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У сучасному політичному просторі під впливом процесів глобалізації та 

становлення інформаційного суспільства, особливого значення став набувати 

комунікативний процес взаємодії влади та громадян у реалізації та прийнятті 

політичних рішень. 

У процесі переходу суспільства від авторитаризму до демократії зростає 

вагомий фактор постійного інформаційного обміну між громадянами та 

владою, комплексної взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також громадянського суспільства. 

Актуальність дослідження процесу прийняття політичного рішення 

полягає у суспільній та науково-теоретичній необхідності визначення сутності 

комунікативної взаємодії громадян та влади, ролі комунікації у процесі 

прийняття політичного рішення. 

Метою є аналіз комунікаційних процесів прийняття політичного рішення у 

великій політичній взаємодії. 

На думку українських авторів О. Радченка та С. Погорілого, «природа 

транзитивного суспільства вимагає не механічного запозичення технологій 

соціального й політичного управління, розроблених у сучасному 

демократичному соціумі, або їх адаптації до національних, культурно-



історичних особливостей нашого суспільства, а вироблення специфічної, багато 

в чому унікальної, системи політичних і соціальних технологій. Ефективність і 

результати здійснення соціально-політичних реформ багато в чому 

безпосередньо залежать від вирішення цього теоретичного і практичного 

завдання» [1]. 

Дослідженням комунікаційних аспектів взаємодії влади та суспільства у 

процесі прийняття політичного рішення займалися такі вчені, як Г.Д. Лассуел, 

Б.А. Краснов, Р. М. Павленко, Г.К. Кобчева, Г.Г. Почепцов, О.Л. Соловйов, 

В.В. Ребкало, М.Д. Яковлев та інші. 

Розглянувши дану політичну ситуацію можна сказати, що мова буде йти 

про необхідність підвищення ефективності процесу взаємодії влади та 

суспільства. Це покращить якості управлінських послуг, які надаються владою 

та створить умови для забезпечення правильного політичного рішення 

громадян. Політичні рішення поширюються на усі суспільні відносини, а їх 

результат залежить не лише від функціонування інститутів влади, а й від 

розвитку мережі політичних комунікацій та наявності розвинутого 

громадського суспільства. 

Процес формування, прийняття та реалізації політичного рішення 

відображає проблеми становлення сутності народовладдя, демократичної 

системи, процент участі громадян та сфери комунікацій між владою та 

суспільством. Політичні рішення у демократичному суспільстві 

обумовлюються розподілом влади на законодавчу, виконавчу та судову. Тому 

рішення виступає результатом взаємодії органів державної влади з інститутом 

громадського суспільства. 

На думку австралійського автора Г.К. Колбеча, будь-яка організована дія у 

політичному просторі, у тому числі ― прийняття політичного рішення має такі 

характеристики, як когерентність, ієрархія й інструментальність. Когерентність 

означає, що «всі окремі дії узгоджуються між собою, що вони утворюють 

частину організованого цілого, єдину систему, і політика має справу з тим, 

яким є (чи має бути) управління цією системою», демократичне управління 



потребує ієрархії для здійснення політики та реалізації політичного рішення 

повноважними для цього інститутами: «Політику вважають визначенням на 

основі наданих повноважень того, що робитиметься в конкретній сфері, тож 

зрозуміло, що не можна мати різні повноважні органи, кожен з яких діятиме 

згідно зі своїми принципами, будь-то різні відділи однієї організації в межах 

широкої мережі, яку називають «урядом» [2; с.17]. 

Інструментальність полягає у тому, що рішення сприяє досягненню певних 

політичних цілей: «політика уявляється як процес досягнення конкретних 

цілей. З цієї точки зору має існувати певний публічний порядок, який дає змогу 

визначати й вирішувати проблеми. Ці проблеми можуть сформулюватися дуже 

широко (проблема безробіття серед молоді) або конкретніше (проблема 

навчального плану для перепідготовки людей старшого віку), вони можуть 

змінюватися у часі й просторі, а цілі можуть встановлюватися більш чи менш 

чітко, і все ж політика розглядається з точки зору проблем і їх вирішення» [2; 

с.17]. 

У цьому полягає важливість розгляду комунікативного аспекту 

політичного рішення: горизонтальний вимір стосується взаємозв’язків між 

учасниками з різних організацій у процесі прийняття політичного рішення ― 

тобто поза вертикаллю ієрархічних повноважень. 

В умовах розвитку інформаційної сфери суспільства та комунікативних 

мереж процес прийняття та реалізації політичного рішення відбувається через 

громадських, державних та політичних інституцій. Він включає тлумачення 

актуальних проблем суспільного розвитку, тобто горизонтальний вимір 

стосується того, яким чином «процес здійснення політики потрапляє назовні 

будь-якої конкретної організації та залучає людей з інших організацій, а також 

підтексту стосовно природи і політики, і процесу. Він виникає з досвіду 

учасників у тому, що хоча вертикально подана політика дуже важлива, вони 

знають, що більшу частину часу вони займаються не так передачею 

розпоряджень у межах організаційної ієрархії, як переговорами з людьми з-поза 



неї, які поділяють зацікавленість у предметі політики, але мають чіткі погляди 

на неї, і їхньої співпраці не можна домогтися просто так» [2;с.72]. 

Вертикальний вимір інтерпретує політичне рішення з точки зору передачі 

згори донизу повноважних рішень. «Повноважні особи, які приймають 

рішення, обирають порядок заходів, що максимізує цінності, які є в їхньому 

розпорядженні, й передають їх підпорядкованим органам для впровадження. Це 

підкреслює інструментальні дії, раціональний вибір і силу законних 

повноважень. Він стосується здатності та можливості певних органів виконати 

ці рішення («проблема впровадження») і способів структурування процесу 

управління з тим, щоб досягти такої злагодженості» [2;с.49]. Вертикальний 

вимір стосується повноважень та ієрархії, політичне рішення розглядається як 

вибір і досягнення мети, організація сприймається як когерентна, 

інструментальна та ієрархічна, вона існує для того, щоб досягати цілей, 

визначених нагорі. 

Зрозуміло, що у процесі прийняття політичного рішення вертикальний та 

горизонтальний виміри у демократичному суспільстві не є альтернативами, 

скоріше кожен з них враховує інший: горизонтальна складова доповнює 

вертикальну, акцентуючи увагу на зв’язках між акторами політики, які 

визначають набір можливих політичних рішень.  

Отже, комунікативний аспект політичного рішення, яке формується у 

процесі взаємодії влади та суспільства, незалежно від того, який інститут 

державної влади стоїть за тим чи іншим рішенням, реалізується у 

вертикальному та горизонтальному вимірах. Політичні рішення у сучасному 

світі охоплюють не лише діяльність державних інститутів, а включають інші 

складові соціального простору, зокрема ― громадські організації, політичні 

партії та політичних лідерів. 
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The article is devoted to the study of a political decision, the formation of a process of 

communicative interaction between power and society. This involves the constant exchange of 

information between actors and objects of management decisions. 
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