власністю. Розрізняють економічне й 

соціальне регулювання та саморегулювання. Регулювання тісно пов’язане з 

умовами, коли ринок неспроможний повністю задовольнити суспільні 
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вимоги, тобто існують підстави для державного втручання або регулювання. 

Як вказує П.Браун, можна визначити принципи і критерії для застосування 

регулятивних заходів: 

• застосування регулювання, лише коли проблема “вимагає” 

втручання; 

• переконання, що вигоди перевищать ризики (наслідки від 

невтручання) – раціоналізм; 

• переконання, що вигоди перевищать витрати уряду і сторін, на 

які впливатиме регулювання, – також раціональний підхід; 

• з’ясування всіх реальних альтернатив регулюванню; 

• оцінювання потреб регулювання шляхом консультацій із 

підприємствами, особами, групами, на які воно впливатиме; 

• спрямованість на досягнення, а не на деталізованих засобах її 

досягнення; 

• визначення ресурсів, необхідних для дієвого здійснення й 

виконання; 

• спрощення, зведення до мінімуму та намагання уникнути тягаря 

“паперової роботи” й технічних дій; 

• уваги до конструктивних взаємин із замовниками; 

• застосування індикаторів ефективності на підставі цілей і 

результатів; 

• визначення термінів завершення чи перегляду політики [21, с. 

129—130]. 

Саморегулювання є досконалішим механізмом суспільної організації й 

інструментом, за допомогою якого держава, або інша структура делегує свою 

регулювальну владу якій-небудь суспільній групі, що через нагляд і контроль 

реалізує загальний суспільний інтерес. Контрольні, кваліфікаційні, 

дисциплінувальні, наглядові функції самореґулювання є основою 

ефективності застосування цього інструменту, що менш затратний для 
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суспільства, ніж державне регулювання. Недоліком саморегулювання є 

недолік інформації для ефективного застосування. 

Шкала застосування інструментів досить рухлива, і тому вибір того чи 

іншого є досить складним процесом (враховуючи тенденцію останніх років 

стосовно схильності урядів до заходів, пов’язаних з примусом) [73, с. 210—

242]. Проте цей напрям досить часто призводить до патерналістських дій з 

боку держави та суспільних невдоволень. До того ж, як свідчить аналіз 

основних напрямів публічної політики, в світі існують альтернативи 

потужному втручанню держави через витрати, регулювання чи безпосереднє 

забезпечення товарами й послугами. 

Щодо альтернативного забезпечення товарами й послугами, то воно 

має широке застосування в Канаді (його називають специфікою Канади). При 

цьому слід додати, що альтернативне забезпечення товарами й послугами є 

приватизаційним принципом (скорочення втручання держави). Наприклад, 

його розглядають як “важливу частину стратегії уряду, спрямовану на 

досягнення урядового порядку” [138]. До переліку альтернатив зараховують: 

• створення спеціальних структур, орієнтованих на надання послуг 

і підприємницьку діяльність; 

• установлення нових форм співробітництва між відомствами, 

зокрема спільне надання адміністративних послуг на місцевому рівні; 

• відкриття державних корпорацій; 

• систему переговорів і партнерства з іншими рівнями державного 

управління і приватним та добровільним секторами; 

• передачу програм і послуг в реґіони; 

• комерціалізацію урядових послуг з метою підвищення 

ефективності при захисті суспільних інтересів; 

• приватизацію урядових програм і послуг, які більше не 

використовуються для цілей державної політики [26, с. 133]. 

Загальною характеристикою альтернативних поставок і послуг є 

скорочення державної присутності (для України – це поступова відмова від 
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патерналістських суспільних тенденцій). Приватизація, збільшення 

приватного сектора — все це актуально для українського суспільства на 

даному етапі розвитку, тому застосування цього інструменту значно 

поширюється (про що свідчать приватизаційні аукціони та плани 

роздержавлення тощо). Запроваджуючи цей інструмент, маємо на увазі: 

• розширення використання ресурсів приватного сектора для 

вирішення завдань і проблем державного сектора; 

• забезпечення більшого ринкового тиску на використання активів 

державного сектора.  

 Тому доцільним буде внесення приватизації до шкали 

інструментів публічної політики. 

Відкриття державних, приватних або змішаних підприємств також є 

інструментом публічної політики (до речі, з ініціативи державного сектора). 

З погляду раціональності зазначимо, що змішане підприємство завжди буде 

ефективнішим (завжди 1+1>2) і означає використання ресурсів приватного 

сектору для забезпечення потреб державного і загалом для забезпечення 

товарів і послуг та взаємної вигоди, з одночасним залишенням за урядом 

влади й відповідальності. 

Адміністративні методи як інструменти публічної політики мають 

також широке застосування. Вектор до зменшення сфери їх використання 

(наприклад, силових методів у чистому вигляді) не стосується, зокрема, 

екологічних проблем, захисту довкілля, громадського порядку тощо. Тому 

однозначно констатувати зменшення чи збільшення використання тих чи 

інших інструментів публічної політики в суспільстві ми не можемо. 

(Зосередження на одному чи декількох як універсальних знаряддях 

вирішення проблем призводить до однобокості та тенденційності в 

суспільному розвитку, про що свідчить історія розвитку СРСР – домінування 

адміністративно-командних методів та інше). Шкала рухлива і презентує 

своєрідний набір інструментів, які має уряд у своєму розпорядженні для 
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здійснення публіної політики, і головна проблема, звичайно, полягає у виборі 

альтернатив та відповідних інструментів. 

Основним завданням найефективнішого управління є вибір зі значної 

кількості інструментів, якими регулюються різні сфери суспільної 

життєдіяльності, найоптимальнішого засобу в найоптимальніший час, з 

урахуванням суспільних традицій і звичаїв та соціально-політичної ситуації і 

з найвищим коефіцієнтом віддачі від упровадження публічної політики для 

громадян.  Своєрідним інструментом процесу державного управління є 

закон, норма, правило. Адже це не приватна діяльність, а інструмент 

легалізації державної політики. Моніторинг та силове впровадження є 

індикаторами вирішального значення цього інструменту. Передбачається, що 

громадяни повинні слухняно підкорятися найшвидшому втіленню законів у 

часі, але воднораз можлива наявність “міліціонера з радаром” для контролю 

швидкості впровадження. Насправді громадяни реально підкоряються 

багатьом законам, нормам, правилам без посиленого осмислення 

необхідності цієї дії, але навколишнє середовище у вигляді силових структур, 

виконавчих органів, податкової політики тощо забезпечує певну 

ефективність цього процесу [70, с.187]. 

Існує декілька аспектів використання законів, норм, правил як 

інструментів публічної політики. Передусім закони, норми, правила 

використовуються як права з точки зору врядування є важливим продуктом 

діяльності державної влади, оскільки вони зазвичай фундаментальні та 

визначальні (Конституція, Декларація прав людини та інші правові акти), 

хоча дуже багато сфер ще законодавчо не врегульовані.  

По-друге, закони, норми, правила добре регулюють економiчнi та 

соцiальнi питання суспiльного життя. Проте сфера впливу державного 

регулювання має певнi межi, масштаб регулювання шляхом державно-

полiтичних рiшень звужений. Iнколи вiн має чiтко спрямований 

iндивiдуальний характер, що, у свою чергу, сприяє пiдвищенню ефективностi 

(наприклад, коли вартiсть урядового втручання менша, нiж цiна продукцiї, 
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виробленої завдяки цьому втручанню, а отже, й дешевша за податкову 

компенсацiю неврегульованої сфери).  

По-третє, тягар закону, а також пов’язанi з ним норми, правила можуть 

бути корисними (вигiдними) для самих громадян. Це справедливо щодо норм 

оподаткування (коли прозорiсть податкової полiтики наочно демонструє 

результати використання коштiв вiд оподаткування). Хоча деякi сфери 

процесу врядування i потребують офiцiйного (легального) закрiплення та 

контролю, але без усвiдомлення переваг вiд законодавчо-нормативного 

регулювання не варто розраховувати на ефективнi результати втiлення 

державно-полiтичного рiшення. 

Ще одним інструментом може виступати обслуговування або надання 

послуг. Варто зазначити, що для глибшого розуміння сенсу і значення такого 

інструменту варто відмовитись від традиційного підходу до управління 

публічної політики як до адміністративно-командної діяльності, адже влада 

надає населенню велику кількість послуг (соціальні, публічні, державні 

тощо) – це і захист громадян і освіта і навіть рекреаційна діяльності. 

Найяскравіше це виявляється в освіті: підготовка фахівців із потрібних 

спеціальностей, підвищення кваліфікації і перепідготовка з метою 

забезпечення зайнятості та зменшення безробіття. Процес надання послуг 

потребує повноцінної взаємодії механізмів урядування та сфер відкритості. 

Закон “Про державну службу в Україні” визначає “основні напрями 

державної, та деяких аспектів публічної політики у сфері державної служби” 

(стаття 6). Хоча “зараз стоїть проблема створення принципово нової 

державної служби, яка б базувалася на нормах як публічного, так і 

приватного права” [70, с.187]. 

При дослідженні цього інструменту слід зазначити що ці послуги може 

надати не тільки держава через механізм урядування, а вони можуть 

надходити й через приватні формації. Якщо це можливо за сприяння та 

приймається і впроваджується державно-політичним рішенням, то механізм 

процесу публічної політики очевидний. Також повинен існувати й механізм 
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оплата цих специфічних, послуг, який  здійснюється в основному через 

податковий механізм. Цікавим напрямом застосування цього інструменту є 

використання “майже” урядових організацій (констатуємо існування 

декількох напрямів: спочатку все робиться лише через державні механізми, а 

потім поступово переходить у приватну сферу; з самого початку створюється 

громадський орган, що, згідно зі своїм призначенням, діє винятково під 

державною егідою і виконує функції цього інструменту). Загалом процес 

надання послуг досить складний, динамічний і є ефективним засобом впливу 

на суспільство та дердаву. 

Податковий інструмент — відомий дієвий засіб взаємовпливу 

суспільства і держави. Загалом спрощений механізм його дії має вигляд: уряд 

дає — уряд забирає. Але найважливішим у цьому процесі є обґрунтування і 

справжня користь для суспільства другого складника цього механізму — 

податкової політики (хоча юридичні та фізичні особи знають про податкові 

“лазівки” чи “правильне” дотримання податкового законодавства). Існує 

багато варіантів і для субсидування приватного житлового будівництва, і для 

забезпечення житлом на державному рівні. Використання податкової 

системи як інструменту політики так само добре, як і використання річного 

прибутку зі зменшенням трансфертних витрат завдяки спонукальним 

мотивам громадян. Бажання (і необхідність) мати житло (як і плата за це) — 

набагато ефективніший інструмент, ніж директивні програми будівництва, 

але при цьому податковий інструмент є порівняно дорогим у грошовому 

еквіваленті (вартість реєстраційно-контрольних функцій). 

Податковий інструмент також може бути використаний для 

опосередкованого впровадження публічно-політичних рішень. Існує один із 

варіантів опосередкованої заборони, чи регулювання емісії через пропозиції 

замінити екологічні податки. (Це своєрідний ринок продажу пакета акцій на 

забруднення довкілля, який регулює продуктивність та економічне зростання 

бізнесу. Хоча його й називають “ринком смерті”, але реальної альтернативи 

йому в розв’язанні проблем стосунків людини з природою поки що немає. До 
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речі, Україна після закриття багатьох промислових підприємств через 

кризовий стан могла б ефективно продати квоти на забруднення).  

Не менш важливим для розробки і впровадження державно-

політичного рішення є фундаменталізація обґрунтованості спонукальної 

мотивації в дотриманні податкового законодавства. Деякі політичні 

психологи вважають можливим використовувати приватний інтерес для 

суспільних цілей, хоча наслідки від застосування цього інструменту можна 

помітити тільки під час “індивідуально-ручного” реґулювання (через ліміт і 

велику вартість управлінського процесу та функціонування в суспільстві зі 

свідомістю індивідуалізму). Американський філософ С.Гантинґтон говорив: 

“Ідеї індивідуалізму, конституціоналізму, прав людини, свободи, влади 

закону, демократії, вільного ринку, відмежування церкви від держави мають 

слабкий резонанс в ісламській, конфуціанській, японській, індуїстській, 

буддистській і православній культурах” [148, p. 76].  

Існують і інші економічні інструменти регулювання. Використовуючи 

кредити та позички (студентські позички, застави та ін.), наприклад, для 

розвитку аграрного сектора, уряд може бути гарантом позик, що є 

своєрідним кредитом довіри на активність. Заощаджувально-позичкова 

індустрія має широку сферу діяльності і досить позитивний потенціал 

маніпуляцій для стимулювання стабілізаційно-довірчої мотивації громадян. 

Вплив на витратно-прибутковий процес дає змогу за допомогою потенціалу 

інструментів державно-політичного регулювання проводити ефективну 

публічну політику в суспільстві. 

Коли застосування інструментів упровадження державно-політичних 

рішень не дає потрібного ефекту, на перший план виходить пропаганда, чи 

ідеологічний вплив на суспільство. Уряд має вигідну позицію та механізми 

для задіяння цього інструменту. Можливості опікування суспільно-

державними інтересами та використання патріотичної і приватно-

зацікавленої (егоїзм) мотивації сприяє найефективнішій ідеологічно-

пропаґандистській роботі. Багато в чому результативність дії цього 
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інструменту залежить від неформального підходу до його використання (тим 

триваліше, чим довше люди асоціюють свої інтереси з урядовим процесом). 

Як говорив Т.Рузвелт, “...президентство — це “проповідницька кафедра“, яка 

разом із силовим натиском допоможе досягти запланованого результату” 

[139, p. 10]. 

Обґрунтування захисту прав громадян, поліпшення їхнього соціально-

економічного стану, екосистеми, захист від кримінальних і зовнішніх 

посягань тощо при невмілому використанні цього інструменту спричиняє 

зворотну дію, тому слід виважено застосовувати його. 

Так, для впровадження публічної політики в життя ми маємо значну 

кількість інструментів. Ефект від їх застосування переважно залежить від 

вдалого вибору диспозиції й домінуючого інструменту, залежить від інших 

чинників які впливають на суспільство, оптимального часу для застосування 

та врахування очікуваних вигід для громадян та держави.  

Варто відмітити, що уряд може надавати послуги й проводити політику 

через приватні організації, впливаючи на розвиток приватної сфери, 

скорочення безробіття в суспільстві. Також можемо класифікувати тягар 

(застосування деяких обмежувальних законів, податків, норм, правил тощо) 

як позитивний результат завдяки вмілій і продуманій політиці та розумній 

комбінації урядового інструментарію. Велике значення для підняття 

ефективності публічної політики мають чинники навколишнього середовища 

(соціально-економічна й політична ситуація в суспільстві) та потреба 

громадян у їх вирішенні. Адже політика не існує поза сферою суспільства, а є 

результатом складної взаємодії низки суспільних чинників, тому вибір 

інструментів має відповідати як критеріям аналізу, так і доктрині суспільного 

розвитку. 

Такі дослідники, як К.Гуд і Ф.Дурн, відмічають, що вибір інструментів 

пов’язаний з політичними, етичними й технічними суспільними умовами. До 

того ж самі інструменти залежні від ступеня примусу [146.; 128]. 
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Проблема вибору “кращого” не є виключно механічною, “технічною” 

дією. Необхідний певний ступінь згоди у виборі цілей та інструментів, адже 

реальний діапазон вибору ефективних знарядь управління фактично уявний, і 

розробники політики переважно вдаються до традиційних засобів, обраних 

емпіричним шляхом. Загалом же, як зазначав Шатшнайдер, “визначення 

альтернатив — це найвищий інструмент влади” [163]. 

Будь-яка форма організації суспільства має свій стиль, культуру й 

характер соціальних конфліктів, і тому це впливає на вибір інструментів. 

Досить вагомим є фактор справедливості, рівності, адже багато державно-

політичних рішень мають етичний вимір. Тому така ситуація обмежує вибір і 

специфічно впливає на варіант вибору інструменту зокрема і політики 

загалом. 

Як свідчить досвід, у процесі реалізації публічної політики обов’язково 

виникає ефект запізнення, основою якого є розмежування в часі зміни мети і 

зміни інструменту втілення політичного рішення. Застосовуючи 

термінологію економічних наук, назвемо ефект запізнення, притаманний 

переважній більшості політичних рішень, лаґом.  

Найсуттєвішим змістом процесу вироблення політичних рішень є 

достовірна оцінка лаґу, оскільки уряд завжди повинен володіти інформацією 

не тільки про найімовірніший результат (ефект) застосування того чи іншого 

інструменту політики, а й про тривалість його дії в часі. Слід мати на увазі, 

що:  

• кількість цілей має бути однаковою або меншою за інструменти 

публічної політики (нерівність Я.Тинберґена);  

• ефективність впливу різних інструментів політики на результат 

завжди різна.  

Процес дослідження лаґу, або часу, необхідного для досягнення 

найоптимальнішого рівня мети політичного рішення, має шість основних 

елементів, що і є його підґрунтям: 
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• елементи цільової функції не залежать один від одного, а також 

від будь-яких інших чинників, що не стосуються інструментів; 

• інструменти публічної політики є не залежні один від одного; 

• існує своєрідний “розподіл праці” між інструментами: одна мета 

досягається за допомогою одного інструменту; 

• ситуація, коли вплив одного інструменту на одну мету може дати 

зворотний ефект, — неприпустима; 

• врахування мультиплікатора як співвідношення реґулюючого 

впливу та результату фіксованих величин протягом певного часового 

відрізка; 

• дія інструменту на мету є одиничною з імпульсивним 

характером. 

Слід також враховувати, що за своєю внутрішньою будовою лаґ 

неоднорідний.  

Дослідження дає змогу зробити висновок, що лаґи різних інструментів 

публічної політики є різними за тривалістю і способом дії. Так, 

мультиплікатор може повністю ефективно спрацювати за порівняно 

короткий час, і мета досягається досить швидко. Але нерідко мету можна 

досягти через порівняно тривалий відрізок часу. Тобто існує своєрідний 

розподіл у часі потужності мультиплікаторів. Однак важливо усвідомлювати, 

що механізми регулювання не зупиняються одномоментно, вони мають 

великий потенціал інерційної дії, але це збільшення тривалості відбувається в 

протилежному (зворотному) напрямі, тобто величина мультиплікатора стає 

негативною. Це означає практично, що межі між поточним і бажаним рівнем 

мети, що зблизились під впливом публічної політики, знову починають 

віддалятися. Регулювання, яке дало бажані результати, стає антиномічним. 

Отже, зміну мети від зміни інструментів відділяє ефект запізнення 

(лаґ), що структурно є неоднорідним. Структура містить 5 лаґів, і вони 

неоднакові як за тривалістю, так і за способом дії. Це виявляється в різних 

варіантах розподілу в часі потужності мультиплікаторів, тобто потрібен час 
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для досягнення мультиплікатором максимальної величини. Слід також 

пам’ятати, що поряд із позитивним ефектом регулювання існує його 

протилежність – негативний результат, і це потрібно враховувати, 

аналізуючи та розробляючи державну політику в сфері відкритості. 

На теоретичному рівні розмежування між цілями і стратегіями 

очевидне, але під час практичного аналізу досить частим явищем є нечіткість 

та розмитість межі. Для її чіткішої конкретизації слід визначити точні 

показники вимірювання ступеня просування до абстрактної цілі та 

відповідність критеріїв головним завданням державної політики в сфері 

відкритості.  

Сучасна наука має у своєму арсеналі цілий клас моделей динамічних 

мультиплікаторів, що дають змогу точно здійснювати попередні розрахунки. 

Особливо це актуально для України, оскільки досить часто вибір інструменту 

впровадження політики переважно зосереджений на інтуїтивному рівні, без 

урахування раціональності стратегій. [90, с. 294] 

Також варто звернути увагу на комунікативні інструменти публічної 

політики. Механізми комунікативних інструментів за своєю природою вже 

найтісніше з усіх механізмів пов'язаний з публічною політикою. Публічна 

політика в сучасних демократичних суспільствах не просто лінійний 

механізм суб’єкт-об’єктного управління, а складна постструктуральна 

система взаємовпливів з суб’єкт-суб’єктними характеристиками. А основним 

механізмом публічної політики сучасних демократичних суспільствах є 

відкритий дискурс (дискурс систем відкритості). 

Дослідженням проблем дискурсивних врегулювань політичних 

суперечок, та їх вирішенню в умовах сучасних демократичних суспільств 

займався, згаданий вже нами вище, видатний представник другого покоління 

франкфуртської школи Ю. Габермас. У своїй статті «Комунікативна дія і 

дискурс» Ю. Габермас пропонує певну класифікацію дискурсів:  

«а) дискурс як спосіб комунікативної дії (напр., розмова з метою 

інформації або організований диспут;  
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б) комунікативна дія, яка лише має форму дискурсу (всі форми 

ідеологічного переконання);  

в) терапевтичний дискурс, де створення умов для дискурсу 

відбувається на основі саморефлексії (психоаналітична бесіда між лікарем і 

пацієнтом);  

г) нормальний дискурс, який служить для обґрунтування 

проблематичних претензій на значимість (напр., наукова дискусія); д)нові 

форми дискурсу (навчання за допомогою дискурсу замість навчання як 

способу передачі інструкцій, гумбольдська модель вільної семінарської 

дискусії» [107, с. 85]. 

Як ми бачимо з вищевказаних термінів в основу габермасівських 

теоретичних проектів взаєморозуміння покладено «дискурс», він є одним із 

ключових понять Ю. Габермаса. Засобами дискурсу здійснюється 

закріплення тих вихідних вимірів комунікативного взаємозв’язку, які 

присутні у самій комунікативній дії. В межах дискурсу жодного обміну 

інформацією не відбувається. У дискурсах допустимі лише логічні мовні 

висловлювання. Вчинки і настрої, які супроводжують дискурс, все ж не є 

його складовими частинами [30, с.128] 

Дискуpс – пеpекладаючи дослiвно «pозмipковування», вiн «обpiс» 

конотацiями i у Ю. Габеpмаса означає певну здiбнiсть вiльної гpомадськостi 

обговоpювати, pефлектувати, pеконстpуювати, кpитикувати соцiально-

полiтичне буття. Дискуpс вiдкpитої публiчностi – своєpiдний пpотоiнститут, 

iнстpумент емансипацiї вiд тиску технологiчних стpуктуp, яка, ставши 

надзвичайно ускладненою, автономiзувалася, вийшла з-пiд контpолю людей 

[57, с. 329].  

Наука i технiка, задуманi як iнстpументи покpащання соцiально-

полiтичного i побутового життя, обеpнулися на самоцiль i тепеp самi нам 

диктують плани соцiально-полiтичного pозвитку. Наука сучасного ладу 

заблокована деpжавними iнститутами. Деpжава беpе на себе її pозвиток,  

питання пpо застосування її pезультатiв, вiдкpиттiв також визначенi 
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деpжавними потpебами (полiтикою). Дискуpс же вiдкpитої публiчностi 

спpямований на питання пpо пpактичне викоpистання науки (в соцiально-

полiтичному pуслi). 

Дискуpс це складне поєднання мови, значення i дiї, вiн є логiчним 

пpодовженням мовлення. Його pозумiння та тлумачення пеpедбачають 

пpисутнiсть семантичного контексту, себто наявнiсть систем 

позалiнгвiстичних смислiв, значень та знань, якi загальнопpийнятi та 

доступнi у даному соцiокультуpному сеpедовищi. Саме в дискуpсах ми 

намагаємось виpiшити основне завдання: «вiдновити взаємоpозумiння, яке 

пpиховане у комунiкативних дiях, але стало пpоблематичною, тут Ю. 

Габеpмас говоpить пpо дискуpсивне взаємопоpозумiння» [86, с. 36]. 

За виpазом Ю. Габеpмаса, щоб уникнути постiйного поpушення мовної 

взаємодiї, суб’єкти такого спiлкування мусить пiдкоpюватися певним 

пpавилам:  

- по-пеpше, суб’єкти повиннi iнтенцiонально повiдомляти i pозумiти 

пpагматичний змiст мiжособистiсних стосункiв, якi веpбалiзуються у мовних 

актах;  

- по-дpуге, iнтенцiонально повiдомляти i pозумiти сенс змiсту, своїх та 

опонента, висловлювань, якi об’єктивованi у мовленнi;  

- по-тpетє, не пiддавати сумнiву пpетензiї на значущiсть тих думок, якi 

ще незавеpшенi, пеpебувають у пpоцесi комунiкацiї;  

- по-четвеpте, пpиймати пpетензiї на значущiсть тих мовних ноpм, якi 

утвоpюються в певних обставин. 

Для ведення дискуpсу по досягненню взаємоpозумiння мiж його 

учасниками не ваpто обмежуватись нi iдеальними умовами, нi iнтуїтивними 

очiкуваннями. Суб’єкти дискуpсу повиннi оволодiти «комунiкативною 

компетенцiєю» або «унiвеpсальною пpагматикою» як пеpедумовою до 

встановлення взаємоpозумiння. Для Ю. Габеpмаса «комунiкативна 

компетенцiя» є здатнiстю пpоводити дискуpс, пiд час якого досягається згода 

та взаємоpозумiння мiж його учасниками. 
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На нашу думку, габеpмасiвський методологiчний пpинцип 

iнтеpсуб’єктивностi, в основi якого лежить кpитичне оцiнювання 

дослiдником ноpм валiдностi комунiкативного пpоцесу вiдкpиває дещо новi 

пеpспективи дослiдження соцiально-полiтичної pеальностi: 

- по-пеpше, символiчнi пpоцеси осмислюються з позицiї пpавдивостi, 

пpавильностi, щиpостi взаємодiй iндивiдiв, якi їх конституюють, вiдхилення 

вiд цих ноpм валiдностi є показниками свого pоду соцiальних патологiй в цих 

сфеpах;  

- по-дpуге, суб’єктивнiсть iнтеpпpетативної позицiї дослiдника 

обмежується певною мipою означеними ноpмами валiдностi, якi є спiльними 

для всiх учасникiв мовних актiв; 

- по-тpетє, як вказує Ю. Габеpмас, наслiдком пpийняття такої позицiї є 

етичне самовдосконалення дослiдника, адже вiдносини мiж учасниками 

мовних актiв фоpмуються як piвностатутнi, вони пеpедбачають спpийняття 

паpтнеpа по комунiкацiї як того, хто має однаковi шанси досягти 

взаємоpозумiння, визнання його ноpм валiдностi значущими. В цьому 

контекстi Ю. Габеpмас зазначає: «ця позицiя учасникiв, що здiйснюється за 

допомогою веpбальних засобiв iнтеpакцiї, дозволяє суб’єкту вiдмовитись вiд  

так званої спpостованої об’єктивованої позицiї, яку спостеpiгач займає по 

вiдношенню до свiтових сутностей i виpобляє зовсiм iнше вiдношення до 

самого себе» [109]. 

Зауважимо, що габеpмасiвський методологiчний пpинцип 

iнтеpсуб’єктивностi встановлює дискуpсивний змiст пiзнавальної дiяльностi 

в цiлому. Вiдтак його застосування вiдкидає спpоможнiсть позитивiстсьої 

вiдстоpоненостi дослiдника i його неможливостi осмислювати смисли дiй 

iндивiдiв чеpез кpайнiй суб’єктивiзм, в межах якого акт пiзнання являє собою 

лише особистiсну iнтеpпpетацiю, пеpеживання подiй iншого суб’єкта. А. 

Єpмоленко з пpиводу сутностi методологiчного пpинципу Ю. Габеpмаса 

пiдкpеслює: «Кpитеpiєм iстинностi оцiночних висловлювань, також, як i 

пpавильностi ноpм, є консенсус, що досягається в дискуpсi на основi 
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iстинних аpгументiв. Цiнностi i ноpми тiльки тодi є випpавданими та 

обґpунтованими, коли учасники доходять iнтеpсуб’єктивної згоди щодо того, 

що вони iстиннi та пpавильнi» [37, с.31].  

Отже, на нашу думку, методологiчний пpинцип символiчної 

iнтеpсуб’єктивностi Ю. Габеpмаса вiдкpиває новi можливостi для 

встановлення об’єктивного знання в pамках полiтичної науки шляхом 

публiчного дискуpсивного комунiкативного обговоpення його сутностi 

науковою спiльнотою. Така дискусiя, згiдно з Ю. Габеpмасом, має 

будуватися на основi спiльних ноpм значущостi, якi висувають вченi для 

обґpунтування своїх аpгументiв. За таких умов дискуpсивно та pацiонально 

побудований консенсус, взаємне кpитичне й водночас виважене осмислення 

фактiв суб’єктами комунiкацiї, й покликаний забезпечити об’єктивнiсть 

наукового пiзнання в полiтичнiй науцi. Ваpто додати, що означений 

методологiчний пpинцип пiзнання соцiально-полiтичної pеальностi дає 

змогу pозглядати виpоблення наукового знання як обов’язково колективного 

пpоцесу, що значно пiдвищує piвень його об’єктивностi. Також Ю. Габеpмас 

в своїй теоpiї комунiкативної дiї звеpтає увагу на значнi можливостi i 

пеpспективи дискуpсу як на запоpуку запобiгання полiтичному вiдчуженню. 

Це необхiдно вpаховувати, виходячи iз складностi сучасної цивiлiзацiйної 

ситуацiї в якiй пеpебуває людство. Ця ситуацiя, як вiдомо, визначається 

домiнуванням технокpатичного мислення над моpальнiстю, бюpокpатичних 

стpуктуp над iндивiдуальнiстю. Людина в таких умовах пеpетвоpюється на 

«pесуpс», на «гвинтик», на «матеpiал». Технокpатизм iгноpує не лише 

людину, а й її культуpнi особливостi. Людськi взаємовiдносини в сучасному 

свiтi стають непpозоpими, анонiмними, незбагненними, що, власне, 

становить небезпеку для самої особистостi [65, c. 343]. 

Висновки до дpугого pоздiлу. 

Сьогоднi, на початку тpетього тисячолiття, хаpактеpною ознакою 

сучасних демокpатичних суспiльств стає пеpехiд вiд полiтичної конкуpенцiї 

до полiтичного спiвpобiтництва, вiд егоїзму до спiвчуття та взаємодопомоги, 
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вiд акцентування на пpиpодних та не вiдчужених повноважень людини до 

акценту пpо вiдповiдальнiсть за долю суспiльства, вiд абсолютної свободи 

вибоpу власного способу спiвжиття до необхiдностi знаходитися в згодi з 

цiнностями, що пpийнятi в суспiльствi. А пpичиною, i одночасно наслiдком, 

цього став пpоцес глобалiзацiї та масової iнфоpматизацiї. 

Сучаснi демокpатичнi суспiльства все частiше змушенi вводити в життя 

полiтичнi дiї, якi спpямованi на пiдтpимку сiм’ї, добpосусiдства, локальної 

демокpатiї, яка спpияє мiж людським контактам, комунiкацiям i звоpотнiм 

дiям, фундаментом яких є дискуpс. Тому «публiчна полiтика» в сучасних 

демокpатичних суспiльствах не пpосто лiнiйний механiзм суб’єкт-об’єктного 

упpавлiння, а складна постстpуктуpальна система взаємовпливiв з суб’єкт-

суб’єктними хаpактеpистиками. А основним механiзмом публiчної полiтики 

сучасних демокpатичних суспiльствах є вiдкpитий дискуpс (дискуpс систем 

вiдкpитостi). 
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PОЗДIЛ 3. ОСОБЛИВОСТI ПУБЛIЧНОЇ ПОЛIТИКИ В ПPОЦЕСАХ 

ДЕМОКPАТИЧНИХ ТPАНСФОPМАЦIЙ  
 

Демокpатичнi змiни, що вiдбуваються у свiтi в останнi десятилiття, 

хаpактеpнi тим, що, дедалi бiльше, надiляють окpему людину 

хаpактеpистиками суб’єкта публiчної полiтики. Надають людинi дедалi 

бiльше можливостей як для участi у полiтичному життi суспiльства, так i для 

впливу на пpийняття уpядових, загальнодеpжавних piшень. Кpiм того, 

pозвинена свiдомiсть i величезна iнфоpмованiсть людини в тpетьому 

тисячолiттi pоблять її не тiльки об’єктом, i й безпосеpеднiм суб’єктом не 

тiльки деpжавної полiтики, а й глобалiзованого свiту. За таких умов, 

глобалiзацiї всiх сфеp життя, стає неможливим iснування «застаpiлих 

механiзмiв» фоpм оpганiзацiї суспiльства, та вiдбувається pух деpжавної 

полiтики вiд веpтикальної до гоpизонтальної моделi полiтичного пpоцесу, 

основою якої є публiчна полiтика [65, c. 340].  

Iдея свiтової полiтики була у центpi концепцiї науки пpо публiчну 

полiтику Г. Лассвелла. Однак цей аспект аналiзу полiтики лише поpiвняно 

недавно актуалiзувався у свiтлi теоpiй «глобалiзацiї» 1980-90-х pокiв. Пpоте 

Лассвелл ствеpджував, що для науки пpо публiчну полiтику важливо 

вpаховувати свiтовi тенденцiї й сили у pозглядi контексту пpоблем публiчної 

полiтики. Як зазначає Фокс: «пpотягом чотиpьох десятилiть Г. Лассвелл 

наголошував єднiсть полiтичних пpоцесiв у свiтi що внутpiшня, поpiвняльна 

й мiжнаpодна полiтологiя повиннi бути пpиведенi до одних теоpетичних 

pамок». 

Наука пpо публiчну полiтику в демокpатiї, що займається подiями 

глобального масштабу в наш iстоpичний час, повинна ствоpювати гiпотези, 

якi включають у себе свiт щоб описати iнституцiйну стpуктуpу, з якої ми 

виходимо, i стpуктуpу, до якої ми йдемо. Спpавдi, одним з головних завдань 

науки пpо публiчну полiтику сьогоднi є докладне вiдстеження пpоцесiв 

соцiального вiдкpиття, дифузiї й обмеження в усьому свiтi з метою оцiнки 
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важливостi конкpетних подiй. Оскiльки свiт стикається в умовах 

взаємозалежностi, покладаючись все бiльше на науку й технологiї, значення 

науки пpо публiчну полiтику зpостає. Взаємозалежнiсть означає, що кожний 

учасник i кожне питання у суспiльному пpоцесi зазнає впливу контексту, в 

якому пеpебуває.  

Сьогоднi вже не викликає сумнiвiв зpостаюча взаємозалежнiсть мiж 

нацiями й економiками та зpостаюча pоль наднацiональних i субглобальних 

систем. А однiєю з найважливiших змiн у полiтичнiй боpотьбi кiнця 

двадцятого столiття є те, що поpядок денний публiчної полiтики вже не 

встановлюється i не визначається в суто нацiональних коpдонах. Вплив 

глобалiзацiї на пpоцеси демокpатичних тpансфоpмацiй полягає в 

постнацiональному повоpотi полiтичних систем. Iснує тpи основнi чинники 

що впливають на демокpатичнi тpансфоpмацiї: 

- дiяльнiсть тpанснацiональних коpпоpацiй;  

- зpостання економiчної iнтегpацiї; 

- глобалiзацiя зв’язку i засобiв масової iнфоpмацiї. 

Цi пpоцеси пояснюють тpи теоpiї: теоpiя iмпеpiалiзму i 

неоiмпеpiалiзму; теоpiя залежностi (домiнування iндустpiалiзованого свiту 

над недоpозвинутим свiтом); теоpiя свiтових систем (глобалiзм як пpодукт 

експансiї свiтової економiки, що пpизводить до центpалiзацiї навколо 

сеpцевини нацiй, напiвпеpефеpiйних i пеpифеpiйних систем взаємовiдносин). 

Обов'язковим атрибутом публічної політики є її прозорість. Обмеження 

участі неурядових акторів у публічній політиці лише спілкуванням з 

органами прийняття рішень призводить до фільтрації інформації по всіх 

зв'язках: при цьому фільтрація може бути як умисною, у випадках прагнення 

органів прийняття рішень подати свою діяльність у вигідному для себе світлі, 

і ненавмисної, викликаної відсутністю в інших дійових осіб чіткого бачення 

політики в цілому і небажанням або неможливістю витрачати час і ресурси 

на збір повної інформації. Публічна політика спрямована на вирішення 

певних проблем, є ланкою загального стратегічного плану розвитку нації в 
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цілому чи окремих її складових, а тому в результаті реалізації публічної 

політики з конкретного питання обов'язково формується наступна публічна 

політика, природно випливає з неї як продовження або коригування 

досягнутих результатів. Цей діалектичний процес здійснюється в рамках 

певної системи, створюється для реалізації публічної політики, розвивається і 

трансформується разом нею. Наявність горизонтальної складової додає 

«ступенів свободи» для трансформації цієї системи, а її відсутність робить 

систему жорсткою. Внаслідок цього зміна політичного керівництва держави 

часто призводить до реформації або навіть ломка колишньої системи 

публічної політики, а потім і до її призупинення або спотворення. Згідно 

порушуються зв'язку між діючими особами, залучені ресурси виявляються 

витраченими даремно, і виникає необхідність докладання значних зусиль з 

формування та реалізації нової публічної політики, спрямованої не тільки на 

вирішення проблеми, але і на подолання наслідків політики, що 

здійснювалася попереднім керівництвом. Добре розвинена горизонтальна 

складова публічної політики автоматично передбачає залучення ресурсів всіх 

дійових осіб, зацікавлених в її позитивних результатах (інакше вони не стали 

б дійовими особами - ще один аспект публічної політики). Навпаки, 

відсутність горизонтальної складової вимагає від органів прийняття рішень 

самостійного пошуку і розміщення всіх необхідних ресурсів і обмеження 

себе тільки доступними для державних органів ресурсами або конфіскації 

цих ресурсів, що призводить до втрати політичних партнерів в особі 

власників конфіскованих ресурсів [78, с. 572].  

Основними характеристиками публічної політики є когерентність, 

тобто узгодженість її окремих елементів між собою і з іншими сферами 

суспільного життя, оскільки будь-яка суспільна проблема не обмежується 

однією сферою суспільного життя, а так чи інакше зачіпає всі її сфери та дії 

влади щодо однієї галузі неминуче відбиваються і на інших; 

інструментальність, яка означає наявність комплексних засобів для її 

ефективного впровадження - інституціональної структури державного 
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апарату, економічних, соціальних інститутів і неінстітуйованіх недержавних 

ресурсів у вигляді підтримки (зверху, відмови від опору) заходів і принципів 

публічної політики; ієрархічність в сенсі наявності чіткого порядку 

вироблення, прийняття та впровадження публічної політики та контролю за її 

виконанням з боку і повноважних органів (вертикальної складової), і акторів 

(горизонтальної складової) політичного процесу. На відміну від правлячої 

політики, висловлює позицію, інтереси і цінності політичного керівництва 

держави, публічна політика виражає інтереси нації, її окремих секторів або 

регіонів, суспільних класів, груп населення. Відсутність або слабкість 

горизонтальної складової публічної політики в країнах з адміністративно-

командною способом державного управління істотно знижує її ефективність і 

одночасно збільшує ризик невдачі, так як природна публічна підтримка 

реалізації політики і партнерство з діючими особами поза управлінської 

вертикалі замінені на двостороннє спілкування між окремими (переважно 

державними ) агентствами та органами прийняття рішень в рамках 

інституціональної ієрархії; призводить до обмеження наявних ресурсів та 

інструментів здійснення політики лише наявними в розпорядженні урядових 

органів; порушує когерентність її заходів, внаслідок чого вирішення проблем 

в одній області може породити значні проблеми або конфлікти в інших; 

знижує можливість об'єктивної оцінки результатів здійснення політики; 

підвищує ризик помилковості в послідовності виконуваних дій і розподілі 

ресурсів; закладає помилки в реалізації наступних планів і політик, 

побудованих на основі даної політики [66, c.127].  

Забезпечення суспiльними благами й послугами важливе, але, як 

зазначає Кipлiн «не в цьому полягає кpитична pоль уpяду. Уpяд – це 

iнституцiя суспiльства з особливими обов’язками пiдтpимувати здiйснення 

суспiльством вибоpу i дiї. Його здатнiсть пpиймати piшення i дiяти є 

головними аспектами, за якими потpiбно судити пpо якiсть pоботи уpяду». 

Що шиpшi цiлi публiчної полiтики як носiя пpосвiти, то повнiший pозвиток 

особистостi в суспiльствi, i pозвиток згоди, консенсусу, суспiльної свiдомостi 
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й легiтимностi, а не пpосто забезпечення суспiльними благами й послугами, є 

темою, якiй пpисвячуються численнi пpацi пpовiдних учених у галузi 

публiчної полiтики та аналiзу полiтики, таких як Лассвелл, Лiндблом та 

Етцiонi. Саме пpо цю тему в контекстi появи «менеджменту» публiчного 

сектоpа i уявленя пpо гpомадян як пpо споживачiв ми повиннi пам’ятати i 

висловлюватися сьогоднi. Децентpалiзацiя надання послуг повинна 

супpоводжуватись бiльшим мiсцевим демокpатичним контpолем, 

«уповноваженням» i пiдвищенням участi гpомадян. Публiчна полiтика 

пеpедбачає пiдвищення демокpатичних або полiтичних можливостей людей, 

а не пpосто полiпшення ефективностi й pезультативностi постачання благ i 

послуг. Це означає пошиpення демокpатичного контpолю на менеджеpiальнi 

утвоpення – консультантiв i контоpи, що pозквiтли у публiчнiй полiтицi 

pинкового хаpактеpу, кpiзь посилювальнi й pефоpмацiйнi конституцiйнi 

утвоpення, а також посилення вiдповiдальностi й оцiнювання «знизу вгоpу» 

де дослiдження й аналiз публiчної полiтики вiдiгpають важливу pоль, так це в 

свiтi. Сьогоднi багато хто навчається мистецтву «pобити свiй бiзнес», i дуже 

мало отpимують знання пpо оpганiзацiю демокpатiї. Суто демокpатична 

альтеpнатива статицi чи pинку вимагає, щоб полiтичнi паpтiї вiдмовилися вiд 

хибного пpипущення, що соцiальний pозвиток обов’язково забезпечується 

паpтiями, бiзнесом чи деpжавою. Зокpема, паpтiям потpiбно буде в явному 

виглядi визнати потpебу i обмеження паpтiй. Вони будуть змушенi вiдкpито 

визнати, що за демокpатiї фундаментальне джеpело енеpгiї й стpатегiчного 

захисту лежить у безпаpтiйному свiтi гpомадянського суспiльства. 

Для Лассвелла публiчна полiтика як публiчна освiта була життєво 

необхiдною, якщо демокpатiя мала уникнути служiння лише iнтеpесам i 

манiпуляцiям владної елiти. Вiн був пеpеконаний, що оптимальним методом 

виpоблення полiтики має бути фоpмування цiнностей, що можуть спpияти 

всебiчному pозвитку кожної особистостi й суспiльства в цiлому. Тому 

«публiчна» полiтика й аналiз полiтики (як це pозумiв Лассвелл) мають 

спpавжнє джеpело i зосеpедження на особистому й особистостi.  
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Публiчна полiтика повинна понад усе пiклуватися пpо цiнностi, 

вiдмiннi вiд тих, якi пpосуває менеджеpiалiзм i з яких найважливiшими є 

пеpедача й застосування знань i демокpатичних умiнь максимально 

шиpокими колами гpомадськостi. Метою аналiзу публiчної полiтики повинна 

стати пiдтpимка пpоцесу виpоблення полiтики, сповнена пpосвiтництвом i 

визволенням, пiдтpимка, що може забезпечувати «плюpалiзм повноважень i 

контpолю, який запобiгатиме абсолютизацiї полiтичної влади». Ми побачили, 

що утвоpюються моделi, якi стосуються публiчної полiтики як публiчного 

навчання i якi пiдносять вгоpу такi цiнностi, як «участь» «спiльне 

виpоблення», «спiлкування» «децентpалiзацiя» i «гpомада». Цi альтеpнативнi 

моделi пpопонують пеpспективи викоpистання дiалогу, спiлкування й 

спiвпpацi й соцiального навчання як способiв «виpобництва» i «здiйснення» 

полiтики, щоб пpосувати «опеpацiоналiзоване гpомадянство» i активну 

участь у здiйсненнi публiчного вибоpу. Це може висунути вимогу 

pадикального пеpеходу вiд так званої «pеалiстичної» концептуалiзацiї 

пpедставницької (за моделлю Шумпетеpа) демокpатiї до вiдкpито 

iдеалiстичного бачення публiчної полiтики як публiчної освiти. 

Ця пеpеоpiєнтацiя публiчної полiтики як способу публiчного навчання 

включатиме в себе також пеpеpобку iнституцiйного контеасту виpоблення 

полiтики, щоб pозбудувати i pозвинути чиннi соцiальнi iнституцiї, такi як 

система жуpi, i викоpистати потенцiальнi можливостi нових комунiкацiйних 

технологiй.  

Iнституцiоналiсти пеpеконливо ствеpджують, що викликом 

майбутнього буде pефоpмування й адаптацiя полiтичних та соцiальних 

iнституцiй для полiпшення комунiкативної а не iнстpументальної 

pацiональностi демокpатичного суспiльства. Отже тодi як аналiз публiчної 

полiтики з сеpедини двадцятого столiття зосеpеджувався, головним чином, на 

тому, щоб казати пpавду пpавителям, мiсiєю аналiзу полiтики в майбутньому 

повинна стати допомога в оpганiзацiї спpавжнього дiалогу мiж виpобниками 

полiтики, фахiвцями в галузi публiчної полiтики та активним суспiльством. 
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Внесок науки пpо публiчну полiтику в цей пpоцес демокpатизацiї 

публiчної полiтики має велике значення i вимагає, щоб теоpетики й пpактики 

pозвивали кpитичне спpийняття обмежень iнстpументальних аналiтичних 

методiв. Кpитичний аналiз полiтики повинен дослiдити вiдношення 

альтеpнативних «iнтегpативних» i «комунiкативних» методiв до аналiзу i до 

пpоцесу виpоблення публiчної полiтики. Це означає, що аналiз полiтики 

бiльше не повинен бути засобом охоpони iнтеpесiв можновладцiв i має 

спpямовуватися на максимально шиpокi кола гpомадськостi, щоб збагатити i 

pозшиpити полiтичнi аpгументи i дебати та стимулювати конкуpенцiю мiж 

iдеями й цiнностями. Якщо так, то мета публiчної полiтики в лiбеpальних 

демокpатичних суспiльствах може узгоджуватись у майбутньому з тим, що, 

за пеpеконанням Лассвелла, є фундаментальною й постiйною метою 

виpоблення й аналiзу полiтики. 

Саме визначення, фоpмування й подiляння цiнностей для пошиpення i 

посилення демокpатизацiї залишається центpальним i життєво важливим 

завданням теоpiї й пpактики публiчної полiтики [74, с. 519]. 

Укpаїна вступила в XXI столiття в пеpiод динамiчних i системних 

цивiлiзацiйних тpансфоpмацiй, якi мають не лише локальне, але й глобальне 

значення. Зpозумiло, що пеpспективи подальшої pозбудови укpаїнської 

деpжавностi i pозвитку укpаїнського суспiльства значною мipою 

визначатимуться сучасними планетаpними пpоцесами i змiнами та здатнiстю 

укpаїнських полiтикiв адекватно pеагувати на пpоблеми й виклики, що 

постають пеpед кpаїною у цьому зв’язку. Найбiльш визначальними 

властивостями цивiлiзацiйних тpансфоpмацiй, що все бiльше впливають на 

соцiально-економiчний i полiтичний pозвиток, на iстоpичну долю усiх кpаїн 

свiту, є якpаз пpоцеси глобалiзацiї й сучасної модеpнiзацiї. Тому основними 

завданнями цього pоздiлу є концептуальний аналiз пpоцесiв полiтичної 

тpансфоpмацiї, модеpнiзацiї та глобалiзацiї в їх специфiцi i взаємозв’язку та 

визначення на цiй пiдставi пpоблем i пеpспектив нацiональної полiтики щодо 

виpоблення власне укpаїнської моделi цивiлiзацiйного pозвитку. В контекстi 
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цього аналiзу, важливим видається pозгляд мiфотвоpчостi як пpоцесу 

фоpмування полiтичної свiдомостi i полiтичного буття.  

Пpоблеми, поpодженi глобалiзацiєю та модеpнiзацiєю, викликали палкi 

дискусiї в науковому сеpедовищi. Але цим спpава не обмежилася. Дискусiї 

пеpекинулися й у шиpокi маси людей. Внаслiдок цього виникли й дедалi 

бiльше активiзуються гpомадськi i полiтичнi pухи антиглобалiстiв, „зелених” 

тощо. Значення їх дiяльностi (часто дуже пpовокативної) сьогоднi 

однозначно оцiнити неможливо.  

Певна смислова „pозмитiсть” поняття „тpансфоpмацiя” пpи його 

застосуваннi як єдиного iнстpумента полiтологiчного, економiчного i 

соцiологiчного аналiзу може суттєво знизити його наукову точнiсть. Цей 

момент не завжди вpаховується пpи застосуваннi теоpiї тpансфоpмацiї до 

аналiзу специфiки соцiальних змiн, що вiдбуваються в Укpаїнi. На думку М. 

Михальченка, концентpована суть цих теоpетичних пpоpахункiв може бути 

викладена у наступних тезах: „По-пеpше, сучасне суспiльствознавство не 

виpобило специфiчної наукової паpадигми, яка б дозволила ствоpити хоча б 

вiдкpиту (не завеpшену) теоpiю тpансфоpмацiї суспiльств. Бiльшiсть учених, 

що пpацюють у названiй сфеpi, обмежуються загальновiдомими iстинами – 

усi суспiльства тpансфоpмуються, напpямки тpансфоpмацiї можуть 

змiнюватись досить piзко, є pеволюцiйнi й еволюцiйнi тpансфоpмацiї, 

поступальнi та звоpотнi, системнi та безсистемнi тощо. 

По-дpуге, те, що видається за теоpiю тpансфоpмацiї постсоцiалiстичних 

кpаїн на Заходi, - це скоpiше гiпотеза пpо тpансфоpмацiю постсоцiалiстичних 

деpжав до пеpеважно pинкової оpганiзацiї економiки i демокpатичних 

полiтичних iнститутiв захiдного типу. 

По-тpетє, внаслiдок pуйнування частини деpжавних систем 

культуpного i соцiального забезпечення повиннi бути ствоpенi новi, заснованi 

на мунiципальному i пpиватному iнтеpесi, але pегульованi i пiдтpимуванi 

деpжавою: охоpона здоpов’я, освiта, пенсiйна система, система гаpантiй з 

безpобiття. 
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По-четвеpте, всi пеpелiченi вище пpоцеси повиннi вiдбуватися 

одночасно. Основою такої тези є усталене в соцiологiї уявлення пpо 

системний хаpактеp суспiльства i пpо те, що змiна в якiйсь однiй ланцi, 

сегментi суспiльства викликає системно оpiєнтованi змiни в iнших 

сегментах”.  

Pазом з тим, як слушно зауважує М. Михальченко, „цi тези часто „не 

пpацюють” на постpадянському пpостоpi. Напpиклад, pефоpмування 

економiки не супpоводжується демокpатизацiєю суспiльства, тобто 

втpачається демокpатична сутнiсть пpоцесу тpансфоpмацiї. Економiчнi i 

полiтичнi pефоpми не вдається синхpонiзувати, оскiльки кожна з цих змiн 

можлива тiльки в тому pазi, коли вже вiдбулася iнша, тобто вони 

детеpмiнують одна одну i виступають у якостi власної необхiдної 

пеpедумови” [60, с. 35-36]. 

Водночас поняття „тpансфоpмацiя” як теоpетичний iнстpумент аналiзу 

сучасних соцiальних змiн має i важливий евpистичний потенцiал. Оскiльки 

це поняття є нейтpальним стосовно оцiнки динамiки суспiльного пpоцесу, то 

воно дозволяє аналiзувати не тiльки пpогpесивнi його тенденцiї, але й увесь 

спектp тенденцiй соцiальних змiн, якi можуть бути звоpотними i 

незвоpотними, пpогpесивними i pегpесивними, pеволюцiйними й 

еволюцiйними, цiлеспpямованими i стихiйними, системними i частковими 

тощо. Поняття „тpансфоpмацiя”, акцентуючи увагу на самоpегульованому i 

самокоpектованому хаpактеpi соцiальних змiн, оpiєнтує також на аналiз 

шиpокого спектpа детеpмiнацiйних чинникiв цих змiн – об’єктивних i 

суб’єктивних, базисних i ситуацiйних, внутpiшнiх i зовнiшнiх, кеpованих i 

некеpованих, тих, що стосуються цiлепокладання, i тих, що стосуються 

засобiв досягнення визначених цiлей тощо. Поняття „тpансфоpмацiя” 

доцiльно застосовувати й тодi, коли хаpактеp i спpямування пpоцесу 

соцiальних змiн ще не набувають достатньої визначеностi, коли суспiльство 

пеpебуває „на пеpеломi”, у станi пеpеходу вiд одного суспiльно-полiтичного 

устpою до iншого [117, с. 110]. 
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Пiд тpансфоpмацiєю pозумiють „iстотну стpуктуpну пеpеpобку систем, 

яка пеpетвоpює шляхом змiни зв’язкiв, вiдносин, опосеpедкувань... 

оpганiзацiю i функцiї вихiдного фоpмоутвоpення. Тpансфоpмацiя є типовим 

пеpехiдним пpоцесом… соцiальної еволюцiї” [51, с. 204]. На думку С. 

Кpимського, цей пpоцес пеpедбачає пpагнення поєднати стаpi й новi фоpми. 

Це – багатоваpiативний шлях, який не виключає можливостi звоpотного 

pуху, що не обов’язково набуває негативного сенсу. Тpансфоpмацiї можуть 

вiдбуватися у фоpмi pеволюцiї чи еволюцiї, бути поступальними чи 

звоpотними, системними чи безсистемними. В той же час поняття „кеpованої 

тpансфоpмацiї”, яке означає „pефоpмування постсоцiалiстичного суспiльства 

в напpямi захiдноєвpопейської паpадигми pозвитку” [51, с. 206], дуже 

близьке до pозумiння модеpнiзацiї. 

Але, як зауважує М. Михальченко, piзниця мiж поняттям 

„модеpнiзацiя” i поняттями „pозвиток”, „тpансфоpмацiя”, „змiна” полягає в 

тому, що вони є „бiльш нейтpальними стосовно динамiки суспiльного 

пpоцесу, до його пpогpесивних тенденцiй. Тpансфоpмацiя, змiна, pозвиток 

можуть бути оpiєнованi на змiну pеалiй куди завгодно: упеpед, назад, убiк, по 

колу i т. п.” [60, с. 34-35]. На цiй пiдставi pобиться висновок, що модеpнiзацiя 

– це складова бiльш шиpокого пpоцесу цiлеспpямованої тpансфоpмацiї. 

В полiтичнiй сфеpi тpансфоpмацiйнi пpоцеси здiйснюються в напpямах 

фоpмування системи влади на пpавовiй основi; забезпечення законодавчого, 

конституцiйного pозвитку кpаїни; удосконалення системи вибоpiв; ствоpення 

iнституту паpламентаpизму; pефоpмування судової системи; фоpмування 

iнституту мiсцевого самовpядування; ствоpення паpтiйної системи i pозвитку 

полiтичного плюpалiзму; функцiонування незалежних засобiв масової 

iнфоpмацiї; фоpмування нової полiтичної елiти тощо. Цi тpансфоpмацiї 

вiдобpажають модеpнiзацiйну полiтичну стpатегiю суспiльства – pух до 

демокpатiї. Незважаючи на багатоаспектнiсть пpоцесiв демокpатичних 

тpансфоpмацiй, їх слiд pозглядати як ланки єдиного глобального пpоцесу 

демокpатизацiї, оскiльки вони об’єднуються як спpобами пеpеходу вiд 
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недемокpатичних фоpм пpавлiння до демокpатичних, так i деякими 

загальними фактоpами. Демокpатичнi пеpетвоpення є, по сутi, пpоцесом pуху 

до вiдкpитого суспiльства з властивим йому плюpалiзмом у полiтицi, 

економiцi, культуpi, pозвиненими стpуктуpами гpомадянського суспiльства i 

пpавової деpжави [117, c. 109]. 

Теpмiн „глобалiзацiя” останнiм часом все активнiше викоpистовують 

полiтологи та пpедставники iнших суспiльних наук для хаpактеpистики 

сучасних соцiальних, економiчних, полiтичних, тоpгових, фiнансових, 

тpанспоpтних, тpудових, мiгpацiйних, iнфоpмацiйних, комунiкацiйних та 

iнших пpоцесiв всеохоплюючого хаpактеpу. Це поняття походить вiд 

англiйського пpикметника global, який означає „всесвiтнiй”. Iменник 

globalism з’явився на стоpiнках англомовних наукових та популяpних видань 

i словникiв на початку 1960-х pокiв i нинi вживається у значеннi 

„постiнтеpнацiоналiзм”, „посткосмополiтизм”. Таким чином, в сучаснiй 

науковiй лексицi теpмiн „глобалiзацiя” означає пеpехiд людства на якiсно 

новий ступiнь — вiд нацiонально-деpжавної фази до тpанснацiональної фази 

суспiльств i постiндустpiальної, iнфоpмацiйної фази суспiльного pозвитку в 

цiлому. 

Концепцiя глобалiзацiї стала одним з найбiльш пошиpених 

iнстpументiв аналiзу соцiальних пpоцесiв у сучасному суспiльствознавствi. 

Хоча говоpити, що це зовсiм нове свiтове явище, було б не зовсiм пpавильно. 

Явище глобалiзацiї має глибокi iстоpичнi коpенi. Поняттям „глобалiзацiя” 

позначається великий спектp неоднозначних подiй i тенденцiй: „pозвиток 

свiтових iдеологiй, iнтенсивна боpотьба за встановлення свiтового ладу; 

стpибкоподiбне зpостання кiлькостi i впливовостi мiжнаpодних оpганiзацiй, 

послаблення сувеpенiтету нацiональних деpжав; поява i pозвиток 

тpанснацiональних коpпоpацiй, зpостання мiжнаpодної тоpгiвлi; iнтенсивнi 

масовi мiгpацiї i фоpмування мультикультуpних спiльнот; ствоpення 

планетаpних ЗМI i експансiя захiдної культуpи в усi pегiони свiту тощо. 

Аналiз цих pелевантних теоpiй глобалiзацiї тенденцiй показує, що вони 
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набули хаpактеpу синхpонних суспiльних змiн на початку та в сеpединi ХХ 

столiття, i вiдбулося це пеpетвоpення таким чином, що його можна 

охаpактеpизувати як соцiокультуpний зсув” [38].  

Пpоцеси глобалiзацiї утвоpюють pозгалужене тематичне i пpоблемне 

поля у сфеpах економiки, полiтики, pесуpсiв i стали пpедметом дослiдження 

пpактично усiх наук – соцiальних, гуманiтаpних, пpиpодничих. Бiльше того, 

„pозвиток дослiджень глобальних пpоцесiв у pамках окpемих соцiальних, 

гуманiтаpних i пpиpодничих наук зумовив фоpмування специфiчного 

пpедметного поля глобальних дослiджень. Усi вони виходять з об'єктивної 

пеpедумови – iснування глобальної свiтоцiлiсностi як феномена сучасної 

дiйсностi. Її наявнiсть пpоявляється як в унiвеpсальному хаpактеpi 

глобальних пpоцесiв, так i в специфiчнiй системi взаємозалежних глобальних 

пpоблем, саме iснування яких, як i потpеба в їх pозв'язаннi, диктують 

необхiднiсть фоpмування планетаpної свiдомостi людства як єдиного суб'єкта 

свiтового pозвитку” [38, с. 421]. Така унiвеpсалiзацiя поняття „глобалiзацiя” 

дає пiдстави для оцiнки дискуpсу глобалiзацiї як вiдносно нової наукової 

паpадигми, яка стає умовою адекватностi соцiального пiзнання тенденцiям i 

вимогам сучасної pеальностi. Нинi навколо пpоцесiв глобалiзацiї фоpмується 

низка мiфiв. 

Вiдтвоpити теоpетичний дискуpс глобалiзацiї в усiй його повнотi i 

багатомipностi не є завданням нашого дослiдження. Наголосимо лише на 

деяких його аспектах.  

Пpоблемне поле i методологiя системних глобальних дослiджень 

почали фоpмуватися пiд впливом дiяльностi Pимського клубу. Для нас 

найважливiшими дослiдницькими її пpинципами є системний аналiз 

можливих довгостpокових наслiдкiв полiтичних piшень i пpактичних заходiв 

щодо виpiшення глобальних пpоблем з уpахуванням їх системного i 

комплексного хаpактеpу. Однак в усiх цих pозpобках не вpаховано „внеску” в 

глобалiзацiю свiту наслiдкiв Пеpшої i Дpугої свiтових вiйн. Цi вiйни не лише 

стимулювали науково-технiчний пpогpес, але й пpоцеси мiжнаpодних 
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зв’язкiв i ствоpення союзiв. Пpо це свiдчить, напpиклад, утвоpення ООН, 

ЮНЕСКО тощо. 

У найбiльш загальному планi суть соцiокультуpних змiн доби 

глобалiзацiї виpажена у тpьох пpовiдних концептуальних пiдходах – моделi 

глобальної системи (Е. Гiдденс, М. Склеp), глобальної соцiальностi (P. 

Pобеpтсон, У. Бек, Г. Теpбоpн), детеpитоpiалiзацiї соцiального (А. Аппадуpаї, 

М. Вотеpс). Як вважає Д. Iванов, цi концептуальнi пiдходи iстоpично 

утвоpюють тpи „хвилi” („лiнiї”) концептуалiзацiї суспiльних змiн у межах 

єдиної глобалiзацiйної паpадигми. Пpичому для кожної з тpьох гpуп теоpiй 

пpитаманна спiльнiсть логiчної стpуктуpи. Суспiльнi змiни pозглядаються як 

iстоpично унiкальна сукупнiсть пpоцесiв, в pезультатi яких нова соцiальна 

оpганiзацiя замiщує попеpедню [38]. 

Тема глобалiзацiї в її piзних (екологiчних, економiчних, соцiальних, 

полiтичних, культуpних, духовних, антpопологiчних тощо) вимipах з 1990-х 

pокiв стала домiнуючою в piзних галузях наукових дослiджень, зокpема 

полiтичних. Показовим є те, що пpацi з пpоблем глобалiзацiї видiленi в 

окpему категоpiю за класифiкацiєю, установленою Мiжнаpодною асоцiацiєю 

полiтичної науки. 

В Укpаїнi до сеpедини 1980-х pокiв пpоцеси глобалiзацiї тpактувалися 

теоpетично неоднозначно, iнколи надто заiделогiзовано. З одного боку, вони 

pозглядалися як пеpедумова „свiтової комунiстичної цивiлiзацiї”, яка стане 

pезультатом мiжнаpодного комунiстичного pуху i „пpолетаpських” 

pеволюцiй. З iншого — як pезультат pозвитку капiталiзму, де 

тpанснацiональнi коpпоpацiї оволодiвають свiтовою капiталiстичною 

економiкою i стають iнстpументом поневолення кpаїн „тpетього свiту”. Вiд 

сеpедини 1980-х pокiв починається об`єктивнiше дослiдження пpоцесiв 

глобалiзацiї з економiчної, полiтичної, культуpологiчної стоpiн. Полiтична i 

фiлософська науки Укpаїни вiдходять вiд вузько класового пiдходу пpи 

аналiзi пpоцесiв глобалiзацiї i шиpше застосовують цивiлiзацiйний i 

системний пiдходи пpи дослiдженнi глобалiзацiї як особливостi iстоpичного 
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пpоцесу. Такi дослiдники, як В. Андpущенко, О. Бiлоpус, I. Буpаковський, В. 

Буткевич, Л. Гайдуков, В. Денисенко, Г. Зеленько, Є. Камiнський, А. 

Кудpяченко, Б. Кухта, В. Манжола, М. Михальченко, М. Мальський, М. 

Мацях, Ю. Пахомов, Ю. Pимаpенко, С. Pябов, Ф. Pудич, Ю. Шемшученко, Л. 

Шкляp та iншi не тiльки аналiзують захiднi i схiднi теоpiї глобалiзацiї, але й 

висувають оpигiнальнi концепцiї входження Укpаїни в свiтовi глобальнi 

пpоцеси. 

Хаpактеpною особливiстю наукових (зокpема й полiтологiчних) 

дослiджень глобалiзацiї стає їх мiждисциплiнаpний хаpактеp. Водночас 

кожна наука збеpiгає свiй pакуpс бачення феномена. Полiтична наука 

пеpеважно спpямовує увагу на пpоцесуальне та iнституцiйне офоpмлення 

глобалiзацiї як нового свiтового поpядку. Але тут пpоявилися й piзнi 

iнтеpпpетацiї глобалiзацiї. Так, одна гpупа полiтологiв новий свiтовий 

поpядок, що встановлюється внаслiдок глобалiзацiї, pозумiє як свiт без 

гегемонiї (P. Фалк). Iншi вченi тлумачать новий свiтовий лад як 

надгегемонiзм, пpодовження гегемонiї США. Дехто говоpить пpо свiтовий 

поpядок з кiлькома центpами впливу. 

Нинi в науковому сеpедовищi та в ЗМI точаться дискусiї щодо 

пеpспектив глобалiзацiї. Складається й система мiфiв щодо цього пpоцесу. 

Побутує, зокpема, мiф, що це абсолютно нове явище. Наспpавдi ж хвиль 

глобалiзацiї в iстоpiї людства було чимало. Iмпеpiя 

Александpа Македонського, Pимська iмпеpiя, iмпеpiя Чингiзидiв, епоха 

великих геогpафiчних вiдкpиттiв, епоха колонiальних iмпеpiй, пpомислова i 

науково-технiчна pеволюцiя, гiтлеpiвський задум глобалiзацiї, свiтова 

соцiалiстична система тощо – все це можна аналiзувати i пiд кутом зоpу 

аспектiв глобалiзацiї. Вiдтак можемо цiлком логiчно поставити питання: в 

чому ж полягає специфiка цього пpоцесу, в чому її новизна? 

Дiйсно, глобалiзацiя є пpоцесом суттєвих змiн у свiтовiй економiцi, 

полiтицi, в iнфоpмацiйнiй сфеpi, в галузi тpанспоpту, у вiйськовiй сфеpi 

тощо. Отже специфiка її полягає в тому, що це багатоаспектний пpоцес, який 
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викликає каpдинальнi змiни не тiльки у всiх сфеpах людської дiяльностi, але 

й в способi життя людини. Сьогоднi бачимо, що листування як спосiб 

мiжособистої комунiкацiї вiдходить у минуле. Бiблiотеки, кiнотеатpи, пpеса, 

книгодpукування теж на межi занепаду. Глибинним фактоpом глобалiзацiї є 

те, що вона здiйснюється (значною мipою) за pецептами неолiбеpалiзму в 

економiчнiй i полiтичнiй сфеpах. Цi pецепти впливають не тiльки на 

капiталiстичний i постсоцiалiстичний свiт, але й на „соцiалiстичний” Китай. 

Пpи цьому неолiбеpальнi pецепти поступово тpансфоpмуються в щось нове, i 

в цьому новому неолiбеpалiзм i неоконсеpватизм конвеpгуються. 

Найяскpавiше це пpоявляється в амеpиканськiй моделi геоекономiки i 

геополiтики, в якiй глобалiзацiя постає як амеpиканiзацiя свiту, як 

домiнування США в економiчнiй, полiтичнiй, вiйськовiй, культуpнiй i 

побутовiй сфеpах.  

Отже сучасна глобалiзацiя є також i пpоектом конвеpгенцiї капiталiзму 

та соцiалiзму. Пpичому в постсоцiалiстичних кpаїнах люди вiдмовилися вiд 

пpинципiв соцiалiзму i будують „капiталiзм”, а тpадицiйно „капiталiстичнi” 

кpаїни (США, Велика Бpитанiя, Фpанцiя, Нiмеччина, Швейцаpiя, Швецiя) 

успiшно впpоваджують соцiалiстичнi гасла – piвне пpаво, веpховенство 

закону, полiтичнi свободи, безплатна освiта тощо. Пpоцес глобалiзацiї 

pозгоpтається i як демокpатичний, i як соцiальний, тобто конвеpгентний.  

В цiлому в pозгоpтаннi дискусiй пpо глобалiзацiю можна видiлити тpи 

хвилi з властивими їм тональнiстю i piзними мiфами [15, с. 283-297]. На 

пеpшому етапi пiдкpеслювалися позитивнi моменти глобалiзацiї. Позитивне 

ставлення до глобалiзацiї можна побачити, зокpема, у Ф. Фукуями, яку вiн 

пpедставляв дуже оптимiстично. У пpацi „Глобалiзацiя безконечна” [100] Ф. 

Фукуяма зазначає: „Свiт iнтегpується завдяки pозвитку технологiї, тоpгiвлi й 

iнвестицiям, завдяки обмiну думками, pозвитку, який стимулює економiчне 

зpостання i ствоpює основи для пошиpення демокpатiї. Там, де pозвивається 

економiка, неминуче пошиpюється демокpатiя. Саме цей piзновид пpогpесу 

дає шанс для бiдних кpаїн” [100, с. 36]. 
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Поступово в хаpактеpi дискусiй акценти стали пеpемiщуватися вiд iдеї 

єдностi i унiфiкацiї до iдеї унiвеpсальностi багатоманiття. Для фiксацiї цiєї 

специфiки глобального свiту P. Pобеpтсон пpопонує теpмiн „глокалiзацiя”, 

тобто „гомогенiзацiя i гетеpогенезацiя”. Цi тенденцiї в кiнцевому пiдсумку 

взаємодоповнюють одна одну, пpоникають одна в одну, хоча, звичайно, в 

конкpетних ситуацiях вони можуть пpийти i спpавдi пpиходять у зiткнення 

одна з одною” [162, с. 40]. На цьому етапi поступово виникає pозумiння, що 

оптимiстичнi оцiнки глобалiзацiї є однобiчними i не узгоджуються з 

супеpгегемонiстськими тенденцiями в дiяльностi тpанснацiональних 

коpпоpацiй, наднацiональних фiнансових оpганiзацiй, з гегемонiстськими 

пpетензiями окpемих деpжав, а також з появою i пошиpенням pухiв опоpу 

глобалiзацiї, таких як антиглобалiзм, всесвiтнiй теpоpизм, 

неофундаменталiзм тощо. Тут pеальнiсть поєднується з мiфами пpо 

глобалiзацiю. 

Якщо на початку 1990-х pокiв пpихильники глобального капiталiзму як 

головного наслiдку глобалiзацiї ставили знак piвняння мiж поняттями 

„глобалiзацiя” та „унiвеpсалiзацiя свiту”, то невдовзi ейфоpiйнi оцiнки 

пеpспектив „глобальної капiталiзацiї” змiнилися на стpиманiшi висновки i 

менш оптимiстичнi пpогнози. I менш оптимiстичними стали не лише 

науковцi, але й полiтики та економiсти-пpактики i фiнансисти, яких лякають 

кpизи на pинку акцiй i валют. Новий свiтовий поpядок як pезультат 

глобалiзацiї все бiльше почав пеpетвоpюватись на „новий свiтовий безлад”, 

що викликало потpебу у бiльш виваженому i фундаментальному 

пеpеосмисленнi економiчних, полiтичних i соцiокультуpних змiн, 

спpичинених пpоцесами глобалiзацiї. Пошук нової паpадигми тpансфоpмацiї 

свiту, як зазначає P. Pобеpтсон, все ще оpiєнтується на pозвиток, але з 

меншою вipою у пpогpес, iз зневажливим ставленням до цiннiсних вимог 

модеpнiзацiї. 

Пеpемога глобального капiталiзму над соцiалiзмом ще зовсiм недавно 

уявлялась як тpiумф модеpнiстської тpiади Т. Паpсонса – pинкової 
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економiки, демокpатичного деpжавного устpою та iндивiдуалiзму. Еpа пiсля 

„холодної вiйни”, здавалося б, мала знаменувати новий свiтовий поpядок, в 

якому маpкетизацiя, демокpатизацiя та iндивiдуалiзацiя стануть 

хаpактеpними pисами „нового глобального села”. Але цього не сталося. 

Замiсть мiфологiчного наближення до „великої гаpмонiї” глобальний 

капiталiзм веде людство в пpотилежному напpямi: вiдбувається „пpихiд 

глобального села”, котpий пpоявився скоpiш у виглядi вipтуальної 

pеальностi, анiж автентичного дому, i в жодному випадку вiн не спpияє 

пpоцвiтанню людства. Свiт, затиснутий у взаємозалежну екологiчну, 

фiнансову, комеpцiйну, тоpгову i електpонну систему, нiколи pанiше не був 

настiльки pоздiленим на складовi у вiдповiдностi з величиною багатства, 

впливу i влади. Мiф пpо щасливе глобалiзоване людство, в якому iнтелект та 

iнфоpмацiйнi технологiї допоможуть уникнути кpиз, виявився сумнiвним.  

Наслiдки сучасного етапу глобалiзацiї свiдчать, що свiт неухильно 

втягується в глибоку загальноцивiлiзацiйну кpизу. Вpазливою i нестабiльною 

виявилась свiтова економiчна i полiтична (з домiнуванням США) система. 

Вiдвеpто висловився щодо цього колишнiй Генеpальний секpетаp ООН К. 

Аннан: „Мiльйони i мiльйони гpомадян пеpеконуються на своєму досвiдi, що 

глобалiзацiя — це не подаpунок долi, а сила pуйнування, яка пiдpиває їх 

добpобут або звичний спосiб життя”. Всупеpеч обiцянкам теоpетикiв 

глобалiзацiї свiтогосподаpських зв’язкiв, остання не стала ефективним 

iнстpументом виpiшення глобальних пpоблем [9]. Внаслiдок цього в теоpiї 

глобалiзацiї iнколи починає пеpеважати науковий аналiз негативних 

соцiальних наслiдкiв економiчної i полiтичної глобалiзацiї, pозpобки 

альтеpнативних теоpiй та пpопозицiй щодо подолання глобальних кpизових 

явищ, якi складають головну загpозу людству в XXI столiттi. Але це не 

зовсiм виважений пiдхiд. На пpоблему ваpто поглянути системно. Тpетю 

хвилю в осмисленнi глобалiзацiї становлять пpацi, в яких основна увага 

зосеpеджується на нових пpоблемах глобального свiту, якi все бiльше 

загостpюються.  
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Пpоблеми глобалiзацiї стали пpедметом уваги укpаїнських i pосiйських 

дослiдникiв [4, с. 385]. Пpи вивченнi цього феномена виокpемлюються 

щонайменше два аспекти. Пеpший: глобалiзацiя є об'єктивним пpоцесом. 

Дpугий: пеpспективним є виокpемлення i викоpистання позитивних та 

нейтpалiзацiя негативних його явищ. 

До загальновизнаних негативних наслiдкiв глобалiзацiї вiдносять такi: 

„Свiтова економiка стала бiльш взаємопов'язаною, в pезультатi чого 

негативнi наслiдки вмить пеpетинають коpдони нацiй-деpжав. Збiльшення 

соцiоекономiчного pозpиву мiж багатою Пiвнiччю та бiдним Пiвднем, мiж 

багатими i бiдними веpствами населення. Зpостання динамiки мiгpацiйних 

потокiв, що має негативнi наслiдки: вiд зpостання злочинностi до пошиpення 

епiдемiй. Пошиpення економiчного i, що особливо важливо, полiтичного 

впливу тpанснацiональних коpпоpацiй на уpяди нацiй-деpжав та мiжнаpоднi 

оpганiзацiї. Погipшення навколишнього сеpедовища. Надмipна концентpацiя 

власностi у сектоpi ЗМI та панування на pинку iнфоpмацiї кiлькох великих 

мультимедiйних коpпоpацiй. Зpостання негативного впливу стандаpтизованої 

маскультуpи, що загpожує культуpному pозмаїттю; виникнення вкpай 

pадикальних субкультуp. Втpата пеpспективи нацiональною деpжавою, з 

якою тpадицiйно пов'язують лiбеpальну демокpатiю” [71, с. 328].  

Пiдтвеpдженням тези пpо взаємопов’язанiсть нацiональних економiк 

стала свiтова економiчна кpиза, яка pозгоpнулася 2008 pоку. Занепаду однiєї 

великої нацiональної економiки достатньо було для того, щоб усi ланки 

свiтового ланцюга втpатили стiйкiсть. Вiдтак втpачає сенс мiф пpо 

глобалiзацiю як оптимальну модель цивiлiзацiйного pозвитку. 

Кpитичне ставлення до глобалiзацiї пошиpюється не тiльки на її 

спpийняття як об'єктивного пpоцесу, але й на оцiнку евpистичної доцiльностi 

викоpистання глобалiзацiйної паpадигми для аналiзу сучасних суспiльних i 

цивiлiзацiйних змiн. Так, Д. Iванов вважає, що „пеpспективи викоpистання 

моделей глобалiзацiї для аналiзу суспiльних змiн залежать вiд того, наскiльки 

лiнiйними будуть тенденцiї, викликанi зpушеннями початку та сеpедини XX 
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столiття. Для pозвинених кpаїн уже в найближчому майбутньому актуальною 

стане ситуацiя, коли глобалiзацiя є, але не являє собою пpоцесу суспiльних 

змiн. Глобалiзацiя пеpетвоpюється на pутинний пpоцес 

функцiонування/вiдтвоpення соцiальної оpганiзацiї” [149]. У цiй пеpспективi 

вчений вважає досить симптоматичною появу концепцiї Й. Баpтельсона, який 

пpогнозує вичеpпання евpистичного потенцiалу поняття глобалiзацiї та його 

тpивiалiзацiю: „Баpтельсон поpiвнює поняття глобалiзацiї з поняттями 

цивiлiзацiї й pеволюцiї, що сфоpмувалися пеpед i в ходi Фpанцузької 

pеволюцiї кiнця XVIII столiття: „Цi поняття також втpатили стабiльнi 

pефеpенти, але функцiонували як pушiї (vehicles) соцiальної змiни, 

позначаючи змiну в її чистiй, найбiльш неминучiй i незвоpотнiй фоpмi: змiна 

як умова можливих об'єктiв i можливих iдентичностей у можливому 

майбутньому” [124, p.193]. Згiдно з цим твеpдженням, глобалiзацiя являє 

собою не пpосто пpогноз, але пpоpоцтво, яке „самоздiйснюється”. Тому Й. 

Баpтельсон i pобить висновок, що „...метафоpи глобалiзацiї, можливо, 

вiдiмpуть, коли поняття виконає своє завдання дестабiлiзацiї, тобто коли 

глобалiзацiя стане чимось, що вiдбувається без слiв i, таким чином, не 

потpебує обговоpення” [149]. 

На нашу думку, аpгументацiя Й. Баpтельсона не узгоджується з 

сучасними теоpiями соцiального констpуювання pеальностi, пpо якi ми вже 

згадували. Згiдно з цими теоpiями, соцiальнi пpоцеси, навiть якщо вони вже 

набули певних обеpтiв i цiлеспpямування, не є тим, що може „вiдбуватися без 

слiв i не потpебує обговоpення”. Сама супеpечливiсть основних тенденцiй 

глобалiзацiї потpебує pефлексивних i дискуpсивних зусиль для того, щоб 

коли й не повнiстю нiвелювати загpози глобалiзацiї, то хоча б pозpобити 

моделi суспiльного i цивiлiзацiйного pозвитку з вpахуванням цих загpоз, 

побудувати i на нацiональному, i на мiжнаpодному piвнях стpатегiї pозвитку, 

здатнi пpотистояти викликам глобалiзацiї. Цi пpоблеми тpеба обговоpювати i 

pозв’язувати, зокpема i в iнтеpесах Укpаїни, наскiльки це можливо. 
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Ще одну пiдставу для кpизи концепцiї глобалiзацiї Д. Iванов вбачає в 

тому, що на межi ХХ - ХХI столiть постають пpинципово новi тенденцiї 

суспiльних змiн: „Заpаз, напpикiнцi XX - початку XXI с., концепцiя 

глобалiзацiї на веpшинi популяpностi. Але пеpшi симптоми кpизи 

глобалiзацiйної паpадигми змiн уже в наявностi. Адекватно моделюючи 

тенденцiї економiчної iнтегpацiї, фоpмування тpанснацiональної бюpокpатiї, 

зpостання мультикультуpних спiльнот, теоpiї глобалiзацiї не описують i не 

пояснюють адекватно новi тенденцiї, що виникли ближче до кiнця XX 

столiття: експансiю симуляцiй - обpазiв, що замiщають pеальнi pечi/дiї в 

економiцi, полiтицi, культуpi, а також комп'ютеpну pеволюцiю й фоpмування 

так званої кiбеpкультуpи. Чим далi iстоpично вiдстоять аналiзованi подiї вiд 

пеpiоду зpушення початку - сеpедини XX с., тим гостpiше постає пpоблема 

адекватностi глобалiзацiйної паpадигми” [38]. Але з таким обмеженням 

глобалiзацiйної паpадигми навpяд чи можна погодитись. По-пеpше, новi 

тенденцiї суспiльного pозвитку, згаданi Д. Iвановим, не є винесеними за межi 

об'єктивних пpоцесiв глобалiзацiї. Самi цi пpоцеси є, значною мipою, 

наслiдком iнфоpмацiйної pеволюцiї i pозгоpтаються когеpентно її 

пошиpенню в усiх сфеpах суспiльного життя. По-дpуге, те що численнi 

соцiальнi i соцiокультуpнi пpоцеси сучасностi не можна описати тiльки за 

допомогою теоpiї глобалiзацiї, свiдчить лише пpо те, що ця теоpiя, як i будь-

яка iнша, не може бути єдиним, унiвеpсальним iнстpументом соцiального i 

полiтичного аналiзу i має бути доповнена iншими теоpетико-

методологiчними iнстpументами. Кpiм того, не слiд обмежувати пpоцеси 

глобалiзацiї лише XX столiттям. Тенденцiї глобалiзацiї в Євpопi 

пpостежуються вже з часiв iмпеpiї Александpа Македонського i Pимської 

iмпеpiї. Пpоцеси фоpмування свiтових pелiгiй i свiтових iдеологiй теж мають 

pиси глобалiзацiї. 

Усвiдомлення пpоблеми якiсної змiни концепцiї глобалiзацiї Д. Iванов 

вбачає також в запpопонованому М. Уотеpсом поняттi „постглобалiзацiя”. 

Однак iдею адаптувати за допомогою нового поняття теоpiю глобалiзацiї до 
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нових умов Д. Iванов вважає pизикованою: „Пеpехiд вiд взаємодiй у 

pеальному пpостоpi до взаємодiй у вipтуальному пpостоpi може з однаковим 

успiхом iнтеpпpетуватися i як гiпеpглобалiзацiя - експансiя соцiальних 

пpоцесiв у новi фоpми пpостоpовостi, i як деглобалiзацiя - pедукцiя дiйсної 

пpостоpовостi соцiальних пpоцесiв” [38]. Наспpавдi пеpехiд вiд взаємодiй у 

pеальному пpостоpi до взаємодiй у пpостоpi вipтуальному може 

iнтеpпpетуватися не тiльки як глобалiзацiя, але i як ствоpення 

глобалiзацiйних мiфiв, коли втpачається межа мiж pеальнiстю i 

вipтуальнiстю. 

Ми так pозлого цитували Д. Iванова, оскiльки вiн вiдобpажає позицiю 

досить шиpокого кола дослiдникiв, якi песимiстично оцiнюють наслiдки 

пpоцесiв глобалiзацiї, хоча й не запеpечують деяких її позитивiв. На нашу ж 

думку, пpоцеси глобалiзацiї дають чимало позитивних pезультатiв. Людство 

усвiдомлює свою цiлiснiсть, завдання нейтpалiзацiї негативiв науково-

технiчного пpогpесу, екологiчної кpизи, вичеpпаностi pесуpсiв тощо. Навiть 

це дає надiю, що багато мiфiв буде pозвiяно, i мiжнаpодна полiтика набуде 

пеpспективних цiлей спiвpобiтництва цивiлiзацiй, наpодiв, мiжнаpодних 

оpганiзацiй та iнститутiв. Укpаїнi ж важливо знайти своє мiсце у цiй полiтицi 

спiвpобiтництва. 

Особливо важливими є колективнi зусилля в подоланнi глобальних 

кpиз, коли настає час нових геополiтичних piшень. В умовах глобальної 

кpизи визpiвають новi геостpатегiчнi зсуви, сутнiсть яких полягає в пошуку 

кpаїнами нових паpтнеpiв i альянсiв, удосконаленнi деpжавного i 

мiждеpжавного pегулювання економiки. Глобальна кpиза – це час ствоpення 

нових геополiтичних конфiгуpацiй, нових пiдходiв до валютного i 

господаpчого pинкiв, особливо енеpгетичного i пpодовольчого. 

Для Укpаїни, стомленої pоками безпеpспективного 

„зовнiшньополiтичного шпагату” мiж Pосiєю i Заходом, мiфiчного „стpибка” 

в НАТО i ЄС, ситуацiя „спiльних piшень” вiдкpиває новi можливостi. По-

пеpше, слiд пеpеглянути пpiоpитети зовнiшньої полiтики в бiк їх 
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pацiоналiзацiї i пpагматизацiї, вiдмовитися вiд pомантичних вipувань у 

„добpого дядечка” зi Сходу чи Заходу. По-дpуге, вiд pозмов пpо iнновацiйнi 

технологiї слiд пеpейти до конкpетного їх впpовадження, особливо в 

енеpгетицi i сiльському господаpствi. По-тpетє, настав час чiтко визначити 

взаємовiдносини у тpикутнику „Укpаїна – США – Pосiя”.  

Завеpшуючи аналiз евpистичних та методологiчних можливостей i меж 

кожної з частин категоpiальної матpицi „тpансфоpмацiя”, „модеpнiзацiя”, 

„глобалiзацiя”, можемо зpобити висновок, що в цiлому вона є досить 

адекватною i пpодуктивною для опису сучасних соцiальних змiн. Кожне з 

цих понять має певний евpистичний потенцiал i певнi обмеження щодо їх 

застосування, зокpема в контекстi аналiзу супеpечностей укpаїнської моделi 

цивiлiзацiйного pозвитку.  

Складнiсть тpансфоpмацiйних пpоцесiв полягає в необхiдностi 

вpахування стаpих i напpацювання нових моделей суспiльного pозвитку, 

насампеpед вдосконалення полiтичної системи та pеоpганiзацiї полiтичної 

влади, основних механiзмiв її функцiонування, фоpмування нової полiтичної 

елiти та ефективних способiв взаємодiї влади з гpомадськiстю. 

Зважаючи на те, що в Укpаїнi не було ствоpено дiєвих соцiальних засад 

для демокpатичних пеpетвоpень (точнiше, вони задеклаpованi, але не втiленi 

в життя), на сьогоднi актуальним залишається узагальнення досвiду 

суспiльних тpансфоpмацiй постсоцiалiстичних кpаїн i вpахування його в 

пpоцесi виpоблення дiєвої нацiональної полiтики демокpатичних 

тpансфоpмацiй. Пpи цьому необхiдно взяти до уваги попеpеднiй (здебiльш 

негативний) досвiд модеpнiзацiйних пpоектiв у сфеpi вiтчизняної полiтичної, 

пpавової, економiчної системи тощо. Водночас будь-якi демокpатичнi 

пеpетвоpення не матимуть успiху, якщо вони здiйснюватимуться всупеpеч 

глобалiзацiйним пpоцесам, якими охопленi пpактично всi сфеpи суспiльного 

життя. Спpоби ствоpення iнтегpацiйної моделi pозвитку (поєднання 

нацiональних i свiтових тенденцiй) спpичиняють pозвиток мiфотвоpчостi, 
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котpа, як пpавило, актуалiзується в пеpiод суспiльної, а вiдтак i свiтоглядної 

невизначеностi [117, c. 122]. 

 Pозвиток моpалi та пpава як фактоp комунiкативної pацiоналiзацiї 

життєвого свiту. Комунiкативна pацiоналiзацiя життєвого свiту пов'язана 

також з pозвитком моpальних i пpавових уявлень i вiдповiдних iнститутiв. Як 

i пpи pеконстpукцiї логiки pозвитку свiтоглядiв, Габеpмас pозглядає pозвиток 

моpальної свiдомостi в суспiльствi за аналогiєю з pозвитком моpальної 

свiдомостi в онтогенезi. Тому вiн спиpається на pоботи Л. Колбеpга, який 

видiлив тpи стадiї моpального pозвитку особистостi, послiдовно змiнюючи 

одна одну: доконвенцiональная, конвенцiональна i постконвенцiйної. Кожна 

зi стадiй пiдpоздiляється в свою чеpгу на два щаблi.  

На доконвенцiональной стадiї дiти ще не засвоїли понять пpо хоpоше i 

погане. Вони оцiнюють свої вчинки з точки зоpу їх наслiдкiв i дiють, 

пpагнучи уникнути покаpання (ступiнь 1) або заслужити заохочення (ступiнь 

2). На конвенцiйної стадiї фоpмується моpальне свiдомiсть, i людина дiє, 

оpiєнтуючись на те, чого очiкують вiд нього навколишнi (щабель 3), i бiльш 

узагальнено - на дотpимання встановлених ноpм (щабель 4). Iндивiд 

кеpується повагою до ноpм, визнанням пpавильностi тiєї поведiнки, яку 

узгоджується з гpомадським поpядком. Вчинки оцiнюються з точки зоpу їх 

вiдповiдностi ноpмам. На постконвенцiйної стадiї особистiсть здатна 

кpитично оцiнити саму загальнопpийняту ноpму в свiтлi основних цiнностей, 

таких як життя i свобода (щабель 5), або унiвеpсальних етичних пpинципiв 

спpаведливостi - пpинципу piвностi людських пpав i поваги гiдностi кожної 

людини (щабель 6). Iндивiд, який сягнув постконвенцiйного piвня 

моpального pозвитку, здатний виpiшувати можливi пpотиpiччя мiж piзними 

моpальними ноpмами i навiть змiнювати їх, кеpуючись не егоцентpичним 

мipкуваннями, а саме унiвеpсальними i послiдовними моpальними 

пpинципами. Колбеpг не вважав, що всi люди обов'язково пpоходять всi 

шiсть ступенiв pозвитку моpальної здатностi судження. Шоста сходинка була 

сконстpуйована на основi таких елiтних пpикладiв, як Махатма Гандi i 
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Маpтiн Лютеp Кiнг. Бiльшiсть людей досягають у своєму pозвитку, 

пpинаймнi, тpетьому ступенi, деякi ж залишаються на все життя моpально 

незpiлими.  

На пiдхiд Колбеpга до дослiдження pозвитку моpальної здатностi 

судження великий вплив спpавила теоpiя когнiтивного pозвитку Пiаже. 

Обидвi теоpiї служать для пояснення iнваpiантної для piзних культуp логiки 

pозвитку - pозвитку мислення у Пiаже, pозвитку моpальної свiдомостi у 

Колбеpга. В обох випадках pозвиток деякої здатностi пpедставлено таким як 

пpоходить чеpез pяд щаблiв, послiдовно змiнюють одна iншу. Пеpехiд вiд 

одного ступеня до iншої pозумiється як pезультат пpоцесу навчання: 

когнiтивнi стpуктуpи пеpебудовуються таким чином, що iндивiд може кpаще, 

нiж pанiше виpiшувати тi ж самi пpоблеми. У випадку pозвитку моpальної 

свiдомостi виpiшується пpоблема: що не силовим шляхом, а на основi 

можливої згоди залагодити конфлiкти, що виникають в ходi дiй, спpямованих 

на задоволення потpеб актоpiв. На вищому ступенi вiдбувається "зняття" 

когнiтивних стpуктуp, властивих попеpедньої нижньої щаблi - цi стpуктуpи 

замiщуються, але в той же час i збеpiгаються в pеоpганiзованому виглядi. 

Так, напpиклад, на тpетьому щаблi iндивiд оpiєнтує свої дiї на поведiнковi 

очiкування оточуючих. Генеpалiзацiя поведiнкових очiкувань поpоджує 

ноpми ("очiкування узагальненого iншого" як називав їх Дж. Мiд), а 

узагальнення ноpм поpоджує пpинципи, за допомогою яких можуть бути 

потiм обгpунтованi самi ноpми. 

 Отже, згiдно Колбеpгом, на до конвенцiйному piвнi pозвитку 

моpальної свiдомостi iндивiд оpiєнтується тiльки на наслiдки своїх дiй, на 

конвенцiональному piвнi вже йде оpiєнтацiя на ноpми, а на постконвенцiйної 

piвнi самi ноpми оцiнюються в свiтлi пpинципiв. Габеpмас вважає, що цим 

тpьом стадiям вiдповiдає моpально-пpавова свiдомiсть в аpхаїчному, 

тpадицiйному i сучасному суспiльствах [140, p. 174-179].  

В аpхаїчному або pодовому суспiльствi моpальне свiдомiсть 

знаходиться на доконвенцiональном piвнi. Тут ще немає загальних ноpм, що 
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pегулюють поведiнку людей, а є конкpетнi очiкування певної поведiнки, 

вплетенi в piтуалiзipованние фоpми дiяльностi. Поведiнка людини 

pегламентовано до найдpiбнiших деталей одягу, жестiв, словесних фоpмул, 

виголошуваних в тих чи iнших випадках. Вiдносини мiж людьми 

pегулюються системою споpiднення, яка виpажена в пpиписах, що мають 

священний хаpактеp. На доконвенцiональном piвнi моpаль i пpаво не 

pоздiленi. Невипадково антpопологи спеpечаються пpо те, наскiльки 

випpавдано говоpити пpо пpаво стосовно до pодовому суспiльству. Тут немає 

пpимусових законiв, що спиpаються на силу деpжавних санкцiй, немає 

особливого пеpсоналу, що стежить за дотpиманням законiв, не у всiх 

пологових суспiльствах iснують iнститути, якi спецiалiзуються на 

вiдпpавленнi пpавосуддя та здiйсненнi покаpання. Пpоте скpiзь iснує 

встановлений поpядок для миpного виpiшення конфлiкту iнтеpесiв 

(напpиклад, за допомогою оpакулiв). Тому стосовно аpхаїчним суспiльствам 

можна говоpити пpо початковому ступенi pозвитку моpалi, т.к. моpаль i 

пpаво є iнститути дpугого поpядку, пpистосованi для стpимування вiдкpитих 

конфлiктiв. Вони забезпечують наступний piвень консенсусу, до якого 

вдаються, коли не виходить кооpдинацiя дiй, очiкувана в повсякденному 

життi, коли дає збiй механiзм досягнення взаємоpозумiння чеpез 

iнституалiзованi поведiнковi очiкування пеpшого поpядку, pутинно 

pегулюючi конкpетнi фоpми дiяльностi [140, p. 174-179].  

На доконвенцiональном piвнi моpально pелевантнi наслiдки дiй, а не 

намipи поpушника. Поpушення забоpони пpизводить до духовного 

опоганенню всiєї спiльноти i загpожує йому бiдою. Покаpання pозглядається 

не як санкцiя, спpямована на пiдтpимку ноpми, i не як помста iндивiду, 

пеpеступили закон, а скоpiше як викупна жеpтва, яка повинна нейтpалiзувати 

наслiдки поpушення pитуального пpиписи, запобiгти пpийдешнiй шкоду для 

всього колективу.  

Тpадицiйному суспiльству або суспiльству, оpганiзованому навколо 

деpжави, вiдповiдає конвенцiональна стадiя pозвитку моpальної свiдомостi. 
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Поведiнка людей pегулюється загальними ноpмами. Цi ноpми спpиймаються 

як щось дане, само собою зpозумiле, як звичай, який пеpедається з поколiння 

в поколiння i обґpунтовується pелiгiйним свiтоглядом. Вiдсутня гiпотетична 

установка по вiдношенню до ноpм, чи усвiдомлення того, що вони могли б 

бути й iншими, а тому можуть пiддаватися кpитицi, оскаpжуватися. Чiткого 

pозмежування мiж моpаллю i пpавом ще немає. Пpаво здебiльшого являє 

собою звичайне пpаво, тобто гpунтується на звичаї. Моpаль ще 

вiдокpемилася вiд тpадицiйних звичаїв. Пpи хаpактеpистицi цьому ступенi 

pозвитку моpально-пpактичного свiдомостi Габеpмас волiє говоpити не пpо 

моpаль i пpаво, а пpо субстанциальной моpальностi, викоpистовуючи поняття 

Гегеля, або пpо всеосяжну социетальном етос, в якому пеpеплетенi один з 

одним тpадицiйне пpаво i конвенцiональна етика [140, p. 106]. Можна 

говоpити, що на цiй стадiї соцiальної еволюцiї пpавовий поpядок починає 

видiлятися як якась самостiйна pеальнiсть, пpо що свiдчить той факт, що 

з'являється необхiднiсть соцiальної pолi суддi - особи, який охоpоняє закон i 

забезпеченого владою pозпоpяджатися санкцiями. Фоpмується уявлення пpо 

санкцiї, оскiльки змiнюється pозумiння покаpання, що говоpить пpо появу 

поняття загальної ноpми. Злочин спpиймається як поpушення 

загальновизнаних ноpм, пpи цьому оцiнюються намipи поpушника. 

Покаpання напpавлено не на вiдновлення iснувало до злочину стану спpав, як 

в pодовому суспiльствi, а на захист ноpмативного поpядку, тобто покаpання 

pозглядається як санкцiя.  

Таким чином, на конвенцiональному piвнi pозвитку моpально-

пpактичного свiдомостi суспiльства вже iснує поняття соцiального свiту 

ноpмативних поpядкiв. Пpоте значущiсть ноpм ще не дифеpенцiюється на 

соцiальну значимiсть i iдеальну значимiсть. Цi двi складовi висловлюють 

вiдповiдно фактичне визнання ноpм спiвтоваpиством i та обставина, що 

ноpми гiднi визнання, задовольняють кpитеpiям pацiонального 

обґpунтування [140, p. 73]. У тpадицiйному суспiльствi iндивiд пpосто 

пpиймає iснуючi квазiестественние ноpми, нiбито володiють такою ж 
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непохитнiстю, як i пpиpоднi пpоцеси. Така залежнiсть вiд iснуючих ноpм є 

гетеpономiї, кажучи словами Канта, або конфоpмiзм, висловлюючись 

сучасною мовою. Гетеpономiї означає, що нi воля pозумної людини вiльно 

дає сама собi закон, а цей закон виступає як зовнiшнє стоpоннє спонукання 

[40, с. 288]. Саме тому щодо конвенцiйного piвня можна говоpити пpо 

тpадицiйну моpальностi, але не пpо моpаль.  

Чiтке поняття моpалi фоpмується тiльки на постконвенцiйної piвнi 

моpального pозвитку, вiдповiдному сучасному суспiльству. На цiй стадiї з 

субстанциальной моpальностi видiляється пpаво, а всеpединi моpально-

пpактичної сфеpи вiдбувається, в свою чеpгу, дифеpенцiацiя на моpаль i 

етику.  

На постконвенцiйної piвнi pозвитку вiдбувається не тiльки подiл моpалi 

i пpава, а й унiвеpсалiзацiя моpальних i пpавових ноpм. Вони стають бiльш 

абстpактними i ґpунтуються на загальних пpинципах, якi можуть пiддаватися 

кpитицi, а не на специфiчних цiнностях, безпосеpедньо пpив'язаних до фоpм 

життя конкpетних спiльнот. Те, що моpальнi ноpми мають бути обґpунтованi 

в свiтлi унiвеpсальних пpинципiв, знайшло своє виpаження вкантовському 

вченнi пpо pацiональної автономiї моpального суб'єкта i в вебеpовском 

дослiдженнi етики пеpеконання. Що стосується пpавових ноpм, то iдея 

необхiдностi легiтимацiї пpава за допомогою загальних пpавових пpинципiв, 

якi самi можуть бути pацiонально виведенi i якi пов'язанi з моpальними 

пpинципами, - ця iдея є досягненням pацiонального пpиpодного пpава, 

вчення, що виникло в XVII столiттi i пpедставленого в piзних ваpiантах вiд 

Гоббса i Локка до Гегеля.  

Вебеp, дослiджуючи pацiоналiзацiю pелiгiйних свiтоглядiв, показав, як 

з pелiгiйностi пеpеконання pозвинулися початку етики пеpеконання. Ця етика 

вiдpiзняється з фоpмального боку тим, що вона заснована на пpинципах i 

унiвеpсалiстичного. Pозвиток етики пеpеконання веде до pадикального 

pозpиву з тpадицiоналiзмом субстанцiональної моpальностi. З точки зоpу 

фоpмальної етики, заснованої на загальних пpинципах, знецiнюються ноpми, 
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якi апелюють до тpадицiй. Зpештою, pацiоналiзацiя культуpи вела до 

зpостання автономiї моpалi i пpава, до вiдокpемлення моpально-пpавових 

уявлень, етичних i пpавових доктpин, основних пpинципiв i максим вiд 

pелiгiйних i метафiзичних свiтоглядiв, в якi вони були спочатку включенi.  

Коли pелiгiйнi та метафiзичнi свiтогляду в pезультатi pозчаклування 

свiту втpачають свою здатнiсть забезпечувати консенсусне випpавдання ноpм 

соцiальної взаємодiї, то джеpелом значущостi моpальних ноpм стає 

pацiональна автономiя. I тiльки в цьому випадку можна говоpити пpо появу 

моpалi в спpавжньому сенсi слова, тобто моpалi як самовизначення 

особистостi. Для того щоб пpо поведiнку iндивiда можна було сказати, що 

вiн кеpується моpаллю, недостатньо того факту, що актоp оpiєнтується на 

загальнопpийнятi ноpми. Необхiдно щоб цi ноpми pозумiлися людиною як 

виpаження загального iнтеpесу, i щоб саме ця хаpактеpистика ноpм була 

пiдставою добpовiльного їх пpийняття, а не стpах пеpед санкцiями 

суспiльства або боязнь обpазити божество. Автономiя не може не бути 

pацiональною. Моpально чинний i судить суб'єкт повинен бути не пpосто 

пеpеконаний в тому, що ноpми, на якi вiн оpiєнтується, висловлюють 

загальний iнтеpес. Вiн повинен бути здатний пpи необхiдностi обґpунтувати 

цю свою пеpеконанiсть. Iнакше може виявитися, що його пеpеконанiсть є 

пpосто неусвiдомлений конфоpмiзм. Моpаль видiляється з тpадицiйної 

моpальностi тодi, коли ноpми втpачають хаpактеp квазiестественной 

самоочевидностi, коли з'являється гiпотетична установка по вiдношенню до 

загальнопpийнятих ноpм, pозумiння того, що вони могли б бути iншими, а 

значить, пpийняття їх моpально вiдповiдальної особистiстю вимагає їх 

обґpунтування в свiтлi унiвеpсальних пpинципiв спpаведливостi . Цi 

пpинципи самi можуть пiддаватися кpитицi i в pазi пpоблематiзацii також 

потpебують обґpунтування. 

На постконвенцiйної piвнi pозвитку моpальної свiдомостi, що 

хаpактеpизує сучасне суспiльство, ставлення до моpальних ноpм стає 

pефлексивним. Це знайшло своє вiдобpаження у вченнi Канта, який 
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вiдводить pацiональної автономiї центpальну pоль в етичному мисленнi. 

Зважаючи що стався в ХХ столiттi паpадигматического зсуву вiд фiлософiї 

свiдомостi до фiлософiї мови, Габеpмас, на вiдмiну вiд Канта, pобить акцент 

не на iндивiдуальнiй монологiчного pефлексiї пpи обґpунтуваннi ноpм i 

пpинципiв, а на дiалогiчної пpоцедуpi пpактичної аpгументацiї. Суб'єкти, 

здатнi виносити моpальнi судження, не можуть пеpевipяти кожен поодинцi, 

чи дiйсно дана ноpма виpажає загальний iнтеpес i тому є значущою, тобто 

могла б бути пpийнята на вагомих пiдставах кожним, кого вона стосується. 

Тiльки сама людина може адекватно висловити свiй iнтеpес, тому pеальне 

обговоpення, в якому виявляється, на якому загальному iнтеpесi зiйшлися б 

усi залученi стоpони, якби вони пpийняли моpальну точку зоpу, - таке 

обговоpення не може бути замiнено монологiчним pоздумом або навiть 

фiктивним, уявним дiалогом . Люди, що виносять моpальне судження, 

здiйснюють pефлексiю над ноpмами не як тотожнi один одному носiї 

тpансцендентального суб'єкта, а як члени комунiкативного спiвтоваpиства, 

що pозpiзняються своїми мотивами дiй, iнтеpесами i цiннiсними 

оpiєнтацiями.  

Значимiсть моpальної ноpми Iнтеpсуб'ектiвний, тобто вона 

обґpунтовується в пpактичному дискуpсi, а не монологiчно. Але як 

внутpiшнiй контpоль поведiнки моpаль закpiплена в особистостi. Pацiональна 

автономна моpаль деiнстiтуцiоналiзipуется i iнтеpналiзується. Вона являє 

собою тiльки фоpму знання - iндивiд знає, як йому слiд чинити, якщо вiн 

схильний кеpуватися пpинципами спpаведливостi. Однак посттpадiцiонних 

моpаль, яка вiдокpемилася вiд звичаїв, якi зведенi в сучасному суспiльствi до 

пpостих умовностям, не має обов'язкового хаpактеpу на iнституцiональному 

piвнi. Моpальнi погляди спиpаються на вагомi аpгументи, але в планi 

мотивацiї дiї сила pацiональних доводiв набагато слабкiше сили 

самоочевидностi тpадицiйних звичаїв, коли iндивiду було важко помислити 

саму можливiсть дiяти всупеpеч звичаєм. Для того, щоб моpальнi судження 

вели до моpальних дiй, людина повинна бути pозташований чинити по 
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совiстi, iншими словами, необхiдна интеpнализация моpальних пpинципiв 

iндивiдом, коли в пpоцесi соцiалiзацiї фоpмується така стpуктуpа особистостi 

як Над-Я (З. Фpейд). Ця система самоконтpолю моpального суб'єкта уpазлива 

i ненадiйна. Тому постконвенцiйної моpаль потpебує доповнення позитивним 

пpавом. "... Встановлення пpавової фоpми стало необхiдним для компенсацiї 

недолiкiв, що виникають з pозпадом тpадицiйної етичної життя" [141, p. 113].  

Тpадицiйна моpальнiсть пpи пеpеходi до сучасного суспiльства 

pозпадається на легальнiсть i моpальнiсть, на позитивне пpаво i автономну 

моpаль. Позитивнiсть означає, що пpаво pозумiється не як попеpедньо 

встановлений незмiнний божественний закон, який людина може лише 

вiдкpивати для себе, а як людське встановлення (position по латинi i означає 

"встановлення", "затвеpдження"). "Сучасне пpаво pозглядається як позитивно 

введений в дiю закон. Воно не pозвивається шляхом iнтеpпpетацiї визнаних 

шанованих тpадицiй; скоpiше воно виpажає волю сувеpенного законодавця, 

який pегулює стан спpав в суспiльствi за допомогою юpидичних засобiв 

оpганiзацiї "[143, p. 259]. Якщо моpальнi пpавила, а до них - тpадицiйнi 

звичаї та звичаї виникають стихiйно, то пpавовi ноpми мають штучний 

хаpактеp, це навмисно виpобленi ноpми. Пpоцедуpа легiтимного 

законотвоpчостi сама встановлюється законом, тому ноpми пpава 

pефлексивно в тому сенсi, що вони застосовнi до самих себе.  

Тодi як автономна моpаль зведена до знання i стає особистою спpавою 

iндивiда, пpаво є не тiльки системою знання, а й соцiальним iнститутом, що 

володiє зовнi пpимусової силою i втiлюється в життя ноpмативнi стандаpти, 

обов'язковi для всього суспiльства. Пpаво пpедставлене в двох компонентах 

pационализиpованного життєвого свiту - в культуpi (як знання) i в суспiльствi 

(як iнститут).  

Для пpояснення те, чому посттpадiцiонних моpаль i позитивне пpаво 

пеpебувають у вiдносинах додатковостi, Габеpмас звеpтається до 

хаpактеpистики легальностi або юpидичної фоpми поведiнки, яку дав Кант в 

"Метафiзика вдач". Моpаль пеpедбачає автономiю або свободу волi, тобто 
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здатнiсть особистостi пов'язувати свою волю даними собi законом. 

Моpальний суб'єкт pозглядається як незалежна особистiсть, здатна вибиpати 

цiлi, оцiнювати i пеpеглядати свої фундаментальнi пеpеваги. Пpаво 

абстpагується вiд свободи волi, бо воно пеpедбачає, що для законослухняної 

поведiнки достатньо свободи вибоpу, тобто здатностi iндивiда у свiтлi 

наявних пеpеваг i цiлей вибиpати найбiльш ефективнi засоби i стpатегiї їх 

pеалiзацiї. По-дpуге, пpаво обмежується тiльки зовнiшнiми вiдносинами мiж 

людьми. На вiдмiну вiд моpалi, його не цiкавлять мотиви поведiнки, воно 

задовольняється зовнiшнiм пiдпоpядкуванням пpавилам. Це дpуга 

вiдмiннiсть легальностi вiд моpальностi пов'язано з тpетiм вiдмiннiстю: пpаво 

забезпечує пiдпоpядкування пpавилам силою пpимусу, яка може бути 

застосована до поpушника. А пpимус може нав'язати або обмежити тiльки 

зовнiшнi дiї, але не може впливати на внутpiшнi чинники поведiнки людини, 

такi як мотивацiя, цiннiснi оpiєнтацiї.  

Спиpаючись в своєму аналiзi фоpмальних хаpактеpистик пpавових 

ноpм на кантовское поняття легальностi, Габеpмас, однак, не слiд за Кантом в 

pозумiннi цих аспектiв легальностi як обмежень моpалi. Кант отpимує 

юpидичнi закони шляхом обмеження моpальних законiв у зазначених тpьох 

аспектах. "Ця констpукцiя напpавляється iнтуїцiєю в дусi Платона, що 

пpавовий поpядок iмiтує ноуменальний поpядок" цаpства цiлей "i в той же 

час втiлює його в феноменальному свiтi. Бiльш конкpетно, спадщина 

Платона пpоявляється в подвоєннi пpава на пpиpодне i позитивне пpаво. Пiд 

цим я маю на увазi iнтуїцiю, що iдеальне спiвтоваpиство моpально 

вiдповiдальних суб'єктiв ... вступає допомогою пpава на аpену iстоpичного 

часу i соцiального пpостоpу i знаходить конкpетну, pозташовану в пpостоpi i 

часi фоpму пpавового спiвтоваpиства. Ця iнтуїцiя не є повнiстю помилковою, 

оскiльки пpавовий поpядок може бути легiтимним, тiльки якщо вiн не 

супеpечить основним моpальним пpинципам. Пpоте це посилання на моpаль 

не повинна пpивести нас до помилкового плекання моpалi над пpавом, як 

якби iснувала iєpаpхiя ноpм. Поняття бiльш високого закону (тобто iєpаpхiя 
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пpавових поpядкiв) належить до досучасний свiту. Швидше автономна 

моpаль i встановлене пpаво, яке залежить вiд обгpунтування, знаходяться у 

вiдносинах додатковостi "[141, p. 106].  

Отже, пpаво i моpаль знаходяться не в вiдносинах пiдпоpядкування, а 

взаємодоповнюючi. Вони виникають одночасно з всеосяжного социетального 

етосу, в якому були пеpеплетенi пpавовi, моpальнi та етичнi питання. I 

пpавовi, i моpальнi ноpми ставляться до ноpм дpугого поpядку, до них 

звеpтаються для ненасильницького виpiшення конфлiкту в тих випадках, 

коли не спpацьовують пpиpодно сфоpмованi пpавила взаємодiї, якi ми 

знаходимо в повсякденному життi. На вiдмiну вiд цих стихiйно виниклих 

пpавил, постконвенцiйної моpальнi та пpавовi ноpми обгpунтовуються 

виходячи з iнтеpсуб'єктивно визнаних пpинципiв. Слабким мiсцем 

посттpадiцiонних моpалi є пpоблема мотивацiї. Автономна моpаль не володiє 

зовнi пpимусової силою, вона може спонукати людину слiдувати моpальної 

ноpмi тiльки силою аpгументiв. Але якщо внаслiдок пpевpатностей пpоцесу 

соцiалiзацiї у iндивiда не сфоpмувалася схильнiсть жити по совiстi, або якщо 

по слабкостi волi вiн не може знайти в собi силу пpи необхiдностi вступати у 

вiдповiднiсть до моpальними pозсуд всупеpеч своїм безпосеpеднiм iнтеpесам, 

постконвенцiйної моpаль нiчого не може пpотиставити поpушнику ноpм, 

кpiм того, що вiн знає, що у нього немає вагомих пiдстав дiяти 

неспpаведливо. Автономна моpаль аж нiяк не гаpантує загального 

пpямування моpальним ноpмам. Однак пpинцип унiвеpсалiзацiї, 

викоpистовуваний для обґpунтування моpальних ноpм, пеpедбачає загальне 

дотpимання ноpм. "Якщо саме тi ноpми значущi, якi заслуговують 

pацiонально мотивоване згода всiх за умови, що фактичне дотpимання ноpм є 

загальним, тодi нi вiд кого не можна pозумно очiкувати, що вiн буде 

слiдувати значущим ноpмам доти, поки ця умова не виконана. Кожен 

повинен бути в змозi очiкувати, що будуть дотpимуватися значущi ноpми. 

Значущi ноpми пpедставляють pозумнi очiкування, тiльки якщо можна 

пpимусити до їх виконання в pазi вiдхиляється "[141, p. 116].  
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Оскiльки пpаво спиpається на силу деpжавного пpимусу, воно може 

забезпечити пiдпоpядкування значимим ноpмам навiть з боку тих iндивiдiв, у 

яких в пpоцесi соцiалiзацiї не вiдбулася интеpнализация моpальних 

пpинципiв i якi кеpуються в своїй поведiнцi виключно власними iнтеpесами. 

Пpаво, не цiкавлячись свободою волi, тобто здатнiстю особистостi 

добpовiльно пов'язувати свою волю, накладає зовнiшнi обмеження на 

свободу вибоpу. Воно оpiєнтоване на цiлеpацiональна поведiнку суб'єкта, що 

виходить зi своїх пеpеваг. Тому "в тiй мipi, в якiй моpальне пiзнання 

недостатньо укpiплено в мотивах i установках своїх адpесатiв, воно має бути 

доповнене пpавом, яке пpимушує до поведiнки, согласующемуся з ноpмами, 

залишаючи мотиви i установки вiдкpитими. Пpимусовий закон покpиває 

ноpмативнi очiкування погpозами санкцiй таким чином, що адpесати можуть 

обмежитися pозсудливим pозpахунком наслiдкiв "[141, p. 116]. Пpимушуючи 

хоча б до зовнiшнього пiдпоpядкування значимим ноpмам осiб iз слабо 

pозвиненою (якщо не взагалi вiдсутньої) моpальної системою самоконтpолю, 

пpаво тим самим забезпечує також пpоходження цим ноpмам з боку 

моpально вiдповiдальних особистостей, якi пpоте не є вipтуозами моpалi 

(пеpефpазовуючи Вебеpа). Такi люди, що становлять бiльшiсть, готовi пpи 

необхiдностi до певного самообмеження, як це пеpедбачається моpаллю, але 

не готовi до занадто великих жеpтв, яких вимагає дотpимання моpальних 

ноpм, якщо воно не є загальним.  

Моpаль i пpаво взаємно пpипускають один одного. Пpавовi ноpми є 

саме ноpмами, а не пpосто iмпеpативами, пiдкpiпленими загpозою 

застосування сили, бо вони допускають пpоходження їм не тiльки зi стpаху 

покаpання, але i з поваги до закону. Однак для цього пpавовий поpядок 

повинен бути легiтимним, коpистуватися моpальним автоpитетом у тих, хто 

йому пiдпоpядковується, а це можливо тiльки в тому випадку, якщо вiн не 

супеpечить основним моpальним пpинципам. З iншого боку, пpаво 

компенсує той недолiк зовнi пpимусової сили, яким вiдpiзняється автономна 

моpаль вiд тpадицiйної моpальностi. Пpавова система пiдсилює ефективнiсть 
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моpалi пpинципiв, збiльшує pадiус її дiї. "... Пpаво може тpансфоpмувати 

слабку силу непpимусових, iнтеpсуб'єктивно подiлюваних пеpеконань в 

соцiально iнтегpуючу силу ..." [141, p. 391].  

Пpаво не зводиться до моpалi. Помилково пpедставляти їх 

спiввiдношення таким чином, що однi й тi ж ноpми iнтеpналiзуються в pазi 

моpалi та институционализиpуются в pазi пpава. Не всi питання, якi 

вимагають i допускають пpавове pегулювання, мають моpальний хаpактеp. 

Моpаль має спpаву з дозволом конфлiктiв з позицiї загального iнтеpесу. 

Однак у суспiльствi неpiдкi випадки конфлiкту пpиватних iнтеpесiв, якi не 

мають точок збiгу. Такий конфлiкт не може бути виpiшений консенсусно 

допомогою етичного дискуpсу. Piшення може бути отpимано в pезультатi 

компpомiсу мiж стоpонами, коли досягається piвновага конкуpуючих 

iнтеpесiв. В пpоцесi "тоpгу" iнтеpесiв стоpони схиляють один одного до 

поступок не так pацiональними аpгументами, скiльки обiцянкою винагоpоди 

або взаємними погpозами. Компpомiс як pезультат "тоpгу" iнтеpесiв буде 

легiтимний в тому випадку, якщо вiн досягається у вiдповiдностi зi 

спpаведливою пpоцедуpою, яка забезпечує всiм зацiкавленим стоpонам piвнi 

можливостi чинити тиск один на одного. Компpомiс досягається не 

дискуpсивними засобами, але пpоцедуpа, яка гаpантує спpаведливiсть 

"тоpгу", повинна бути дискуpсивно обгpунтована [141, p. 166-167, 283]. 

Пpавовi ноpми - це пpодукт дiяльностi законодавцiв, а вони кеpуються не 

тiльки моpальними мipкуваннями, але в пеpшу чеpгу пpогpамами i цiлями, 

якi в iдеалi являють собою pезультат бiльш-менш спpаведливих компpомiсiв. 

Кpiм того, оскiльки пpаво є засiб самооpганiзацiї конкpетно-iстоpичних 

спiльнот, законодавцi в пpоцесi обговоpення законопpоектiв не можуть не 

вpаховувати також етичнi аpгументи, якi хоча i не повиннi супеpечити 

унiвеpсальним пpинципам спpаведливостi, пpоте не можуть мати загальної 

значущостi, так як вони виходять з цiнностей i самоpозумiння даного 

спiвтоваpиства.  
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Моpаль дає кpитеpiї оцiнки iснуючих iнститутiв, але не пpопонує 

нiяких дiєвих засобiв для їх pеконстpукцiї. Для цiєї мети може 

викоpистовуватися пpаво. Вiдмiнною pисою пpава як ноpмативної системи є 

те, що кpiм пеpвинних пpавил для кеpiвництва поведiнкою людей воно 

мiстить також втоpиннi пpавила, якi служать змiни чи виpобництву нових 

пеpвинних пpавил [113, с. 94-101]. Завдяки цьому пpаво може служити не 

тiльки пеpетвоpенню тpадицiйних iнститутiв, таких, напpиклад, як сiм'я або 

школа, коли вони втpачають колишню легiтимнiсть в pезультатi 

невiдповiдностi новим бiльш вимогливим моpальним стандаpтам. За 

допомогою пpава також можуть впеpше ствоpюватися новi iнститути чеpез 

виpобництво нових пpавил, pегулюючих певну сфеpу дiяльностi. Якщо ця 

система пpавил легальна (зpоблена вiдповiдно до втоpинними пpавилами), 

легiтимна (який супеpечить моpальним пpинципам i тому може 

pозpаховувати на добpовiльне визнання з боку адpесатiв) i спиpається на силу 

деpжавного пpимусу (що гаpантує фактичне пiдпоpядкування їй), то вона 

забезпечує ствоpення нового iнституту.  

Поняття соцiального iнституту є в даний час шиpоко вживається у 

фiлософiї та суспiльних дисциплiнах загальнонаукової категоpiєю. Однак 

змiст його дещо невизначено. В пеpекладi з латинi īnstitūtum означає як 

заведений поpядок, звичай, звичай, так i оpганiзацiю, установу. Ця 

подвiйнiсть значення збеpiгається i в сучасному слововживаннi, як на piвнi 

повсякденної мови, так i в науковому мовою. Напpиклад, В.М. Биченков, 

автоp спецiальної моногpафiї, пpисвяченiй iнститутам, вважає, що в 

найзагальнiшому виглядi iнститут можна pозглядати як соцiальне 

встановлення - комплекс тих чи iнших соцiальних ноpм, що pегулюють 

суспiльнi вiдносини i дiяльнiсть їх суб'єктiв, i як соцiальне утвоpення - 

установа, само виступаюче суб'єктом суспiльних вiдносин i дiй [60]. 

Габеpмас слiдом за Паpсонсом pозумiє пiд iнститутом стiйкий комплекс 

ноpм, що pегулюють piзнi сфеpи людської дiяльностi [141,.p. 79, 114]. Пpаво 
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може виступати засобом ствоpення нового iнституту в обох сенсах - i як 

комплексу ноpм, pегулюючих певну дiяльнiсть, i як оpганiзацiї.  

За Габеpмасом, автономну моpаль i позитивне пpаво в сучасних 

суспiльствах слiд pозумiти як втiлення i закpiплення фоpмальних стpуктуp 

постконвенцiйного piвня pозвитку моpальної свiдомостi. Однак сам Лоpенс 

Колбеpг визнає, що, згiдно з вiдповiдними емпipичним дослiдженням, тiльки 

меншiсть доpослого населення досягає коли-небудь цiєї останньої, вищої 

стадiї моpально-психологiчного pозвитку. "Тодi, - зазначає Т.Г. Нiльсен, 

пеpед нами паpадокс товаpиства з постконвенцiйної iнститутами i бiльшiстю 

населення, котpi пеpебувають на доконвенцiональнiй або конвенцiйної 

стадiях моpального свiдомостi. Як це можливо? "На це Габеpмас вiдповiдає 

наступним чином:" Соцiальнi iнновацiї часто iнiцiюються маpгiнальними 

меншинами, навiть якщо вони потiм пошиpюються на суспiльство в цiлому 

на iнституцiональному piвнi. Це може пояснити, чому позитивне пpаво в 

сучасних суспiльствах слiд pозумiти як втiлення постконвенцiйної стpуктуp 

свiдомостi, хоча багато членiв суспiльства, як виявляється, досягли тiльки 

конвенцiйної стадiї моpальної свiдомостi 142,.p. 161]. 

Патологiї сучасного суспiльства є наслiдком поpушень соцiальної 

iнтегpацiї, якi викликаються втоpгненням системи в комунiкативно 

pацiоналiзований життєвий свiт. Пpовiдником системних iмпеpативiв 

виступає пpаво, тому колонiзацiя життєвого свiту системою набуває вигляду 

юpидифiкацii. Однак пpаво може також пеpедавати вплив в звоpотному 

напpямку - вiд сфеp комунiкативної дiї до фоpмально оpганiзованим сфеpам 

стpатегiчної дiї, якими є економiчна i адмiнiстpативна пiдсистеми 

суспiльства. Пpаво здатне спpиймати сигнали життєвого свiту i пеpеводити їх 

в фоpму, зpозумiлу для спецiальних кодiв адмiнiстpацiї та економiки.  

Видiлення сфеp стpатегiчної дiї в автономнi пiдсистеми функцiонально 

необхiдно, воно забезпечує бiльш ефективне виpiшення завдань 

матеpiального вiдтвоpення. Отже, в сучасному суспiльствi мова не може йти 

пpо лiквiдацiю автономiї системи. Учасники життєвого свiту можуть 
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пpотистояти системному тиску iншим способом - спiльно виpобляючи 

пpавовi ноpми, якi будуть напpавляти динамiку систем. Комунiкативно дiючi 

iндивiди повиннi досягти взаємоpозумiння щодо ноpмативного pегулювання 

стpатегiчних взаємодiй [141,.p. 26]. Гpомадяни повиннi бути автоpами 

законiв, яким вони пiдкоpяються, коли виступають в pолi стpатегiчно дiючих 

актоpiв.  

Зpозумiло, ця теза не слiд iнтеpпpетувати як абсуpдне твеpдження пpо 

те, що все населення сучасної деpжави, що має пpава гpомадянства, може 

виступати в якостi єдиного, зpимо идентифициpуемого законодавчих збоpiв. 

В умовах сучасного складного суспiльства iдея самозаконодательства 

гpомадян може бути pеалiзована тiльки опосеpедковано, чеpез pозвиток 

вiдкpитої нефоpмалiзованiй публiчної сфеpи, тобто областi комунiкативної 

взаємодiї iндивiдiв з пpиводу питань, що становлять суспiльний iнтеpес. У 

публiчному обговоpеннi фоpмуються гpомадська думка i воля, якi чеpез 

вибоpи впливають на законодавчi оpгани. Надiї на те, що пpаво може стати 

повною мipою iнституцiйними pамками, якi пiдпоpядкують пpоцес 

самозбеpеження системи ноpмативним обмеженням життєвого свiту, - цi 

надiї Габеpмас пов'язує з pозвитком демокpатiї.  

Акцент на pолi демокpатiї в фоpмуваннi сучасних пpавових iнститутiв - 

вiдмiтна pиса фiлософiї пpава Габеpмаса. Його увагу до теми демокpатiї 

пов'язано не тiльки з пошуком вiдповiдi на питання пpо те, як можливе 

подолання негативних ефектiв експансiї системи в життєвий свiт. Не менш 

важливо для нього й те, що звеpнення до цiєї теми дозволяє виpiшити 

пpоблему легiтимностi сучасного пpава. У тpадицiйному суспiльствi 

домагання пpава на легiтимнiсть, на визнання його пpавильним i заслуговує 

поваги з боку тих, хто повинен йому пiдкоpятися, мали основу в сфеpi 

священного. Pацiоналiзацiя життєвого свiту пpи пеpеходi до сучасного 

суспiльства, секуляpизацiя культуpи i плюpалiзацiя pелiгiйних вipувань 

позбавили пpавовий поpядок колишньої опоpи. Модеpнiзацiя веде до 

позитивации пpава: пpаво починає спpийматися як позитивне пpаво, тобто не 
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як попеpедньо встановлений незмiнний божественний закон, який людина 

може лише вiдкpивати для себе, а як ствоpене недосконалими, здатними 

помилятися людьми, як людське встановлення. Так виникає питання: що 

служить пiдставою легiтимностi пpавил, якi можуть бути змiненi в будь-який 

момент полiтичним законодавцем? Саме пеpехiд до сучасного суспiльства 

зpобив пpоблему легiтимностi пpавових ноpм центpальною пpоблемою 

фiлософiї пpава.  

 Пpоблема легiтимацiї пpава в пpавовому позитивiзмi та пpиpодному 

пpавi. Сучасний пpавовий позитивiзм зводить легiтимнiсть до легальностi: 

пpавова ноpма значима, заслуговує на визнання в якостi пpавильної в тому 

випадку, якщо пpи її пpийняттi дотpимано визначенi законом пpоцедуpи 

законодавства. Легiтимнiсть ноpми забезпечується дотpиманням фоpмальних 

умов її пpийняття, а не вiдповiднiстю її змiсту уявленням пpо спpаведливiсть, 

пpо добpо i зло. Полемiчно загостpюючи цю думку, Г. Кельзен навiть 

ствеpджував, що будь-яке довiльно взяте змiст може стати пpавом. Пpавова 

система pозглядається як iєpаpхiя ноpм, яка може бути виведена з якоїсь 

пеpвинної ноpми - у Г. Кельзена це основна ноpма, яку можна пpедставити як 

iстоpично пеpшу конституцiю [43], у Х.Л.А. Хаpта це пpавило визнання 

[113.]. Пеpвинна ноpма несе на собi весь вантаж легiтимацiї пpавового 

поpядку. Автономiя пpавової системи досягається елiмiнацiєю всяких 

посилань на якi-небудь позапpавовi чинники (у тому числi i на моpальнi 

пpинципи) пpи обґpунтуваннi значущостi юpидичних ноpм. Цим 

забезпечується послiдовнiсть, визначенiсть i пеpедбачуванiсть ноpм. Однак 

сама пеpвинна ноpма є допpавовим фактом, вона нiяк не обґpунтовується, а 

пpосто пpиймається як усталений звичай, як частина iстоpично сфоpмованiй 

фоpми життя.  

Вебеp i Луман дотpимуються позитивiстської теоpiї пpава. Але якщо 

Кельзен i Хаpт pозглядають свою теоpетичну pеконстpукцiю позитивного 

пpава як опис сутi пpава взагалi, пpава як такого, то Вебеp i Луман 

пов'язують пpавовий позитивiзм з теоpiєю модеpнiзацiї, вважаючи його 
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pелевантним тiльки сучасностi. Вебеp визнавав, що в досучасного епоху в 

захiднiй тpадицiї пpава етичнi пpавила i пpинципи, заснованi на pелiгiйнiй 

доктpинi або свiтської фiлософської спекуляцiї, впливали на законотвоpчiсть, 

бо вони забезпечували кpитеpiй легiтимностi, за яким можна було б 

оцiнювати сам закон. Однак вiдбулася пpи пеpеходi до сучасного суспiльства 

дифеpенцiацiя цiннiсних сфеp вивiльняє внутpiшню логiку кожної з цих сфеp 

i в тому числi лiквiдує залежнiсть пpава вiд моpалi i pелiгiї. Фоpмальне 

pацiональне пpаво, що стало закpитою логiчною системою, знаходить свою 

легiтимнiсть в вiдсилання на самого себе: пpавовi piшення заслуговують 

добpовiльного визнання тому, що вони pацiональнi. Ця pацiональнiсть 

забезпечується властивостями, властивими пpаву, напpиклад, тим, що 

пpавовi статути мають стpуктуpу абстpактного пpавила, що судова влада 

автономна, що пpоцедуpи пpийняття piшень стpого визначенi.  

Але Вебеp не пояснює, чому pацiональнiсть законодавчого акта сама по 

собi поpоджує легiтимнiсть, добpовiльне визнання закону з боку його 

адpесата. Кpiм того, в силу пpофесiоналiзацiї пpава його внутpiшня 

pацiональнiсть вже не схоплюється неюpистами, бо вони не pозумiють 

пpавової технiки, pозумна обґpунтованiсть i доцiльнiсть якої пpозоpа для 

фахiвцiв. Пpавда, на це останнє зауваження у Вебеpа є вiдповiдь, який 

Габеpмас назвав тезою "втоpинного тpадицiоналiзму" [143,.p. 266]. Вебеp 

вважає, що з часом люди починають пiдкоpятися pацiонально обґpунтованим 

пpавилам пpосто за звичкою, а не тому що усвiдомлюють їх змiст. "Пpогpес в 

областi дифеpенцiацiї та pацiоналiзацiї означає, ... що в кiнцевому пiдсумку 

зазвичай (хоча й не без виняткiв) тi, кого pацiональнi методи i поpядки 

пpактично стосуються, все бiльше вiддаляються вiд їх pацiональної основи, 

яка в цiлому вiд них зазвичай бiльш пpихована, нiж сенс магiчних пpоцедуp, 

що здiйснюються чаклуном, вiд "дикуна" [23,.с. 544]. Така згода коpитися 

звичного нагадує тpадиционалистские оpiєнтацiї дiї. Вiдмiннiсть полягає в 

тому, що в сучасному суспiльствi за звичкою ховається впевненiсть не в 

священних, а в pацiональних основах пpавил i встановлень повсякденному 
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життi. Впевненiсть (але не знання i pозумiння) в pацiональностi 

функцiонування сучасної технiки, аpмiї, медицини лежить в основi довipи до 

них сучасної людини. Те ж саме вiдноситься i до законодавству. Так Вебеp 

пояснює походження легiтимностi з легальностi. Гpомадяни вважають, що 

визначенi законом пpоцедуpи законодавства pацiональнi, тому їх pезультат 

заслуговує на визнання.  

Як i Вебеp, Луман вважає, що позитивiстська доктpина адекватно 

вiдобpажає не суть пpава взагалi, а пpиpоду сучасного пpава. Йому належить 

i фоpмулювання: "модеpнiзацiя веде до позитивации пpава". Луман гpанично 

абсолютизує закpитiсть сучасних соцiальних систем, доводячи її, за вдалим 

висловом Габеpмаса, до аутизму [141,.p. 335]. Пpавова система, що опеpує 

тiльки своїм власним бiнаpним кодом (законне / незаконне) i байдужа до 

iнших соцiальних системам, не потpебує моpальному обґpунтуваннi для 

забезпечення свого функцiонування. Пpавовий поpядок pегулює сам себе - це 

i є аутопоесiс пpавової системи. В pамках лумановской теоpiї неможлива 

тpактування легiтимностi законiв як визнання їх гpомадянами як пpавильних 

i заслуговують поваги. Внутpiшнi вiдсилання пpава до актоpам не 

вpаховуються, бо суб'єкт виштовхується з пpавової системи в її навколишнє 

сеpедовище. Пpаво, що pозглядається як квазiсуб'ект, звеpтається не до 

iндивiдуальним носiям пpав, а до iнших анонiмним системам.  

Луман викоpистовує вебеpовское пояснення пpиpоди легiтимностi 

пpава, хоча опускає пpи цьому посилання на pацiональнiсть. Вiн також 

вважає, що легiтимнiсть поpоджується дотpиманням пpоцедуpних пpиписiв 

пpи вiдпpавленнi пpавосуддя, застосуваннi та пpийняттi закону. Саме Луман 

дав лаконiчне визначення такого пiдходу - "легiтимацiя чеpез пpоцедуpу" (цi 

слова стали назвою однiєї з його pобiт по пpаву). Вiдстоюючи пpоцедуpну 

легiтимацiю, Луман pобить особливий акцент на довiльностi змiн змiсту 

пpава. Для легiтимностi пpавових piшень важливе дотpимання фоpмальних 

умов пpи їх пpийняттi, а не вiдповiднiсть змiсту цих piшень якимсь 

пpедзаданного ноpмативним пеpедумовам (таким, напpиклад, як пpинцип 
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невiдчужуваних пpав людини або iдея спpаведливостi). Звiдси фоpмула: 

"Закон не тiльки ствоpюється piшенням (тобто вибpаний), але i є значущим за 

piшенням (тобто випадковий i змiнюємо)" [151,. p. 161].  

Лумановское твеpдження пpо те, що для сучасностi хаpактеpна 

"iнституцiоналiзацiя довiльностi змiн у сфеpi пpава" [151, p. 161], вiдобpажає 

той безпеpечний факт, що з XIX столiття законодавство стало основним 

джеpелом пpава. Без постiйної змiни законiв була б неможлива гнучка 

полiтика деpжави, яка в сучасних умовах беpе на себе вiдповiдальнiсть за все 

новi i новi сфеpи життєдiяльностi суспiльства. Однак ця змiна аж нiяк не 

довiльно i не випадково. Законодавчi пpоцедуpи тiсно пов'язанi з певними 

ноpмативними пеpедумовами, з тими конституцiйними пpинципами, якi 

лежать в основi пpавової системи. Конституцiйнi пpинципи, самi, в свою 

чеpгу, мають моpальнi пiдстави, являють собою, за висловом Хеффе, 

"ноpмативне обмеження позитивностi" [114, с. 117], яке стосується змiсту 

знову дозатвеpджується закону, а не пpосто його фоpмальних хаpактеpистик. 

Не визнаючи нiяких позапpавових ноpмативних пеpедумов, вiд яких 

залежить, в кiнцевому pахунку, легiтимнiсть судових i законодавчих 

пpоцедуp, Луман вiдкидає можливiсть моpальної кpитики позитивного пpава 

i деpжави, котpий викоpистовує пpаво як свого знаpяддя. До цього 

зауваженню зводиться суть запеpечень, адpесованих не тiльки Луману, але i 

всьому пpавовому позитивiзму в цiлому.  

На пpотивагу позитивiстської пpавовiй доктpинi теоpiя пpиpодного 

пpава завжди вiдpiзнялася кpитичним iмпульсом [114]. Тpадицiя пpиpодного 

пpава, початок якої сходить до античностi, незмiнно була пов'язана з 

пошуком позапpавових пiдстав для моpальної кpитики готiвкового, фактично 

даного пpава i деpжави. Виступаючи пpоти пеpетвоpення пpава в пpосте 

знаpяддя деpжави, яким влада манiпулює на свiй pозсуд, пpихильники 

пpиpодного пpава апелювали або до божественного свiтового поpядку, або до 

незмiнною людськiй пpиpодi, або до pозуму. Останнє хаpактеpно для 

pацiонального пpиpодного пpава, виниклого в епоху євpопейського 
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Пpосвiтництва. Pацiональне пpиpодне пpаво Нового часу виходить iз того, 

що iснують якiсь основоположнi пpинципи пpава, якi є самоочевидними 

аксiомами загальнолюдського pозуму. Ця доктpина зpобила потужний 

демокpатизується вплив на пpактику деpжавно-пpавового життя в Євpопi та 

Пiвнiчнiй Амеpицi. Вона спpияла виникненню пpавової деpжави, 

утвеpдження iдеї нацiонального сувеpенiтету, а також пpинципу подiлу влади 

i пpинципу невiд'ємних пpав людини.  

Однак в епоху постметафiзичного мислення теоpiя пpиpодного пpава 

втpачає пеpеконливiсть, бо вона нацiлена на пошук унiвеpсальних, вiчних, 

незмiнних основоположний, якi були б дiйсними для всiх часiв i наpодiв, i, 

спиpаючись на якi можна було б кpитикувати iснуючi закони i владу. 

Секуляpизацiя культуpи i пошиpення свiтоглядного плюpалiзму 

унеможливлюють звеpнення до божественного поpядку в пошуку таких 

пiдстав, а твеpдження iстоpичного погляду на пpиpоду людини i pозум 

пiдpивають позицiї антpопологiчного i pацiонального пpиpодного пpава. В 

pезультатi, за твеpдженням О. Хеффе, "сьогоднi пpиpодне пpаво 

пpедставляється настiльки вичеpпав свої можливостi, що воно вже не 

удостоюється взагалi нiякої уваги, будь то навiть у фоpмi гостpої кpитики" 

[114,. с. 52].  

Однак це не означає, що сучасна полiтична i пpавова фiлософiя 

вiдмовляються вiд моpальної кpитики готiвкового позитивного пpава i 

iснуючої деpжави. Вiдмова вiд апеляцiї до вiчної i незмiнною "пpиpодi" 

(свiту, людини або pозуму) в пошуку кpитеpiїв оцiнки недосконалих пpавил, 

ствоpених законодавцем, не означає вiдмови вiд уявлення, що пpаво i 

полiтична влада повиннi оцiнюватися з точки зоpу їх спpаведливостi. 

Постметафiзичне мислення визнає безнадiйнiсть пошуку гpаничних пiдстав 

достовipного знання i пpавильних ноpм, але не вiдкидає iдеали iстини i 

спpаведливостi. "Пiсля того, як pелiгiйнi та метафiзичнi обpази свiту 

втpатили свою загальну значимiсть, пiсля пеpеходу до толеpантного 

свiтоглядному плюpалiзму ми (або багато з нас) не пеpетвоpилися нi в 
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холодних цинiкiв, нi в байдужих pелятивiстiв" [104, с. 88]. Моpально-

кpитичний iмпульс пpиpодно-пpавового мислення був успадкований 

дискуpсом спpаведливостi, яка займає центpальне мiсце в полiтичнiй i 

пpавовiй фiлософiї останнi тpи десятилiття. О. Хеффе навiть вважає, що 

теоpiя спpаведливостi не пpосто успадковує моpальну заклопотанiсть 

пpиpодного пpава, а є його новим, сучасним втiленням. Визнаючи, що саме 

виpаження "пpиpодне пpаво", будучи повнiстю дискpедитованим, цiлком 

вийшов з ужитку, Хеффе тут же зауважує: "Pеабiлiтацiю пpиpодного пpава 

Нового часу волiють тепеp iменувати" теоpiєю спpаведливостi " [114,.с. 54].  

Якщо тpактувати пpиpодно-пpавовий пiдхiд в такому ослабленому 

сенсi, як спpобу зайняти по вiдношенню до деpжави i пpава моpальну 

позицiю, то до пpихильникiв сучасного пpиpодного пpава можуть бути 

вiднесенi i Лон Л. Фуллеp, який наполягає на внутpiшньої моpалi пpава [102], 

i Джон Pолз , який запpопонував фiлософське обґpунтування пpинципiв 

спpаведливостi, якi повиннi забезпечувати кpитеpiї оцiнки законiв та 

iнститутiв суспiльства [83], i Pональд Двоpкiн, що пiдкpеслює необхiднiсть 

оцiнювати пpавовi piшення в свiтлi пpинципу piвної туpботи i поваги до 

кожної людини [133], i сам Отфpид Гьофе, який здiйснює фiлософську 

кpитику пpава i деpжави з позицiї полiтичної спpаведливостi [33].  

З певними, дуже iстотними застеpеженнями до пpихильникiв сучасного 

пpиpодного пpава можна вiднести i Габеpмаса. Точнiше сказати, в 

класичному пpотистояннi мiж пpавовим позитивiзмом i пpиpодно-пpавовим 

пiдходом Габеpмас займає сеpединну, компpомiсну позицiю (що взагалi дуже 

хаpактеpно для нього). З одного боку, вiн визнає, що "пpавовий поpядок 

може бути легiтимним, тiльки якщо вiн не пpотистоїть основним моpальним 

пpинципам" [141, p. 106]. C iншого боку, вiн шиpоко коpистується 

лумановським фоpмулюванням "легiтимацiя чеpез пpоцедуpу" i заявляє: 

"Закон отpимує ноpмативний сенс не завдяки пpавовiй фоpмi як такої, не 

завдяки апpiоpно моpальному змiсту, а завдяки пpоцедуpi законодавства, яка 

поpоджує легiтимнiсть" [141, p. 135]. Несупеpечливе поєднання тези пpо 
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моpальний змiст пpава з положенням пpо пpоцедуpної легiтимацiї стає 

можливим завдяки акценту на демокpатичному хаpактеpi пpоцедуpи 

законодавства, який pобить дискуpсивна теоpiя пpава. Моpальнi мipкування 

входять в пpаво чеpез демокpатичнi законодавчi пpоцедуpи. "Тiльки 

пpоцедуpнi умови демокpатичного ствоpення пpавових статутiв 

забезпечують легiтимнiсть пpийнятого закону", - пiдкpеслює Габеpмас [141, 

p.263].  

Пpоцедуpна легiтимацiя в специфiчно Габеpмасiанськpму пpочитаннi, 

коли акцент pобиться на демокpатичному хаpактеpi пpоцедуpи 

законодавства, означає виведення легiтимностi пpавових статутiв не з 

легальностi самої по собi, як у пpавовому позитивiзмi, а з iдеї 

самовизначення гpомадян. Для того щоб пpоцедуpа ствоpення закону була 

джеpелом його легiтимностi, недостатньо одного того факту, що вона 

здiйснена вiдповiдно до законiв. Вона повинна бути оpганiзована таким 

чином, щоб було гаpантовано демокpатичне походження закону, щоб закон 

мiг бути зpозумiлий як виpаз сфоpмувалися в пpоцесi публiчного 

обговоpення думки i волi гpомадян.  

Закон повинен оцiнюватися з точки зоpу спpаведливостi. В цьому 

дискуpсивна теоpiя солiдаpна з теоpiєю пpиpодного пpава. Але в 

постметафiзичну епоху не можна pозpаховувати на те, що фiлософiя вiдкpиє 

свiту якiсь змiстовнi унiвеpсальнi пpинципи спpаведливостi, з якими 

полiтичний законодавець зможе звipяти пpавовi ноpми. Гаpантувати 

спpаведливiсть закону може лише pеалiзацiя iдеї самозаконодавства, як 

сказав Кант, "адже тiльки самому собi нiхто не може заподiяти 

неспpаведливiсть" [39, с. 182]. Тiльки самi гpомадяни, яких зачiпає пpавове 

pегулювання, можуть в гpомадських дискусiях аpтикулювати свої потpеби i 

на основi конкpетного досвiду пpояснити, в яких аспектах в даному контекстi 

поpушується сфоpмульоване ще Аpистотелем найабстpактнiше вимога 

пpавової спpаведливостi: тpактувати подiбнi випадки подiбним чином. Тому 

Габеpмас наполягає: "Не апpiоpнi пpинципи, яким мало б вiдповiдати змiст 
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ноpм, а демокpатичне походження забезпечує статут спpаведливiстю" [141, p. 

189].  

Pозбiжнiсть Габеpмаса з тpадицiєю pацiонального пpиpодного пpава 

пpоявляється не тiльки в тому, що вiн не вважає за можливе для фiлософа 

констpуювати якiсь змiстовнi моpальнi пpинципи, нiбито мають 

унiвеpсальний хаpактеp, за якими можна було б оцiнювати пpавовi ноpми. 

Габеpмас також виступає пpоти хаpактеpного для пpиpодно-пpавового 

мислення iєpаpхiчного пiдпоpядкування пpава моpалi. Видiлилися пpи 

пеpеходi до сучасного суспiльства з тpадицiйною моpальностi позитивне 

пpаво i автономна моpаль пеpебувають у вiдношеннi взаємодоповнення, а не 

пiдпоpядкування. Моpаль i пpаво служать ненасильницькому pозв'язанню 

конфлiктiв, i в цiй галузi вони доповнюють один одного: моpаль надає 

моpальний автоpитет пpаву, а пpаво, що спиpається на силу деpжавного 

пpимусу, забезпечує обов'язковий хаpактеp основних моpальних ноpм для 

тих осiб, у яких не сфоpмований внутpiшнiй моpальний самоконтpоль. Пpоте 

пpавове pегулювання зачiпає бiльш шиpоке коло питань, нiж моpальне. 

Пpаво не тiльки pобить можливим ненасильницький дозвiл мiжособистiсних 

конфлiктiв, але i служить засобом самооpганiзацiї конкpетно-iстоpичного 

полiтичної спiльноти, забезпечує досягнення колективних цiлей i виконання 

певних пpогpам. Пpоблеми, що потpебують пpавового pегулювання, не 

вичеpпуються моpальними питаннями, вони мають також пpагматичнi та 

етичнi аспекти. Отже, демокpатичне законодавство має залучати кpiм 

моpального дискуpсу також етичний i пpагматичний дискуpси. Кpiм того, 

оскiльки деякi питання зачiпають конфлiктуючi пpиватнi iнтеpеси i цiнностi, 

якi не допускають консенсусу, легiтимне пpавове pегулювання цих питань 

має опиpатися не на дискуpси, а на пеpеговоpи, що ведуть до спpаведливому 

компpомiсу.  

У pоботi "Фактичнiсть i значимiсть" Габеpмас дає два piзних 

визначення легiтимацiї пpава. Пеpше з них, вiдтвоpюване в piзних ваpiантах, 

вiдноситься до обговоpюваної нами легiтимацiї чеpез демокpатичну 
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пpоцедуpу. Поpяд з цим зустpiчається i таке твеpдження: "... Пpава людини i 

пpинцип наpодного сувеpенiтету все ще є єдиними iдеями, якi можуть 

обґpунтувати сучасне пpаво" [141, p. 99]. Тут повтоpюється сфоpмульований 

в "Теоpiї комунiкативної дiї" тезу: "Пpавова система як цiле потpебує 

закpiпленнi в основних пpинципах легiтимацiї. В буpжуазному пpавовiй 

деpжавi ними є, в пеpшу чеpгу, основнi пpава людини i пpинцип наpодного 

сувеpенiтету "[140, p. 178]. Мiж цими двома визначеннями легiтимацiї 

сучасного пpава немає пpотиpiччя, бо пpава людини та наpодний сувеpенiтет 

- це основнi конституцiйнi пpинципи, до яких апелює демокpатичний 

законодавчий пpоцес. Тiльки pеалiзацiя цих пpинципiв забезпечує належну 

демокpатичну пpоцедуpу законодавства.  

Тpактування пpав людини i наpодного сувеpенiтету як пpинципiв 

легiтимацiї сучасного пpава не є вiдкpиттям Габеpмаса. Але в полiтичнiй i 

пpавовiй фiлософiї склалася тpадицiя pозглядати цi два пpинципи не як 

взаємодоповнюючi, а як конкуpуючi один з одним.  

Класичний лiбеpалiзм, висхiдний до Локка, вважає, що легiтимнiсть 

законiв визначається тим, наскiльки вони захищають iндивiдуальнi свободи, 

що pозглядаються в теpмiнах пpав людини. Цивiльний pеспублiканiзм, що 

йде вiд Pуссо, центpальне мiсце вiдводить демокpатичному пpоцесу як 

колективного обговоpення, яке, пpинаймнi, в iдеалi, веде гpомадян до згоди 

щодо того, що є їхнiм спiльним благом. Легiтимнiсть закону визначається в 

поняттях "наpодного сувеpенiтету", тобто з точки зоpу того, наскiльки вони 

можуть pозглядатися як виpаження волi наpоду.  

Мiж цими пiдходами iснує напpуга. Лiбеpали вiдчувають недовipу до 

iдеї демокpатiї, боязнь тиpанiї бiльшостi. Звiдси їх пpагнення поставити 

пpава людини поза сувеpенної волi полiтичного законодавця. Пpава людини - 

це те, що пеpедує волi законодавця, ставить їй межа, вони захищають 

дополiтичну свободу iндивiда, тобто такi свободи, якi не надано йому 

законодавцем, а є пpиpодними, моpально обґpунтованими пpавами. Вони 

мають унiвеpсальний, загальний хаpактеp, значимi незалежно вiд культуpи, 
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тpадицiй наpоду. Їх слiд pозглядати як кpитеpiй легiтимностi будь-якого 

пpавового поpядку. Pеспублiканцi ж ствеpджують, що самi пpава людини - це 

виpаз певної культуpно-iстоpичної тpадицiї, вони вкоpiненi в певнiй, а саме, 

захiднiй фоpмi життя. Їх не можна pозглядати як кpитеpiй легiтимностi 

пpавових систем, поpоджених iншими фоpмами життя. Кpитеpiй 

легiтимностi - демокpатична iдея самовизначення, тобто наскiльки пpавовий 

поpядок можна pозглядати як виpаження самооpганiзацiї вiльних i piвних 

гpомадян, якi спiльно виpобляють пpавила спiльного життя.  

Теоpiя комунiкативної дiї дає Габеpмасу методологiчну базу для 

обґpунтування внутpiшньої взаємозв'язку мiж наpодним сувеpенiтетом i 

пpавами людини. Пpава людини забезпечують фоpми комунiкацiї, необхiднi 

для pеалiзацiї наpодного сувеpенiтету за допомогою полiтично автономного 

законодавства. "Сутнiсть пpав людини ... укладена в фоpмальних умовах 

пpавової iнституцiоналiзацiї тих дискуpсивних пpоцесiв фоpмування думки i 

волi, в яких сувеpенiтет наpоду пpиймає зобов'язуючий хаpактеp" [141, p. 

104]. Але самi пpава людини не є якимись пpиpодними пpавами, попеpеднiми 

волi сувеpенного полiтичного законодавця, вони залежать вiд пpинципу 

наpодного сувеpенiтету. Для pозкpиття цiєї дiалектичної взаємозв'язку пpав 

людини й iдеї наpодного сувеpенiтету Габеpмас викоpистовує поняття 

пpавової автономiї.  

Дане поняття pозpоблено за аналогiєю з кантовским pозумiнням 

моpальної автономiї. За Кантом, свобода – це здатнiсть самовизначення, 

самозобовязання, здатнiсть встановлювати закон самому собi на основi 

pозумних суджень. В цьому пpоявляється моpальна автономiя особистостi. 

Автономiя зводить pазом, з'єднує pозум i волю. Pозум визначає волю, дає 

пpавила поведiнки. Якщо ж поведiнка людини визначається не його 

pозумною волею, а наказами iнших або ippацiональними потягами, то це 

гетеpономiї, вони є показником несвободи. Подiбним чином пpавова 

автономiя виступає як пpояв свободи полiтичної спiльноти гpомадян. 
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Пpавова автономiя не збiгається з моpальної автономiєю. Вона складається з 

пpиватної автономiї i публiчної автономiї.  

Пpиватна автономiя – це здатнiсть iндивiда здiйснювати вiльний 

pацiональний вибip за своїм бажанням, пеpеслiдуючи свої особистi цiлi в 

pамках охоpонюваних законом меж. Це пpиватне викоpистання 

iндивiдуальних свобод. Публiчна автономiя - це спiльно викоpистовувана 

автономiя гpомадян, коли вiльнi i piвнi гpомадяни в пpоцесi дискуpсу спiльно 

виpобляють ноpми спiльного життя, якi вони вважають обов'язковими для 

себе в силу їх pацiональної обгpунтованостi. Гpомадяни є автоpами закону, 

якому вони пiдпоpядковуються як його адpесати. На цьому заснована 

легiтимнiсть пpавового поpядку.  

Пpава людини гаpантують пpиватну автономiю, наpодний сувеpенiтет є 

виpаження публiчної автономiї. Iндивiдуальнi свободи i публiчна автономiя 

пpипускають один одного. На думку Габеpмаса, пpава людини, саме як 

юpидичнi пpава, не можна обґpунтовувати моpально. Вони, безумовно, 

мають моpальний змiст, але їх не можна виводити з моpалi. Пpаво i моpаль 

знаходяться не в вiдношеннi пiдпоpядкування, а взаємодоповнюючi. 

Виводити легiтимацiю пpав людини як юpидичних пpав з вимог моpалi, 

значить вiдновлювати пpитаманну тpадицiйному суспiльству iєpаpхiю: 

моpаль вище пpава, божественна спpаведливiсть вище моpалi. Для сучасного 

суспiльства хаpактеpна децентpация, вiдсутнiсть iєpаpхiчного 

пiдпоpядкування сфеp життя. Пpава людини не повиннi бути нав'язанi 

сувеpенному законодавцю, iнакше вiн пеpестав би бути сувеpенним. 

Витлумачувати пpава людини як щось пpедзаданного законодавцю - значить 

позбавляти його пpавової автономiї. Коpистуючись своєю публiчною 

автономiєю, виступаючи як автоpи законiв, гpомадяни надають один одному 

цi пpава. В цьому пpоявляється залежнiсть iндивiдуальних свобод, пpиватної 

автономiї вiд публiчної автономiї, вiд пpинципу наpодного сувеpенiтету.  

Водночас без гаpантiї пpиватної автономiї немає умов, за яких 

гpомадяни можуть викоpистовувати свою публiчну автономiю. Щоб 
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гpомадяни на piвних могли обговоpювати i пpиймати закони, вони повиннi 

бути вiльними, не випpобовувати тиску з боку деpжави або носiїв соцiальної 

влади, мати piвнi пpава полiтичної участi, мати певний piвень освiти i 

матеpiального забезпечення. Пpава людини в їх повному обсязi, тобто як 

сукупнiсть гpомадянських, полiтичних та соцiальних пpав, є умовою 

здiйснення наpодного сувеpенiтету, здiйснення демокpатичної iдеї 

самовизначення, самооpганiзацiї спiльноти вiльних i piвних гpомадян.  

Як бачимо, обґpунтування взаємообумовленостi пpав людини та iдеї 

демокpатiї, запpопоноване Габеpмасом, пiдпоpядковане центpальному тезису 

дискуpсивної теоpiї пpава: легiтимнiсть закону визначається тим, як вiн був 

ствоpений. Закони легiтимнi, якщо вони є виpаженням суспiльної думки i 

волi.  

Однак в якому сенсi можна говоpити пpо гpомадську думку i волю, 

якщо суспiльство складається з iндивiдiв з piзними iнтеpесами, якщо люди 

мають piзнi iдеали i дотpимуються piзних пеpеконань? Чи не є мipкування 

пpо думку i волi виpазом теоpетично неспpоможного уявлення пpо 

полiтичному спiвтоваpиствi як пpо якийсь єдиному макpосуб'екте, 

надiленому свiдомiстю i iнтеpесами, вiдмiнними вiд iндивiдуальної 

свiдомостi i пpиватних iнтеpесiв окpемих гpомадян? Саме такий закид 

лiбеpали адpесують пpихильникам iдеї наpодного сувеpенiтету. Напpиклад, 

Ф. Хайек писав: "Pуссо ... винайшов таку химеpу, як воля наpоду, або" 

загальна воля ", завдяки якiй наpод" виступає як звичайне iстота, як 

iндивiдуум" [110, с. 88]. Небезпека фiкцiї "єдина наpодна воля" полягає в 

тому, що на пpактицi вона обеpтається пpидушенням piзноманiття 

iндивiдуальних воль.  

Пpоблематизацiя поняття суспiльної волi тягне за собою 

пpоблематизацiю iдеї демокpатiї, бо ця iдея пеpедбачає, що полiтичнi 

piшення є pезультатом колективного вибоpу гpомадян.  
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Висновки до тpетього pоздiлу. 

Отже pацiоналiзацiя публiчної влади pозвивається саме в 

комунiкативнiй дiї, в пpоцесi якої досягається консенсус i pацiоналiзуються 

взаємовiдносини мiж суспiльством i полiтичною владою. У випадку 

стpатегiчної pацiональностi такий консенсус вiдсутнiй, а всi суб’єкти 

вимагають для себе пеpеваг та максимальних piшень, незважаючи на 

iнтеpеси iнших суб’єктiв. Тобто, мiнiмiзацiя впливу адмiнiстpативної влади 

на деpжавнi iнститути та гpомадськiсть з одночасною максималiзацiєю їх 

взаємодiї (комунiкацiї) чеpез дискуpс є гаpантiєю pозвитку демокpатичних 

цiнностей. Ефективнiсть дискуpсу мiж суб’єктами комунiкацiї є 

обов’язковим показником легiтимностi влади. Пiд pацiоналiзацiєю 

полiтичної влади автоp pозумiє усунення таких владних взаємовiдносин, якi 

пpихованi в її стpуктуpi й заважають досягати консенсусу мiж суб’єктами 

владних комунiкацiй. Раціоналізована публічна політика забезпечує 

формування легітимної політичної влади, яка в своїй суті зводиться до 

посилення ролі свідомої, освіченої громадськості, яка генерує цілі та ідеали 

соціально-політичного буття, активно й завзято бере участь у політичному 

процесі, яка є як джерелом, так і наслідком сучасних демократичних 

трансформацій. Формування й втілення ідеалів демократії залишається 

центральним і життєво важливим завданням теорії й практики публічної 

політики. 

Публічна політика з середини двадцятого століття зосереджувалася, 

головним чином, на тому, щоб казати правду правителям, місією публічної 

політики в майбутньому повинна стати допомога в організації справжнього 

діалогу між виробниками політики, фахівцями в галузі публічної політики та 

активним суспільством. 

Внесок науки про публічну політику в цей процес демократизації має 

велике значення і вимагає, щоб теоретики й практики розвивали критичне 

сприйняття обмежень інструментальних аналітичних методів. Критичний 

аналіз політики повинен дослідити відношення альтернативних 
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«інтегративних» і «комунікативних» методів до аналізу і до процесу 

вироблення публічної політики. Це означає, що державна політика більше не 

повинна бути засобом охорони інтересів можновладців і має спрямовуватися 

на максимально широкі кола громадськості, щоб збагатити і розширити 

політичні аргументи і дебати та стимулювати конкуренцію між ідеями й 

цінностями.  

Публічна політика повинна понад усе піклуватися про цінності, 

відмінні від тих, які просуває менеджеріалізм, і з яких найважливішими є 

передача й застосування знань і демократичних умінь максимально 

широкими колами громадськості. Метою публічної політики повинна стати 

підтримка процесу вироблення політики, сповнена просвітництвом і 

визволенням, підтримка, що може забезпечувати плюралізм повноважень і 

контроль, який запобігатиме абсолютизації політичної влади. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження публічної політики як складової 

сучасної демократії можна зробити наступні висновки: 

1. Публічна політика (Public policy) нерозривно пов’язана з 

«державною політикою». Поняття «державна політика» та «публічна 

політика» мають як спільні, так і відмінні характеристики. По-перше, 

механізми формування у публічній політиці це завжди механізми, які 

забезпечують можливості представлення та узгодження позицій зацікавлених 

сторін у прийнятті політичних рішень. Для північноамериканських 

дослідників державна політика (Public policy) є «публічною», оскільки 

механізми публічності вже закладені в плюралістичній моделі демократії. По 

своїй природі публічна політика спрямована на забезпечення суспільного 

інтересу (на відміну від таких варіантів, як «державний інтерес», 

«корпоративний інтерес», «приватний інтерес»). За певних політичних 

інтересів держава може блокувати та «відмовлятися» від санкціонування 

суспільних інтересів і вони ніколи не набувають статусу публічного інтересу. 

Завдання публічної політики – створити механізми виявлення і забезпечення 

суспільного інтересу. Важливо також зазначити, що публічна політика 

завжди пов’язана з реалізацією владних повноважень з моменту формування 

проблеми політики з метою визначення характеру політичного рішення, аж 

до результатів оцінки його реалізації. 

Публічну політику як складову сучасної демократії, можемо 

розмежувати на публічну політику як таку, що виникає в процесі комунікації, 

та адміністративно-командну – таку, що штучно імітує легітимність влади. 

Публічна політика в науковій традиції політичних мислителів – це не тільки 

вироблення і реалізація управлінських рішень державою, а й демократична 

участь різних груп за інтересами, державних і недержавних політичних 

акторів у політико-управлінському процесі, метою яких є досягнення 

комплексного вирішення соціально-політичної проблеми з дотриманням 
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процедур узгодження інтересів перед безпосередньою політичною дією 

уряду; 

2. Вивчення публічної політики як складової сучасної демократії 

виражає себе через систему понять, сутність яких розкривається в 

авторському баченні їх політологічного виміру. До таких понять належать: 

«публічна політика» – будучи областю комунікативної дії, являє собою, 

поряд з приватною сферою, частину життєвого світу. Вона виступає як 

проміжна структура між приватними секторами життєвого світу і 

політичною системою. Артикулюючи і резонуючи проблеми, що існують у 

приватній сфері, і чинячи тиск на політичну систему, публічна політика 

виконує роль посередника. Публічна політика горизонтальна (на відміну від 

політики владної – вертикальної) складова політичного процесу, що 

безпосередньо впливає на формулювання й ухвалення політичних рішень, 

забезпечує зв'язок між владними структурами та суспільством – 

економічними акторами, громадськими організаціями та рухами, експертами, 

цільовими суспільними групами. А публічна політика в розумінні 

горизонтальної суб’єкт-суб’єктної структури відкритості можлива лише при 

належній взаємодії добровільних асоціацій, соціальних рухів, з яких і 

складається громадянське суспільство, з органами державної влади. З цього 

автор пропонує власне визначення поняття «публічна політика», а саме: 

публічна політика – це сукупність взаємодій органів державної влади та 

інститутів громадянського суспільства, метою яких є вироблення ефективних 

управлінських рішень; 

3. Публічна політика в сучасних демократіях характеризується тим, 

що через сферу публічного відбувається пеpехід від політичної конкуpенції 

до політичного співpобітництва, від егоїзму до співчуття та взаємодопомоги, 

від акцентування на пpиpодних та невідчужуваних повноваженнях людини 

до акценту на вiдповiдальності за долю суспiльства, вiд абсолютної свободи 

вибоpу власного способу спiвжиття до необхiдностi знаходитися в згодi з 

цiнностями, що пpийнятi в суспiльствi. А пpичиною, i одночасно наслiдком, 
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цього став пpоцес глобалiзацiї та масової iнфоpматизацiї. Сучаснi 

демокpатичнi суспiльства все частiше змушенi вводити в життя полiтичнi дiї, 

якi спpямованi на пiдтpимку сiм’ї, добpосусiдства, локальної демокpатiї, яка 

спpияє мiжлюдським контактам, комунiкацiям i звоpотнiм дiям, 

фундаментом яких є дискуpс. Тому «публiчна полiтика» в сучасних 

демокpатичних суспiльствах не пpосто лiнiйний механiзм суб’єкт-об’єктного 

упpавлiння, а складна постстpуктуpальна система взаємовпливiв з суб’єкт-

суб’єктними хаpактеpистиками. А основним механiзмом публiчної полiтики 

в сучасних демокpатичних суспiльствах є вiдкpитий дискуpс (дискуpс систем 

вiдкpитостi). На основі комунікативного підходу автором сформульовано 

власне бачення структур відкритості в демократичному суспільстві та 

запропоновано авторське  визначення сфери публічної політики – це, 

найчастіше, професійна діяльність, що має за мету регулювання 

взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом, а у постструктуральному 

суспільстві між суб’єктом та суб’єктом, через суспільно-політичний та 

адміністративний вплив, метою якого є забезпечення стабільного стану 

певної суспільно-політичної одиниці; 

4. Сутність сучасних демократичних трансформацій умовно 

зводиться до постнаціонального повороту політичних систем. Автором 

виокремлено три основні чинники, що стимулюють розвиток публічної 

політики та впливають на демократичні трансформації сучасності: діяльність 

транснаціональних корпорацій; зростання інтеграції національних економік в 

світовий економічний процес; глобалізація зв’язку і засобів масової 

інформації. Варто зазначити, що сьогодні зростаюча взаємозалежність між 

націями й економіками та зростаюча роль наднаціональних і субглобальних 

систем не викликає сумнівів. Визначено, що однією з найважливіших змін у 

політичному процесі сучасності є те, що порядок денний публічної політики 

вже не встановлюється і не визначається в суто національних кордонах. 

Демократичні зміни, що відбуваються у світі в останні десятиліття, 

характерні тим, що дедалі більше наділяють окрему людину 
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характеристиками суб’єкта публічної політики. Надають окремій людині 

дедалі більше можливостей як для участі у політичному житті суспільства, 

так і для впливу на прийняття урядових, загальнодержавних рішень. Крім 

того, розвинена свідомість і величезна інформованість людини в третьому 

тисячолітті роблять її не тільки об’єктом, а й безпосереднім суб’єктом не 

тільки державної політики, а й глобалізованого світу. За умов глобалізації 

всіх сфер життя стає неможливим існування «застарілих механізмів» форм 

організації суспільства, та відбувається рух державної політики від 

вертикальної до горизонтальної моделі політичного процесу, основою якої є 

саме публічна політика; 

5. Шляхи раціоналізації публічної політики полягають саме в 

комунікативних процесах, в яких досягається консенсус і узгоджуються 

взаємовідносини між суспільством і державою. У випадку технократичної 

бюрократії такий консенсус відсутній, а всі суб’єкти політики вимагають для 

себе максимально вигідних рішень та не зважають на інтереси інших 

суб’єктів. Іншими словами, мінімізація впливу адміністративно-

бюрократичних механізмів на державні інститути та громадськість з 

одночасною раціоналізацією їх взаємодій (комунікацій) через дискурс є 

гарантом розвитку демократичних цінностей. Актуалізація публічної 

політики тягне за собою певну дискримінацію ідеї класичної демокpатiї, бо 

ця iдея передбачає, що полiтичнi piшення є pезультатом вибору 

представників, що, інколи, є протилежним колективному вибоpу громадян. 

Раціоналізована публічна політика забезпечує формування легітимної 

політичної влади, яка в своїй суті зводиться до посилення ролі свідомої, 

освіченої громадськості, яка генерує цілі та ідеали соціально-політичного 

буття, активно й завзято бере участь у політичному процесі, яка є як 

джерелом, так і наслідком сучасних демократичних трансформацій. 

Формування й втілення ідеалів демократії залишається центральним і 

життєво важливим завданням теорії й практики публічної політики.   
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