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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
показати особливості політології як науки і навчальної дисципліни,
необхідність її виокремлення як специфічної галузі знання та досліджень,
розкрити її об’єкт, предмет і функції та місце політології в системі
суспільствознавства.
Основні завдання теми реалізуються через розкриття тих положень, які
сформульовані в плані лекції.
ВСТУП
Політологія як наука вивчає політичне життя суспільства в його
різноманітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади,
закономірності діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і
народних мас. Вона сприяє виробленню світоглядних і ціннісних настанов,
вмінню пов’язувати політичні знання із суспільно-політичною практикою.
Закорінені в давніх часах спроби збагнути особливості політичного розвитку
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людської цивілізації постійно розвиваються і вдосконалюються, збагачуючи
світову суспільно-політичну думку, синтезуючи й систематизуючи політичні
знання.
Певна специфіка політики, а також і те, що всі види людської діяльності,
усі суспільні явища пов’язані з політикою. Водночас є науки, основне завдання
яких – дослідження політичного життя. Провідною серед них є політологія –
наука, об’єктом якої виступає політика і її відносини з особистістю і
суспільством.
І. ІНСТИТУЮВАННЯ (СТАНОВЛЕННЯ) ПОЛІТОЛОГІЇ
ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політологія є однією з наймолодших навчальних дисциплін. У вищій
школі України вона почала впроваджуватись з 1990р. В країнах Заходу
політологія як самостійна навчальна дисципліна стала складатись з кінця ХІХ початку ХХ століть, коли в Західній Європі та США з’явилися перші її
кафедри. В систему вищої освіти західних країн політологія широко
впроваджується з другої половини ХХ сторіччя.
Сам термін ―політологія‖ утворений на основі двох давньогрецьких слів:
рolitike - державні, суспільні справи, мистецтво управління державою і logos слово, смисл, вчення. Тобто, етимологічно політологія перекладається з
давньогрецької мови як наука чи вчення про політику. Політика є однією із
специфічних форм, способів, сфер життєдіяльності суспільства та його
структур. Вона існує і взаємодіє з економікою, соціальним життям, правовою,
духовною та іншими сферами суспільства.
На сьогоднішній день не вироблено загальноприйнятого визначення
політики, оскільки сама політика як соціальне явище відзначається
надзвичайною широтою, складністю, багатогранністю, різноманітністю,
різними рівнями і формами прояву. Сам термін ―політика‖ з’явився під
впливом твору античного мислителя Аристотеля (384-322 до н.е.) про державу,
правління і владарювання, що мав назву ―Політика‖. Саме з ІV ст. до н.е. і
майже до кінця ХІХ ст. політика традиційно трактувалась як вчення про
державу.
Виникнення політики як соціального явища відноситься до періоду
переходу людства від первіснообщинного ладу до ранньокласового або
цивілізованого суспільства. Вона формується під дією об'єктивних процесів
соціальної диференціації в суспільстві і стає засобом і способом вирішення
протиріч між різними групами людей, а також механізмом владного розподілу
різного роду благ й цінностей, засобом і способом управління соціумом в
процесі реалізації спільних інтересів та цілей. Тобто, політика стала
принципово новим засобом організації й регулювання життя суспільства. Слід
наголосити, що політика виникла як сфера суспільних відносин, що забезпечує

5
погодження, регулювання, реалізацію інтересів людей за допомогою публічної
(державної) влади.
Публічна влада - це особливий прошарок людей (соціальний інститут),
який здійснює управління поведінкою і діяльністю членів суспільства, а також
забезпечує ззовні контроль за життєдіяльністю людей. Публічна влада,
відносини владарювання як відносини зверхності і підлеглості,
підпорядкування є тим головним і основним, що найхарактерніше для
феномену політики, утворює її ядро, стрижень.
На закінчення короткої характеристики політики можна привести таке її
визначення:
Політика – це сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з
приводу використання інститутів публічної (державної) влади з метою
реалізації та захисту соціально значимих інтересів та потреб і управління
спільними справами, суспільством в цілому.
Таким чином, політологія є наукою про політику. Її інституювання в якості
наукової дисципліни, як і будь-якої іншої, включало проходження ряду
основних етапів:
1. Накопичення теоретичного та емпіричного матеріалу в межах
споріднених наук.
2. Проведення та публікація спеціалізованих наукових досліджень.
3. Створення спеціалізованих періодичних видань.
4. Підготовка кадрів, створення наукових і навчальних закладів.
5. Формування наукового співтовариства вчених і викладачів даної
дисципліни, об’єднаних в національні та міжнародні асоціації.
Накопичення знань про політику, дослідження останньої як специфічної
сфери діяльності людей починається мислителями Стародавнього Світу
(Конфуцій, Шан Ян, Платон, Аристотель, Ціцерон та ін.). Знання про політику
зароджується і протягом багатьох століть розвивається в рамках філософії.
Формування специфічної політичної проблематики, відокремлення її від власне
філософської відбувається в ХVI ст. і зв’язано з роботами італійського
дослідника Н. Макіавеллі. Він ставить у центр політичних досліджень
проблему державної влади, а політичну думку підпорядковує вирішенню
практичних завдань.
Незважаючи на наявність достатньо широких політичних досліджень
(Макіавеллі, Гоббс, Локк, Монтеск’є, Кант та ін.), аж до другої половини ХІХ
ст. політичні знання не мали самостійного статусу, розвивалися без особливого
дисциплінарного оформлення, головним чином як вчення про державу і
політико-філософська теорія. З цим пов'язані трудності з визначенням часу
завершення процесу формування політології. Так, деякі вчені вважали
формальним початком політології як самостійної науки створення в першій
половині ХІХ ст. правової школи в Німеччині, інші ж, переважно американські
автори, датують її виникнення другою половиною ХІХ ст. і пов'язують
насамперед з іменем Френсіса Лейбера, що у 1857 р. почав читати у
Колумбійському університеті курс лекцій по політичній теорії і створив
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необхідні умови для відкриття Джоном Берджессом при цьому університеті в
1880 р. вищої школи політичної науки.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ століть термін «політичні науки» одержує
визнання та набув поширення й у Європі. Так, у 1896 р. один із найвизначніших
європейських соціологів і політологів Г.Моска називає свою працю, яка стала
пізніше класичною, «Елементи політичної науки». На початку ХХ ст. процес
виділення політології в самостійну академічну дисципліну в основному
завершується. Було вироблено комплекс політологічних знань, який включав
обгрунтування й пояснення системи політичного плюралізму, формулювання
концепції громадської думки, розробку напрямів соціального контролю в
умовах ліберальної демократії та ін. У цей час появилася плеяда вченихкласиків сучасної політології – Г.Моска, В.Парето, М.Острогорський,
Р.Міхельс, М.Вебер та ін.
На початку 20-х рр. XX ст. у політології відбувається перехід від
методології позитивізму, принципи якого були сформульовані О. Контом, Г.
Спенсером, Е. Дюркгеймом до неопозитивізму, формами якого були логічний
позитивізм, філософія аналізу, такі принципи як біхевіоризм, верифікація,
кількісний об'єктивізм та ін.
У 20-х рр. XX ст. дослідники перейшли від вивчення управлінських і
загальнотеоретичних питань до з'ясування відносин суспільства з державним
механізмом та дослідження громадської думки. У першій чверті XX ст.
сформовано інтелектуальну основу для розвитку поведінкової політології.
Зокрема, відмітимо сформульовану У. Ліппманом концепцію громадської
думки, концепцію солідаризму Л. Дюгі, теорії еліт Г. Моски та В. Парето,
дослідження політичних партій Р. Міхельса та М. Острогорського. Значний
внесок у розвиток політичної думки першої чверті XX ст. зробив А. Бентлі,
обгрунтувавши й пояснивши систему політичного плюралізму в
демократичному суспільстві на основі аналізу поведінкових аспектів політики.
Особливе місце у розвитку політичної науки ХХ ст. належить німецькому
соціологу, політологу, історику, економісту і юристу Максу Веберу (18641920).
В цілому, у довоєнний період у західній політології домінувала
американська політична наука. Повільніше, а інколи у фарватері американської,
розвивалася європейська політологічна традиція, окреслюючи межі
національних політологічних шкіл, вияскравлюючи їх особливості.
Використовуючи американську політологічну традицію, у 50-80 роках XX
ст., активізувала пошуки теоретико-методологічних засад англійська
політологія. Її особливе місце в європейській політичній думці забезпечили
передусім праці Р. Джоунса про структурно-функціональний аналіз політики;
Д. Нетла про теорію політичної мобілізації; Р. Роуза, М. Девіса, В. Льюїса і X.
Вайсмана про теорію політичних систем; І. Девіса про політичні зміни. Було
проведено чимало практичних досліджень: проблем держави, державного
суверенітету й демократії (Е. Беркер, Б. Крік, Г. Іонеску, Г. Ласкі, К. Попер, У.
Різ); політичних партій (Г.Пеллінг, Д. Робертс, Д. Вілсон); груп тиску (Д.
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Стюарт Е. Поттер, Д. Муді); впливу на політичний процес робітничого руху;
політичної ідеології; політичної поведінки, політичної культури й політичної
активності різних класів і соціальних груп, громадської думки, голосування на
виборах, каналів і засобів масової інформації, політичного лідерства та еліт.
Французька політологія в основному зосередилася на вивченні поведінки
виборців (Ф. Бон, Ж. ПІарло, Ф.-В. Гегель, А. Ласло), дослідженні діяльності
політичних партій (М. Дюверже, Ж. Шарло), громадської думки. Значно рідше
в ній приділяється увага проблемам порівняльної політології, політичних
комунікацій, політичного лідерства, політичної культури. Авторитетними
визнано напрацювання французьких політологів у царині традиційної
політичної науки - конституційне право і функціонування державних
інститутів.
У 70-ті роки XX ст. активізувалися політологічні дослідження в Німеччині,
в розвитку яких окреслилися три головні напрями: нормативістська політологія,
що ґрунтується на філософському аналізі моральних норм політичної
діяльності; позитивістсько-біхевіористська емпірична соціологія; «практичнокритична наука», зосереджена на проблемах соціально-політичної влади
(франкфуртська школа). Предметом більшості досліджень німецькі політологи
обирають політичний лад, політичні партії громадські організації, політичну
поведінку, вибори і виборчі технології. Сильні позиції в них і в царині
компаративістської політології, політичної філософії, історії політичних ідей.
Найвідоміші німецькі політологи - Т. Адорно, Р. Дарендорф, Ф. Нойман О.
Флехтгайм, В. Генніс, Г. Майєр, Г, Шнайдер та інші
Друга світова війна справила великий вплив на розвиток політичної думки
в країнах Заходу. Політичні дослідження охопили широке коло питань і
проблем: біхевіоризм, системний аналіз, вивчення групових інтересів,
політичних партій, аналіз політичних поглядів, позицій та поведінки під час
виборів і т. п. У повоєнні роки завершилось становлення політології як
самостійної науки. До 60-х рр. провідним напрямком у її розвитку був
біхевіоризм (від англ. behaviour - поведінка), для якого головним завданням був
опис фактів, удосконалення методики спостереження, а не розробка понять чи
пояснення суспільних явищ. Принципами біхевіористської політології
вважаються наукова нейтральність, опора на результати вибіркових емпіричних
досліджень, виконаних на базі систематичних та математичних обробок, точне
формулювання та емпірична перевірка гіпотез. У центрі уваги біхевіористів
були дослідження із політичної поведінки в інституціях влади, електоральної
поведінки, політичного лідерства, функціонування засобів масової інформації,
дослідження політичних партій, порівняльний аналіз партійних систем і
режимів.
Класиком політичного біхевіоризму вважають Гарольда Лассуелла (19021979), найбільш відомого спеціаліста в американській політичній науці.
Значення праць Лассуелла полягає в тому, що він у своїх дослідженнях широко
використовував фрейдистський підхід і сформулював на його основі теорію
«політичного психоаналізу». Згідно з цією теорією одним із головних чинників,
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через дію якого виявляється ставлення індивіда до політики, є психологічний
механізм його особистості. У біхевіористському напрямі виділяється концепція
масових комунікацій (Г. Лассуелл, П. Лазарсфельд, Д. Рісмен) і концепція
плюралізму еліт (Р. Даль).
У 60-х рр. біхевіоризм був підданий різкій критиці за фрагментарний
підхід до аналізу фактів, що заважає глобальному підходу до політичних
проблем, за псевдополітизм. На зміну біхевіоризму прийшов систематизм,
головним представником якого був Д. Істон. На думку постбіхевіористів,
головне завдання політичної науки - не описувати й аналізувати факти, а
тлумачити їх під кутом зору актуальних проблем суспільно-політичного
розвитку.
В кінці XX ст. в центрі уваги учених постала проблема глобалізації,
втілення в життя актуального гасла "Думай глобально, дій локально!". Термін
"глобалізація" (globalization) увійшов в науковий обіг з ініціативи
представників "Римського клубу" в 60-х рр. і використовується для
характеристики сучасних соціальних, економічних, політичних, трудових,
міграційних,
інформаційних,
комунікаційних,
торгових,
фінансових,
транспортних та інших процесів всеохоплюючого характеру. Глобалізація є
якісно новою стадією розвитку світогосподарських зв'язків і означає
"постінтернаціоналізацію"
суспільного
життя.
Часто
глобалізація
ототожнюється західними дослідниками (Т. Парсонс, У. Робінсон, К. Пей, М.-Р.
Чоу, Н. Міддлтон, І. Валерстайн, Л. Склейр) з "глобальним капіталізмом".
"Глобалізація, - відзначає американський дослідник У. Робінсон, - все більше і
більше розмиває національні кордони і робить структурно неможливим для
індивідуальних націй підтримувати незалежні або навіть автономні економіки,
форми правління і соціальні структури".
Англійський соціолог і політолог Е. Гіденс трактує процес глобалізації як
"розширення світових соціальних зв'язків, які з'єднують віддалені регіони
таким чином, що місцеві події розвиваються під впливом подій, які
відбуваються за багато миль від них". Глобалізація передбачає, що політична і
будь-яка інша суспільна діяльність стає всесвітньою за своїми наслідками.
Процес глобалізації сприяє взаємозв'язку і взаємозалежності всіх країн і
етнонаціональних спільнот, "спресовує" світ у єдине ціле, перетворює всю
планету на "світове село", формує т. зв. "світову культуру", забезпечує
поширення в усьому світі таких політичних цінностей, як поділ влади,
парламентаризм, політичний плюралізм, багатопартійність, пріоритет прав
людини та багатьох інших.
В цілому у другій половині XX ст. набули розвитку напрями, ідеї,
концепції, сформульовані у довоєнний час. Підсумовуючи виділимо деякі із
них:
• теорія демократії (Р. Даль, Дж. Сарторі);
• теорії еліт (Г. Лассуелл, Р. Міллс, С. Келлер);
• структурно-функціональний аналіз (Т. Парсонс, Р. Мертон);
• концепція дослідження партійно-політичних систем (М. Дюверже, У. Д.
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Бернхем, К. Байлі);
• концепції дослідження політичних систем сучасності (Д. Істон, К.
Фрідріх, Р. Арон, К. Дойч);
• дослідження політичних партій (Дж. Сарторі, А. Лійпхарт);
• вивчення політичної культури (Г. Алмонд, С. Верба, Р. Такер, Б. Рассел);
• ідеї конфлікту, консенсусу, психології ведення переговорів (С. Ліпсет, Р.
Фішер);
• теорії влади, впливу і контролю (Г. Моргентау, Дж. Кетдін);
• концепція політичної модернізації (Л. Пай, Д. Белл, 3. Бжезінський, С.
Ліпсет, Д. Аптер, Ф. Річтс).
• концепція глобалізації (Т. Парсонс, У. Робінсон, К. Пей, Е. Ласпо, Д.
Медоуз, А. Печеї, М.-Р. Чоу, Н. Міддлтон, І. Валерстайн, Л. Склейр).
Отже, в процесі накопичення політичних знань, що постає як
інституювання політології в якості самостійної науки можна виділити три
стадії.
І. Від часів Платона та Аристотеля з IV ст. до н.е. і до середини ХІХ ст. філософський період розвитку політології.
ІІ. Від середини ХІХ ст. до кінця 40-х років ХХ ст. - емпіричний період
розвитку політології, що характеризується опорою на практичний досвід.
Дослідженням політичної дійсності став надаватись науковий характер, стала
вивчатись поведінку людей у зв’язку з їх участю в державному управлінні
використовуючи наукові методи. Виникають наукові установи, які
спеціалізуються на дослідженнях в області політичних відносин, перша з яких вільна школа політичної науки (Франція, 1871 р.), тепер - Інститут політичних
досліджень Паризького університету. В 1880 р. заснована Школа політичних
наук у Колумбійському коледжі США, в 1895 р. - Лондонська школа
економічної та політичної науки. В 1903р. була створена Американська
асоціація політичних наук, яка започаткувала створення подібних асоціацій у
міжнародному масштабі.
ІІІ. Третій етап інституювання політології – кінець 40-х рр. ХХ ст. і донині.
Це період остаточного завершення становлення політології як самостійної
сфери знання, розвиток її на власній теоретичній та методологічній основі як
окремої сфери суспільствознавства. В 1948 р. під егідою ЮНЕСКО
(Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури) була
створена Міжнародна асоціація політичної науки, що поєднала в своїх рядах
більшість національних асоціацій. З цього часу починає вживатись і сам термін
―політологія‖.
Звернемо увагу на відмінність понять ―політологія як наука‖ і
―політологія як навчальна дисципліна‖ (див. схему 1). Політологія як наука
вивчає і досліджує політику як об’єктивне соціальне явище, актуалізоване
політичне життя у всіх його проявах. Результат її дослідження – принципово
нові знання про саму політичну реальність. Політологія як навчальна
дисципліна освоює не об’єктивно існуючу політику, а її відображення у формі
уже набутих раніше знань, що зафіксоване в підручниках, інших видах й
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формах навчальної та навчально-методичної літератури. Політологія як наука є
первинною по відношенню до політології як навчальної дисципліни, що є
вторинною і використовує не абсолютно всі знання, добуті першою, а
найголовніше в них, основне, визначальне стосовно політичної сфери, передає,
трансформує ці знання вступаючим у життя новим поколінням.
Таким чином, в якості самостійної навчальної дисципліни політологія
починає вивчатись і викладатись з кінця ХІХ - початку ХХ сторіч, коли в
Західній Європі та США утворюються перші її кафедри. В 1948 р. ЮНЕСКО
рекомендувала курс політології для вивчення у вузах своїх країн-членів. Після
падіння
так
званої
соціалістичної
системи
політологія
стала
загальнообов’язковим курсом і в країнах Центральної та Східної Європи, в яких
раніше вона трактувалась як буржуазна псевдонаука.
Політології явно не поталанило у Радянському Союзі. Від 1917 р. і аж до
кінця 80-х років на неї було накладено ідеологічне табу. Представники
офіційної влади вороже ставились до політології. Було категорично відкинуто
навіть дуже обережні пропозиції створення ―малої політичної науки‖. Окремі
політичні дослідження здійснювалися лише в межах історичного матеріалізму,
наукового комунізму, історії КПРС, теорії держави і права та деяких інших
ідеологізованих дисциплін.
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Схема 1.
ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Глобальні
проблеми людства

Тенденції
розвитку
політичної сфери

Міждержавні відносини

Політичні
процеси

Політологія як
наука досліджує
Політичну свідомість та культуру

Політичні
системи

Політичні інститути та
організації, їх будову і
функціонування

Політичні процеси,
події і проблеми

Об’єкти та суб’єкти
політичних
процесів

Історію політичних
учень

Права, свободи
та обов’язки громадян

Роль особи у політичному житті

Політологія як
навчальна
дисципліна дає
знання про:
Політичні
концепції

Політичну свідомість та політичну культуру

Світовий політичний
процес
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
На рубежі ХХ-ХХІ ст. в науці про політику утвердилося широке розмаїття
різних напрямів і підходів, методів політичних досліджень. Поряд з
традиційними підходами розвиваються порівняно нові: геополітичний,
екологічний,
феміністичний,
модернізаційний.
Швидкими
темпами
розширяється і сфера наукових інтересів політології. Увагу дослідників
приваблюють процеси переходу до демократії, проблеми політичної участі,
нові громадські об’єднання і рухи. Спираючись на цей багатоманітний
дослідницький арсенал, політична наука поступово завершує своє
інституювання і вивойовує чільне місце серед сучасних соціально-гуманітарних
наук.
ІІ. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ
Як і кожна наука, політологія має свій об’єкт і специфічний предмет
дослідження. Взагалі під об’єктом пізнання (дослідження) розуміється те, на що
направлена предметно-практична і пізнавальна діяльність суб’єкта. Іншими
словами, об’єктом тої чи іншої науки є та частина об’єктивної чи суб’єктивної
реальності, яка досліджується суб’єктом пізнання. Предметом науки
виступають ті сторони, ознаки, властивості, відносини тощо досліджуваного
об’єкта, які підлягають аналізу.
Що стосується об’єкта політології, тобто того, на що направлено
пізнання, дослідження у цій науці, то ним є політика, політичне, політична
дійсність, політична реальність або політична сфера суспільства. Сюди, в
об’єкт політології входять:
1. політичні погляди, ідеї, концепції, теорії, політична свідомість;
2. політичні інтереси, зв’язки, дії, взаємодії, відносини та ін.;
3. політичні цінності, норми, політична культура;
4. політичні групи, об’єднання, партії і т.п.;
5. політичні інститути, організації, установи;
6. політичні процеси, діяльність та ін.
Головним об’єктом вивчення в політології були і лишаються політична
система суспільства та її основна ланка – держава та державна влада. Саме
участь у справах держави, визначення форм, завдань, змісту діяльності держави
і є головним змістом діяльності людей у політичній сфері.
Проте все вище зазначене вивчають також філософія, соціологія, історія,
теорія держави і права та інші галузі суспільствознавства. Кожна з них
розглядує процеси, які проходять у сфері політики, під власним кутом зору,
тобто має свій специфічний предмет вивчення.
Що ж є предметом політології? В розумінні предмета політології ні в
Україні, ні за кордоном немає навіть принципової єдності думок (про різні
погляди на предмет політології див.: Політологія: Наука про політику / За заг.
ред. Кремень В.Г., Горлача М.І. – Харків, 2001. – С. 16-18; Політологія / За ред.
О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка, с. 14-16; Політологія: історія та методологія,
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с. 18-19 та ін.). Предмет політології може визначатись у 3-х найбільш
поширених розуміннях:
1. як загальна теорія політики;
2. як політична соціологія;
3. як комплекс знань про політику, загальна інтегральна наука про
політику, що включає в себе, як складові частини, політичну соціологію,
політичну філософію, теорію держави і права, політичну географію та всі інші
політичні дисципліни.
Такі визначення предмету політології свідчать про широке і вузьке
розуміння політології. В широкому розумінні політологія постає як вся
система наукового знання про політику, як вся сукупність політичних наук, що
складається з політичної філософії, політичної соціології, політичної
антропології, теорії держави і права, а також з політичної етнографії,
політичної демографії, політичної статистики тощо. У власному значенні
політологія, у більш вузькому її розумінні постає як одна із політичних наук, як
загальна теорія політики, політичних явищ, відносин і процесів, що вивчає
сутність і загальні, універсальні форми прояву політики, політичного в різних
умовах різних країн і народів, в різних сферах суспільного життя. В
останньому розумінні (як загальної теорії політики) специфіка політології
полягає в тому, що вона, по-перше, досліджує політику як цілісний об'єкт і, подруге, своїм основним предметом має групу внутрішніх, іманентно властивих
тільки політиці, специфічних закономірностей владних відносин. Виходячи з
такого розуміння предмету політології можна привести її визначення:
Політологія є наукою про сутність, загальні принципи, закономірності
і тенденції політичної сфери суспільства та їх специфічні прояви, про
шляхи, форми та методи реалізації цих принципів, закономірностей і
тенденцій у діяльності суб'єктів політики.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, як і всі галузі сучасного суспільствознавства політологія має
на меті виробити знання, які дають змогу орієнтуватися в навколишньому світі
й активно освоювати, перетворювати його, передбачати й свідомо формувати
політичну сутність суспільства.
Предметом політології, як раціонального відображення політики, є
закономірності політичного життя в усіх його виявах: зміст, структура, функції,
місце і роль політичної системи в його розвитку та функціонуванні, у
здійсненні політичної влади.
Об’єктом політології як науки виступає політична сфера суспільного
життя, основний зміст якої складають політико владні відносини як відносини з
приводу влади в суспільстві.
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ІІІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ЗАКОНИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРА
Більш конкретне і глибше уявлення про об'єкт і предмет політології дає
аналіз системи її понять, категорій і законів, її понятійно-категоріального
апарату. Поняття політології відображають в узагальненій формі найбільш
суттєві і універсальні властивості, істотні риси, зв'язки і відношення,
структурні елементи, що притаманні політиці та всім її проявам. В свою
чергу, категорії політології є найбільш загальними фундаментальними
поняттями політичної науки, що відбивають найсуттєвіші риси її предмета.
Вони розкривають необхідні зв'язки, вузлові пункти, найсуттєвіші елементи
структури цієї науки і по своїй суті є вихідним теоретичним матеріалом
сфери пізнання політології.
Наука про політику використовує багато категорій та понять, вироблених
іншими галузями знання, передусім філософією (свідомість, культура, суспільні
відносини, зміст, принцип, якість, революція, ідеологія та ін.), а також
соціологією, теорією держави та права, історією, етикою, психологією,
кібернетикою тощо (див. схему 2).
Водночас політологія як комплексна й самостійна галузь суспільних наук
не тільки переводить загальні філософські, соціологічні та інші наукові поняття
у політичну сферу, тим самим перетворюючи їх у політологічні категорії
(політичний устрій, політичний статус, політичний принцип, політична норма,
політична етика, політична культура, політична психологія, політична
діяльність, політичні відносини, політична поведінка, політичне рішення,
політичні цінності, політичне лідерство, політична свідомість тощо). Останні
стають інструментом пізнання політичної сфери, всього політичного життя. За
їх допомогою здійснюється аналіз сутності політики як цілісного суспільного
явища, на макро- та мікрорівні виявляються її необхідні структурні елементи,
внутрішні та зовнішні зв'язки й відносини, визначаються основні тенденції і
закономірності, що діють у різних суспільно-політичних системах,
розробляються об'єктивні критерії соціального виміру політики тощо.
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Схема 2.
КАТЕГОРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОЛІТОЛОГІЄЮ
Категорії інших
соціальногуманітарних наук
(загальнонаукові)
Цивілізація
Суспільство
Населення
Нація
Свобода
Влада
Право
Культура

Прогрес

Революція
Еволюція

Категорії дотичних з
політологією наук
Правова
держава
Громадянське
суспільство
Приватна
власність
Соціальні групи
Громадська
думка
Воєннопромисловий
комплекс
Воєннополітичні
конфлікти

Власні категорії
(специфічні)
Політика
Політична влада
Політичне
життя
Політична
система
Політичний
режим
Політична
культура
Політичні
інтереси
Політична
діяльність

Детальний аналіз і розкриття змісту понять і категорій політології буде
проведено пізніше при вивчені відповідних тем курсу. Однак, уже тепер слід
наголосити на тому, що ключовим поняттям і центральною категорією в
політології поряд з категорією політики є категорія політичної влади. Саме
категорія "політична влада" найбільш повно відображає сутність і зміст
феномену політики. Політика має місце там, де існує боротьба за владу, за
оволодіння нею, за її використання та утримання. Без влади не може бути
політики, оскільки саме влада виступає засобом її реалізації. Тільки зрозумівши
суть влади, її визначальні риси, можна виділити політику й політичні відносини
з усієї сфери суспільних відносин.
Політичній сфері, як і будь-якій іншій сфері суспільного життя,
притаманні певні закономірності, які відбивають і характеризують властиві
політичній сфері загальні, істотні й необхідні форми зв'язків і відносин, що
реалізуються у функціонуванні й розвитку даної сфери. Політичні
закономірності в міру того, як вони усвідомлюються людьми, фіксуються у
вигляді певних теоретичних принципів, норм і законів політичної діяльності та
політичної поведінки.
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Поряд з терміном ―закономірність‖ в політологічній літературі
вживається термін ―закон‖, зміст яких частіше ототожнюється, ніж
розводиться. Поняття ―закон‖ у соціально-політичних науках відображає
загальні, стисло сформульовані теоретичні положення, що визначають
суть суспільних та політичних явищ і об'єктивно існуючий між ними
взаємозв'язок. Під законом, як правило, розуміється внутрішній істотний
зв'язок явищ, що обумовлює їх необхідний розвиток; закон відображає
певний порядок причинно необхідного і стійкого зв'язку між явищами або
властивостями
матеріальних
об'єктів,
істотні
відносини,
що
повторюються, за яких зміна одних явищ викликає певну зміну інших.
Регулярна повторюваність проявів закону і є закономірністю (див.:
Політологія: Наука про політику, с. 20).
У політиці не може бути жорсткої детермінації, однозначного визначення
стану, характеру та спрямованості політичних подій. Існує досить висока міра
залежності політичних процесів від політичного суб'єкта, особливостей його
історичного розвитку, соціальної активності, рівня культури. Оскільки активно
діючих суб'єктів у політичній сфері може бути багато, а вектор їхньої взаємодії
не завжди дає очікувані результати, то політичні закономірності проявляються
скоріше як тенденції, тобто їх абсолютне здійснення затримується,
сповільнюється й послаблюється протидіючими обставинами. Вони
виявляються через поведінку й діяльність багатьох людей і часто
характеризуються статистичними рисами. Саме тому передбачити дії як
великих суспільних груп, так і особи у сфері політики можна лише з певною
мірою ймовірності.
Політична наука вивчає закономірності, що характеризують найістотніші і
сталі тенденції розвитку політики як соціального явища. В залежності від сфери
прояву та інших критеріїв закономірності поділяються на різні групи. Виходячи
із дії зовнішніх чинників виділяють політико-економічну закономірність, яка
відбиває співвідношення між економічною сферою суспільства і політичною
владою. До цієї проблеми є різні підходи. З погляду марксизму, політика й
відповідна система державної влади в підсумку детермінуються розвитком
економічних процесів. Економічні інтереси стають соціальною причиною
політичних дій. Політична влада, на думку К. Маркса, є тільки породженням
економічної влади. Разом з тим, Маркс вважав, що політична влада, не
дивлячись на свою похідність стосовно економічної, водночас характеризується
відносною самостійністю. Останнє відкриває широкі можливості для
політичного впливу на економічні процеси.
Проте історичний досвід свідчить, що не можна абсолютизувати
самостійність політичної влади. Створення культу політичної влади, спроби з
допомогою адміністративного примусу «обминути» економічні закони
неминуче приречені на невдачу, про що свідчить досвід СРСР. Керівництво
Радянського Союзу виходило з ленінської формули про ―першість політики
щодо економіки‖, тобто вважали, що політика має визначальний вплив на
найважливіші економічні процеси. Проте ця позиція характерна тільки для
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такого типу державного впливу на економічне життя суспільства, коли
політичні можновладці з допомогою планування, розподілу ресурсів,
фінансового контролю, добору кадрів та інших заходів ставлять економічну
діяльність у жорсткі адміністративно-державні рамки розвитку. На противагу
такому підходу консервативна політична думка взагалі відкидає можливість і
необхідність будь-якого втручання держави в економічне життя.
З-поміж закономірностей, що відбивають вплив зовнішніх факторів, також
виділяється політико-технологічна закономірність. Вона виводиться із
об’єктивного факту могутнього впливу розвитку техніки на динаміку
політичних процесів. Цей зв'язок особливо наочний у таких сферах, як війна з її
сьогоднішніми технічними можливостями знищення людства і всього живого
на Землі; науково-технічні досягнення в передових країнах і посилення їхнього
політичного впливу на міжнародне співтовариство; широке залучення мас до
політичних процесів під впливом радикальних технологічних і соціальних
зрушень у суспільстві; залежність політичних подій від швидкості поширення й
засвоєння інформації тощо.
Крім закономірностей, що виділялися виходячи із так званих зовнішніх
чинників, можна вказати на комплекс закономірностей, що відбивають дію
внутрішніх зв'язків та тенденцій політичного життя. Це передусім розширення
сфери політичного життя й підвищення його ролі в суспільстві, підвищення
значення та ролі народних мас у політиці в цілому і зокрема у розвитку
демократії, самоврядування, у зміні політичних та державних форм тощо. До
закономірностей політичного життя належать також: демократизація політики,
політичних відносин та політичного життя, гуманізація політики, посилення в
ній ролі особистості, тобто зростання ролі «людського виміру» політичних
процесів тощо. Усе повніше реалізується тенденція розвитку свободи
творчості, свободи спілкування як основних цінностей та орієнтирів
функціонування політичного життя, творчого потенціалу особистості,
перетворення її в активного суб'єкта політичних процесів.До закономірностей
політичного життя також відносять формування, розвиток та вдосконалення
громадянського суспільства, перш за все, обмеження втручання державних
структур в управління різними сферами суспільного життя, зростання їх
автономії від політики та держави.
Важливе значення для розкриття внутрішніх зв'язків та тенденцій
політичного життя мають закони структури, функціонування та розвитку
політики (див.: Політологія: історія та методологія, с. 20). Політологічні
закони структури визначають сутність форм та методів організації політичних
систем, їхню внутрішню спрямованість та взаємозумовленість. У політиці
виявляються закони багатьох зрізів, наприклад, закон організації
структурування політичних інститутів та ін. Одні з них відображають зв'язок
елементів у окремих підсистемах, тоді як інші є чинними для груп, підсистем
або всього суспільства.
Закони функціонування політики характеризують її життєдіяльність як
особливого організму. Ці закони розкривають суттєві й необхідні зв'язки між
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усіма структурними компонентами політичної сфери: політичними інтересами
й політичною діяльністю, політичною діяльністю та політичними відносинами,
політичною свідомістю й політичними інститутами тощо.
Важливу роль відіграє пізнання закономірностей розвитку політичного
життя, політичних систем, політичних відносин. Вони фіксуються у політології
як закони якісних перетворень на підставі зіткнення протилежних сил і
тенденцій у межах певної сутності. Закони розвитку виявляються через
багатоманітність форм взаємодії соціальних суб'єктів політичного життя
(політична боротьба, гегемонізм, співробітництво, згода, союз, ізоляція, тощо).
При цьому політична боротьба виступає як засіб, а стабільність, життєздатність
політичної системи, збалансованість політичних інтересів - як мета.
У залежності від сфери дії і прояву політичних закономірностей їх можна
поділити на три групи (див.: Политология: Учебник для вузов / Под ред.
М.А.Василика. – М.,2000. – С. 18 – 19).
Перша група - це закономірності, що виражають зв'язки, взаємодії
політичної сфери з іншими сферами суспільного життя. До них відносяться:
залежність структури, функцій політичної системи суспільства від його
економічної і соціальної структур; активний вплив політики на економічне,
соціальне і духовне життя суспільства та ін.
Друга група - це закономірності, що виражають істотні і усталені зв'язки та
відносини у взаємодії структурних елементів самої політичної сфери. До них
відносять, наприклад, такі закономірності, як вплив політичної свідомості,
політичної культури особистості на її поведінку; взаємозв'язок форм демократії
і типу політичної системи суспільства.
Третя група - це закономірності, що виражають істотні і стійкі зв'язки,
тенденції розвитку окремих сторін, явищ політичного життя суспільства. До
них відносять: поділ влади в демократичному суспільстві на законодавчу,
виконавчу і судову; утвердження принципу політичного плюралізму.
При цьому небхідно ще раз наголосити, що політичні закономірності, на
відміну від законів природи, діють як тенденції. Тут нема жорсткої
детермінації, однозначного приречення політичних подій. Політичні
закономірності вказують на об’єктивно задані рубежі політичної діяльності, її
умови, але не визначають однозначно самі результати цієї діяльності. У
політиці велика міра залежності процесів, що відбуваються, від особливостей
історичних умов, об’єктивних обставин, соціальної активності населення, рівня
культури, якостей особистістного, психологічного порядку.
Таким чином, у політичній сфері мають місце об'єктивно існуючі, ті, що
повторюються, суттєві і необхідні зв'язки і відносини явищ суспільнополітичного життя чи станів історичного процесу, що у вітчизняній літературі
традиційно іменуються як закони чи закономірності, які і вивчаються
політологією, входять у її зміст як закони. Вони мають політичний характер і
відображають необхідні, суттєві, сталі зв'язки і відносини, що виявляються як
тенденції розвитку політики і політичної сфери суспільства, політичних явищ
та процесів.
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Структура політології.
При розгляді структури політології як науки береться до уваги те, що ті
чи інші аспекти, сторони політики і її взаємовідносини з суспільством можуть
відображатися окремими дисциплінами (розділами, галузями) єдиної за своєю
суттю політології. Перш за все вкажемо на те, що політику досліджують на
макро- і мікрорівнях. У першому випадку досліджуються політичні явища й
процеси, що відбуваються в рамках основних інститутів влади та управління і
мають відношення до всієї суспільної системи. В другому - описуються й
аналізуються факти, пов'язані з поведінкою індивідів і малих груп у
політичному середовищі. З іншого боку, складність і багатогранність політики
дозволяє виділити як загальний рівень, так і проміжні (окремі) рівні
дослідження. Проте при цьому важливо мати на увазі, що жодний із цих
проміжних рівнів не дає вичерпного уявлення про політику в цілому.
Тільки органічна єдність, діалектичний синтез усіх рівнів політичного
знання дозволяє мати той сплав, що іменується політологією. Політологія у
такому розумінні вписується в систему сучасного політичного знання як
комплексна наука. На відміну від інших областей політичного знання
політологія як наука комплексна має за мету проникнути в сутність політики як
цілісного суспільного явища, виявити на макро- і мікрорівнях її необхідні
структурні елементи, внутрішні і зовнішні зв'язки і відносини, визначити
основні тенденції і закономірності, що діють у різних суспільно-політичних
системах, намітити найближчі і кінцеві перспективи її подальшого розвитку, а
також виробити об'єктивні критерії соціального виміру політики.
У структурі політичного знання виділяють також теоретичну і прикладну
політології. Ці рівні чи сторони ніби доповнюють і збагачують один одного.
Зокрема, дуже актуальною в даний час є теорія політичних технологій
(технологія вироблення й прийняття політичного рішення; технологія
проведення референдуму, виборчої кампанії тощо). Останнім часом виникла
нова галузь політичного знання - політичний менеджмент, складовою
частиною якого є розробка стратегічних цілей і тактичних настанов, механізму
впливу управлінських державних структур, законодавчої і виконавчої влади на
розвиток суспільства. Політичний менеджмент - це наука і мистецтво
політичного управління.
Таким чиному, у структурі політології як науки виділяється різна кількість
її елементів, які відрізняються більшою чи меншою деталізацією предмета цієї
науки. Узагальнюючи різні підходи до даної проблеми, В.А.Мельник вважає,
що до основних елементів структури політичної науки можна віднести:
1. теорію політики, що являє собою вступ в цю науку і досліджує
філософсько-методологічні основи політики та політичних відносин,
формування й розвиток політичної влади у сучасному суспільстві;
2. теорію політичних систем та їх елементів – держави, політичних
партій, громадських організацій та рухіва, політичних режимів;
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3. історію політичних вчень і політичну ідеологію, що вивчають генезис
політичної науки, зміст різних соціально-політичних доктрин і концепцій, їх
роль та функції у політичному житті;
4. теорію управління соціально-політичними процесами, що вивчає цілі,
завдання та форми управління суспільством, регулювання процесів, які
відбуваються у всіх сферах суспільного життя;
5. теорію міжнародних відносин, що досліджує міждержавні аспекти
проявів та реалізації владних відносин (див.: Мельник В.А. Политология, с. 18 –
19.).
Що стосується структури політології як навчальної дисципліни, то її
основними елементами стають ті розділи чи параграфи, що виділяє той чи
інший автор у своєму підручнику як вузлові моменти політичної науки.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, структура політолгії як науки охоплює: загальну
політологію, теорію політичних систем, механізмів функціонування політичної
влади, різних компонентів, які становлять політичну систему, теорію
політичної свідомості й поведінки. Поняття політології відображають в
узагальненій формі найбільш суттєві і універсальні властивості, істотні риси,
зв'язки і відношення, структурні елементи, що притаманні політиці та всім її
проявам. В свою чергу, категорії політології є найбільш загальними
фундаментальними поняттями політичної науки, що відбивають найсуттєвіші
риси її предмета. Вони розкривають необхідні зв'язки, вузлові пункти,
найсуттєвіші елементи структури цієї науки і по своїй суті є вихідним
теоретичним матеріалом сфери пізнання політології. Політичні закономірності
в міру того, як вони усвідомлюються людьми, фіксуються у вигляді певних
теоретичних принципів, норм і законів політичної діяльності та політичної
поведінки
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ІV. МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ
Характеристика методів політології дає відповідь на питання про те, як,
яким чином, способом, шляхом досліджує вона політичну дійсність.
Політологія не виробила власне свій специфічний метод дослідження та цього і
не потрібно. Вона використовує методи інших соціальних наук: філософські,
соціологічні, історичні, правові, математичні, логічні тощо.
Серед філософських методів ще не зовсім втратив своє значення і місце
діалектичний метод, який вимагає розглядувати політичні явища і процеси у
їх становленні та розвитку, у взаємозв'язку як одне з одним так і з процесами і
явищами інших сфер суспільства. Цей метод визначається конкретноісторичним підходом до аналізу явищ дійсності, врахуванням впливу на
політичні явища багатьох різноманітних факторів, що діють у суспільстві,
визнанням пріоритетної дії економічної сфери життя суспільства, розглядом
усіх політичних явищ і подій у розвитку та взаємодії. Діалектичний метод
включає в себе принцип історизму, який може розглядуватись і як окремий
метод політології.
Крім діалектичного методу в політології виділяються емпіричний,
системний, біхевіористський, модерністський, порівняльний, метод конкретносоціологічних досліджень, політичного моделювання та деякі інші методи.
Емпіричний (емпірико-соціологічний) метод - сукупність прийомів і
методів конкретних соціологічних досліджень, направлених на зібрання та
аналіз фактів реального політичного життя. Наприклад, рейтинг політичних
партій чи лідера.
Системний метод розглядує політичну сферу суспільства як певну
цілісність, яка складається із елементів, що знаходяться у взаємовідносинах і
взаємозв'язках як один з одним, так і з зовнішнім середовищем. Цей метод
направлений на цілісне сприйняття об'єкта дослідження, який вважається
певною системою, а також на всесторонній аналіз взаємозв'язків елементів цієї
цілісної системи. Цей метод у пізнавальному відношенні вважається особливо
важливим.
Біхевіористський метод - направлений на аналіз політичної поведінки
окремих людей і груп. Вихідним положенням цього методу є положення про те,
що групові політичні дії людей так чи інакше зводяться до поведінки
конкретних індивідів. Тобто політика як суспільне явище характеризується
індивідуальним виміром. Тому окремі особистості стають головним об'єктом
досліджень. Причому вважається, що спонукальним мотивом участі людини в
політиці виступають її психічні мотиви та орієнтації, які зв'язані з відчуттями,
емоціями, волею, темпераментом, страхом тощо. Завдяки цьому своєю участю в
політиці люди покладають на неї свій неповторний відбиток. Тому-то головна
увага приділяється отриманню певної емпіричної інформації, емпіричних
фактів. Для цього застосовується або безпосереднє спостереження, або
опосередкована інформація через експеримент, анкетування, інтерв'ю, аналіз
документів тощо. При цьому, досліджувані процедури повинні проводитись
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дуже ретельно, з залученням прийомів природничих і точних наук при обробці
та аналізі отриманих даних.
Модерністський метод застосовує методи і підходи кібернетики, фізики,
математики, біології та інших точних і природничих наук.
Історичний метод вимагає вивчати політичні явища в історичному плані,
з урахуванням конкретно-історичних умов і еволюції цього явища.
Порівняльний метод сприяє розумінню загальних рис політичного життя
як різних епох та періодів, так і різних народів та країн шляхом їх
співставлення один до одного, порівняння одного з іншим.
Метод конкретно-соціологічних досліджень дозволяє при вивченні
сучасних політичних подій чи явищ на основі їх аналізу пояснити особливості
їх функціонування, причини їх появи, хід розвитку, рівень політичної культури,
вплив традицій та інших чинників.
Метод політичного моделювання виконує прогностичну роль, дає
варіанти розвитку політичних явищ.
Функції політології.
Під функціями політології слід розуміти ту роль, яку вона виконує у
суспільстві, її найважливіші напрямки та коло діяльності. В самому
загальному вигляді політологія виконує дві основні функції: теоретикопізнавальну та прикладну, яка направлена на реалізацію результатів наукових
досліджень в політичну практику. Теоретико-пізнавальна функція реалізується
через вивчення, систематизацію, пояснення, аналіз, узагальнення й оцінку
політичних явищ. Ці дві основні функції можуть конкретизуватись в таких
функціях:
дескриптивна,
нормативна,
комунікативна,
інтегративна,
методологічна, світоглядна, прогностична.
Дескриптивна, або описувальна функція реалізується шляхом пояснення
закономірностей становлення, функціонування та розвитку політичного життя і
сприяє визначенню його рівня.
Нормативна функція проявляється в регламентації відносин між
суб'єктами і об'єктами політичного життя.
Комунікативна реалізується в установлені зв'язків між об'єктами
внутрішньої і зовнішньої політики, послідовності політичних знань та досвіду.
Інтегративна допомагає дати відповідь на питання: по якій причині дане
політичне явище, процес, подія відбувається, тобто яка його детермінація або
чому їм притаманні дані якості і властивості.
Методологічна - розкриває способи дослідження і практичної реалізації
політичних знань. Ця функція сприяє відповідям на питання: що необхідно
зробити, які застосувати методи, способи, рішення, щоб досягти бажаного
результату.
Світоглядна, чи ідеологічна функція на основі теоретичних висновків
формує певні світоглядні установки у суб'єктів політичної діяльності.
Призначення цієї функції - у прагненні дати відповідь на питання: як має бути,
як необхідно оцінювати методи і результати дослідження політичного життя.
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Прогностична функція виражається в тому, що політологія здатна і має,
по-перше, дати довгостроковий прогноз про діапазон можливостей тої чи іншої
країни на даному історичному етапі, по-друге, розробити альтернативний
сценарій майбутніх процесів, пов'язаних з кожним із варіантів
крупномасштабного політичного діяння, що вибираються і, по-третє,
розрахувати імовірні втрати по кожному із альтернативних варіантів.
Найчастіше політологи надають короткочасні прогнози про розвиток
політичної ситуації в країні чи регіоні, перспективах і можливостях тих чи
інших політичних лідерів, націй тощо.
Функції політології можуть визначатися й інакше, що відображено у схемі
3.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Політична наука і політологія як навчальна дисципліна мають суттєві
відмінності. Політична наука охоплює всю сукупність знань з цього предмета, а
політологія вивчає частину загальнотеоретичного й прикладного матеріалу.
Вона виконує різноманітні функції: теоретико-пізнавальну, методологічну,
світоглядну, прогностичну, інтегруючу та прикладну.
Політологія має загальні й специфічні методи дослідження: нормативноонтологічний,
емпірико-аналітичний,
біхевіористський,
діалектичний,
синергетичний, а також принципи об’єктивності, історизму і соціального
підходу.
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Схема 3.

Функції політології

Теоретико-пізнавальна: дає
можливість розкривати об’єктивні
тенденції
соціально-політичного
розвитку,
реально
оцінювати
політичні ситуації

Аналітична:
дає можливість зробити
аналіз,
оцінку
результатів
діяльності держави, партій,
інших елементів політичної
організації суспільства

Методологічна: розкриваючи
загальні закономірності політики,
створює
базу
для
окремих
політичних теорій та інших
суспільних наук

Прогностична:
визначає прогноз розвитку
політичних
процесів
і
ймовірність подій з метою
своєчасного
коригування
політики

Виховна:
сприяє політичній соціалізації,
формуванню і розвитку політичної
культури

Світоглядна:
сприяє правильній оцінці
співвідношення
загальнолюдських, державних,
класових,
національних,
групових, особистих інтересів,
визначенню власного місця в
політичному житті суспільства

Регулятивна:
забезпечує вплив людей і
організацій на політичний процес,
їх участь у політичних подіях,
раціоналізацію політичного життя
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Підсумовуючи викладене, треба дати відповідь на цілком закономірне
питання: що ж дає політологія суспільству і окремій людині? Чому у західних
країнах як державні, так і приватні організації витрачали і витрачають на неї
великі кошти? На що можна відповісти таким чином. Поширюючи політичні
знання, політологія сприяє формуванню політичної культури народу,
створенню громадянського суспільства. Наука про політику відіграє велику
роль у становленні й збереженні гуманізму та людяності у відносинах між
державою і людьми. Політологія має велике й виховне значення.
Призначення політології не тільки в тому, щоб дати точну модель
політичного буття, а й у тому, щоб забезпечити поступ суспільства. Тому вона
покликана функціонувати як цілісна і структурна система теоретичного та
прикладного політичного знання.
Поступ суспільства в Україні, його оновлення не уявляється без оновлення
політичної свідомості, формування нової політичної, демократичної за
характером, культури. Головними чинниками, що визначають значення
політології для оновлення суспільства, є: заповнення політико-культурного
вакууму в свідомості деяких людей; перехід від класових, національних,
корпоративних цінностей до загальнолюдських; піднесення значення
особистості; надання людині можливостей реалізації своїх здібностей за умов
ускладнення всієї соціально-політичної організації суспільного життя;
прозорість політико-владних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики
держави.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Вивчаючи дану тему потрібно звернути увагу на різницю у структурі та
функціях політичної науки і політології, зосередивши увагу на предметі,
методах та функціях політології.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Головною метою теми є розкриття сутності влади як соціального явища,
показ особливостей політичної та державної влади, їх ролі в розвитку
суспільства.
Основні завдання теми реалізуються через розкриття тих положень, які
сформульовані в плані даної теми.
ВСТУП
Влада є однією з фундаментальних засад політичного розвитку
суспільства. Вона має правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер,
існує скрізь, де наявні будь-які стійкі об’єднання людей. Політична влада
виникла раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної
групи чи індивіда виявляти свою волю. Вона є невід’ємною складовою
загального визначення влади як форми соціальних відносин. Якій властивий
всеохоплюючий характер, знатність проникати в усі сфери людської діяльності.
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І. ПОНЯТТЯ ВЛАДИ, ЇЇ ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ
Політична влада - основоположна категорія полiтологiї. Вона дає змогу
бiльш глибше зрозумiти сутнiсть й призначення полiтики.
Взагалi поняття "влади"вiдноситься до широко вживаних понять: "влада
батькiв", "влада почуттiв", "влада забобонiв" (предрассудков), "влада розуму",
"влада грошей", "судова влада", "влада мафiї", "четверта влада" тощо.
При всiй неоднозначностi i рiзноманiтностi цих понять можна вiдмiтити
одну об'єднуючу їх характеристику:
- всi вони вiдображають вiдносини, в яких воля i дiя одних панують,
пiдносяться над волею i дiями iнших людей, однi пiдпорядковуються iншим.
Чому одна людина пiдкоряється iншiй?
Тому, що:
1) один сильнiший за iншого, наприклад, грабiжник з пiстолетом,
2) один розумнiший чи бiльш досвiдчений - людина приймає поради i
рекомендацiї iншої людини, щоб уникнути ускладнень та можливих помилок;
3) одна людина є начальником i має вiдповiдне її посадi право вiддавати
розпорядження;
4) сформована готовнiсть пiдкорятися.
В усiх цих випадках одна людина нерiвна iншiй. Тобто, субстанцiйною
основою пiдкорення однiєї людини iншiй є нерiвнiсть:
- в першому випадку - фiзiологiчна, в другому - iнтелектуальна, в третьому
- соцiальна нерiвнiсть: статусна, економiчна, освiтня i т.д.
Разом з тим iсторичний досвiд свiдчить, що влада це не тiльки панування
та пiдкорення. Влада - це певне вiдношення суб'єктiв, засноване на переконаннi,
авторитетi. Влада - це i здатнiсть досягти злагоди, вирiшувати конфлiкти.
Тобто, там де виявляється необхiднiсть в погоджених дiях людей (чи то
окрема сiм'я, група, нацiя, суспiльство в цiлому), там вiдбувається
пiдпорядкування їх дiяльностi досягненню певних спiльних цiлей i одночасно
визначаються ведучi i відомi, владарюючі i пiдвладнi, пануючі i пiдкоренi.
Мотиви такого пiдпорядкування різноманiтнi. Тут i заiнтересованiсть в
досягненнi спiльної мети (Бiблейська втеча євреїв з Єгипту, чи Рух як монолiт
прихильників досягнення незалежностi України) чи переконанiсть в
необхiдностi виконання розпорядження або якихось вказiвок ( скажімо,
спортивного тренера).
До мотивацiї вiдноситься i авторитет владарюючого i навiть просто
почуття страху перед небажаними наслiдками у випадку непiдкорення ( як у
нашому випадку з чисткою - страх перед майбутнiм iспитом, чи можливим
позачерговим нарядом).
Нам зараз важливо пiдкреслити, що владнi вiдносини об'єктивно
притаманнi суспiльному життю. Тобто, без вiдносин влади людська цивiлiзацiя,
розвиток людства неможливий. В суспiльствi не може бути анархiї.
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Виходячи з вищенаведеного, можна сказати, що влада - це соцiальні
вiдносини (тобто вiдносини мiж людьми, а не мiж людиною i природою), що
виявляються в можливостi i правi одних людей приймати рiшення, якi
набувають характеру обов'язковостi для iнших людей.
В процесі цих специфiчних вiдносин між людьми – владних відносин вiдбувається реалiзацiя права i можливостi одних панувати, повелювати,
розпоряджатися i управляти iншими. Реалiзується також здатнiсть i можливiсть
одних здiйснювати свою волю по вiдношенню до iнших, навiть у випадках
незгоди, чи супротиву iнших.
Тепер можна сказати, що сутнiсть влади виражається в реальному
здiйсненнi волi одних людей по вiдношенню до iнших, що проявлясться в
управлiннi одних людей iншими.
На закiнчення першого питання можна дати загальносоцiологiчне
визначення влади.
Влада - це реалiзацiя здатності соцiому здiйснювати свою волю, що
виражається як вплив на дiяльнiсть i поведiнку iнших людей та як соцiальне
управлiння за допомогою таких засобiв, як авторитет, право, насильство тощо.
ІІ. ВИДИ ВЛАДИ. ОСОБЛИВОСТI ПОЛIТИЧНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ
В суспiльствi iснують рiзнi види влади: економічна, полiтична, державна,
соцiальна, духовна, сiмейна, iнформацiйна тощо.
Економiчна влада - це контроль над певними економiчними ресурсами,
власнiсть по вiдношенню до рiзних матерiальних цiнностей, пiдпорядкування
своїм iнтересам iнших учасникiв економiчних вiдносин.
Соцiальна влада - це розподiл соцiального положення людей, їх стосункiв,
посад, привiлеїв, а також контроль над цим розподiлом (скажімо, призначення
мінiстрiв, голiв адмiнiстрацiй тощо).
Полiтична влада - це виявлення органiзованої волi однiєї групи людей на
основi осмисленого полiтичного iнтересу по вiдношенню до iншої, в ходi якого
здiйснюється пiдпорядкування загальним (чи видаваємим за загальнi) цiлям.
Особливостi полiтичної влади:
1.
Здатнiсть, готовнiсть її носiя виявити полiтичну волю;
2.
Осмислення полiтичного iнтересу i полiтичних потреб;
3.
Наявнiсть полiтичних органiзацiй, через якi здiйснюється полiтичне
волевиявлення
4.
Полiтичний вплив на суспiльство в цiлому, на всi сфери
суспiльства;
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5.
влади.

Забезпечення соцiального панування в суспiльствi носiя полiтичної

Полiтична влада має рiзноманiтнi форми виявлення: державна влада,
партiйна влада, влада громадських органiзацiй, iнформацiйна влада.
Головним знаряддям полiтичноi влади є влада державна, адже
найсуттєвiшим у полiтицi є досягнення i утримання державної влади.
Державна влада - це така форма влади, яка виражає волю економічно та
полiтично панівної спiльноти i спирається на спецiальний аппарат примусу, а
також має монопольне право видавати закони й iншi розпорядження,
обов'язковi для всього населення.
Особливостi державної влади:
1.
Публiчний характер, тобто всезагальнiсть i безликiсть, що означає
звернення до всiх громадян вiд iменi всього народу на основi права,
юридичного закону;
2.
Обов’язковiсть владних розпоряджень для всього населення;
3.
Наявнiсть певного територiального простору, що визначає межi
державної влади;
4.
Монополiя на юридичне закрiплення влади;
5.
Монополія на наявність спеціального апарату примусу,
використання засобів організованого й законодавчо інституйованого
насильства;
6.
Моноцентричнiсть, тобто наявнiсть єдиного центру управлiння
всiєю державою (на вiдмiну, наприклад, вiд влади економiчної).
Державна влада розподiляється на законодавчу, виконавчу, судову.
Одна з найважливіших проблем владних стосунків – це запобігання
зловживанню владою. Ш.Монтеськьє, французький філософ-просвітник писав,
що політична свобода може бути виявлена лише там, де немає зловживання
владою. Саме він і став основоположником теорії розподілу влади, вважаючи,
що суспільство в змозі проконтролювати лише ту владу, яка розділена і окремі
її частини протиставлені одна одній. Сенс теорії розподілу влади – її
розділення на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких
досить незалежна одна від одної, і в той же час вони постійно взаємодіють між
собою в процесі формування і здійснення державної політики. Таким чином,
різні гілки влади стримують і врівноважують одна одну, забезпечуючи
гарантію проти порушення демократичних норм і зловживання владою.
Розподіл влади запобігає узурпації влади будь-яким органом або з'єднанню
всіх трьох її гілок в руках однієї особи, що і гарантує свободу як головний
принцип демократії.
Проте, самого поділу влади ще не вистачає для забезпечення суверенітету
народу – необхідні відповідні механізми взаємодії і збалансування, система
стримувань і противаг. У демократичному суспільстві кожна з гілок влади
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наділена повноваженнями, але і кожна з них врівноважує одна іншу, не
дозволяючи жодної з них зайняти пануюче положення в суспільстві, що і є
одним з найважливіших механізмів збалансування гілок влади. Не менш
значимою є наявність незалежного контролю за діяльністю державних владних
структур, що здійснюється не лише «зверху», але постійно і ефективно «знизу».
До цих механізмів також відноситься імперативний мандат обранців народу, які
безпосередньо підзвітні своїм виборцям, що мають право відкликати їх.
Діяльність уряду і представницьких органів врівноважується також методами
змагань, що регулюється певними правилами. Це також балансується наявністю
багатьох партій, покликаних виражати різні інтереси і погляди. Важливе
значення має конституція, яка узаконює державні інтереси і гарантує
забезпечення реалізації їх владних повноважень.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, проблеми теоретичного аналізу влади полягає у з’ясуванні
трьох питань: сутність влади (кому служить?), зміст влади (у чиїх руках
перебуває?), форма влади (апарат і методи її здійснення). Отже, влада є
необхідним регулятором життєдіяльності суспільства, його розвитку та єдності.
Серед різних форм влади політологи виділяють як найбільш значущі –
політичну владу та державну владу.
III. СТРУКТУРА ПОЛIТИЧНОЇ ВЛАДИ: СУБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ,
ЗАСОБИ (РЕСУРСИ). ФУНКЦIЇ ПОЛIТИЧНОЇ ВЛАДИ.
Полiтична влада, як і кожне складне суспiльне явище має багатогранну
структуру. Її основними елементами є суб’єкт, об’єкт, засоби чи ресурси.
Суб’єкт полiтичної влади – це її носiй, той хто здiйснює владу, владарює,
управляє кимось. Вiн є активним, направляючим началом.
Суб’єктом полiтичної влади може бути окрема особа, соцiальна група,
певний політичний орган, органiзацiя тощо.
Для здiйснення своїх владних функцiй суб’єкт влади повинен мати ряд
обов’язкових особливих властивостей:
- бажання владарювати;
- воля до влади;
- компетентнiсть;
- знати настрiй своїх пiдлеглих, їхнє становище;
- мати авторитет.
Те першочергове значення, яке має суб’єкт полiтичної влади у владних
вiдносинах, вiдображається у поширеному ототожненнi самої влади з її носiєм.
Так, говорять про рiшення влади, про дiї влади, безсилля влади тощо.
Насправдi ж пiд владою у цих випадках мається на увазi управлiнськi органи чи
окремих людей.
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Механiзм владарювання (тобто, суб’єкт визначає змiст владного
вiдношення через такi свої дiї):
1.
наказ (розпорядження). Вiн є владним повелінням пiдкоритися волi
суб’єкта влади;
2.
пiдпорядкування як пiдведення приватної, окремої волi пiд
всезагальну волю влади;
3.
покарання (санкцiї) як засiб впливу на заперечення пануючої влади;
4.
нормування поведiнки як сукупнiсть правил у вiдповiдності до
загального інтересу.
Таким чином, активною стороною владних вiдносин є суб’єкт. Але влада завжди двосторонні вiдносини. Тобто влада - це взаємодiя суб’єкта i об’єкта.
Об'єкт політичної влади - це особа чи соцiальна група, на яку направлена
воля владаря, виконавець такої волі. Це пiдкорена, пiдлегла, управляєма
сторона владних вiдносин.
Де нема обєкта, бiльш точнiше - нема готовностi об'єкта пiдкорятись, нема
згоди об’єкта на те, щоб ним управляли – там нема i влади.
Тобто влада немислима без підкорення об’єкта суб’єкту. Покірність необхідна риса владних відносин. Суб’єкт влади, ефективність його
владарювання, таким чином, залежить не тільки від самого суб’єкта, але і від
покірності об’єкта. А об’єкт – це і окрема людина, і група людей, і суспільство
в цілому. Усвідомлення таким об’єктом залежності суб’єкта влади від
покірності самого об’єкта стає дійовим чинникам впливу на органи влади. Тут
можна вказати на акції громадянської непокори, які широко застосовуються в
сучасному політичному житті.
Взагалі, відношення об’єкта до суб’єкта влади різноманітні:
- добровільне підкорення, яке сприймається з великою радістю;
ненасильницька боротьба: громадянська непокора, пікетування,
демонстрації, ігнорування рішень влади тощо;
запеклий опір;
- боротьба на знищення тощо
Можна говорити, що і керівництво, і підкорення природньо притаманні
людському суспільству.
Якості об’єкта політичного владарювання, його готовність підкорятися
визначається перш за все політичною культурою населення. Найбільшу
покірність забезпечує патріархальний і підданський типи політичних культур.
Перевага в суспільстві людей, які звикли покорятися, які жадають (―жаждут‖)
твердої, сильної «руки», є сприйнятливим середовищем для авторитетних і
тоталітарних режимів.
Що ж мотивує підкорятися об'єкта? Що ж змушує його коритися?
Мотивація об’єкта влади:
- страх перед покаранням;
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- інтерес, особиста заінтересованість. Вона спонукає підлеглих до
добровільного виконання вкакзівок та розпоряджень, робить зайвим контроль
та застосування негативних санкцій;
- внутрішня переконаність в необхідності підкорення;
- визнання авторитета і схиляння перед ним;
- індетифікація, тобто ототожнення об’єкта влади з її суб’єктом . В цьому
випадку об’єкт владних відносин сприймає справу суб’єкта як свою особисту
справу, він абсолютно довіряє своєму керівникові;
- нерівність.
Важливою соціальною причиною покори одних людей іншим є
нерівномірний розподіл засобів чи ресурсів влади.
Під ресурсами влади розуміються всі її засоби, використання яких
забезпечує вплив на об’єкт влади у відповідності з цілями суб’єкта.
Ресурси влади використовуються для винагороди, покарання чи
переконання.
Ресурси влади різноманітні. Їх можна по різному класифікувати:
1 група. 1) Утилітарні – матеріальні і соціальні блага, що визначаються
(співвідносяться) виключно практичною вигодою чи користю (гроші, предмети
споживання тощо)
2) Примусові – засоби кримінального та адміністративного впливу
3) Нормативні – засоби впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації та
норми поведінки людини.
2
група. Класифікація у відповідності зі сферами діяльності:
1)
економічні ресурси;
2)
соціальні;
3)
культурно-інформаційні – знання та інформація, а також засоби їх
отримання: наукові та освітні заклади тощо
4)
силові ресурси – аппарат фізичного примусу;
5)
сама людина.
Функції політичної влади:
1.
інтегративна;
2.
регулятивна;
3.
функція мотивації політичної життєдіяльності суспільства;
4.
об’єднувальна;
5.
стабілізаційна.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, політична влада, її механізм повинні:
1. забезпечити законні права громадян, їх конституційні свободи;
2. утверджувати право як стрижень суспільних відносин і самим вміти
підкорятися праву;

33
3. виконувати функції розбудови держави (господарські, культурні,
соціальні та інші)
IV. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ.
ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ
Діяльність структурних елементів влади, її функціонування багато в чому
залежить від шляхів досягнення (отримання) влади.
Історично відомі такі шляхи завоювання чи досягнення політичної,
державної влади:
1.
Політична реформа ( зміна політичного життя без зміни основ
існуючого ладу):
- реформа з верху;
- зречення влади , відмова від влади;
- поступове реформування влади погодженими зусиллям владних і
опозиційних політичних сил.
2.Політична революція.
3.Контрреволюція.
4.Мілітаристська форма досягнення влади (воєнний переворот).
5.Політичний переворот.
Що стосується питання реалізації влади, то по суті, тут мова йде про
засоби виконання функцій влади.
Реалізація влади безпосередньо пов’язана з встановленням і дотриманням
норм діяльності людей, що найбільш повно представлені в праві, в юридичному
законодавстві.
Влада реалізується також у формі рішень правового, економічного чи
духовного порядку, які лежать в основі управлінської діяльності.
Влада реалізується в діяльності соціальних інститутів, організацій та
установ, в яких приймаються правові норми та політичні рішення і які
забезпечують регулювання, організацією та управління суспільних відносин.
Тобто, політична влада завжди інституціоналізована.
Таким чином, реалізація влади – це використання організацій,
встановлених норм, рішень та санкцій для досягнення певних політичних
інтересів, які в тій чи іншій мірі виражають загальні цілі та цінності
суспільства.
Важливе значення для владних відносин має визнання суспільством,
народними масами обгрунтованості, необхідності і правомірності даної
політичної влади та її носіїв. В цьому сутність проблеми легітимності влади.
Основні риси влади – легітимність, легальність і ефективність. Легальність
відповідає поняттю «законність» (lex – в перекладі з лат. - закон), носить чисто
юридичний характер і означає формальну відповідність влади закону, її
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юридичну правомірність. Але не завжди легальні держави є легітимними. Ці
два поняття близькі, але не тотожні. Якщо перше носить формальний характер
(юридичний) і виходить від самої влади в особі держави, що ухвалює закони, то
друге носить оціночний, етичний характер і виходить від громадян, виражає їх
відношення. Легітимність - це прийняття населенням влади, визнання її
правомірності, право управляти і згода підкорятися. Таким чином, легітимність
і легальність не лише не тотожні, але можуть знаходитися і в стані конфлікту.
Визнаний автор політичної теорії панування – німецький вчений М. Вебер.
Вірний принципу свободи науки від політичних і ідеологічних установок, він
наповнив теорію панування загальнолюдським змістом На відміну від
буденного трактування панування як тиску, пригноблення і т.і., Вебер розуміє
під пануванням політичний порядок, при якому одна з взаємодіючих сторін
вимагає покори, а інша добровільно підкорюється (хоч перші можуть
знаходитися під демократичним контролем других). Такий порядок може
служити інтересам не лише меншості, що управляє, але і всього суспільства,
або, принаймні, його більшості. Причому, добровільність покори і легітимність
(законність) панування для Вебера норма, в рамках якої лише і можлива
постановка питання про панування.
Залежно від мотивів, за якими люди можуть добровільно підкорятися
(інтерес, традиції, особиста схильність), Вебер виділив три типи легітимного
панування (влади).
1. Раціонально-правовий тип легітимності (демократичний або легальний).
Його втіленням є демократична правова держава. Легальне панування
грунтується на підпорядкуванні усіх закону. В системі легального типу
панування джерелом легітимності є раціонально зрозумілий інтерес, який
спонукає людей підкорятися не особі керівника, а праву, в рамках якого
обираються і діють представники влади в демократичних державах. Таким
чином, це безособовий (деперсоніфікований) формально-правовий принцип,
якому підкоряються не лише керовані, але і керівники (чиновники, бюрократія).
2. Традиційний тип легітимного панування заснований на вірі в звичай, в
святість спрадавна існуючих порядків і влади. Такий тип схожий із стосунками
в патріархальній сім'ї, де традиції добровільного підпорядкування старшим
особливо міцні і стійкі. Традиційне панування характерне для феодальної
Європи і Сходу, для монархічних форм правління.
3. Харизматичний (від грецьк. charisma — божий дар) тип влади
грунтується на вірі у виняткові якості керівника, дані йому зверху — Богом або
Природою. Харизматична легітимність базується на вірі і на емоційному,
особовому відношенні вождя і маси. Цей тип організації політичної влади
набуває широкого поширення в періоди революційних змін, особливо на Сході
і в Східній Європі, де нова влада не може спертися на авторитет традицій або
демократично вираженої волі більшості.
Тобто, поняття легітимності влади характеризує визнання суспільством
авторитетності, правомірності і справедливості влади, відповідності її
основоположним цілям держави та загальноприйнятим принципам і цінностям,
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виправдання суспільством обраного політичного курсу, діяльності певного
суб’єкта політики.
Легітимність пов’язана з вірою переважаючої частини населення в те, що
існуючий політичний порядок є найкращим для даної країни.
Легітимність може виражатись в добровільному прийнятті більшістю
населення конкретної форми правління (скажімо, монархії), влади тої чи іншої
соціальної групи, партії.
Розробляючи питання про типи влади, Вебер велику увагу приділяв
проблемі її стабільності. Якщо право складає, в основному, зовнішню гарантію
стабільності, то внутрішньою гарантією стійкості соціальної системи він
вважав особисті інтереси. Прийняття влади населенням, визнання її права
управляти і згода підкорятися і означає, по Веберу, її легітимність.
Разом з легітимністю найважливішим чинником стабільності в суспільстві
є ефективність влади. Якщо легітимність мотивується ціннісними, моральними
уявленнями громадян, то ефективність пов'язана з оцінкою влади з точки зору
інструментальної – що вона дає або може дати людям. Ефективність – це
результативність влади, що характеризується саме мірою виконання нею своїх
функцій, реалізацією сподівань і вимог громадян. Не дивлячись на мотиваційні
відмінності, легітимність і ефективність влади тісно пов'язані: будь-які типи
легітимності багато в чому визначаються надіями на її ефективність. З іншого
боку, досягти ефективності, не володіючи легітимністю, тобто підтримкою
громадян, досить складно. Політична нестабільність, характерна для країн
«третього світу» і посткомуністичних країн, багато в чому пов'язана з
проблемами легітимності і ефективності, що пояснюється руйнуванням
традиційних ідеологічних механізмів легітимації, масовими порушеннями
демократичних процедур на виборах органів влади і низькою ефективністю їх
діяльності. З іншого боку, багато авторитарних режимів, що спочатку
страждали дефіцитом легітимності, згодом придбали її завдяки успішній
економічній політиці, зміцненню громадського порядку і підвищенню
добробуту населення (Південна Корея, Чилі, Бразилія і ін.)
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, легітимність не є синонімом законності, оскільки політична
влада не завжди спирається на право й закони, але завжди користується певною
підтримкою принаймні частини населення. Основними джерелами легітимності
виступають три основні суб’єкти: населення, уряд і зовнішньополітичні
структури.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, влада є соціальним феноменом, однією з фундаментальних
засад у розвитку суспільства. Під владою як такою розуміється реальна
здатність і реалізація можливості одних соціальних суб’єктів здійснювати свою
волю, впливати на інших за допомогою примусу, права, авторитету. Вона має
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правовий, економічний, духовно-ідеологічний характер; існує скрізь, де наявні
будь-які стійкі об’єднання людей.
До того ж влада тісно пов’язана з політичною сферою, виступає як засіб
здійснення і як спосіб утвердження певної політики. Політична влада виникла
раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної групи чи
індивіда проводити свою волю; вона є невід’ємною складовою загального
визначення влади як форми соціальних відносин, якій властивий
всеохоплюючий характер, здатність проникати в усі види людської діяльності.
Політична влада має значний вплив на саморозвиток суспільства і всіх
його членів. Це перш за все треба мати на увазі в процесі реформування
українського суспільства, його політичної системи, оскільки успіх в цій справі
залежить від вирішення ряду проблем, центральне місце серед яких належить
організації суспільного життя та влади на дійсно демократичних засадах. Томуто сьогодні значно актуалізуються не тільки проблеми теоретичного
осмислення питання про народ як суб’єкт влади в Україні, але й практичне
втілення в життя реальних способів та механізмів здійснення влади народу.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці даної теми потрібно чітко розрізняти сутність понять
«політична влада», «державна влада», їх загальні і відмінні риси.
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системи суспільства, її ролі та значення в життєдіяльності суспільства,
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лекції.
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ВСТУП
Різноманітні політичні явища в суспільстві є самодостатньою цілісністю.
Ця їхня властивість втілена в понятті «політичні система» суспільства. Її
завдання – забезпечення неперервності взаємопов’язаності й координації
діяльності різних політичних суб’єктів для досягнення поставлених цілей. Вона
гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішення соціальних
конфліктів і запобігання кризовим явищам. Теорія політичної системи важлива
для розуміння політичного життя будь-якого суспільства.
I. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
СУСПІЛЬСТВА
Поняття ―політична система суспільства‖ посідає одне з центральних місць
в політичній науці. Воно належить до відносно нових понять і стало широко
використовуватись після другої світової війни. Необхідність виділення в
політології цього поняття зумовлено тим, що стає все більш очевидною
взаємопов’язанність різноманітних політичних явищ у суспільстві, які можуть
утворювати певну самодостатньо цілісність, а також значним розширенням
сфери політичних дій державних інститутів, політичних партій, суспільнополітичних організацій та рухів, що пов’язані з боротьбою за політичну владу
та її здійснення.
Поняття політичної системи відображає досить складну, багатогранну
частину людського суспільства. Політична система – це цілісна, впорядкована
система відносин, дій, ідей, цілей, норм, методів, інститутів та організацій,
зв’язаних з політикою, з її розробкою та практичним здійсненням.
Взагалі, суспільство можна розглядати як складне утворення, що
складається з певної кількості досить розгалужених підсистем (сфер):
економічної (матеріальної, виробничої);
політичної;
соціальної;
духовної.
Усі ці підсистеми характеризуються притаманними лише їм
властивостями, структурою, функціями, цінностями, цілями тощо. Скажімо,
економічна сфера (чи виробнича підсистема) забезпечує матеріальну основу
життя суспільства. Соціальна і духовна, складаючи в сукупності громадянське
суспільство, сприяють нормальному функціонуванню різних соціальних
інститутів.
Політична ж підсистема має створити сприятливі умови для ефективної
діяльності всіх ланок суспільної системи, для повної реалізації інтересів усіх
членів суспільства. Завдання політичної системи полягає в забезпеченні
неперервності, взаємопов’язаності й координації діяльності різних політичних
суб’єктів для здійснення поставлених цілей. Вона гармонізує суспільні
відносини, визначає механізми вирішення соціальних конфліктів і запобігання
кризовим явищам. Поняття політичної системи , в підсумку, дає можливість
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розкрити цілісність, динамізм і структуру політичного життя, його якісні
характеристики, що визначаються, насамперед, місцем і роллю самої політики у
суспільстві.
На сьогодні ще не існує єдиного підходу, єдиної точки зору вчених щодо
визначення самого поняття політичної системи. Проте, коли мова йде про
виділення основних ознак, особливостей та суттєвих характеристик, то тут
позиція більшості вчених схожа.
Особливості та суттєві характеристики політичної системи
суспільства:
- забезпечення перервності, зв’язаності, ієрархічної координації діяльності
різних політичних суб’єктів для досягнення визначених цілей;
- віднайдення механізму вирішення соціальних конфліктів і протиріч,
гармонізація суспільних відносин;
- сприяння досягненню консенсусу різних суспільних сил із приводу
основних цінностей, цілей та напрямків суспільного розвитку;
- підтримання органічного взаємозв'язку із економічною, соціальною,
духовною системами (сферами ) суспільства;
- участь у розв’язанні таких загальносоціальних завдань, як інтеграція
суспільства, розподіл у ньому матеріальних і духовних цінностей;
- здійснення більш глибокого впливу на все суспільство в порівнянні з
іншими системами;
- забезпечення формування та здійснення політичної, державної влади;
- монополія на державний примус у масштабах всього суспільства і
використання для цього спеціального апарату;
- політична система є найбільш інституціоналізованою системою
суспільства;
- вона є наймобільнішою його системою.
В політології сформувались певні підходи до вивчення політичної системи
суспільства. Найбільш відомі з них: 1) інституціональний та 2) системний.
Інституціональний підхід розглядає політичну систему як сукупність
державних та недержавних інститутів, за допомогою яких реалізуються
політиковладні відносини і які політичними засобами сприяють реалізації та
захисту інтересів певних соціальних груп та спільнот. Предметом дослідження
в цьому випадку є відокремлені, організаційно оформлені центри політичної
влади – держава, партії, громадські об’єднання та підпорядковані їм структури,
а також норми, за допомогою яких регулюються діяльність цих інститутів та їх
взаємодія
Інституціональний підхід дає можливість детально вивчити окремі
організації, їх виникнення, розвиток, функціонування. При цьому як основні
елементи структури політичної системи вважаються держава, партії, громадські
об’єднання. Проте в тіні лишаються не інституціональні форми взаємодій таких
суб’єктів політики, як особа, малі соціальні групи, різні групи інтересів, групи
тиску тощо. Крім того, десь зникає цілісність політичної системи, вона ніби

40
розпадається на ряд компонентів і як єдине ціле втрачає свою значимість в
якості предмета дослідження.
У певній мірі ці недоліки усуває системний підхід при дослідженні
політичної системи суспільства, становлення якого перш за все пов’язано з
іменами американських вчених Д. Істона, Г. Аммонда, У. Мітчела, Т. Парсонса
та ін. Поняття ―система‖ було запозичене з електроніки та кібернетики й
―перенесено‖ в політичну науку. Це поняття на їхню думку, є тією
універсальною категорією наукового аналізу, яка охоплює всі типи дій та
орієнтацій, всю сукупність взаємопов’язаних елементів, датичних до винесення
політичних рішень. Отже, політологія розглядає політичну систему як єдність
таких компонентів: структури( різних соціально-політичних інститутів);
процесів(поведінки різних спільностей та індивідів), за умови, що кожен
відіграє свою роль у забезпеченні стабільності всієї системи
Зокрема, Д. Істон вважав, що політична система суспільства – це
саморегулюючий і розвиваючий себе організм, що реагує на поступаючи ззовні
імпульси і, в свою чергу, через прийняття певних рішень, норм, правил тощо
зворотньо впливає на цю ―зовнішність‖. Істон визначив політичну систему як
взаємодії, за допомогою яких у суспільстві авторитетно розглядаються цінності
(матеріальні та духовні) і на цій основі запобігаються конфлікти між членами
суспільства. Він виділив дві основні функції політичної системи:
1)Політична система має бути в змозі розподіляти цінності в суспільстві.
2)Політична система має переконати своїх громадян прийняти цей
розподіл як обов’язковий.
Ці дві якості дозволяють, на думку Істона відрізнити політичну систему від
всіх інших видів соціальних систем. Виходячи від схеми грунтовного процесу
роботи любої системи (а не ―вхід‖, ―конверсія‖, ―вивід‖), Істон до ―вхідних‖
чинників відніс вимоги і підтримку, а до ―вихідних‖ – рішення та дії. Вплив
навколишнього середовища на політичну систему Д. Істон називає введення
інформації у вигляді вимог та підтримки, що стимулюють систему. Введена
інформація стає її частиною. Вплив політичної системи на довкілля
відбувається через вихід інформації у формі рішень та політичних ідей. Це й є
результат функціонування системи. Головним призначенням політичної
системи, на думку Істона, є винесення політичних рішень, авторитарними їх
розподіл та забезпечення прийняття їх населення. Політичні рішення і є
формою авторитарного розподілу цінностей. Сама політика визначається
Істоном як процес винесення обов’язкових рішень і дій як з приводу реалізацій
цінностей та ідеалів, так і з приводу відновлення порушеної рівноваги в
суспільній чи політичній системі, оскільки політичне життя суспільства є
неврівноваженою системою, у якій весь час відбувається порушення та
встановлення рівноваги. Політичні рішення спрямовані на пошук і
забезпечення стійкого положення політичної системи, що і є її природним
функціонуванням.
На відміну від Д.Істона, Г.Алмонд розглядає політичну систему як
множину взаємодій та поведінок, як державних, так і недержавних. Він
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відмічає, що будь яка політична система має свою власну структуру,
багатофункціональна (врівноваженість влад); всі політичні системи здійснюють
ті самі функції і змішані в культурному значенні (відсутність ―чистого‖
правлячого режиму). Модель Г.Алмонда враховує психологічні, особистістні
аспекти політичних взаємодій, імпульси, що поступають не тільки ззовні, від
народу, але і від правлячої еліти.
Введення інформації, за Г.Алмондом, складається з політичної соціалізації
населення, аналізу наявних інтересів, політичних комунікацій (зв’язків різних
політичних сил). Функції виходу інформації: установлення правил (законодавча
діяльність), застосування правил (виконавча діяльність), формалізація правил
(надання їм юридичного оформлення), безпосередній вихід інформації
(критична діяльність із виконання внутрішньої та зовнішньої політики).
Найважливіша функція політичної системи – вивчення ситуації та обрахування
її особливостей. Модель Г. Алмонда отримала назву мікроструктуралістського
функціоналізму, тому що головне її завдання – фіксація різних інтересів
всередині системи, їх інвентаризація, зіткнення та гармонізація.
Сучасні інтерпретації політичних систем відрізняються розмаїтістю
концепції. Існує більше двох десятків визначень даного поняття, в основу яких
покладені різні критерії. В цілому можна стверджувати, що
політична система – це універсальна управляюча система суспільства,
компоненти якої зв’язані політичними відносинами і яка в підсумку регулює
взаємовідносини між соціальними групами, забезпечуючи стабільність
суспільства і певний соціальний порядок на основі використання державної
влади (Див.: Политология / Отв. ред. Радугин А.А. – М., 1999 – С. – 77).
Аналізуючи проблеми політичної системи суспільства, американський
політолог Р. Даль вказує, що її сутність полягає в регламентації поведінки
людей. А ця регламентація реалізується за допомогою політичної влади. Ось
чому ―центральним елементом, стрижнем політичної системи є політична
влада, подібно до того, як в економічній системі таким елементом є власність‖
(Социально-политические науки. – 1991. - №5. –С.-67).
Структура політичної системи.
Таким чином, аналіз політичної системи дозволяє розкрити її структуру,
тобто внутрішню організацію окремих складників. Як у вітчизняній, так і в
зарубіжній науковій літературі існують два основні підходи до визначення
структури політичної системи.
1). Ряд вчених, в тому числі і засновники системного підходу, вважають,
що політична система складається із декількох підсистем, які і утворюють
цілісність. До таких підсистем вони відносять інституціональну, нормативну,
комунікативну, культурну (чи ідеологічну), функціональну.
2). Прихильники другого підходу виділяють чотири головні групи
елементів політичної системи:
а) політичні відносини;
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б) політична організація суспільства (державно-правові органи, політичні
партії, політичні організації та рухи, масові суспільні організації, трудові
колективі та об’єднання, профспілки, засоби масової інформації, молодіжні
організації, церква тощо);
в) політичні і правові норми;
г) політична свідомість і культура.
При першому підході основним елементом політичної системи виступає
інституціональна підсистема, тобто сукупність інститутів (від лат.institutum –
установлення, заклад) – державних, партійних, суспільних, що виражають і
представляють різні по значенню інтереси: від загальнозначимих до групових
та приватних. Самим важливим інструментом реалізації суспільних інтересів є
держава. Крім держави в підсистему входять як політичні організації (партії,
групи тиску, клієнтали (від лат. Сlientela) – група осіб, що знаходиться під
патронажем політичного діяча і яка підтримує його), так і неполітичні
організації, що мають значні можливості впливу на владу і суспільства (засоби
масової інформації, церква). Зрілість інституціональної підсистеми
визначається ступенем диференціації та спеціалізації ролей і функцій її
структур. Завдяки спеціалізації ця підсистема може швидко і ефективно
реагувати на нові потреби та вимоги.
Інститути влади та впливу виконують різноманітні ролі на основі різних
норм – політичних, правових, моральних тощо. Вся сукупність норм, що
регулює політичні відносини, утворює нормативну підсистему. Норми
виконують роль правил, на основі яких відбуваються політичні взаємодії. Ці
правила можуть фіксуватися в конституції, правових актах, а можуть існувати у
формі традицій, звичаїв, символів. Слідуючи вимогам таких формалізованих та
неформалізованих правил політичні суб’єкти вступають у взаємодію між
собою.
Форми подібних взаємодій політичних суб’єктів, заснованих на згоді чи
конфлікті, їх інтенсивність та спрямованість утворюють комунікативну
підсистему. Система комунікацій характеризує відкритість влади, її здатність
вступати в діалог, прагнути до згоди, реагувати на актуальні вимоги різних
груп, обмінюватися інформацією із суспільством.
Політичні взаємодії зумовлені характером культурного, релігійного
середовищ, їх однорідністю. Сукупність субкультур, конфесійна система, що
визначають пріоритетні цінності, переконання, стандарти політичної поведінки,
політичну ментальність, складають культурну підсистему. Вона надає
загальнозначимі значення політичнім діям, відносинам різних суб’єктів,
стабілізує суспільство і виступає матрицею взаємопорозуміння та згоди. Чим
вище ступінь культурної однорідності, тим вище ефективність діяльності
політичних інститутів. Базовим елементом культурної підсистеми є пануюча в
суспільстві релігія, яка визначає моделі взаємодії індивідів та стандарти
індивідуальної поведінки.
Бажані моделі суспільства, відображені в підсистемі цінностей та ідеалів,
визначають сукупність способів та методів реалізації влади. Дана сукупність
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політичних технологій утворює функціональну підсистему. Перевага
примусових методів чи згоди в реалізації владних відносин визначає характер
взаємовідносин влади і громадянського суспільства, способи його інтеграції та
досягнення цілісності.
При другому підході у визначення структури політичної системи найбільш
активною і динамічною частиною вважається політична організація. Політична
організація суспільства – це сукупність конкретних стабільних організацій та
установ, які здійснюють певні політичні функції. Всі вони поділяються на три
види:
1) власне політичні організації: держава, політичні партії, політичні
організації та рухи. Вони прямо і безпосередньо здійснюють політичну владу у
повному обсязі або прагнуть до неї. Здійснення влади чи боротьба за владу –
головне в їх діяльності;
2) політизовані організації: народні рухи, профспілки, молодіжні,
неполітичні організації. Ці непрямі політизовані організації хоча і зв’язані зі
здійсненням політичної влади, проте це лише один із аспектів їх
функціонування;
3) неполітичні організації: спортивні товариства, різні рухи та асоціації,
об’єднання за інтересами тощо. Вони майже не приймають участі у здійсненні
політичної влади. Процес їх політизації відбувається лише на певних етапах
життя країни, наприклад, при їхній участі у виборчій кампанії.
Функціонування політичних організацій передбачає їх систематичну
діяльність, активну участь в політичному житті, підзаконність, що виражається
в реєстрації всіх політичних організацій та можливості державних органів
здійснювати необхідний контроль за їх діяльністю.
Політичні відносини – це взаємодії соціальних груп ,особистостей,
соціальних інститутів з приводу устрою та управлінням суспільством, а також з
приводу завоювання та здійснення політичної влади. В залежності від
суб’єктного складу політичні відносини можна поділити на три групи.
1. Відносини між крупними соціальними групами, класами, націями,
державами. Міжкласові, внутрікласові, міжгрупові, міжнаціональна та
міждержавні відносини складають основу політичної системи і відображаються
у функціонуванні відповідних політичних організацій та їх взаємовідносинах.
2. Вертикальні відносини. Вони утворюються в процесі здійснення влади
між політичними організаціями ( державою, партією, трудовими колективами
тощо), а також у процесі впливу вищий та місцевих органів керівництва і
управління на соціально-економічні, політичні та культурну процеси.
3. Відносини, що складаються між політичними організаціями та
установами ( адміністрацією, інститутами).
Політичні й правові норми та принципи регулюють політичні
відносини, надають їм упорядкованість, визначаючи бажане і небажане,
дозволене і недозволене з точки зору укріплення й стабільності всієї політичної
системи. Вони формують політичну поведінку та свідомість людини відповідно
до цілей і завдань політичної системи.
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Політична свідомість та політична культура складається під впливом
соціальної та політичної практики. Проте вони мають значний вплив на
політичну поведінку людей.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, політична система суспільства – це є інтегрована сукупність
відносин влади, суб’єктів політики, державних та недержавних соціальних
інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту,
гармонізації інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних груп.
II. ФУНКЦІЇ Й ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ, ТОТАЛІТАРНОЇ, АВТОРИТАРНОЇ
ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Специфіка функціонування будь якого суспільства виявляється через
функції політичної системи:
1) вироблення політичного курсу держави та визначення цілей і завдань
розвитку суспільства;
2) організація діяльності суспільства на виконання визначених цілей,
завдань і програм;
3) координація окремих елементів суспільства;
4) легітимізація (діяльність, спрямована на узаконення політичної
системи, на досягнення відповідності політичного життя, офіційної політики і
правових норм);
5) політична соціалізація;
6) артикуляція інтересів (пред’явлення вимог до осіб які виробляють
політику);
7) агрегування інтересів (узагальнення та порядкування інтересів та
потреб соціальних верств населення);
8) стабілізація (забезпечення стабільності та стійкості розвитку
суспільної системи в цілому).
Функціонування політичної системи обумовлене наявністю відносин з
іншими політичними системами. Кожна політична система має свої ознаки й
характеристики, форми і типи. Для з’ясування того, як вони формуються, чим
різняться або поєднуються, політологія ставить перед собою важливе завдання
з вироблення класифікації, тобто типології політичних систем.
Розв’язання цього питання почалося ще за часів Платона, який вирізняв
монархію, аристократію та демократію. Розширив класифікацію форм
правління Арістотель, запропонувавши шестичленну систему: монархія –
тиранія, аристократія – олігархія, політія – демократія.
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Значно пізніше марксизм, спираючись на класові пріоритети, виводив
типологію, взявши за її основу особливості соціально-економічних структур
суспільства, і запропонував формаційний підхід, за яким виділяються:
рабовласницька політична система;
феодальна;
буржуазна;
соціалістична (комуністична) системи.
Нині на Заході існує багато різних типологій, що спираються на
різноманітні критерії, ознайомитись з якими можна за підручниками:
Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. К., 1998. – С.152-153;
Политология / Под ред. А.А.Радугина. – М., 1999. – С.85-90 та інші.
Ми ж запропонуємо виділення, крім формаційного, ще таких підходів:
За культурологічною класифікацією:
західна;
східно-православна;
латиноамериканська;
китайська;
японська;
мусульманська;
індуська;
африканська політичні системи.
За теорією трьох стадій (цивілізаційний підхід):
аграрного (традиційного) суспільства;
індустріального суспільства;
постіндустріального суспільства політичні системи.
За природою політичних систем, характером політичного режиму:
демократичні;
авторитарні;
тоталітарні політичні системи.
Особливості демократичної, тоталітарної, авторитарної політичних
систем.
Характерні риси демократичної політичної системи:
1. Функціонування політичної системи здійснюється за головним
принципом – “Все, що не забороняється – дозволяється”, державна влада
здійснюється з дотриманням основних прав і свобод людини.
2. Державна влада поділена на незалежні одна від іншої гілки –
законодавчу, виконавчу, судову влади.
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3. Вільно діє легальна опозиція. Вона має ті ж самі права і свободи, що й
соціальні групи, які здійснюють владу.
4. Існує багатопартійна система.
5. Відсутня цензура. Засоби масової інформації можуть критикувати
владу, а також форму державного правління і устрою, ратувати за зміну
режиму, не закликаючи при цьому до насильницьких дій.
6. Силові органи (армія, спецслужби, поліція тощо) діють на основі
закону. Чіткий поділ їх функцій на ті, що забезпечують внутрішню і зовнішню
безпеку держави, охорону правопорядку. Армія не втручається у вирішення
внутрішньополітичних проблем.
7. Ідеологія однієї якоїсь політичної організації не може бути офіційною,
загальнообов’язковою для всієї держави, для всього суспільства.
8. Громадяни відкрито і вільно виражають свої думки, погляди, позиції.
Більшість суспільства свідомо, виходячи з переконань, підтримують
демократичні цінності.
9. Існують різні форми власності, перш за все приватна.
10. Державний порядок грунтується головним чином на особистому
інтересі, а не на примусі з боку влади. Існує широка соціальна толерантність
(до різних ідеологій, рас, націй, норм моралі тощо).
11. Поряд з державною владою розвивається самоуправління.
12. Розвивається і вдосконалюється громадянське суспільство.
13. Відсутня дискримінація національних меншин.
Характерні риси тоталітарної політичної системи (від латин. "totalis‖
– увесь, повний, цілий), для якої притаманне перш за все прагнення влади
контролювати всі сфери суспільного життя і особисте життя громадян:
1. Функціонування тоталітарної політичної системи базується на
принципі “Заборонено все, що не наказано виконувати”. Юридичні закони
захищають тільки інтереси держави чи панівної, владарюючої групи людей.
2. Політичні права і свободи громадян проголошуються лише
формально, а реально не діють.
3. Загальна політизація та ідеологізація суспільства. Законодавча,
виконавча та судова влади контролюються із одного політичного та
ідеологічного центру – чи то партії, чи то групи людей, чи однієї особи.
4. Відсутня легальна політична опозиція.
5. Як правило, існує тільки одна правляча партія. Спроби створення
альтернативних політичних і громадських об’єднань придушуються.
6. Існує сувора цензура, забороняється критика представників влади, діє
принцип ―Іначемислення – зло‖.
7. Силові структури крім власних функцій виконують функції каральних
органів і використовуються як засоби масових репресій.
8. Існує тільки офіційна ідеологія, яка пронизує всі сфери суспільного
життя, в т.ч. і приватного.
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9. Влада тримається головним чином на насильстві, тобто джерелом
державної влади є насильство.
10. Релігійні організації фактично діють під жорстким контролем
держави, хоча вони можуть бути формально відокремлені від неї.
11. Жорсткий контроль держави над економікою, діє командноадміністративний принцип управління.
12. Існує і діє подвійна мораль: ―говоримо одне, а думаємо інше‖. Широко
поширені хабарництво, корупція, протекціонізм.
13. Жорстка централізація влади.
14. Формально можуть визнаватися права національних меншин,
насправді ж вони істотно обмежені.
Авторитарна політична система часто розглядується як проміжна
ланка між демократією та тоталітаризмом, проте авторитаризм знаходиться
ближче то тоталітаризму. Її характерними рисами є:
1. Базою функціонування системи виступає принцип “Все, що не
дозволено – заборонено”. Обмежуються політичні права і свободи громадян.
2. Державна влада сконцентрована в руках однієї людини чи в якомусь
одному органі держави, обмежені й дещо принижені ролі інших, перш за все,
представницьких органів влади. Як правило, домінує виконавча влада,
повноваження парламенту значно звужені.
3. Домінує офіційна ідеологія, проте допускається існування й інших
ідейних течій, лояльних до влади.
4. Допускається легальна опозиція, проте можливості її дії і реального
впливу на розвиток суспільства дуже обмежені, майже невідчутні.
5. Привілейоване положення посідає правляча партія. Інші партії, якщо
вони існують, є карликовими партіями й відіграють несуттєву роль.
6. Існує цензура над всіма засобами масової інформації, з боку яких
проявляється лояльність до правлячого режиму.
7. Хоча силові органи й не проводять масових репресій, все ж таки вони
виконують функції каральних органів.
8. Існує безумовна покірність владі, в основі якої лежить не тільки
насильство, але й офіційна ідеологія, яку поділяє більшість населення.
9. Існує жорстка централізація влади.
10. Діє безапеляційний командно-адміністративний метод управління
всіма сферами суспільства, в тому числі й економікою.
11. Фактично обмежуються права національних меншин.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Функціонування політичної системи обумовлене наявністю відносин з
іншими політичними системами. Кожна політична система має свої ознаки й
характеристики, форми і типи. Для з’ясування того, як вони формуються, чим
різняться або поєднуються, політологія ставить перед собою важливе завдання
з вироблення класифікації, тобто типології політичних систем.
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III. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК БАЗОВОГО ІНСТИТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
Перш ніж приступити до сьогоднішньої теми, пригадаємо, що собою
уявляє політична система суспільства, який зміст цього поняття.
Так, політична система суспільства є одним із елементів, під системного
більш складаного соціального утворення – суспільства. Суспільство включає в
себе не тільки політичну але й економічну, духовну, соціальну системи.
Як слідує з вищевикладеного, поняття політичної системи суспільства
виражає єдність двох сторін політики: організації і діяльності, показує, що
політика включає в себе не тільки діяльний компонент, але й структурний
аспект.
Ще раз нагадаємо, що в цілому під політичної системою розуміється
універсальна управляюча система суспільства. Тобто політична система
забезпечує управління всіма сферами суспільного життя, кінцева мета якого
(управління) – цілісність суспільства. Політична система регулює
взаємовідносини між соціальними групами, між людиною і суспільством,
забезпечує стабільність суспільства і певний соціальний порядок. Для цього
вона використовує політичну й особливо державну владу.
Також нагадаємо, що політична система суспільства занадто складне
соціальне утворення. Вона має розгалужену структуру, що включає в себе такі
підсистеми як:
1.
Інституціональна підсистема.
Взагалі, що таке інституціалізація ? Це процес втілення (об’єктивації,
матеріалізації) певних поглядів, ідей, ідеалів в норми і правила поведінки у
людей, в принципи існування та діяльності тих чи інших організацій та установ.
До інституціональної підсистеми політичної системи суспільства
відносяться політичні організації та установи, такі як держава, місцеве
самоуправління, політичні партії, масові громадські організації та рухи, ЗМІ,
церква. Сюди ж відносяться і армія і правоохоронні органи та установи.
2.
Нормативна підсистема (правові і моральні норми, політичні
традиції тощо.)
3.
Функціональна підсистема (форми і напрямки політичної
діяльності, різні політичні процеси, способи і методи здійснення влади.)
4.
Комунікативна підсистема (об’єднуючі зв’язки, форми взаємодії,
напрямки між партіями і державою, між політикою і як підсистемами.)
5.
Ідеологічна підсистема (погляди, переконання ідей, ідеали тощо)
В політологічній літературі можуть бути, як говорилося вище, й інші
підходи до структури політичної системи. Зокрема, виділяються такі її головні
елементи, як:
1.
Політична організація.
2.
Політичні відносини.
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3.
4.

Політичні правові норми.
Політична свідомість і політична культура.

Але яка б не була класифікація структури політичної системи суспільства
вона обов’язково включає в себе такий елемент як держава.
Відправним пунктом політичного аналізу держави є визначення її
основним елементом, серцевиною, ядром, центром ПСС. Це означає, що
держава в основному несе в собі всі ознаки і функції цієї системи.
Разом з тим, держава – особливий політичний інститут, який якісно
відрізняється від усіх інших елементів ПСС та соціальних інститутів.
Особливості держави як політичного інституту (або, можна сказати,
характерні риси держави):
[терміном ―політичний інститут‖ позначають політичні установи з
організованою структурою, централізованим управлінням, виконавчим
апаратом]
А. Політико-правові особливості:
1. наявність особливої групи людей, яка здійснює верховну владу,
делеговану їй певним класом, меншістю чи більшістю суспільства або
захоплену насильницьким шляхом, і яка виконує функції управління
загальними, спільними для всієї держави справами, це так звана публічна влада;
2. монополія на примус щодо населення у межах певної території в
інтересах пануючої меншості чи більшості суспільства
3. право від імені суспільства здійснювати внутрішню і зовнішню
політику;
4. виняткове право видавати закони та розпорядження, які є
обов’язковими для всіх громадян, а також право на збирання податків, мита
тощо;
Б. Соціально-політичні особливості:
5 наявність установ та організацій, які забезпечують загальні права
людини та найголовніші соціально-політичні та правові цінності (право на
життя, безпеку, свободу, розвиток особистості). А які права і право на
закріплюються Конституцією України? Крім названих нами в другому розділі
проголошуються: - право на повагу гідності; - право на особисту
недоторканість; - право на захист свого життя і здоров’я і здоров’я інших
людей від протиправних посягань; - право на недоторканість житла; - таємницю
листування, телефонних розмов тощо; - право на невтручання в особисте і
сімейне життя; - право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань; - право на свободу світогляду і віросповідання, - право
на свободу об’єднання у політичні партії; - право приватної власності та інші
права;

50
6 наявність державної мови (однієї чи декількох);
7 наявність єдиного економічного і культурного простору;
8 наявність інституту громадянства, перш за все, як права і можливості
людини брати участь у державних справах;
9 здатність бути суб’єктом світового співтовариства.
Це характерні риси держави, що відрізняють її від інших елементів
політичної системи суспільства і визначають її специфіку. Звичайно, вони
впливають на домінуючу роль держави в політичній системи суспільства. Та
існують такі властивості держави, які безпосередньо зумовлюють те, що вона є
центром, ядром політичної системи суспільства.
Держава як ядро, серцевина політичної системи суспільства:
(властивості держави, що зумовлюють її роль як базового інституту
політичної системи суспільства)
1) Держава виступає офіційним представником усього населення
суспільства чи якоїсь її частини.
2) Держава є уособленням суверенітету народу (нації), реалізує його право
на самовизначення.
3) Держава забезпечує і захищає основні права і свободи своїх громадян, та
людей, які знаходяться на її території.
4) Держава бере на себе обов’язок задовольнити загальнонаціональні
потреби людей.
5) Держава встановлює правові норми, обов’язкові для всього населення.
6) Держава володіє суверенною владою, тобто верховною і самостійною,
формально незалежно. Від будь-якої організації чи особи.
В сучасній літературі дається трояке розуміння поняття держави:
1) держава розуміється як організація великої суспільної групи, як союз
людей. При цьому синонімами ―держави‖ є слова ―країна‖, ―народ‖,
―суспільство‖, ―вітчизна‖;
2) держава розуміється як відносини політичної влади – сукупність зв’язків
між громадянами і органами держави, між органами самої держави (наприклад:
між партіями і урядом), між ними і політичними партіями тощо.
3) у вузькому розумінні слова держава ототожнюється з
адміністративними (виконавчо-розпорядними органами) і з системою правових
норм, на основі яких вони функціонують.
Для більш глибокого розуміння такого складного явища як держава, її
сутності можна звернутись до основних теорій походження держави.
ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
Держава як соціальне явище має історичний характер. Вона виникає на
певних етапах розвитку людства як реалізація певних потреб суспільства. Є
різні погляди на походження держави, які можна звести до ряду основних груп.
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1) Теологічна теорія (Фома Аквінський, Марітен та ін.)
2) Патріархальна теорія (Аристотель, Конфуцій, Михайловський та ін.)
3) Договірна теорія (Гроцій, Гоббс, Локк, Руссо та ін.)
4) Теорія насильства (Дюрінг, Гумплович, Каутський)
5) Психологічна теорія (Петражитський, Фрейзер, Тард) поясняє державу
особливими властивостями психіки людини. Зокрема, психологічною потребою
у підпорядкуванні. Держава – це організація, яка створюється для керівництва
суспільством з боку визначених особистостей.
6) Марксистська теорія. Держава виникає разом з поділом суспільства на
класи. Розвиток виробництва зумовлює майнову і класову диференціацію
суспільства. Економічно пануючий клас створює спеціальну організацію для
захисту своїх інтересів і свого положення. Такою організацією стає держава, за
допомогою якої експлуататорський клас досягає і політичного панування в
суспільстві. Держава – це апарат насильства одного класу над іншим.
7) більшість сучасних теорій розглядають державу і процес її виникнення з
юридичних позицій. Основу держави вони бачать в правах народів і зв’язків
влади з правами людини, тобто основними вимогами певної міри свободи
людини по відношенню до влади. Ці вимоги і права народів визнані і
зафіксовані в принципах та нормах міжнародного права. Таким чином, сучасна
загальна теорія держави розглядає її як правову форму організації та
функціонування політичної влади з точки зору міжнародного права.
Взагалі сучасні уявлення про державу не менш суперечливі, ніж ті, які
існувала на початку ХХ ст. І сьогодні об’єктами дискусій є проблеми
соціально-класової природи держави, її ролі і співвідношення з суспільством.
Виникають і нові проблеми, які пов’язані з розвитком громадянського
суспільства, з виникненням та поглибленням глобальних проблем людства
тощо.
Аналізуючи еволюцію поглядів на проблему держави, можна виділити дві
характерні лінії.
1) прихильники першої виходять з класичної традиції в історії політичної
думки ( ідей Аристотеля, Гоббса, Руссо). Тут держава розглядається як
необхідна форма організації суспільства, його політичного буття. В такому
розумінні держава ототожнюється з суспільством.
Марксизм теж перейняв цю традицію, але на перший план він висуває
визначення держави як форми організації політичного панування економічно
сильного класу і знаряддя управління суспільством в інтересах останнього.
2) друга лінія характеризується акцентом на інституційній сторони
держави. Ця сторона розуміється головним чином як система норм, змістом
яких є визначена поведінка людей у співтоваристві.
Можна сказати, що перша лінія акцентує увагу на соціально-політичній
стороні держави, а друга – на інституціонально-правовій. Тобто, ці лінії
вважають домінуючим якийсь один із проявив сутності держави.
Дійсно будь-яка держава в самому широкому розумінні цого слова
виступає як союз людей, як політична спільність, підпорядкована єдиній
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верховній владі. Це організація, яка управляється на основі системи норм, що
передбачають примусову регуляцію поведінки і яка головною своєю метою має
забезпечення загальних (чи видаваємих за такі) інтересів та вираження
загальної волі, а також захист прав і свобод людини. Але ще раз треба
підкреслити, що дуже часто загальні інтереси, загальна воля не є справді
загальнозначимими для більшості суспільства, а є позірними, примарними.
Тобто інтереси і воля однієї групи людей можуть видаватися як загальні.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Для більш глибокого розуміння такого складного явища як держава, її
сутності можна звернутись до основних теорій походження держави. В процесі
дослідження держави і її сутності має відбуватися взаємодоповнення і
взаємопроникнення інституціонального і соціально-політичного підходів до
держави. Держава – це суспільний механізм, який відображає, захищає інтереси
людей певної території і інституціонально регулює взаємовідносини між ними.
IV. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА ДЕРЖАВИ.
ПОНЯТТЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ
Суть держави виявляється в її функціях як основних напрямках її
діяльності. Тобто сутність держави розкривається в конкретному змісті її
функцій, методах, способах і формах їх здійснення, а також формі самої
держави.
Функції держави – це її зобов’язання, коло діяльності, призначення, роль в
найбільш концептованій, узагальненій формі.
Виділяються внутрішні і зовнішні функції.
Внутрішні функції:
1. політична;
2. правова;
3. організаторська;
4. економічна;
5. соціальна;
6. освітня;
7. культурна-виховна;
8. охоронна, як охорона і захист в середині країни державноконституційного ладу, законності та правопорядку;
9. екологічна.
Зовнішні функції:
1. оборонна;
2. співробітництво з іншими державами і різних сферах;
3. дипломатична;
4. торгово-економічна;
5. участь в різного роду блоках, союзах (НАТО,ЄС, СНД і т.п.).
Структура держави.
Основними елементами держави традиційно вважаються:
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1. територія;
2. населення;
3. влада.
Однак сьогодні важко уявити державу, сучасну державу, абстрагуючись
від людських спільнот, товариств, організацій, що об’єднуються державою чи
існують в державі і впливають на її розвиток. Розуміння держави неможливо
без розгляду її як єдиного економічного простору, неможливо без аналізу
культурного та інформаційного середовища. Кожна держава має свою правлячу
еліту, своє видиме чи тіньове керівництво.
От чому до основних елементів держави ряд авторів відносять її
4. правові та
5. економічні засади (основи). Слід вказати хоча б на те, що без
відповідних нормативного порядку та економічного комплексу не буває і
самостійної суверенної держави.
6. В структуру держави включається і інститут державної адміністрації
(апарат управління – бюрократія, чиновники, - що не повністю співпадає з
апаратом публічної влади).
7. Частина системи комунікацій, безпосередньо використовуваних в
органах влади та управління.
8. Особливо слід виділити такі структурні елементи держави як органи
охорони правопорядку, державну безпеку, збройні сили.
Кожна держав має бути певним чином організована, побудована,
сформована. Здійснення її влади відбувається певними способами, методами.
Спосіб (чи порядок) організації і здійснення державної влади отримав
назву “форма держави”.
Основними елементами форми держави є :
- державне управління чи форма правління, як спосіб організації вищої
державної влади;
- державний устрій (форма державного строю) – спосіб поділу держави на
певні складові частини та розподіл влади між державою та цими частинами;
- державний режим – це спосіб здійснення державної влади певними
методами та засобами на основі певних принципів та характеру
взаємовідносин між владою, суспільством, особою.
Форми правління. Історично склалися дві основні форми:
монархія, де вища державна влада здійснюється однією особою і
передається у спадок. Вона буває абсолютною і конституційною;
республіка – вища державна влада здійснюється виборним
колегіальним органом, який обирається населенням на певний строк. Існують
президентська республіка (США, Аргентина, Швейцарія та ін.);
президентсько-парламентська (Україна, Франція, Фінляндія);
парламентсько-президентська (Італія, ФРН, Індія);
парламентська республіка.
Державний устрій. Його основними видами є:
унітарна держава (Україна, Італія, Франція);
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федеративна держава (Росія, США, ФРН, Індія);
конфедерація.
Існують такі різновиди державного режиму, як:
демократичний;
тоталітарний;
авторитарний.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Держава є одним із найважливіших інститутів суспільства, центральним
елементом його політичної системи. Тому, одним із найважливіших завдань
політології є аналіз розвитку її сутнісних рис, структури, соціальної ролі
здійснюваних нею функцій, форм державного правління й державного устрою,
принципів міждержавної політики.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, поняття політичної системи суспільства посідає одне з
центральних місць в політичній науці, оскільки й сама політична система
відіграє надзвичайну роль в суспільстві. Вона є складним, багатогранним
інституціональним механізмом політики, що може викликати іноваційність у
суспільстві чи його застій або деградацію. Проте політична система суспільства
під дією різних чинників також може змінюватися. Нинішні глибокі зміни
матеріального й духовного життя всього людства ведуть до утворення нового
типу політичної системи – суспільства з більш гуманними та наповненими
більшою свободою відносинами між державою і громадянами, з громадським
контролем за владою та політичним життям в цілому, діючими
демократичними правовими нормами та принципами. Ці та інші аспекти
функціонування політичної системи суспільства розкриваються за допомогою
різних понять, зокрема держави, громадянського суспільства, правової
держави.
Держава є основним компонентом політичної системи суспільства і
відіграє в ній особливу роль. Саме держава виступає основним носієм
політичної влади та головним знаряддям реалізації інтересів соціальних груп,
головним суб’єктом і одночасно головним об’єктом політичної діяльності й
політичних відносин у суспільстві.
За нинішніх умов розвитку людства державі не знайдено адекватного
замінника. Що ж до проблеми майбутнього держави, то існують думки, що вона
не є вічним явищем, оскільки продуктивні сили вже в наш час переростають
державні кордони. За відмирання держави виступають транснаціональні
монополії. На користь прагнень до спільності народів і країн свідчать численні
перспективні тенденції в сучасному світі: міжнародна правова діяльність,
демократизація держав, формування об’єднань держав і міжнародних
організацій тощо.
В цілому, історичний досвід свідчить, що державна форма організації
суспільства буде дедалі більшою мірою ставати перехідною формою до
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недержавної, а діяльність державних органів набуватиме неполітичного
характеру, відтак поступово відпаде потреба в самій державі як особливому
політичному інституті. На сьогодні такі тенденції уже яскраво виражаються у
процесах формування та розвитку громадянського суспільства й правової
держави. Проте, для цього знадобиться ще багато часу. Отже, ще довго для
більшості людства актуальними будуть завдання зміцнення і розвитку власної
держави, як базового інституту політичної системи суспільства. Для більш
повного пізнання останньої необхідне поглиблене вивчення кожного з її
елементів, їх взаємозв’язків та взаємодій, що й буде здійснюватись в наступних
лекціях.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Головне завдання у вивченні цієї теми полягає в тому, щоб розкрити
сутність держави як політичного інституту та з’ясувати її місце та роль у
політичній системі суспільства.
Системний підхід при вивченні цього матеріалу, крім усього іншого, надає
можливість, з одного боку, з’ясувати ті властивості держави, яких вона набуває
як частина політичної системи, а з іншого – зрозуміти вплив держави на
функціонування інших політичних інститутів.
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Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Головна мета теми. Засвоїти сутність, основні ознаки, генезис і функції
політичних партій і громадських об'єднань; поняття і види партійних систем, їх
роль у функціонуванні політичної влади, в процесі оновлення українського
суспільства.
Основні завдання теми реалізуються через розкриття тих положень, які
сформульовані в плані лекції.
ВСТУП
Політичне життя в сучасному суспільстві немислиме без партій. Партії
надають йому динаміки, оскільки вони є ареною змагання політичних курсів,
ідей, які виражають інтереси різних суспільних груп. Це є основою вироблення
оптимальних суспільних рішень як щодо сутності проблем, так і щодо
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врахування інтересів суспільних груп. Суспільно значущий результат
діяльності партій ймовірний за умови, якщо вони мають реальну вагу в
суспільстві та можливість вільно конкурувати між собою за доступ до
державної влади. Партії – не тільки важливий елемент політичної системи, а й
один із основних компонентів громадянського суспільства. Знання про партії як
суспільний інститут, їх місце і роль у суспільно-політичному житті мають не
лише теоретичне, а й практичне значення.
I. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ, ГЕНЕЗИС І ТИПОЛОГІЯ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Важливим інститутом сучасних політичних систем є політичні партії. Сам
термін «партія» походить від латинського і означає групу людей, об'єднаних
спільністю ідей та інтересів.
Політична партія (від лат. — частина, група, відділ) — добровільна
політична організація, яка об'єднує у своїх лавах найбільш активну й
організовану частину соціальної спільності (народу, нації, соціальної групи) з
метою вираження і захисту, політичного інтересу, здійснення практичної
роботи для задоволення цього інтересу.
Перші політичні партії з'явилися ще в Стародавній Греції. Ці організації
були порівняно малочисельні і мали нестійкий характер. У партії
об'єднувалися, звичайно, жителі одного селища чи міста. Такі партії переважно
були покликані виражати інтереси багатих рабовласників. Подібні партії
існували і в середньовіччі, але вони не відігравали ніякої політичної ролі.
Вперше більш-менш оформлені політичні партії виникли в період буржуазних
революцій (кінець ХУШ — початок ХК ст.). Вони активно включалися в
політичну боротьбу та інші форми політичного життя.
З посиленням класового розшарування суспільства і поглибленням
соціальних конфліктів, роль політичних партій почала суттєво зростати.
Сучасні політичні партії існують для того, щоб на основі певних ідей і
цінностей згуртувати однодумців і реалізувати свої установки, що
відображають інтереси тих чи інших класів, соціальних груп.
Політичні партії значною мірою визначають характер і спрямування
політичного процесу, політичну стабільність суспільства. Розвиток політичних
партій, їхній громадський статус і характер взаємодії з державою — є
критеріями оцінки існуючого в країні політичного режиму.
Завдяки політичним партіям здійснюється прямий і зворотний зв'язок між
суспільством і державою. Це важливий інститут громадянського суспільства.
Під впливом партій відбуваються зрушення в структурі державних органів —
утворюються парламентські фракції, встановлюється той чи інший порядок
формування уряду і заміщення вакантних посад. Політичні партії виступають
ініціаторами запровадження виборчої системи. Під їх впливом відбуваються
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законотворчий і правотворчий процеси, утверджуються нові політичні норми і
з'являються ідеологічні документи. Без опори на партійну систему неможлива
ефективна робота парламенту.
Можна стверджувати, що партії є невід'ємною частиною парламентської
системи. Партії — істотний чинник стабільності політичного режиму. Основне
призначення партій полягає у вираженні та відстоюванні ідей, світогляду та
інтересів своїх прихильників та однодумців;
Важливими рисами політичних партій є їх спроможність відчувати
політичний час, уміння знаходити в своєму середовищі і виховувати справжніх
політичних лідерів, діячів. Партії постійно продукують нові ідеї і постійно
розвивають свою структуру.
Політичні партії розрізняються між собою за такими ознаками:
- класовою суттю;
- цілями та ідеологією;
- соціальною основою;
- місцем і роллю у політичній системі;
- структурою;
- методами діяльності.
За класовою суттю політичні партії можуть бути: буржуазні, дрібнобуржуазні, робітничі, селянські та інші.
За цілями та ідеологією їх поділяють на консервативні, ліберальні,
радикальні, фашистські, соціал-демократичні, комуністичні, соціалістичні.
За структурою — автократичні, демократичні та інші.
За місцем у політичній системі суспільства партії бувають правлячі,
опозиційні, легальні і нелегальні.
За методами діяльності політичні партії діляться на авангардні і
парламентські.
Окрім того, німецький політолог і соціолог М.Вебер, роблячи акцент на
внутрішню структуру, організаційний бік політичних партій, визначає такі їх
типи: децентралізовані; масові; строго централізовані; комуністичні.
Політичні партії, що відстоюють більш-менш прогресивні доктрини,
мають намір або здійснюють відповідні заходи, прийнято називати лівими,
реакційні — правими. Ті, що займають проміжне становище, — партіями
центру. Найбільш поширеним у західній політології є поділ на партії масові і
кадрові.
Масові партії — добре організовані і формуються на грунті певного
світогляду. Вони звертаються до невеликих соціальних груп, релігії, ідеології.
Претендують на роль вихователя народу, викривача несправедливості. Вони

59
існують за рахунок членських внесків, що є джерелом фінансування їхньої
участі у виборчих кампаніях.
Кадрові партії виражають ідеї та інтереси правлячого класу і спираються
на існуючі соціально-політичні структури. Основне завдання цих партій —
забезпечити широку підтримку з боку виборців.
У таких партіях відсутнє поняття членства як зобов'язання перед партією і
сплати членських внесків.
Кінцева мета діяльності і масових і кадрових партій одна — перемога на
виборах.
Вважається, що масові партії (а це, як правило, робітничі партії) нині
перетворилися в «загальнонародні», оскільки конкурентна боротьба за виборців
змушує їх вербувати прихильників з усіх верств населення. «Народними»
стають і кадрові партії, залучаючи до себе трудящих, звертаючи серйозну увагу
на організаторську діяльність.
Існує підхід, згідно з яким класифікація партій здійснюється з урахуванням
насамперед їхньої класової природи. При цьому підкреслюється, що інтереси
буржуазії, як і робітничого класу, можуть захищати не одна, а кілька партій. Не
виключається і те, що одна партія може виражати інтереси двох класів. Згідно з
таким підходом, буржуазною ладові притаманні чотири основних типи партій.
По-перше, поміщицькі. що захищають інтереси великих землевласників. Подруге, буржуазні партії, які відображають інтереси монополістичної
національної буржуазії. а в деяких країнах і сільської буржуазії. По-третє,
дрібнобуржуазні партії сільської і міської буржуазії. Їхній вплив на політичне
життя не значний По-четверте, робітничі партії — соціал-демократичні і
комуністичні, або, як вони кваліфікуються, марксистсько-ленінські партії.
В умовах, коли в країні не одна, а кілька партій, то жодна партія не може
розраховувати на статус постійно правлячої сили. Правлячою партією можна
стати тільки в результаті народної підтримки на виборах, V чесній і відкритій
конкуренції з іншими партіями. При необхідності партії можуть об'єднуватися
у коаліції з метою формування уряду і т.д. У блоки або коаліції можуть також
об'єднуватися і ті партії, які перебувають в опозиції.
Не випадково розвинуті країни дозволяють собі «розкіш» плекати опозицію, беручи її нерідко на державне утримання. Очевидно, що там вбачають у
наявності опозиції ефективний засіб, який дає змогу попереджати застій у
суспільному розвитку. Як сказав образно один західний політолог, «коли б
опозиції не було, то її варто було б вигадати».
Проте, визнаючи, що без сильної опозиції не може бути і сильної й
ефективної влади, слід підкреслити, що діяльність опозиції повинна носити
конструктивний характер.
Досвід розвинутих демократичних держав свідчить, що суспільний
прогрес можливий лише тоді, коли правляча партія і політична опозиція при
всіх своїх відмінностях визнавали необхідність консенсусу щодо
фундаментальних цінностей і робили все для його досягнення. Це аж ніж не
суперечить боротьбі політичних партій за владу, оскільки саме влада створює
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можливість реалізувати їм програмні цілі. Саме тому будь-яка партія не може
не прагнути прийти до політичної влади.
Проте акценти при цьому політичні партії повинні робити на боротьбі за
владу, а не на боротьбі між собою.
Історія є свідком різних способів виникнення партій:
1) об'єднання навколо парламентської групи депутатів одного політичного
напряму, представників у місцевих органах влади, що їх підгримують;
2) діяльність виборчих комітетів різних рівнів у процесі популяризації
кандидата і платформи його однодумців, здійснення постійних зв'язків депутата
з округом;
3) створення таємної групи змовників, що принципово виступає за зміну
існуючого політичного режиму;
4) на базі руху політичного або громадського об'єднання певної групи в
організацію для здійснення цілей методом політичної діяльності.
Статус партії регулюється законодавством країни. З цією метою місце й
роль партій визначаються у конституціях, окремих законах. Відповідно до
законодавства здійснюється реєстрація партій, у кожній країні є свої
особливості державно-правового закріплення статусу партій.
Партії забезпечують політичний зв'язок між державою і ЇЇ громадянами. У
процесі такого зв'язку вони здійснюють такі завдання:

об'єднання політичних сил,

генерування ідей,

координація дій,

погодження теорії і практики різних політичних сил та їх організацій,

виявлення політичних та інших інтересів,

забезпечення волевиявлення мас.
Життєдіяльність і впливовість політичної партії забезпечують її складові,
серед яких є обов'язковими:
 організаційна;
 теоретична;
 аналітична;
 ідеологічна;
 пропагандистська;
 власне політична.
Якщо партія перестає здійснювати будь-який з названих видів діяльності,
вона не здатна досягти поставлених цілей, перестає бути впливовою і згортає
свою діяльність.
Щодо появи політичних партій в Україні, то ще на початку XX ст. тут
проходив інтенсивний процес Їх утворення. Так, в Наддніпрянщині
сформувалися й активно діяли Революційна українська партія, пізніше
Українська соціалістична партія. Українська народна партія. Українська
радикальна партія. Товариство українських поступовців.
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Перші політичні партії в Західній Україні виникли наприкінці ХГХ ст. У
1882 р. була заснована партія польського робітничого класу «Пролетаріат», у
1890 р. виникла перша Українська партія — радикальна та інші.
У 20 — 30-х роках XX ст. у Галичині, Буковині і Закарпатті діяло близько
100 партій, різних за своїми суспільно-політичними поглядами, за роллю, яку
вони грали в житті багатонаціонального краю.
За існуючою тоді класифікацією українські національні партії (їх
налічувалось близько 30) поділялися на три групи:
1) Українська соціалістично-радикальна партія. Українське селянське
об'єднання. Комуністична партія Західної України, Партія народної волі, СельРоб, Українська партія, які створювали соціальну і політичну лівицю;
2) Українська партія національної роботи. Українське національнодемократичне об'єднання. Українська республіканська партія. Українська
партія соціалістів-революціонерів на Волині, Українське соціалістичне
об'єднання «Соціалістичний союз». Українська національна партія, незважаючи
на деякі теоретичні розбіжності в соціальних поглядах, належали До
центристських партій;
3) Християнсько-суспільна партія. Партія української народної обнови
(пізніше — Українська католицька народна партія). Фронт національної єдності
та інші відносилися до правих партій.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Розвиток політичних партій відбувається і нині. Це один із виявів
динамізму політичного життя народів. З'являються нові партії зі своєю
структурою, принципами організації, доктринами. Про це у наступних
питаннях.
II. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ, ЇХ РОЛЬ У
ФУНКЦІОНУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
Партійна система — це сукупність партій (правлячих та опозиційних), які
тісно пов'язані між собою і з державою й беруть участь у здійсненні влади.
Від партійної системи як важливої складової політичної системи
безпосередньо залежить стабільність і ефективність останньої, зокрема
тривалість існування уряду в даному складі. Така залежність виявляється,
насамперед, у тому, наскільки адекватна проголошеним намірам передвиборча
чи поточна програма партії, партійної коаліції, що перемогла на виборах.
За словами польського політолога А.Боднара, партійна система — це
об'єднання взаємозалежних партій, які прагнуть до завоювання, утримання та
здійснення влади.
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Найбільш поширена типологія партійних систем грунтується на
кількісному критерії — числі партій, які реально борються за владу або
здійснюють на неї вплив. Відповідно виділяються однопартійна, двопартійна й
багатопартійна системи.
Однопартійна система має такі ознаки:
* існування тільки однієї легальної партії, заборона утворення інших;
* домінуюча роль партії в державі, зрощення партійного апарату з
державним;
* тоталітарний політичний, режим.
Однопартійна система існувала в 20—40-х роках у фашистській Італії, в
30—40-х — в гітлерівській Німеччині, в 20—80-х рр. у Радянському Союзі,
сьогодні — на Кубі, в Північній Кореї, Іраку та деяких країнах Африки (Кенії,
Малі, Лівії тощо).
Двопартійна система характеризується такими рисами:
* наявність кількох політичних партій;
* існування 2-х партій значно авторитетніших за інших;
* формування складу уряду однією з двох партій, котра перемогла на
виборах;
* впливова опозиція партії, яка програла вибори;
* демократичний політичний режим.
Класичними країнами з двопартійною системою залишаються Великобританія і США. Республіканська й Демократична партії СІЛА, Консервативна
та Лейбористська партії Великобританії мають вікові традиції політичної
боротьби, а виборче законодавство цих країн сприяє існуванню саме такої
системи.
Серед багатопартійних систем італійський політолог Сарторі виділяє
системи обмеженого і поляризованого плюралізму, а також атомізовану
партійну систему.
Система обмеженого плюралізму, за Сарторі, характеризується
ознаками:
- наявністю в країні багатьох політичних партій;
- репрезентацією у парламенті лише кількох партій;
- репрезентацією в уряді деяких із представлених у парламенті партій;
- відсутністю позасистемної опозиції;
- демократичним політичним устроєм.
Залежно від механізму формування виділяють різні варіанти системи
обмеженого плюралізму:
1). Однопартійне правління, коли уряд формується партією, що дістала
абсолютну більшість голосів на парламентських виборах. Типовим прикладом є
Іспанія, де офіційно зареєстровано близько 250 політичних партій та
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організацій, у парламенті їх представлено вісім, а уряд сформовано
соціалістичною партією, котра перемогла на виборах. Так формується уряд в
Індії.
2). Двоблокова коаліція, коли уряд формується одним з двох блоків, що
перемагає на виборах, наприклад, у ФРН, де з 1969 р. по 1982 р. уряд
формувався блоком соціал-демократів з вільними демократами (СДПН-ВДПН),
а постійний блок ХДС/ХСС перебував в опозиції. З 1982 р. ситуація змінилася,
оскільки ВДПН розірвала блок із СДПН й увійшла до коаліції ХДС/ХСС, яка і
перемогла на виборах. Подібна система діє в Австрії. Деякі автори називають
двоблокову коаліцію «модифікованою двопартійною системою», зважаючи на
наявність двох сильних партій, жодна з яких, одначе, не має абсолютної
більшості в парламенті, а тому змушена шукати союзу з третьою .
3). Мультипаргійна коаліція, коли уряд формується з представників
Декількох партій на основі їхнього пропорційного представництва в парламенті
за результатами виборів. Характерним прикладом мультипар-тійних стабільних
коаліцій є Швейцарія, а нестабільних — Італія, Бельгія, Нідерланди.
Сарторі вважає систему обмеженого плюралізму найдосконалішою,
оскільки в ній відсутні антисистемні партії та двосторонні опозиції, всі партії
орієнтовані на участь в уряді, можлива їхня участь в коаліційних кабінетах.
Систему поляризованого плюралізму характеризують:
наявність багатьох політичних партій;
гострота ідеологічного розмежування між ними;
присутність серед політичних партій позасистемних;
формування уряду партіями центру;
наявність двосторонньої (двополярної) деструктивної опозиції;
демократичний політичний режим.
Типовими країнами з поляризованою системою в різні роки були Франція
й Італія. У Франції партіями центру були Французька соціалістична партія
(ФСП) та праве Об'єднання на підтримку республіки (ОПР), роль лівої
деструктивної опозиції виконувала Французька комуністична партія (ФКП), а
правої — Національний фронт (НФ).
Як бачимо, ідеологічний спектр партій в умовах поляризованої системи
охоплює всі можливі різновиди ідеологій, що й визначає запеклість боротьби
ідей на політичній арені. Роль лівої деструктивної опозиції виконують, як
правило, прокомуністичні політичні сили, а правої — неофашистські. За
організаційною структурою всі партії масові. При цьому, якщо для партій
центру характерна децентралізована схема взаємодії між керівними й
місцевими органами, то для обох полюсів опозиції— централізована.
Відповідно методи і засоби діяльності партій центру парламентські, а партій
опозиції — від парламентських до авангардних. деструктивних за засобами дій.
Соціальна база й електорат усіх цих партій відповідають їхнім ідеологічним
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засадам, при цьому типовою є орієнтація партій, особливо центристської
коаліції, на всі суспільні верстви.
Стабільність та ефективність функціонування системи поляризованого
плюралізму перебувають у прямопропорційній залежності від стабільності,
міцності коаліції центристських сил.
Атомізована партійна система характеризується такими ознаками:
наявністю й незначною впливовістю всіх партій;
присутністю серед політичних партій позасистемних;
формування уряду на позапартійній основі або на основі широкої
коаліції;
демократичним або авторитарним політичним режимом.
Існують два різновиди атомізованої системи:
1. системи крайнього плюралізму. Вона притаманна республікам
колишнього СРСР і більшості країн Східної Європи. Багаторічна комуністична
олігархія змінилась тут широким конгломератом порівняно невеликих (у
середньому 1000, але не більше 10000 членів) політичних партій. Так, кількість
партій у Польщі сьогодні становить 132, в Грузії — 79.
За умов крайнього плюралізму уряд формується або на широкій
коаліційній основі (як у країнах Східної Європи), або за позапартійними
критеріями, як у республіках колишнього СРСР.
За ідеологічним спрямуванням спектр партій надзвичайно широкий — від
традиційних «ідеологічних» до таких екзотичних, як польська партія любителів
пива.
2. авторитарна псевдопартійність (деякі країни Латинської Америки
— Уругвай, Парагвай, Гаїті). Багато партій ведуть конкурентну боротьбу, але
реальна влада й контроль над ситуацією в країні перебуває в руках військової
верхівки, яка стоїть над партіями й над традиційними інститутами
парламентської і президентської республіки.
Атомізована партійна система неефективна і найменш стабільна серед усіх
інших. Це стосується як системи крайнього плюралізму, так і системи
авторитарної псевдопартійності. Система крайнього плюралізму швидко
скочувалася в бік або тоталітарної однопартійної диктатури або стабільних
систем із числа розглянутих вище (ФРН наприкінці 40-х — початку 50-х). Так
само диктаторські режими в країнах Латинської Америки ніколи не залишалися
надовго.
Варто мати на увазі, що кордони між різними типами систем досить
прозорі.
Ті країни, які мають постійно, протягом тривалого часу одну з розглянутих
стабільних систем, відрізняються від інших не тільки стабільністю політичної
системи в цілому, а й вищим рівнем економічного розвитку, більш
демократичними засобами в управлінні й більш розвиненим громадянським
суспільством.
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Характер партійних систем визначає вид політичного режиму, механізм та
ефективність демократії. Тому цей аспект теорії і практики діяльності
політичних партій особливо привертає до себе увагу вчених від політики.
Проблеми формування багатопартійності в Україні на початку XX ст.
було частково розкрито у першому питанні. «Відродження нації» — так
охарактеризував суть суспільно-політичного процесу в Україні у першій чверті
XX ст. відомий український письменник і політичний діяч Володимир
Винниченко. Саме ця мета постала перед усіма національними українськими
партіями, які діяли до середини 20-х років, бо саме тоді процес формування
багатопартійності в нашій державі був перерваний більшовицькою владою.
Велетенська машина тоталітаризму роздавила і партії, і їхні ідеали,
припинивши
природньо-історичний
процес
формування
української
державності. З огляду на це в Україні не маємо кадрових партій з історичними
традиціями. В республіці не було проведено жодних виборів на багатопартійній
основі. І так було до середини 80-х.
Становлення багатопартійності в Україні, як і в інших республіках
колишнього СРСР, почалося в ході перебудови, виникнення (під впливом
демократії і гласності, початок яким поклав Квітневий (1985 р.) Пленум ЦК
КПРС) неформального руху. Розкриття правди про сталінські репресії, критика
застійних брежнєвських часів, перша інформація про жахливий стан
національної культури об'єктивно сприяли утворенню альтернативних
громадських структур, які й стали основою виникнення багатьох партій і
громадсько-політичних об'єднань.
На цьому, першому, етапі становлення багатопартійності в колишньому
Союзі питання про застосування партій ще не стояло. Головне завдання
демократичних сил полягало в тому, щоб згуртувати широке громадськополітичне об'єднання на зразок народних фронтів, які виникли в Прибалтиці.
У цей період в Україні активно розгортає роботу Українська Гельсінська
Спілка (УГС). Слідом за Демократичним Союзом, що на початку 1988 р. в
Москві проголошує себе першою опозиційною політичною партією, виникає
Українська демократична спілка.
Основою першої широкої демократичної коаліції стала національнодемократична ідея духовного відродження України. Саме вона була провідною
для створених іще в 1987 р. Українського культурологічного Клубу (УКК) й
Товариства Лева (ТЛ). Ці об'єднання й стали базою виникнення Народного
Руху України за перебудову.
Сама ідея Руху народилася в надрах Спілки письменників України,
точніше — її партійної організації. 11 лютого 1989 р. відбулась установча
конференція Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка, яке очолив поет
Дмитро Павличко, а 13 лютого в газеті «Літературна Україна» був
опублікований проект програми Народного Руху України за перебудову.
Незважаючи на натиск комуністичної номенклатури, кампанію цькування,
розгони мітингів і затримання активістів, майже 300-тисячний Рух підійшов до
Установчого з'їзду, що відбувся 8-10 вересня 1989 р. в Києві.
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Перша суттєва перемога новоствореної організації — прийняття
Верховною Радою тодішньої Української РСР демократичного Закону про
вибори народних депутатів, де дістали відображення основні вимоги
опозиційних сил.
Наступний важливий штрих у розвитку політичного плюралізму в Україні
— вибори до Верховної Ради. Було створено блок демократичних сил, який
спирався насамперед на структури Руху. Цей блок отримав чверть депутатських
мандатів, а в Галичині — переконливу перемогу. Рух у цілому перейшов в
опозицію до системи. Розпочинався новий етап
Результати перших в історії України загальнонародних президентських
виборів підтвердили це. Всі кандидати від партій набрали не більше, як 11%
голосів (4,5% В.Гриньов від ПДВУ, КДПУ, ЛДПУ; 3,6% Л.Лук'яненко від УРП;
1,7% І.Юхновський від ПДВУ та 0,7% Л.Табу-рянський від НДУ), а в
сукупності з В.Чорноволом від Руху (26,6%) майже на 16% менше, ніж один Л.
Кравчук (54%), недавній головний ідеолог таврованої з усіх боків Компартії
України.
Подібною була картина й на других президентських виборах, коли
Л.Кравчук, що встиг себе зарекомендувати як поборник національного
відродження і схильності в орієнтації на цивілізований Захід, програв тоді
проросійськи налаштованому Л.Кучмі.
Над такими прикладами вже повинні задуматись лідери і провідні діячі
демократично налаштованих партій і політичних об'єднань. Акцент варто було
б робити на боротьбі за владу, а не на боротьбі між собою. Боротьба партій за
владу повинна вестись із дотриманням певних «правил політичної гри»,
поважати які повинні всі її учасники. Головним серед таких правил є «золоте
правило моральності», що було сформульоване людством тисячоліття тому і
яке й по сьогодні не втратило своєї актуальності: «Не роби іншому того, чого не
бажаєш собі». Ігнорування цього морального імперативу в процесі боротьби
партій за політичну владу веде до хаосу і анархії, занепаду суспільства.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Велику роль у здійсненні політики, формуванні та функціонуванні
політичної системи відіграє партійна система. Від її типу значною мірою
залежить стабільність та ефективність політичної системи, насамперед
державних інститутів, тип політичного режиму, механізм і ступінь розвитку
демократії.
Багатопартійність в Україні стала реальністю і виводить її на шлях
сучасного демократичного цивілізованого розвитку. Нині українська
багатопартійність є передумовою утворення партійної системи, що сприятиме
утвердженню міцної, стабільної, демократичної системи влади в державі.
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III. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ
СУСПІЛЬСТВА
Важливу роль у формуванні та діяльності органів влади, впливу на владні
відносини відіграють громадсько-політичні об'єднання, які склались у
суспільстві.
Громадські об'єднання — це такі добровільні організаційні структури
громадян, які створені на основі їхньої самодіяльності, вираження та захисту
різного роду інтересів. Завдяки своїй діяльності вони сприяють розвиткові
активності своїх членів в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Громадські об'єднання не слід плутати із соціально-економічними
об'єднаннями. До останніх належать об'єднання, спілки, асоціації соціальноекономічного характеру — кооперативні спілки, асоціації державних
підприємств, спілки орендарів та підприємців, науково-промислові спілки
тощо. Для таких об'єднань характерними є деполітизованість, чітка
спрямованість на захист економіки, широкий спектр заходів, за допомогою
яких досягається поставлена мета.
Громадські об'єднання являють собою певну систему. Це громадські рухи,
масові громадські організації; громадські самодіяльні органи. Кожне з них має
свої характерні особливості.
Громадські рухи — це самодіяльні об'єднання мас, створені на основі
спільності інтересів і впорядкованої діяльності.
Найбільш відомими громадськими рухами є рух за мир антифашистські,
антивоєнні, антиракетні, екологічні та інші. Вони поєднують у собі стихійне та
свідоме начала. На відміну від масових громадських організацій, вони не мають
чіткої формальної структури. Якщо така структура з'являється, вони можуть
переростати у масові громадські організації або політичні партії. Створення
політичних партій становить вищий етап консолідації мас у процесі розвитку
політичних рухів.
Політичні рухи — особлива форма діяльності політичних сил, що
представляють політичні інтереси й прагнення різних спільностей та їх
організацій, спрямована на зміну існуючих соціально-політичних та
економічних умов шляхом впливу на владні структури, вдосконалення або зміни
їх.
На основі соціально-політичних критеріїв проводять типологізацію
політичних рухів.
1). Відповідно до соціальної бази: класові — робітничі, селянські,
буржуазні, національні, народні; окремих соціальних груп — інтелігенції,
студентські, молодіжні та інші.
2). Відповідно до ставлення до існуючого ладу: революційні,
контрреволюційні, реформаторські, консервативні.
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3). Відповідно до терміну досягнення поставленої мети: довгострокові,
короткострокові, одномоментні.
4). Відповідно до форм організації політичних рухів: організовані,
слабоорганізовані, стихійні.
5). Відповідно до характеру мети: комуністичні, соціалістичні, ліберальні,
клерикальні, анархістські та інші.
Розвиток політичних рухів дає можливість визначити їх основні
особливості:
- спрямовані на зміну або вдосконалення владних структур;
- як форма волевиявлення інтересів та прагнень соціальних спільностей і їх
організацій як політичних сил;
- використання політичних засобів у прагненнях вплинути на організацію
влади та її функціонування;
- можливість у процесі політичного руху консолідації в партійні структури.
Для XX ст. є характерним яскраве розмаїття різного роду політичних
рухів. Зокрема, до них належать народні фронти.
Народний фронт — це масовий суспільно-політичний рух у тих чи інших
країнах, економіко-географічних і адміністративно-політичних регіонах, що
охоплюють собою широкі кола населення, їхні масові організації і політичні
партії для досягнення тих політичних цілей, навколо яких вони об'єдналися.
Характерними особливостями народних фронтів є: охоплення широких
мас населення, його різноманітних елементів; об'єднання населення навколо
різних інтересів і політичних цілей; охоплення різнопланових партій та інших
масових організацій; обмеження часом досягнення мети; керівна роль
політичних партій та інше.
Отже, політичні рухи — важлива політична сила, яка має об'єктивну
основу для свого розвитку у будь-якому суспільстві і є формою активізації
демократичних процесів.
Масова громадська організація — це добровільне, самодіяльне, організаційно оформлене на основі добровільного членства об'єднання громадян,
створене за їхньою волею для виявлення й задоволення інтересів на засадах
самоврядування відповідно до завдань і цілей, закріплених у статутах.
До них належать: профспілкові, молодіжні, творчі добровільні товариства;
релігійні організації.
Громадські органи — вид громадських об'єднань, що створюються при
державних органах.
До них належать: комітети захисту миру, ветеранів війни, жінок,
батьківські ради, вуличні, квартальні комітети тощо. Вони не мають членства,
статутів.
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Політичним критерієм будь-якого громадського об'єднання є: чітка
політична спрямованість; закріплення у правових актах участі громадських
об'єднань у формуванні і діяльності органів державної влади, функціонуванні
інших державних органів; вияв політичної активності (підтримка, протест,
участь у різних формах політичної діяльності).
Отже, громадські об'єднання є показником демократизму політичної
системи суспільства.
У створенні та функціонуванні політичної системи значну роль відіграють
суспільно-політичні рухи — своєрідна форма вияву політичної активності
людських мас. Тут мається на увазі спільна діяльність, об'єднання людей, що
різняться своїми ідейними засадами і доктринами, цілями та способами їх
досягнення, чисельністю і внутрішньою структурою, роллю у політичному
житті.
Термін «рух» у політології використовується при вивченні дуже
різнопорядкових явищ. В одних випадках розглядаються політичні сили,
значною мірою глобального характеру. Це, наприклад, національновизвольний, національно-соціалістичний, соціал-демократичний та інші рухи.
Протягом кількох десятиліть відчутною реалією був міжнародний
комуністичний рух, а також рух країн, що не приєдналися до протистоячих
блоків.
Оскільки суспільно-політичні рухи різні за своїми характеристиками, то і
класифікувати їх можна по-різному. Так, Е.Гідденс виділяє чотири типи
суспільно-політичних рухів.
Перший тип – трансформативні рухи, спрямовані на радикальні зміни в
суспільствах. Ці зміни глибокі, всеохоплюючі і часто насильницькі.
Другий тип – реформаторські. Вони більш обмежені в прагненнях,
пов’язані з певними перетвореннями в суспільстві і спрямовані на зміну лише
деяких сторін існуючого суспільного порядку. Наприклад, такі рухи є реакцією
на специфічні види несправедливості або нерівності.
Третій тип — рухи порятунку, що ставлять за мету звільнити людей від
таких життєвих шляхів, які розцінюються як гріховні. Такими є, наприклад,
різноманітні релігійні течії.
Четвертий тип — альтернативні рухи, спрямовані на досягнення
часткових індивідуальних змін Вони не намагаються досягти повної зміни
звичок індивідів, а зосереджені на усуненні якихось специфічних негативних
рис людей.
Суспільно-політичні рухи не ставлять перед собою мету завойовувати
державну владу, проте вони можуть зіграти істотну роль при зміні правлячих
сил і навіть характеру влади. Однак їх вплив на уряд здійснюється
опосередковано.
На відміну від партій, суспільно-політичні рухи, як правило, тривких
довгочасних організаційних структур не мають. Відсутнє і фіксоване членство.
Більше того, участь у них не перериває членства в тих або інших політичних
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партіях. Це єдина соціальна організація, яка може об’єднати людей різної
партійної належності для досягнення певних політичних цілей.
Суспільно-політичні рухи є суттєвим фактором подолання авторитарних і
тоталітарних режимів. Це визначається характером переходу до демократичної
системи. Існують різні погляди щодо цього переходу, а отже, ролі масових
рухів.
Метою антитоталітарних рухів є повалення тоталітарних режимів. У тій чи
іншій формі такі рухи були властиві усім східнослов'янським державам
―реального соціалізму». Це, наприклад. Громадянський форум у колишній
Чехословаччині, Союз демократичних сил у Болгарії, Фронт національного
порятунку в Румунії, «Солідарність» у Польщі.
Найбільш суттєве в цих рухах — їхня суперечливість — найяскравіше
проявилось у «Солідарності». Її досвід цікавий ще й тому, що якоюсь мірою він
позначився на Народному Русі України, його радикалізації, що йшла
здебільшого із західноукраїнського регіону.
Спілка «Солідарність» з'явилася на хвилі масового робітничого протесту в
Польщі, зумовленого політичною кризою 1956 р., студентськими виступами
1958 р., масовими страйками робітників 1970 р., акціями протесту проти
підвищення цін 1971 р. і 1976 р. Усе це виявило повний крах економічної
політики тодішнього керівництва країни. І ось у вересні 1980 р. було
проголошено створення незалежної і самокерованої професійної спілки
«Солідарність».
Після свого проголошення «Солідарність» 16 місяців діяла легально. З
осені 1981 р., налічуючи близько 10 мільйонів членів і маючи в своєму
розпорядженні велику матеріальну і фінансову базу, вона вже не відповідала
офіційному статусу незалежної профспілки. По суті, це був чітко виражений
опозиційний існуючій владі суспільно-політичний рух, який відкрито
претендував на участь у керівництві державними справами.
Подальший розвиток цього руху був складним і суперечливим. Із
запровадженням воєнного стану в грудні 1981 р. розпочався підпільний етап
діяльності «Солідарності».
Після припинення дії воєнного стану «Солідарність» дедалі частіше
зверталася за підтримкою до інтелектуалів. Саме з їх участю був сформований
громадський комітет при голові «Солідарності». В квітні 1989р. вона була
зареєстрована як загальнопольська профспілка. На виборах до сейму кандидати
від «Солідарності» завоювали 99 місць із 100 в сенат. А в серпні 1989 р. був
сформований уряд з представників «Солідарності». Такий успіх зумовлювався
насамперед кризою соціалізму як політичної системи.
«Солідарність», як і подібні їй суспільно-економічні рухи, змогла зіграти
свою роль в усуненні тоталітаризму і переході до демократії за певних умов.
Саме в Польщі мала місце третя, згідно з класифікацією Є.Вятра, форма
переходу до демократії. Це не реформи зверху, тим більше не революція. Це
процес, за допомогою якого ті, що при владі, і ті, що в опозиції, узгоджують
правила поступових змін. Саме такими були переговори протягом тривалого
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часу між правлячими силами і представниками «Солідарності» та інших
опозиційних груп.
Подібні проблеми були властиві антитоталітарним рухам і інших
східнослов'янських країн. Вони стали вирішальною силою у зруйнуванні
застарілих суспільних механізмів, розчистили новим політичним силам і новим
лідерам шлях до влади.
Схожа ситуація склалася в суспільно-політичному житті радянської
імперії. Виявом несприйняття тоталітарного режиму і «національної політики»
колишньої КПРС був рух «шестидесятників», згодом дисидентський рух. Під
останнім розумілися виступи окремих людей проти офіційних доктрин у
колишніх країнах «реального соціалізму». Це явище виникло після відлиги 60-х
років. Воно було реакцією з боку частини інтелігенції на розбіжність між її
суспільними ідеалами, що склалися в часи анти-сталінізму, і політичним
курсом брежнєвського керівництва. Наприкінці 60-х років, після поразки
демократичних сил Чехословаччини, що прагнули гуманізувати «реальний
соціалізм», і ряду політичних процесів діяльність частини дисидентів почала
набувати ознак політичного руху, полягала у добуванні і поширенні інформації,
яка замовчувалася або перекручувалася офіційними засобами масової
інформації та іншими інститутами.
Природним результатом поглиблення суперечностей між тоталітарним
імперським режимом і потребами суспільно-політичного розвитку народів
стало виникнення масових рухів, які за їхніми прагненнями і роллю в
політичному житті можна визначити як антитоталітарні, спрямовані на
національне відродження. Це Народний Рух України, установчий з'їзд якого
відбувся у вересні 1989 р. Ще раніше виник литовський «Саюдіс», утворилися
народні фронти Латвії, Естонії, Молдови, Білорусі, Узбекистану та ін.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Характерним є те, що суспільно-політичні рухи виникли як такі, що
фактично спрямовані не на поліпшення існуючого, а на перехід до іншого
суспільно-політичного устрою.
З часу свого виникнення рухи проти тоталітаризму, за національну
незалежність виконували важливі політичні функції. Так, вони були дієвим
засобом виявлення інтересів різних соціальних спільностей та верств
населення. Не слід недооцінювати їхню роль у формуванні громадської думки.
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, ми розглянули один із важливих елементів політичної
системи суспільства, в якості якого виступають політичні партії, громадські
організації та рухи. Вони активно впливають на розвиток цієї системи, на
діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, міждержавні
відносини. Їхнє значення в Україні зумовлене потребами вдосконалення
новітньої державності та формування громадянського суспільства. Право на
свободу об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації для
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення своїх інтересів
закріплене в Конституції України. Усі об’єднання громадян рівні перед законом
(ст.36). Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише у судовому
порядку (ст.37).
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на те, що в Україні
спостерігаються ознаки атомізованої партійної системи та ознаки партійної
системи поляризованого плюралізму. Але вірогідність того, що невдовзі в
Україні сформується партійна система поляризованого плюралізму, достатньо
очевидна.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
засвоїти сутність, основні ознаки і функції виборчого процесу; поняття і
види виборчих систем, їх роль у функціонуванні політичної влади, в процесі
оновлення українського суспільства.
Основні завдання теми реалізуються через розкриття тих положень, які
сформульовані в плані лекції.
ВСТУП
Вибори - це спосіб формування органів державної влади і наділення
повноваженнями посадової особи через волевиявлення громадян. Крім виборів
у суспільстві існують і інші способи формування органів влади: насильницьке
захоплення влади (революція, переворот), успадкування влади (при
монархічній формі правління), призначення на посаду вищою посадовою
особою. В умовах демократії вибори є головною функцією політичної участі
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громадян, в якій реалізується їхній вплив на формування політичних інститутів
і процес вироблення політичних рішень.
I.ВИБОРИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ
СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
До головних функцій виборів можна віднести такі:
 артикуляція інтересів різних соціальних груп;
 мирне вирішення конфлікту між політичними акторами, що претендують
на владу;
 легітимація структур влади;
 політична соціалізація і мобілізація громадян.
Всі сучасні політичні режими використовують процедуру виборів для
легітимації влади, але не усі вони дозволяють відобразити справжню волю
народу. Тоталітарні й авторитарні режими демонструють ситуацію, яку
американські політологи Р.Таагепера і М.Шугарт визначили як "вибір без
вибору".
Подібна практика може мати різні прояви:
 правляча партія висуває тільки одного кандидата на кожну виборчу
позицію (така практика існувала в СРСР до 1989 p., причому не вимагалося
навіть заповнення бюлетеня, а сам незаповнений бюлетень розглядався як
голосування за кандидата);
 висування кількох кандидатів від правлячої партії, які дотримуються
єдиної ідеології, але змагаються між собою за голоси виборців.
Подібна практика поширена в однопартійних тоталітарних і авторитарних
системах. Але й системи, що є лише формально багатопартійними, здатні
обмежити право вибору:
 правляча
партія допускає висування другорядних, маловідомих
кандидатів, які не можуть скласти конкуренцію для головного кандидата, але
створюють видимість альтернативності вибору;
 створюється
привілейоване становище окремих кандидатів, які
користуються перевагою у фінансуванні, у доступі до ЗМІ;
 фальсифікація підсумків голосування;
 введення різноманітних обмежень на висування кандидатів (обмеження
на ідеологічні орієнтації, расову приналежність кандидатів тощо) і
передвиборчу агітацію.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
У будь-якому демократичному суспільстві
присутній інститут
виборів, який відіграє важливу роль у політичному житті держави. Вибори
являють собою механізм за допомогою якого відбувається формування і
оновлення політичної еліти будь-якої цивілізованої країни.
Вибори - це спосіб формування органу державної влади, органу місцевого
самоврядування або наділення повноваженнями їх посадової особи шляхом
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голосування уповноважених на те осіб і визначення результатів такого
голосування встановленою більшістю голосів цих осіб за умови, коли на
здобуття кожного мандата мають право балотуватися два і більше кандидатів.
Вимога альтернативності має важливе значення, оскільки не лише визначає
демократичний характер виборів, а й дозволяє відокремити вибори від
призначення на посаду, яке здійснюється колегіальним органом.
II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРІВ
1. Обовґязковість виборів означає, що вибори є єдино легітимним
способом формування державної влади.
2. Періодичність виборів, дозволяє гарантувати змінність виборних осіб за
підсумками голосування.
3. Загальність виборчого права. Цей принцип означає, що всі громадяни,
які досягли віку соціально-політичної дієздатності, незалежно від їхньої статі,
раси, національності, соціального становища, релігійних і політичних
переконань, мають право вибирати (активне виборче право) і бути обраними
(пасивне виборче право) в органи влади. Вік соціально-політичної дієздатності
визначається законом. У більшості держав громадяни отримують виборчі права
з вісімнадцяти років. Це свого роду обмеження принципу всезагальності
виборчого права - ценз. Існують і інші цензи, які обмежують виборче право
(особливо пасивне) додатковими умовами.
Ценз осідлості - виборцем чи кандидатом може стати лише той, хто
прожив в даній місцевості (країні) не менше встановленого законом терміну.
Наприклад, для парламентських виборів у США встановлено обмеження в один
місяць, в Норвегії - не менше десяти років, в Ірландії цей ценз виражений у
вимозі мати місце для сина.
Ценз громадянства поширює пасивне виборче право тільки на громадян
за народженням.
Віковий ценз для реалізації пасивного виборчого права, як правило, вище
двадцяти років. В Україні кандидатом на посаду президента може стати
громадянин не молодший тридцяти пґяти років, а депутатом Державної Думи не молодший двадцяти одного року.
Майновий ценз - володіння майном або фіксованою величиною доходу. У
сучасному світі у відкритій формі подібний ценз зустрічається рідко. Часто
кандидат, щоб бути зареєстрованим, зобовґязаний внести майнову заставу.
Ценз статі, обмежуючий участь жінок у виборах, зберігається у деяких
мусульманських країнах, наприклад, у Саудівській Аравії, Кувейті, Йорданії.
В деяких країнах існує ценз грамотності, коли для отримання права
голосу вимагається свідоцтво про освіту. В інших же країнах для неписьменних
вводиться спеціальна спрощена система голосування.
Моральний ценз встановлює певні моральні вимоги, що предґявляються
перед виборцем, наприклад, заборона на участь у виборах людей, позбавлених
батьківських прав, які відбувають покарання за вироком суду. В різних країнах
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установлюються додаткові цензи. У Великобританії особливий ценз
установлений для членів партії лордів (вони не мають права брати участь у
голосуванні), а служителі церкви не можуть бути обрані у Палату Общин.
Принцип загального виборчого права стверджувався в міру того, як
процеси демократизації помґякшували цензові обмеження. Спочатку виборчі
права отримали дорослі багаті та освічені чоловіки. Так, у 1830 р. в Англії
виборчим правом володіло тільки 4% дорослих чоловіків. У Франції в 1848 р.
вперше в історії загальне виборче право отримали чоловіки. У 1893 р. в Новій
Зеландії, у 1902 р. в Австралії і в 1906 р. у Фінляндії виборчі права вперше
отримали жінки. У 1917 р. їх приклад наслідувала Росія. В 1920 р. жінки
отримали виборчі права у США. У Швейцарії жінки були позбавлені виборчого
права до 1971 p., а в Ліхтенштейні - до 1986 р.
4. Альтернативність вибору передбачає наявність двох і більше
претендентів на владу і змагальність між ними. Немає сенсу проводити вибори
з одного кандидата, однак, і при видимій альтернативності виборів ця умова
може бути не виконана. Наприклад, реально на владу претендує один кандидат,
а інші запрошуються ним для створення демократичного антуражу. Дійсно
вільні і чесні вибори вимагають надання реальних можливостей для презентації
своїх програм усіх кандидатів.
Це означає:
 рівна кількість голосів для усіх виборців. Найчастіше ця вимога виражена
у формулі "Одна людина - один голос". В деяких країнах кожен виборець може
наділятися декількома голосами. Наприклад, на виборах депутатів Державної
Думи Росії виборець володіє двома голосами, що пояснюється використанням
змішаної системи голосування;
 від однакової кількості виборців вибирається однакова кількість
депутатів, що вимагає утворення приблизно рівних за чисельністю виборних
округів. У цьому випадку голоси виборців мають однакову "вагу".
Принцип рівності виборців спостерігається не завжди. Наприклад, перша
Державна Дума Російської імперії (вибори відбулися у 1906 р.) формувалася за
становим принципом. Виборці були поділені на чотири курії: землевласники
(великі поміщики); міщани, що володіли нерухомістю; селяни-домогосподарі і
робітники. Норма представництва від курій була різною. Найбільша кількість
депутатів була обрана від першої курії, хоч найбільша кількість виборців була
представлена робітничою курією. У теперішній час у деяких державах
допускається відхилення від принципу рівності виборців з метою гарантувати
представництво таких груп суспільства, які інакше взагалі не зможуть отримати
місця у представницьких органах (етнічні меншини, жінки).
Відомі й інші способи порушення цього принципу:
 нерівномірне за чисельністю нарізування виборчих округів. При
використанні мажоритарної виборчої системи подібна ситуація означає, що
"вага" виборців неоднакова. Норма представництва виборців у малочисельних
округах буде вищою, ніж у більш населених округах. Для уникнення подібного
законодавства більшість країн встановлює граничні норми відхилення у
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чисельності виборців в округах. В США нерівність у нарізці округів було
ліквідовано в 1960-ті роки XX ст. Вважається прийнятним, якщо на виборах у
Конгрес різниця в кількості жителів округів складає 2%, а самі округи залежно
від демографічної динаміки та підсумків перепису кожні десять років
перенарізаються;
 маніпуляції з визначенням географічних кордонів округів. Подібна
практика дозволяє будь-яким політичним силам за допомогою підконтрольних
виборчих комісій збирати голоси їхніх супротивників в одних округах і
забезпечувати перевагу "своїм" кандидатам в інших;
 наділення окремих груп громадян додатковими голосами (подібна
практика може спостерігатися на ранніх етапах процесу демократизації
однопартійних тоталітарних або авторитарних режимів, коли правляча еліта
намагається зберегти за собою контроль над законодавчим органом).
Наприклад, перші альтернативні вибори, проведені в СРСР у 1989 p., поряд з
голосуванням у виборчих округах, передбачали вибори депутатів від
громадських організацій членами цих організацій.
5. Рівні права кандидатів дозволяють реалізувати пасивне виборче право
громадянина. Всі кандидати повинні мати однакову можливість для висування,
агітації, доступу до засобів масової інформації. Виходячи з цього,
законодавством багатьох країн передбачено обмеження виборчих витрат і суми
приватних пожертвувань у фонд кандидатів, часткове державне фінансування
виборчої кампанії зареєстрованих учасників. Використання подібної практики
переслідує й іншу мету - обмеження лобізму стосовно політичних партій
(кандидатів), які перемогли, з боку субсидуючих груп. Держава бере на себе
фінансування або усіх зареєстрованих кандидатів, або тих, хто володіє певним
рівнем громадської підтримки.
6. Дотримання закону при проведенні виборів на усіх стадіях.
7. Вільне волевиявлення виборців і гарантії таємниці голосування.
Таємниця голосування необхідна для того, щоб уникнути можливого
переслідування виборців збоку державних органів і громадських обґєднань за
політичними мотивами. Більше того, громадянин має право не ходити на
вибори (принцип добровільного голосування). Тим самим він виражає своє
ставлення до політичних процесів, що визначається словом абсентеїзм.
Абсентеїзм став досить частим явищем. Однак це негативно впливає на
політичне життя, тому що вибори, на які зґявилася меншість виборців, не
відображають реальної політичної картини. Може перемогти не та партія, чию
програму підтримує більшість суспільства, а та, яка зуміла за рахунок партійної
дисципліни забезпечити явку своїх небагаточисленних прибічників на вибори.
В абсентеїзму є ще один негативний аспект - при низькій активності виборців
вибори можуть бути визнані як такими, що не відбулися. В цьому випадку
призначаються нові вибори, що значно збільшує витрати на організацію
виборів. Для боротьби з абсентеїзмом в деяких країнах (Австралії, Бельгії,
Італії, Греції) введений інститут обовґязкової участі у виборах,
використовуються штрафи, позбавлення на певний термін водійських прав. В
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Туреччині передбачається увґязнення на певний термін. Таємниця голосування
забезпечується особливими засобами: відсутністю нумерації (виняток - Індія),
однаковістю усіх бюлетенів та їхнім заповненням в ізольованих кабінах.
8. Прозорість виборів дозволяє забезпечити відкритий характер виборів і
довірґя до них. Даний принцип реалізується в наданні громадськості права
спостерігати за виборчим процесом через інститут спостерігачів (в тому числі
міжнародних) та ЗМІ, а також права знати, від кого і звідки кандидати і партії
отримують гроші та скільки їх витрачають на виборчу кампанію.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Дотримання
загальних
принципів,
що
визнаються
світовим
співтовариством, дозволяє надати виборам дійсно демократичного характеру.
III.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
Вибори - складна сукупність суспільних відносин, яку можна уявити у
вигляді змінних у часі стадій єдиного процесу. Політична боротьба в цей період
часу строго регламентована, щоб не допустити зловживань з боку осіб, які
прагнуть влади.
Виділяють кілька стадій виборчого процесу:
1. Призначення дати виборів. Дата виборів призначається уповноваженим
органом (наприклад, президентом, премґєр-міністром) у відповідності з
законодавством країни. В деяких країнах дата виборів прямо вказується у
Конституції або в законі.
2. Реєстрація виборців.
У сучасній практиці використовуються декілька форм реєстрації:
 обовґязкова (Україна, Росія), яка означає, що держава сама складає
списки виборців на основі свідчень про їх проживання на певній території;
 добровільна (США), яка передбачає, що виборці повинні самі
зареєструватися на виборній дільниці. Політологи вважають, що подібна
практика негативно впливає на електоральну активність. Наприклад, не усі
американці реєструються і не всі зареєстровані беруть потім участь у виборах.
3. Установлення виборчих округів і виборчих дільниць.
4. Створення виборчих органів. Для організаційного керівництва виборчим
процесом, як правило, створюють центральний виборчий орган, територіальні
(окружні) виборчі органи, дільничні комісії.
5. Висування кандидатів, формування партійних списків. На даній стадії
визначається коло осіб, з яких будуть вибрані президент, сенатори, депутати.
6. Реєстрація кандидатів і списки партій.
7. Передвиборна кампанія зареєстрованих кандидатів. Вона включає у
себе роботу кандидатів (партій) і груп для переконання виборців у необхідності
проголосувати за цього кандидата або активно підтримуючих їх партійний
список.
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Проведення сучасних виборчих кампаній особливо вимагає проведення
спеціальних досліджень у сфері політичного маркетингу, що дозволяють
визначитися з програмами кандидатів, орієнтованими на різні групи виборців, а
також вибудувати певні імідж-стратегії. Для переконання виборців у
достоїнствах кандидатів і перевагах їхніх програм використовуються
різноманітні засоби:
 реклама в ЗМІ, головна увага відводиться телебаченню (політологи
вважають, що 70% іміджу створюється саме за допомогою TV);
 агітаційна кампанія "від дверей до дверей", яка передбачає безпосередню
роботу активістів кандидата з електоратом за місцем проживання;
 зустрічі кандидата з виборцями;
 листівкова і плакатна агітація, графіті;
 проведення різних акцій (мітинги, шоу, розповсюдження партійної
символіки тощо). Використовуються й інші способи рекламування політиків і
партій. Наприклад, республіканці як свій символ часто використовують живих
слонів.
Проведення передвиборчої кампанії вимагає значних грошових коштів, які
поступають з добровільних пожертвувань, виділяються партіями і частково
державою.
Проведення процедури голосування. Сам термін "голосування" прийшов з
античної Спарти, де вищий орган влади формувався у ході загальних зборів
загальними криками, а вибраним вважався той спартанець, за якого кричали
голосніше. Подібна практика прийняття рішень носить і іншу назву "акламація". Таким чином, наприклад, приймалися рішення у Візантії в VII ст.,
у середньовічних республіках Новгороду і Пскова. З античних Афін прийшла й
виборча урна. В урну кидали чорне та біле каміння (своєрідні бюлетені),
голосуючи "за" чи "проти" рішення (подібним чином громадяни афінського
полісу винесли вирок Сократу).
Сучасне голосування відбувається різними способами:
 підняттям рук (в невеликих поселеннях при виборах органів місцевого
самоврядування);
 найпоширеніший спосіб - на паперових бюлетенях для голосування, коли
навпроти прізвища кандидата, що обирається, ставиться певний знак;
 із застосуванням електронних машин шляхом натискування на кнопки
або важелі (останній спосіб використовується в США).
В більшості країн виборець голосує безпосередньо за кандидата (прямі
вибори). В деяких країнах використовуються непрямі вибори. Тобто громадяни
спочатку обирають проміжні органи (колегії виборців), які потім обирають того
кандидата, за якого їм доручено голосувати громадянами. Показними в цьому
відношенні є вибори президента у США.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Організаційно-практична сторона виборчого процесу представлена
виборчою процедурою - це заходи держави з організації і проведення виборів.
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Від виборчої процедури слід відрізняти виборчу (передвиборчу) кампанію, під
якою розуміють дії безпосередніх учасників виборів: висування кандидатів,
розробку передвиборних програм, агітацію та інші форми роботи з
електоратом.
IV. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ
Найважливіша функція виборчого процесу полягає в тому, що такий
значимий для влади, для будь-якої держави політичний і правовий чинник як
легітимність, визначається перш за все за підсумками волевиявлення громадян
підчас голосування в період виборів. Саме вибори є точним індикатором
ідейно-політичних симпатій і антипатій громадян.
Виходячи з цього, виборчу систему можна визнати, по-перше, як
врегульовану законодавством сукупність правил, прийомів і способів
політичної боротьби за владу, які регламентують функціонування механізму
формування органів державної влади і місцевої самоврядності. По-друге,
виборча система — це політичний механізм, за допомогою якого політичні
партії, рухи і інші суб'єкти політичного процесу здійснюють на практиці свою
функцію боротьби за завоювання або утримання державної влади. По-третє,
виборчий процес і механізм — це спосіб забезпечення міри легітимності влади,
необхідний для реалізації владних повноважень держави.
В сучасному світі існують два типи виборчих систем: мажоритарна і
пропорційна. Кожна з цих систем має свої різновиди.
Мажоритарна виборча система веде свою назву від французького слова
majorite (більшість), і вже сама назва цього типу системи в значній мірі
прояснює її сутність: переможцем і, відповідно, — володарем певної виборної
посади стає той з учасників передвиборної боротьби, який отримає більшість
голосів виборців. Мажоритарна виборча система існує в трьох варіантах:
1) мажоритарна система відносної більшості, коли переможцем визнається той
кандидат, який зумів отримати голосів виборців більше, ніж будь-який з його
суперників; 2) мажоритарна система абсолютної більшості, при якій для
перемоги необхідно набрати більше половини поданих на виборах голосів
(мінімальна кількість в цьому випадку складає 50% голосів плюс один голос);
3) мажоритарна система змішаного або комбінованого типу, при якій для
перемоги в I турі необхідно набрати абсолютну більшість голосів, а, якщо цього
результату не удається добитися жодному з кандидатів, то тоді проводиться II
тур, в який виходять вже не всі кандидати, а лише ті два, які в I турі зайняли
перше и друге місця, і тоді в II турі для перемоги на виборах досить отримати
відносну більшість голосів, тобто набрати голосів більше, ніж конкурент.
Підрахунок поданих голосів при мажоритарній системі здійснюється по
одномандатним виборчим округам, від кожного з яких може бути вибраний
лише один кандидат. Кількість таких одномандатних округів при мажоритарній
системі при виборах парламенту рівно конституційній кількості депутатських
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місць в парламенті. При виборах президента країни таким одномандатним
виборчим округом стає вся країна.
До основних позитивів мажоритарної системи відносять наступні:
1. Це універсальна система, оскільки використовуючи її, можна обирати як
окремих представників влади (президент, губернатор, мер), так і колективні
органи державної влади або місцевого самоврядування (парламент країни,
муніципалітет міста).
2. Внаслідок того, що при мажоритарній системі висуваються і конкурують
між собою конкретні особи-кандидати, виборець може брати до уваги не лише
його партійну приналежність (або відсутність такої), політичну програму,
прихильність до тієї або іншої ідейної доктрини, але і враховувати особисті
якості кандидата: його професійну придатність, репутацію, відповідність
етичним критеріям і переконанням виборця і тому подібне.
3. У виборах, які проводяться по мажоритарній системі, можуть реально
брати участь і перемагати разом з представниками крупних політичних партій
представники невеликих партій і навіть безпартійні незалежні кандидати.
4. Вибрані по одномандатних мажоритарних округах представники
отримують велику міру незалежності від політичних партій і партійних лідерів,
оскільки вони отримують мандат безпосередньо від виборців. Це дозволяє
коректніше дотримуватися принципу народовладдя, у відповідність з яким
джерелом влади повинні виступати виборці, а не партійні структури. При
мажоритарній системі обраний представник стає набагато ближчим до своїх
виборців, оскільки вони знають, за кого конкретно голосували.
Зрозуміло, мажоритарна виборча система, як і будь-який інший винахід
людини, не є ідеальною. Її позитиви реалізуються не автоматично, а за інших
рівних умов і в дуже високій мірі в залежності від ―середовища застосування ‖,
яким виступає політичний режим. Так, наприклад, в умовах тоталітарного
політичного режиму практично жодна позитивна якість цієї виборчої системи
не може бути реалізована повною мірою, оскільки в цьому випадку вона лише
виконує функцію механізму реалізації волі політичної влади, а не виборців.
До об'єктивних недоліків мажоритарної системи відносять:
-при
мажоритарній
виборчий
системі
«пропадають»
і
«не
перетворюються» у владні повноваження голоси тих виборців, які були віддані
за кандидатів, що не перемогли, не дивлячись на те, що в загальній сумі
поданих на виборах голосів саме ці голоси, що не ―перемогли‖, можуть
складати вельми значну частину, а інколи — не набагато меншу, ніж голоси, що
визначили переможця;
-мажоритарну систему справедливо вважають дорожчою, фінансово
витратною із-за можливого другого туру голосування;
-із-за можливої перемоги незалежних кандидатів, а також кандидатів
невеликих партій створюється набагато більша вірогідність формування дуже
дисперсних, мало структурованих і тому погано керованих органів влади,
ефективність діяльності яких через це істотно знижується. Цей недолік
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особливо характерний для країн з погано структурованою партійною системою
і великою кількістю партій (Верховна Рада України – яскравий приклад);
-мажоритарна система створює сприятливі можливості для використання
«адмінресурсу», тобто підтримку адміністрацією тих або інших кандидатів,
партій і тому подібне. Вибори президента України в 2004р. підтвердили це.
Пропорційна система. Вже сама назва в значній мірі здатна прояснити її
сутність: депутатські мандати розподіляються прямо пропорціонально
кількості голосів виборців, поданим за ту, або іншу політичну партію.
Пропорційна система має ряд істотних відмінностей від описаної вище
мажоритарної системи:
-підрахунок голосів виборців проводиться не в рамках одномандатного
округу, а по багатомандатних округах;
-основними суб'єктами виборчого процесу є не окремі кандидати, а
політичні партії, списки кандидатів яких і конкурують між собою в боротьбі за
голоси виборців;
-голосування проводиться лише в один тур виборців;
-запроваджується своєрідний ―бар'єр прохідності ‖, який зазвичай складає
4-5 відсотків від кількості поданих в загальнонаціональному масштабі голосів
виборців. Дрібніші і гірше організовані партії найчастіше не в змозі здолати
цей бар'єр і тому не можуть розраховувати на депутатські місця. При цьому,
подані за ці партії голоси виборців (а відповідно — депутатські мандати, що
стоять за цими голосами) перерозподіляються на користь тих партій, які зуміли
набрати прохідний бал і можуть розраховувати на депутатські мандати. Левова
частка цих ―перерозподілених‖ голосів дістаються тим партіям, які зуміли
отримати найбільшу суму голосів. Саме тому в пропорційній системі
голосування зацікавлені перш за все так звані ―масові‖ (вони ж централізовані і
світоглядні партії), які роблять упор не на привабливість яскравих осіб, а на
масову підтримку своїх членів і прибічників, на готовність свого електорату
голосувати не по персоніфікованим, а по ідейно-політичним мотивам;
-обрання за партійними списками по пропорційній системі зазвичай
вимагає значно менших витрат, та зате в цьому випадку між народним
представником (депутатом) і самим народом(виборцями) з'являється фігура
своєрідного політичного посередника в особі партійного лідера, з думкою якого
―списочний‖ депутат вимушений рахуватися в набагато більшій мірі, чим
депутат від мажоритарного округу. Зазначені недоліки пропорційної системи
яскраво демонструє діяльність Верховної Ради України, яку обрали в 2007 році.
Існує також ще і змішана або мажоритарно-пропорційна система, яка,
проте, не є окремим, самостійнм типом виборчої системи, а характеризується
механічним об'єднанням, паралельною дією двох основних систем.
Функціонування такої виборчої системи викликане, як правило, політичним
компромісом між партіями, які зацікавлені в мажоритарній системі, і тими
партіями, які віддають перевагу чисто пропорційній системі. В цьому випадку
конституційно позначена кількість парламентських мандатів ділиться в певній
пропорції (частіше всього 1:1) між мажоритарною і пропорційною системою.
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При такому співвідношенні кількість одномандатних округів в країні дорівнює
половині мандатів в парламенті, а половина мандатів, що залишилася,
розігрується по пропорційній системі в одному багатомандатному окрузі.
Кожен виборець при цьому голосує і за конкретного кандидата по своєму
одномандатному виборчому округу, і за список однієї з політичних партій по
загальнонаціональному виборчому округу. Така система діє для виборів до
Державної Думи Росії і деяких парламентів інших країн. (До 2005р. змішана
система діяла для виборів Верховної Ради України).
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Будь-яку виборчу систему, її недоліки і переваги, можна оцінити лише у
взаємодії з типом політичної системи, формою правління, характером
політичної культури громадян конкретної країни, природою діючих у ній
політичних партії, станом громадянського суспільства тощо. На кожному
історичному етапі виборча система може або сприяти демократичному
розвитку країни, або гальмувати його. Не випадково в умовах великих
суспільних змін виборча система змінюється досить часто.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, слід наголосити, що в сучасному політичному процесі
вибори мають багатоманітне соціальне призначення, оскільки саме вони є
важливим інструментом реалізації народного суверенітету, легітимізації влади
та одним із найважливіших способів формування і вираження суспільної думки.
За умов демократичного суспільства вибори за своєю суттю — це прояв
реальної волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі.
Вивчаючи й порівнюючи виборчі системи, які існують у світі, марно
шукати, яка з них найкраща. Будь-яке представництво не відображає повною
мірою реального стану інтересів та уподобань суспільства. Вичерпно
представляти ціле суспільство не може жодна інституція, нехай навіть її
сформовано за умов найретельнішого дотримання всіх правил і процедур будьякої з виборчих систем. Жодна виборча модель не є досконалою.
У виборах та виборчих системах ніколи немає бездоганної досконалості.
Вибори розуміють як делегування громадянами владних повноважень своїм
представникам, як визнання людини чи установи авторитетним представником
загального інтересу.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Вивчаючи дану тему потрібно звернути увагу на різницю у виборчих
системах, зосередивши увагу на особливостях застосування кожної системи у
світі та Українській державі.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Головна мета теми. Розкрити місце і роль політичної свідомості і
політичної культури як духовних компонентів політичної системи суспільства.
Основні завдання теми сформовано в пунктах плану і вони будуть
реалізовуватись при їх розкритті.
ВСТУП
Політична культура і політична ідеологія належить до ключових понять
політології. Як явища суспільного життя вони містять теоретичні, ціннісні й
нормативні, раціональні й підсвідомі уявлення громадян, які допомагають їм
усвідомити й розвинути всебічні зв’язки з інститутами влади й між собою щодо
участі в управлінні суспільством і державою.
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I. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ
Усвідомлення суспільних відносин, свого місця й ролі в них, інтеграція їх
у духовних сферах дістають втілення у поняттях суспільної та індивідуальної
свідомості. Суспільна свідомість — це колективний розум народу, його
духовний стан і цінність, цілісність духовного життя, що визначається
суспільним буттям.
Політична свідомість — це відображення політичного життя суспільства
в певній емпірично-психологічній, ідейно-теоретичній, світоглядній,
національно-традиційній, індивідуально-особисгісній і масовій формах.
Особливістю політичного процесу є свідомий цілеспрямований характер
дії його суб'єктів — індивідів, класів, соціальних груп і націй, політичних
інститутів, які виражають їхні інтереси. Як сфера політичних відносин,
політична свідомість — явище історичне, що постійно розвивається незалежно
від волі людей і їх бажань.
Політичну свідомість зумовлюють і суперечливі та негативні чинники —
кризовий стан економічної і політичної сфер, падіння моральних устоїв,
зростання злочинності тощо.
Політична свідомість здатна бути попереду практики, прогнозувати
політичні процеси. Вона впливає на політичне життя суспільства, а через нього
впливає на економічні, духовні, культурні відносини; визначає напрям
політичної діяльності соціальних груп, політичних партій, 'громадських
організацій, політичних лідерів та особистостей.
Формування політичної свідомості — це усвідомлення суспільними
суб'єктами процесів, які відбуваються в політичному житті, через призму
притаманних їм інтересів і ціннісних орієнтацій. Чим повніше і глибше
інтереси і ціннісні орієнтації певної соціальної спільності, групи, особи
відповідають інтересам суспільного процесу, тим повніше їхня політична
свідомість відображає дійсне життя. Отже, і матеріальна основа політичної
свідомості криється у сфері політичних відносин, а останнє є людські контакти
й відносини, котрі виникають із проблемою використання політичної державної
влади в суспільстві.
Оскільки суспільство — складна система, то і політична свідомість не є
однорідною. Насамперед вона виступає як специфічна форма мислення, вияву
політичних інтересів певних класів. Неоднорідність самих класів, наявність
різних груп і верств у них, існування інших форм соціальних спільностей — це
ще більше диференціює політичну свідомість.
У політичній діяльності люди завжди керуються знаннями, концепціями,
програмами, настроями, почуттями, тобто політичною свідомістю. Політична
свідомість — це єдність теоретичного й буденного рівнів свідомості суб'єктів,
що роблять можливим і необхідним врахування їхніх інтересів, узагальнення їх
у політичні програми, теорії, вироблення шляхів і засобів реалізації їх. У такий
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спосіб політична свідомість виступає показником усвідомлення людьми цілей
політичного розвитку і механізмів їх здійснення і водночас фактором розвитку
політичного життя, політичної системи суспільства.
Виділяють психологічну, ідеологічну та діяльнісну функції політичної
свідомості як відносно самостійні, але такі, що взаємно проникають одна в одну
і лише у своїй цілісності формують «обличчя» політичної свідомості.
Вважають, що не ідеологічна функція є провідною, а практична діяльність.
Діяльність є основою політичної свідомості, надає їй певності та
загальнозначущого політичного смислу.
Вкрай важливо враховувати стан політичної свідомості як суспільства в
цілому, так і окремих класів, верств, груп, прагнути до удосконалення,
консенсусу в їхніх політичних позиціях, сприяти формуванню такої політичної
свідомості, яка б відображала найбільш суттєві життєво важливі для всього
населення інтереси.
Політична свідомість — явище багаторівневе. Залежно від суб'єктів воно
виявляється як свідомість на рівні всього суспільства, далі — нації, класів,
групи — формальної чи неформальної, вікової та іншої, нарешті — індивіда.
Якщо йдеться про глобальні загальнолюдські інтереси і глобальні
проблеми, то виділяється загальнолюдська політична свідомість.
За ступенем відображення закономірностей сфери боротьби за владу та її
здійснення в структурі політичної влади розрізняють два взаємопов'язані рівні
політичної свідомості: теоретичний — орієнтується на розкриття законів
політичного життя, він характерний для діяльності вчених та ідеологів,
виразників інтересів тих або інших соціальних груп. На грунті такої політичної
свідомості виробляються певні концепції, які втілюються в політичних
деклараціях, програмах; емпіричний рівень формується на грунті
навколишнього практичного досвіду людей і пов'язаний із їхньою
безпосередньою політичною діяльністю. Ця свідомість віддзеркалюється в
спостереженнях, навиках і уяві суб'єктів політичних процесів. З цим рівнем
пов'язана і повсякденна політична свідомість. Вона включає в себе не тільки
емпіричні, а й певні ідеологічні, теоретичні елементи.
Емпірична, повсякденна політична свідомість характеризується соціальнопсихологічними рисами: почуттями, емоціями, настроями, безпосереднім
гострим сприйняттям політичних процесів і подій, що надає цьому рівневі
свідомості особливої динамічності, гнучкості, здатності чутливо реагувати на
зміну політичних умов.
Суттєвою для політики є також масова свідомість. Вона покликана до
життя процесом зростання маси людей, які беруть участь в історичних діях,
примноженням та ускладненням політичних зв'язків. За своїм змістом вона
становить сукупність ідей, уявлень, настроїв, що відображають всі сторони
життя суспільства, доступні масам і здатні викликати у них інтерес. Носієм її
виступає маса, як сукупність індивідів.
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Стан масової свідомості фіксується у такому соціальному феномені, як
громадська думка, яка має інтегральний характер, оскільки вона акумулює
множинність суперечливих думок та інтересів.
При типологізації політичної свідомості використовуються критерії які
характеризують особливості ідейно-політичних і психологічних орієнтацій
людей.
Так,
американські
політологи
виділяють
технократичний
консервативний, радикальний, ліберальний, реформістський, революційний,
тоталітарний, авторитарний, демократичний, анархічний, націоналістичний,
популістський типи політичної свідомості.
Окрім згаданих вище, політична свідомість виконує три головні функції,
які діалектичне взаємозалежні і органічно доповнюють одна одну:
— пізнавальну; — регулятивну; — виховну.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Політична свідомість визначається політичним життям, економікою,
буттям в цілому. Проте, маючи вторинний характер, політична свідомість не є
пасивним відображенням суспільного буття, а має деякий вплив на нього, який
залежить від змісту і зрілості цієї свідомості, рівня її поширення серед
населення, характеру політичного устрою країни.
Формування політичної свідомості є усвідомленням соціальними
суб'єктами реальних процесів політичного житія через призму певних інтересів.
Це формування відбувається через залучення людей до активної політичної
діяльності, через роботу державних органів і громадських організацій, через
діяльність засобів масової інформації, через роботу закладів освіти, через
самоосвіту і самовиховання, через всебічний розвиток суспільного буття.
II. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
Громадська думка — це специфічний стан свідомості, який включає в себе
потайне чи явне ставлення різних соціальних спільностей до подій, фактів або
процесів соціальної дійсності, в тому числі політичної діяльності політичних
суб'єктів, політичних лідерів.
Громадська думка фіксує сприйняття дійсності через призму масової
свідомості. В ній віддзеркалюються як спільні, так і специфічні інтереси класів,
національних, професійних, духовних та інших спільностей, у цілому суб'єктів
політичного процесу. Це один з дієвих каналів демократичної політичної
системи, завдяки якому політичні структури спроможні збагнути інтереси мас і
розгорнути діяльність з метою здійснення їх.
Громадська думка, як політичний інститут, бере участь у здійсненні влади.
Це важливий механізм прийняття політичних рішень на всіх рівнях.
формування громадської думки є сферою боротьби за владу. В цьому зв'язку
складовою частиною політичного процесу можна вважати боротьбу за
громадську думку.
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Громадська думка — це не механічна сума думок членів суспільства, а
історично зумовлений динамічний стан масової свідомості великих груп людей.
Основними каналами вияву громадської думки є референдум, опитування
населення, збори, маніфестації, всенародні обговорення. Особливе значення
мають засоби масової інформації. Вони розглядаються як один із
найважливіших інструментів завоювання і здійснення влади.
Якщо громадська думка враховується постійно і планомірно, то вона стає
своєрідним «дзеркалом» суперечностей, інтересів різних соціальних груп,
прошарків, осіб, дає можливість виявляти їх, узагальнити і розробити програму
управління політичною діяльністю людей. Епізодичні дослідження громадської
думки не дають динаміки зміни інтересів, передбачити напрямок розвитку
політичних процесів за допомогою їх не вдається.
Необхідна чітка програма послідовного, цілеспрямованого аналізу всіх
процесів політичного життя суспільства, де громадській думці слід надати
статус основного регулятива в діалектиці інтересів груп і осіб, механізмі
демократизації соціально-політичної обстановки.
В основі думок людини лежить синтез реальності та інтересів. Інтереси
такою ж мірою суб'єктивні й багатоманітні, якими є індивідуальними і
своєрідними окремі особи. Індивідуальні оцінки людей з політичних питань, що
становлять загальний інтерес, відображаються у суспільній думці.
Вираження загального інтересу значною мірою залежить від життєвої
позиції індивідів, їх зацікавленого ставлення до політичних процесів, бачення у
політичних проблемах змісту власних інтересів. Якщо індивідуальні інтереси
не дістають відображення у загальних, то зміст громадської думки буде
формальним, неправдивим.
Зміст громадської думки, її компетентність залежить від того, наскільки в
ній відображені загальні інтереси як перетворена, знята форма індивідуальних
інтересів. На формуванні і функціонуванні громадської думки позначається
певний вплив з боку численних соціальних установ -— політичних організацій,
засобів масової інформації.
Громадська думка може бути моністичною, плюралістичною і одностайною. Може виступати правильним, реалістичним або хибним, ілюзорним
уявленням щодо дійсності.
Оскільки громадська думка відіграє суттєву роль у політичному житті, її
вивчення вимагає серйозного наукового підходу.
Громадська думка є постійно діючим фактором управління, за допомогою
якого виконується декілька впливових функцій, а саме:
- експресивно-контрольна, яка визначає політичну позицію тих або інших
спільностей;
- консультативна, яка дає поради щодо пошуку оптимальних політичних
дій;
- директивна, яка виносить рішення з тих або інших питань, регулює
поведінку індивідів, спільностей і установ, підтримує або відкидає ті чи інші
уявлення, цінності і норми.
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Для того, щоб ці функції були реалізовані, повинен бути гарантований
вплив громадської думки на функціонування політичної системи. Визначається
громадська думка дією багатьох факторів:
* складом тих спільностей, що висловлюють свою думку,
* ступенем збігу інтересів верств і груп, які входять до них,
* характером питань, що обговорюються та ін,
Якщо громадська думка формується на основі спільної зацікавленості
людей у конкретних політичних питаннях, то процес становлення й
використання інтересів різних соціальних груп, осіб як фундамент
компетентності громадської думки набуває особливого значення.
Громадська думка — складне політичне явище, яке своїм змістом
віддзеркалює співвідношення соціальних сил, що фактично діють у суспільстві.
Ця думка існує тоді, коли потенційно різні точки зору можуть бути виражені
публічно і коли їх узгодження здійснюється шляхом зіставлення різних
позицій.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Громадська думка — це сфера політичної боротьби, до якої залучені
економічні і політичні сили, оскільки формування і відображення того, що
становить її зміст, залежить як від матеріальних (засобів формування і
поширення думок), так і політичних передумов (засобів, які дають змогу
визначити межі легальної (офіційної) і громадської думки).
Характер впливу громадської думки на політичні процеси залежить від
існуючого політичного режиму. В умовах тоталітаризму, авторитаризму при
допомозі державних інститутів здійснюється маніпуляція масовою свідомістю
відповідно до офіційної ідеології.
Громадська думка має базуватися на всемірному розвитку демократичних
інститутів, що дають змогу подолати бюрократичні перекручення, косність,
підміну волі народу адмініструванням, на можливостях широкого використання
і розвитку демократичних відносин для безпосередньої участі людей у
політичних процесах і управлінні ними.
III. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА
ЗНАЧЕННЯ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Сьогодні всі поринули у політику, засліплені безпосередньою участю в її
зламах і фарсах, захмеліли від шаленої втечі від старих міфів і гонитви за
новими примарами. Якраз в умовах такої політизації суспільного життя
особливу роль відіграє політична культура, оскільки при «відсутності» цієї
культури або її низькому рівні феномен політизації може набути негативного
змісту, стимулювати деструктивні процеси, вести до громадянської
конфронтації.
Політична культура, як соціальне явище, виникла ще в процесі розколу
суспільства на класи і з появою держави. Незважаючи на це, сам термін
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«політична культура» вперше був введений в обіг відомим філософом XVIII ст.
І.Гердером, а особливого поширення це поняття набуло лише в 50-х роках XX
століття. Відсутність однозначного розуміння культури як родового явища, що
є не просто проявом інтелектуальної толерантності, але й визначенням факту
множинності змісту цього поняття, зумовило існування великої кількості
визначень політичної культури.
Більш повною характеристикою політичної культур є визначення її як
соціально-культурного феномену, що характеризує не тільки політичні
погляди, переконання і цінності, але й політичну діяльність соціальних
суб'єктів і функціонування політичних інститутів. Саме тому більш вживаним є
розуміння її як властивої даному суспільству системи поглядів і переконань, які
склались історично і є відносно стійкими, а також особливого характеру
моделей політичної поведінки, що виявляється у діяльності суб'єктів
політичного процесу.
Політична культура є системою певних цінностей і норм, які виробляються
суспільством. Структура політичної культури включає в себе ряд рівнів і
компонентів, основними з яких є:
- рівень політичних знань;
- рівень політичних переконань;
- рівень політичної поведінки;
- рівень діяльності політичних інститутів.
Залежно від цих суб'єктів виділяють такі основні різновиди політичної
культури:
- політична культура людини;
- політична культура класів, націй;
- політична культура суспільства в цілому. Основними функціями
політичної культури є:
- вираження і реалізація корінних інтересів суб'єктів політичного життя;
- нормативно-регулююча функція, яка забезпечує стабільне, злагоджене
функціонування політичної системи;
- виховна функція;
- комунікативна функція, яка встановлює зв'язки громадянина з іншими
суб'єктами політичної діяльності, а також з усією політичною сферою;
- прогностична функція, яка дає змогу передбачити можливі варіанти
поведінки суб'єктів політичної діяльності і її результати. Пізнання реального
політичного життя суспільства неможливе без поглибленого вивчення
політичної культури народу. Це пояснюється тим, що розвиток будь-якого
суспільства, його складових елементів і, насамперед, людини, здійснюється під
визначальним впливом культури, яка, в свою чергу, вплетена у свідомість і
діяльність суб'єктів. Поза культурним оформленням політична поведінка і
діяльність людини, соціальних спільностей втрачають доцільність,
спрямованість розвитку, сенс існування, оскільки в ній виражені спосіб
людського буття, міра засвоєння суб'єктами політичної діяльності
нагромадженого людством досвіду, традицій, цінностей і механізмів реалізації
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їх в практичній діяльності. Тому найнебезпечніший дефіцит суспільства,
людини — дефіцит культури.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, політичну культуру можна визначити як типову інтегральну
характеристику індивідуального чи колективного соціального суб’єкту та
соціальних інститутів, суспільства в цілому, що відображає рівень розвитку їх
політичної свідомості, політичної діяльності та поведінки.
IV. ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
Політична культура характеризує як суспільство в цілому, так і певні його
складові частини — класи, соціальні групи, нації, окремих індивідів.
Щодо суспільства в цілому, то мається на увазі синтез політичних культур
усіх діючих в ньому спільностей при домінуючій ролі культури панівного класу
або певної соціальної групи. Не можна тлумачити політичну культуру
суспільства, як суму субкультур. Вона вбирає в себе найбільш стійкі типові
ознаки, які характеризують політичну свідомість і поведінку основної маси
населення, ті політичні стереотипи, які переважають у певному суспільстві.
Політична культура зберігає в собі сліди політичної культури і традиції
минулого.
Політична культура суспільства покликана звести різноманітні інтереси
суб'єктів до єдиного уявлення щодо політичних знань, механізмів й шляхів
здійснення політичних завдань і цілей. Однак вона є єдністю різноманітності,
уніфікованою формою політичної свідомості і діяльності суб'єктів. Єдність
елементів, які складають її, заснована на реальному існуванні, функціонуванні
різних інтересів і сподівань соціальних спільностей, осіб. Виявити спільну
політичну культуру можна лише тоді, коли відомі її складові — субкультури,
які можна класифікувати за суб'єктами-носіями, за змістом, якісними ознаками,
типом орієнтації суб'єктів політичного процесу тощо. Тоді політична культура
суспільства може бути поділена на субкультури соціальних спільностей,
національних утворень, колективів, осіб; на державно-політичну й громадськополітичну; радикальну, реформаторську, опортуністську, конформістську,
лояльну та інші.
Під політичною культурою класів або інших великих соціальних груп
розуміється сукупність рис, що визначаються насамперед соціальнополітичним статусом спільності — чи вона панівна, чи ні, чи консервативна, чи
революційна, а також її загальною, передусім духовною культурою.
Політична культура спільності включає в себе певні уявлення про
справедливість чи несправедливість існуючого ладу, його правомірність чи
неправомірність, цілі і способи політичної боротьби.
Саме різноманітність культур у часі і просторі пояснює, чому деякі
політичні системи, які відповідають одним умовам, виявляються неефек-
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тивними в інших умовах, чому політичні дії, ефективні стосовно одних народів,
не є результатом для інших. У зв'язку з цим, особливого значення набувають
відмінності, які випливають зі своєрідних національних культур.
Досвід політичного розвитку засвідчує, що національний характер істотно
позначається на політичній поведінці того або іншого народу в різних життєвих
ситуаціях, на його політичній культурі. Чим нація має більше нагромадженого
досвіду, то тим більше науки з цих спостережень вона для потреб подальшої
своєї творчості в своїй збірній пам'яті, тобто у свої власні традиції, заховала.
Чим більше розвинутий у певній нації волюнтаризм, тим сильніша серед її
активної провідної верстки свідома воля, яка вирішує вибір найкращих методів
здійснення хотінь стихійних і вміння або невміння цими стихійними хотіннями
на підставі даних науки, досвіду і традицій керувати. Чим більша
інтелігентність певної нації, тим більше розвинута серед її провідної верстви
здатність спокійно і правдиво відображати громадські явища, знаходити між
ними найбільш наближений до правди причинний зв'язок, уявляти собі
наслідки акції, побудованої на такому логічному відображенні.
Як відмічав М.Мамардашвілі, «Будь-яка соціальна або національна
спільність, якою б великою вона не була, навіть якщо була б єдиною.
залишається частковою, окремою, а не універсальною. А особистісніначала
«зачеплені» саме на універсальне, тому вони і є умовами нормального
існування, повноцінного й живого функціонування національного характеру»
(Див.: Мамардашвили М. Называть вещи своими именами // Знание — сила. —
1990. — №12. — С.22).
Ось чому політична культура особи, в основі якої лежить її суверенність,
повинна стати вихідною точкою і результатом політичної культури суспільства,
держави, всіх елементів політичної системи. Культура є базисом суверенного
буття особи.
Політична культура особи включає такі складові:
- політичні знання, цінності та орієнтації, перетворення цих духовних
компонентів на політичні переконання;
- набуття необхідних навичок політичної діяльності й політичної поведінки
в різних видах політичного процесу;
- усталені спроби політичної діяльності в усіх формах і видах політичного
життя тощо.
Політична культура особи не є механічним конгломератом політичних
знань, уявлень, поведінкових актів. Функціонування її передбачає постійний
процес перетворення політичних знань на стійкі регулятори свідомості й
поведінки, на переконання, а останніх — на практичні дії, спрямовані на
реалізацію суспільне значущих політичних цілей і завдань. Дії людини у
політичній сфері суспільства свідчать про реальну політичну культуру особи.
Культура формується у політичному процесі, її результатом і показником є
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політична практика, демократичний зміст і спрямованість суспільнополітичного розвитку.
Тривалий час основою для типологізації політичної культури була
виключно теорія суспільно-політичних формацій, а також соціально-класова
структура. У відповідності з цим виділяють лише такі історичні типи
політичної культури: — рабовласницьку; — феодальну; — капіталістичну; —
соціалістичну.
Проте поряд із таким підходом, у політичній науці використовуються й
інші, в основі яких лежать відповідні критерії (політичні, структурні,
конфесійні, географічні та інші). Так, наприклад, у літературі зустрічається
племінний, патріархальний, теократичний, деспотичний, консервативний,
ліберальний, індустріальний, постіндустріальний, європейський, американський та інші типи.
Ряд політологів виділяють:
- замкнений тип (орієнтований на традиційні ідеї, норми і моделі політичної поведінки);
- відкритий тип (орієнтований на зміни і сприйняття нових елементів
політичного мислення і політичної діяльності).
Розрізняють також традиційну політичну культуру, яка найбільш не
відповідає завданням утвердження правової держави і демократичного
суспільства. Її різновидом була патриціанська культура окремих міст
Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, деяких італійських міст
Середньовіччя, а також дворянська політична культура.
У наш час поширена політична культура, що з'явилася з утвердженням
буржуазного ладу. Це культура широких верств населення. Вона виступає у
двох видах: 1) демократична; 2) авторитарна.
Для демократичної політичної культури характерна висока політична
активність громадян, їх включення в політичну систему, визнання громадянських прав і свобод, визнання політичних відмінностей та гри політичних
сил. Це культура громадянського суспільства, правової держави.
Розрізняють два види демократичної культури: — консервативно-ліберальна, при якій визначаються громадські права і свободи, але забезпечується
суспільно-реформістський аспект; — ліберально-демократична, яка передбачає
соціальні реформи зі сторони держави.
При автократичній культурі ідеалом визначається сила і неконтрольована
влада, яка виключає демократичні права і свободи громадян. Існує два види цієї
культури:
* авторитарна — не передбачає активної участі мас у політичному житті.
Ідеологія використовується як знаряддя їх пасивної послушності;
* тоталітарна — характеризується об'єднуючою роллю культу лідера,
сильною владою з активним залученням громадян до політичного життя,
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відповідно до встановлених лідером принципів. Перехід від одного типу
політичної культури до іншого хвилеподібний, причому давні традиції і норми
політичної психології ще тривалий час співіснують і борються з новими. При
цьому нова політична культура не завжди має адекватно міцну соціальну базу,
сприймається частиною населення викривлено, примітивно.
Становлення політичної культури, адекватної громадянському суспільству,
передбачає оновлення політичної ідеології, звільнення її від догматизму,
ілюзорних та утопічних уявлень, формування сучасної концепції правової
держави. Однак, більш детальніше про це у наступному питанні.
Формування демократичного типу політичної культури вимагає, в першу
чергу, відмови від безкомпромісності в поглядах і в політичній поведінці, яка
грунтується на принципі; «хто не з нами — той проти нас». Саме на цій основі
виникає нетерпимість і непримиренне ставлення до політичних опонентів,
виникає соціальна напруга і політичні конфлікти.
Актуальною також є відмова від «образу ворога». Відхід від тоталітарної
політичної культури передбачає переборення максималізму політичного
мислення і дій, які нерідко набувають екстремістських форм. На противагу
цьому, демократичний тип політичної культури орієнтується на стабільний
курс, який виражають ліберально-помірковані, центристські партії та їх лідери.
Несумісним з демократичним типом політичної культури є також
вульгарне розуміння колективізму, яке, протиставивши загальні інтереси
індивідуальним, принижувало і пригнічувало особу. Характерною рисою
політичної культури демократичного типу є залучення громадян до політики,
яка для них не повинна бути чимось зовнішнім, відчуженим.
Органічним елементом політичної культури демократичного типу є
наявність дієвої громадської думки, яка істотно впливає на вироблення
політичного курсу. Лише в умовах демократизації суспільства монополія
«думки держави» поступається місцем самостійному інституту громадської
думки.
Становленню демократичної політичної культури сприятиме також
активізація соціалізуючих функцій громадянського суспільства. Так, поряд із
державними структурами, формування політичної культури демократичного
типу може ефективно здійснюватися системою таких інститутів, як: церква,
громадські організації, молодіжні, жіночі та інші асоціації і товариства.
Велику користь може дати вивчення і запозичення зарубіжного досвіду.
Звичайно, мова не повинна йти про механічне перенесення культури, яка
сформувалася у цілком інших історичних умовах, оскільки це може мати
негативні наслідки. Проте, було б нерозумно також ігнорувати великий
соціокультурний досвід, який нагромаджений у демократичних країнах.
Розумне використання такого досвіду, його засвоєння та інтегрування його
елементів у власну політичну культуру може зекономити історичний час,
сприяти виробленню дієвих механізмів розв'язання конфліктів і досягнення
громадської злагоди.
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У процесі подолання тоталітаризму і становлення правової держави
винятково важливим є формування громадянської культури.
Політичне життя яскраво засвідчило, що категорія «громадянська
культура» — ключове поняття політології, фундаментальна проблема, без якої
не можуть бути розв'язані інші центральні політологічні проблеми.
Громадянська культура є відображенням громадянського суспільства,
громадянської сфери суспільного життя, громадянських прав і статусу
громадянина.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Різноманітність культур у часі і просторі пояснює, чому деякі політичні
системи, які відповідають одним умовам, виявляються неефективними в інших
умовах, чому політичні дії, ефективні стосовно одних народів, не є результатом
для інших. У зв'язку з цим, особливого значення набувають відмінності, які
випливають зі своєрідних національних культур.
Типологія політичної культури може здійснюватися за різними ознаками:
історичними епохами, формами ставлення до політики, характером політичної
діяльності, типами світогляди, регіонами тощо.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, поняття політичної свідомості і політичної культури
відносяться до чільних понять політології і характеризують суб’єктивні аспекти
політики. Вони містять в собі чуттєві й теоретичні, ціннісні й нормативні,
раціональні й підсвідомі уявлення громадян. Означені поняття допомагають
усвідомити й наповнити життям усебічні зв’язки людей з інститутами влади й
між собою з приводу участі у справах управління суспільством і державою.
В умовах зародження й поглиблення демократії в Україні політична
свідомість й політична культура повинні поступово вийти за межі звичайної
сукупності офіційних норм і поодиноких прикладів лояльного ставлення до
влади, властивих тоталітаризмові. А це передбачає глибоке знання й розуміння
особливостей функціонування зазначених суспільно-політичних феноменів
людського буття.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При вивченні даної теми необхідно розглядати в поєднанні політичну
культури, політичну свідомість, політичну соціалізацію як взаємопов’язані та
взаємовпливаючі елементи політики.
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ВСТУП
XXI ст., можливо, поставить людство перед альтернативою: або воно стане
століттям конфліктології, або буде останнім століттям в історії цивілізації.
Двадцяте століття, схоже, остаточно розвіяло ілюзії щодо того, що в результаті
розвитку цивілізації, зростання культури і добробуту людей світ людських
відносин буде ставати все більш гармонійним, а соціальні потрясіння, війни,
етнічні і релігійні зіткнення залишаться в минулому. Навпаки, наш час стає усе
більш неспокійним, і надії на те, що більш розумна побудова суспільства, більш
досконалі закони і мудрі правителі допоможуть уникнути конфліктів у
майбутньому, не виправдовують себе. Розуміння цього факту привело до більш
реалістичного погляду на світ конфліктів: якщо не можна уникнути конфліктів,
потрібно навчитися попереджувати та врегульовувати їх.
I. ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Дослідження конфліктів і пошук форм роботи з ними стали однією з
галузей теоретичного знання і практичної діяльності, що найбільш інтенсивно
розвиваються.
Історія суспільства є безперервним змаганням одних людей із іншими,
одних груп із іншими за задоволення певних інтересів. Ще Т. Гоббс зауважував,
що людина від природи є істотою егоїстичною, через що й задовольняє потреби
у боротьбі із собі подібними, а людство приречене на "війну всіх проти всіх".
Давні часи. Перші дослідження проблеми політичних конфліктів належать
ще до VII–VI ст. до н. е. Так, китайські мислителі того часу вважали, що джерело
розвитку всього існуючого – у взаєминах, притаманних матерії позитивних (янь) і
негативних (інь) сторін, які знаходяться в постійному протиборстві і призводять
до конфронтації їхніх носіїв.
У Стародавній Греції виникає філософське вчення про протилежності та
їхню роль у виникненні речей. Анаксимандр (близько 610–547 до н. е.)
стверджував, що речі виникають із постійного руху так званого «алейрону» –
єдиного матеріального начала, що приводить до виокремлення з нього
протилежностей. Геракліт (кінець VI – початок V ст. до н. е.) зробив спробу
розкрити причину руху речей та явищ, подати його як необхідний,
закономірний процес, що народжується у боротьбі протилежностей. «Боротьба
загальна і все відбувається через боротьбу і за необхідністю», – зазначав він.
До цього періоду належать і перші повідомлення, що стосуються ролі
такого соціального конфлікту, як війна. Геракліт вважав війну батьком і царем
усього сущого, Платон (близько 428–348 до н. е.) розглядав її як найбільше зло.
На його думку, колись існувало «золоте століття», коли «люди любили один
одного і ставилися один до одного доброзичливо». Проте в «ідеальній державі»
Платона є воїни, готові виступити в похід у будь-який час.
Гераклітові суперечив і Геродот (близько 490–425 до н. е.). Він
стверджував, що «ніхто не є настільки безрозсудним, щоб надати перевагу війні
перед миром. Адже під час війни батьки ховають дітей, під час миру діти –
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батьків». Філософ-матеріаліст Епікур (341–270 до н. е.) також вважав, що
негативні наслідки зіткнень змусять колись людей жити в стані миру.
Мислителі минулого, усвідомлюючи неминучість конфронтації у
суспільному житті, уже тоді намагалися визначити критерії «справедливого» і
«несправедливого» насильства. Зокрема, Цицерон (106–43 до н. е.) висунув тезу
про «справедливу і благочестиву війну», що могла вестися для помсти за скоєне
зло, для вигнання з країни ворога, який напав на неї («Про державу»). Аврелій
Августин Гіппонський Блаженний (345–430) додав до Цицерона ще
«справедливість намірів» того, хто веде війну. Його міркування про війну і мир,
викладені в роботі «Про град божий», звучать цілком сучасно.
Середні віки. Хома Аквінський (1225–1274 рр.), розвиваючи думку про
допустимість воєн у житті суспільства, визначив ще одну умову справедливої
війни: для неї повинна бути «авторизована компетенція», тобто санкція з боку
державної влади. Хоча в цілому, на його думку, «війна і насильство завжди є
гріхом».
Одну з перших спроб системного аналізу соціальних конфліктів зробив
флорентійський теоретик і державний діяч Ніколо Макіавеллі (1469–1527 рр.).
Цінність його концепції полягає у відході від божественних поглядів на джерела
суспільного розвитку, що панували тоді. Великий теоретик середньовіччя вважав
конфлікт універсальним і безперервним станом суспільства з огляду на порочну
природу людини, прагнення різних груп людей до постійного і необмеженого
матеріального збагачення. Н. Макіавеллі називав одним із джерел соціального
конфлікту знать, яка зосереджує у своїх руках усю повноту державної влади, проте
він бачив у конфлікті не тільки руйнівну, але і творчу функцію. Щоб зменшити
негативну роль конфлікту, Макіавеллі вважав за потрібне вміти правильно
впливати на нього, а виконувати цю місію покликана держава.
Еразм Роттердамський (1469–1536 рр.) відзначав, що «війна солодка для
тих, хто її не знає» і вказував на наявність власної логіки конфлікту, який
почався і розростається подібно до ланцюгової реакції, втягуючи в орбіту свого
впливу все нові верстви населення і країни. Аналізуючи причини воєн, Е.
Роттердамський підкреслював, що часто низинні і корисливі якості правителів
утягують народи у війни.
Гуго Гроцій (1583–1679 рр.) допускав можливість війни між суверенними
державами, в якій обидві сторони переконані у власній правоті. Його міркування
заклали основу для подальшого поняття нейтралітету.
Цікаві ідеї щодо природи конфліктів висловлені філософом Френсісом
Беконом (1561–1626 рр.). Він уперше піддав ґрунтовному теоретичному аналізу
систему причин соціальних конфліктів усередині країни. Серед них ключову
роль, за тезою Бекона, відіграє тяжке матеріальне становище народу.
Виникненню конфліктів сприяє зневага государями думок сенату і станів,
політичні помилки в управлінні, поширення чуток і пліток, а також «пасквілі і
крамольні промови».
Томас Гоббс (1588–1679 рр.) обґрунтував у «Левіафані» концепцію «війни
всіх проти всіх» як природного стану. Він вважав головною причиною
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конфлікту прагнення до рівності, що призводить до виникнення в людей
однакових надій, бажання заволодіти тими ж об'єктами, необхідними для
самозбереження чи одержання задоволення, а це перетворює людей у ворогів,
породжує суперництво, недовіру і честолюбство.
Новий час. У даний період були популярні ідеї Жан-Жака Руссо (1712–
1778 рр.) про етапність всесвітньо-історичного процесу. Він вважав, що
спочатку існує «природний стан», коли люди вільні і рівні, потім розвиток
цивілізації призводить до втрати стану рівності, волі і щастя, і, нарешті,
уклавши «суспільний договір», люди знову знайдуть утрачену гармонію
суспільних відносин, «вічний мир» і згоду. На думку Ж.-Ж. Руссо, суспільний
договір можливий під твердим контролем народу, тому що війни міністрам
потрібні і доброї волі вони не виявлять. Тому «справа вже не в умовлянні, а в
примусі».
Уперше конфлікт як багаторівневе соціальне явище був вивчений у роботі
Адама Сміта (1723–1790 рр.) «Дослідження про природу і причини багатства
народів». Основою конфлікту, на думку автора, є розподіл суспільства на класи
(капіталісти, земельні власники, наймані робітники) і економічне суперництво.
Протиборство між класами А. Сміт розглядав як джерело поступального
розвитку суспільства, а соціальний конфлікт, відповідно, як певне благо
людства.
В ідеях німецького філософа Іммануїла Канта (1724–1804 рр.)
проглядається зв'язок з ідеями Ж.-Ж. Руссо про «суспільний договір».
На думку німецького філософа Георга Гегеля (1770–1831 рр.), головна
причина конфлікту полягає в соціальній поляризації між «нагромадженням
багатства», з одного боку, і «прив'язаного до праці класу» – з іншого. Будучи
прихильником сильної державної влади, Гегель виступав проти смут і безладдя
всередині країни, які розхитують державну єдність. Він вважав, що держава
представляє інтереси всього суспільства і зобов'язана регулювати конфлікти.
Пруський військовий теоретик Карп Клаузевіц (1780–1831 рр.) у праці
«Про війну» визначив природу міжнародного військового конфлікту,
запропонувавши знамениту формулу: «Війна є продовження політики іншими
засобами». Він підкреслював, що протягом всієї історії міжнародні військові
конфлікти були не біологічною неминучістю, не відхиленням від норми в курсі
тієї чи іншої держави чи проявом норовливості монарха, а закономірним
розвитком тих процесів, що відбувалися всередині держав і на світовій арені до
переростання їх у конфлікт.
Проблема боротьби за існування зайняла центральне місце у вченні
англійського біолога Чарльза Дарвіна (1809–1902 рр.). Зміст його теорії
біологічної еволюції викладено в книзі «Походження шляхом природного
відбору, чи збереження сприятливих порід у боротьбі за життя», виданої в 1859
р. Головна ідея цієї роботи сформульована в самій назві: розвиток живої
природи здійснюється в умовах постійної боротьби за виживання, що і складає
природний механізм відбору найбільш пристосованих видів.
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За радянських часів конфлікти тлумачили як вищу стадію розвитку
протиріч, поділяючи їх на антагоністичні, властиві «експлуататорському»
ладові, та неантагоністичні, притаманні соціалістичному суспільству. Наукова
неспроможність цього підходу полягає не тільки в тому, що «соціалістичні»
конфлікти були часто гострішими за «капіталістичні», а в твердженні про
можливість існування суспільства або цілком безконфліктного, або з
незначними локальними конфліктами.
Проблематика конфліктів є визначальною в тлумаченні соціальнополітичних явищ також у працях В. Парето, Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р.
Дарендорфа.
У сучасній літературі з історії конфлікту наукові напрями поділяють на
дві групи залежно від того, яке місце відводять проблемі соціального
конфлікту. Ці два підходи яскраво ілюструють дві системи постулатів – Т.
Парсонса і Р. Дарендорфа.
Т. Парсонс:
1) кожне суспільство – відносно стійка й стабільна культура;
2) кожне суспільство – добре інтегрована структура;
3) кожний елемент суспільства має певну функцію, тобто щось вкладає
для підтримання стійкості системи;
4) функціонування соціальної структури спирається на ціннісний консенсус
членів суспільства, який забезпечує стабільність та інтеграцію.
Р. Дарендорф:
1) кожне суспільство змінюється в кожній своїй точці, соціальні зміни –
постійні та наявні скрізь;
2) кожне суспільство в кожній своїй точці просякнуте розбіжностями й
конфліктами, конфлікт є постійним супутником суспільного розвитку;
3) кожний елемент суспільства робить свій внесок у його дезінтеграцію
та зміни;
4) кожне суспільство засноване на тому, що одні члени суспільства
змушують до підпорядкування інших.
Ці моделі різняться тим, що перша наголошує на співробітництві, а
друга – на конфлікті та змінах. Але обидва компоненти взаємодії –
співробітництво і конфлікт – постійно присутні в суспільному житті в
певних поєднаннях.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, можна визначити, що основу соціального, соціальнополітичного конфлікту складає суперечність, зіткнення. Це хоч і необхідна, але
не основна умова.
Конфлікт передбачає також усвідомлення протиріччя – суб’єктивну
реакцію на нього.
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II. СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ
Конфлікти відіграють ключову роль у житті окремої людини, родини,
колективу, держави, суспільства і людства в цілому. На будь-якому етапі
розвитку конфлікти завжди впливали на долю країни, її суспільства. Крім того,
конфлікти є основною причиною загибелі людей.
Конфлікт – надзвичайно складне соціальне і психологічне явище,
успішність вивчення якого багато в чому залежить від якості вихідних
методологічних і теоретичних передумов, методів, які використовуються.
Насамперед необхідно максимально чітко визначити зміст, який ми
вкладаємо в поняття «конфлікт», позначивши тим самим межі предметної
області конфліктології. Поняття «конфлікт» спочатку трактувалося як «бійка,
бій, боротьба», тобто фізичне протистояння між сторонами. Потім це значення
розширилося, включивши в себе різку розбіжність чи протиставлення інтересів
ідей. Таким чином, тепер цей термін передбачає не тільки саму фізичну
протидію, але і її психологічне підґрунтя. Найбільш поширеними є два підходи
до розуміння конфлікту. При першому, широкому, конфлікт визначається як
зіткнення сторін, думок, сил, тобто дуже широко. За такого підходу конфлікти
можливі й у неживій природі. Поняття «конфлікт» і «протиріччя» фактично
стають такими, які можна порівняти за обсягом. Інший підхід полягає в
розумінні конфлікту як зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів,
позицій, думок чи поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. В ньому
передбачається, що суб'єктом конфліктної взаємодії може бути або окрема
людина, або люди і групи людей.
Політичний конфлікт є одним із різновидів соціального конфлікту, але
його специфіка зумовлюється особливостями розвитку політичної дійсності.
Основу політичного конфлікту складають змагання учасників політичного
процесу за вплив у системі політичних відносин, за доступ до прийняття
політичних рішень, розпорядження ресурсами. Для виникнення політичного
конфлікту необхідно, щоб дія конфліктуючих сторін була спрямована на
досягнення несумісних чи взаємовиключних цілей. При політичному конфлікті
завжди йдеться про досягнення, зміну, збереження суспільної могутності.
Особливістю соціально-політичного конфлікту в умовах перехідного періоду є
його вертикальний характер (боротьба за режим), у той час як в умовах
стабільності він має переважно горизонтальний характер (боротьба в рамках
режиму).
У політичній літературі існують різноманітні точки зору на проблему джерел,
природи, причин виникнення політичних конфліктів, зокрема:
- К. Маркс, Р. Дарендорф, М. Дюверже та ін. вважають, що джерелом
політичного конфлікту є існуюча система економічних, політичних, соціальних
і духовних відносин, в якій суб'єкти політики посідають різне об'єктивне місце.
Політичні конфлікти відображають об'єктивні протиріччя, існуючі у
суспільстві;

102
- Дж. Бертон, Д. Істон, О. Наддер, Р. Інглхарт та ін. стверджують, що
конфлікти виникають внаслідок ущемлення чи недостатнього задоволення
потреб, що визначають сутність людської особистості. Серед цих потреб –
влада, матеріальні блага, соціальний престиж (Д. Істон); безпека, громадське
визнання, моральне самовдосконалення (Р. Інглхарт); економічне зростання,
успіх (О. Надлер);
- З. Фрейд вважав джерелом конфлікту фрустраційний (від лат.
«frustratio» – розчарування) соціально-психологічний стан індивідів, який
виявляється в усіх сферах суспільного життя. Пізніше З. Фрейд доповнив
фрустраційну теорію положенням про те, що головною причиною будь-яких
конфліктів є інстинктивне бажання одного індивіда панувати над іншим.
Причини
виникнення
політичних
конфліктів
можуть
бути
найрізноманітнішими: економічні, політичні, ідеологічні, соціально-політичні,
релігійні, етнічні та ін.
У своєму розвитку політичні конфлікти проходять 3 основні стадії:
 передконфліктна ситуація – характеризується загостренням протиріч,
виникненням у суспільстві політичної напруги;
 конфлікт у неприхованому вигляді – через появу нових чинників або дій
передконфліктна ситуація трансформується у конфлікт, політична напруга
вкрай загострюється;
 послаблення й подальше подолання конфлікту – конфлікт усувається
свідомою діяльністю однієї або усіх конфліктуючих сторін шляхом взаємних
поступок.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, можна констатувати, що політичний конфлікт є одним із
різновидів
соціального
конфлікту,
специфіка
якого
зумовлюється
особливостями розвитку політичної дійсності тієї чи іншої держави. В основу
політичного конфлікту покладено змагання учасників політичного процесу за
вплив у системі політичних відносин, за доступ до прийняття політичних
рішень, розпорядження ресурсами. Для виникнення політичного конфлікту
необхідно, щоб дія конфліктуючих сторін була спрямована на досягнення
несумісних чи взаємовиключних цілей. При політичному конфлікті завжди
йдеться про досягнення, зміну, збереження суспільної, політичної могутності.
Особливістю соціально-політичного конфлікту в умовах перехідного періоду є
його вертикальний характер (боротьба за режим), у той час як в умовах
стабільності він має переважно горизонтальний характер (боротьба в рамках
режиму).
Основними цілями вітчизняної конфліктології сьогодні є: дослідження всіх
конфліктів, що виступають об'єктом науки; розвиток на цій основі
конфліктологічної теорії; створення системи конфліктологічної освіти в країні,
пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві; організація в Україні
системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і
врегулювання політичних конфліктів.
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III. ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Будь-який соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об'єктивно
стає соціально-політичним, тобто зачіпає діяльність управлінських інститутів,
впливаючи на механізми і способи цієї діяльності, на їхні структури, політику,
яку вони здійснюють. Політичні інститути, організації, рухи, втягуючись у
конфлікт, активно обстоюють певні соціально-економічні інтереси. Відповідно,
політичні конфлікти поділяють на два види:
- конфлікт між владою та громадськими силами, інтереси яких не
представлені у структурі владних відносин;
- конфлікт усередині існуючої влади, пов'язаний із внутрігруповою
боротьбою за розподіл владних повноважень і відповідних позицій, зі спробами
обґрунтувати новий курс у межах існуючого політичного ладу.
Конфлікти набувають політичної значущості, якщо вони торкаються
міжнародних,
класових,
міжетнічних,
міжнаціональних,
релігійних,
демографічних, регіональних та інших відносин. Нині часто спостерігається один
із різновидів соціального конфлікту – міжетнічний, пов'язаний із протиріччями,
що виникають між націями. Особливої гостроти він набув у країнах, які зазнали
краху форми державного устрою (СРСР, Югославія). Поняття «конфлікт»
використовують у політичному контексті, коли йдеться про великомасштабні
зіткнення всередині держав (революція, контрреволюція) та між державами
(війни, партизанські рухи).
Деякі вчені (І. Прокопенко, В. Малишенко) визначають декілька рівнів
розвитку політичного конфлікту, пов'язаних із генезисом владних відносин:
1) у масштабах усього політичного простору щодо легітимації влади, її
визнання чи невизнання (йдеться про «народну» легітимацію, що основана на
довір'ї мас до влади, на підтримці політичної еліти);
2) конфліктні відносини в політичній еліті щодо обсягу владних
повноважень, обґрунтування їхньої необхідності;
3) боротьба й протистояння політичних еліт на міжнародній арені.
Кожний конфлікт можна вивчити за допомогою базових параметрів, до
яких належать рівень, масштаби, гострота, сфера виникнення, динаміка
розвитку, технологія врегулювання. Вирізняють певні етапи перебігу
конфлікту, тобто його динаміку. Російський вчений В. Смолянський пропонує
виокремлювати такі стадії:
1) потенційного конфлікту (наявність конфліктної ситуації);
2) переходу потенційного конфлікту в реальний (усвідомлення зазіхання
на власні інтереси);
3) конфліктних дій;
4) розв'язання конфлікту.
У сучасній політичній літературі представлено кілька типологій
політичних конфліктів. Із точки зору масштабів і рівнів прояву політичних
конфліктів розрізняють:
- зовнішньополітичні (міждержавні) конфлікти;
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- внутрішньодержавні конфлікти.
Зовнішньополітичні конфлікти – це конфлікти між двома чи кількома
суверенними державами за сфери впливу та панування на міжнародній арені.
Внутрішньополітичні конфлікти можуть виникати між елітою та масами в
одній державі, якщо правляча верхівка не виражає інтересів більшості. Також
до внутрішньополітичних відносять конфлікти між різноманітними
об'єднаннями політичних еліт, які змагаються між собою з приводу певних
конкретних питань.
Форми конфлікту:
- зовнішньополітичні кризи;
- внутрішньополітичні кризи;
- урядова криза;
- парламентська криза;
- конституційна криза;
- загальнонаціональна криза.
Урядова криза – виражається у втраті урядом авторитету перед народом.
Якщо рішення парламенту не співпадають з волею більшості громадян
країни, наступає парламентська криза, котра призводить до розпуску
парламенту й призначення виборів.
Конституційна криза – пов'язана із фактичним припиненням дії
Основного закону держави, що викликає потребу в перегляді й якісній зміні
його попереднього варіанту. Зволікання з вирішенням цієї проблеми може
спричинити поширення негативних соціально-політичних тенденцій.
Загальнонаціональна криза є найнебезпечнішою і може включати у себе усі
три попередні. Ця криза зачіпає основи суспільного устрою та призводить до
зміни політичної влади, революцій, радикальних реформ.
Види конфліктів.
М. Дюверже відповідно до побудови та організації політичного режиму
виділяє:
- горизонтальні конфлікти;
- вертикальні конфлікти.
Горизонтальні розкривають зв'язки однопорядкових суб'єктів, наприклад,
усередині правлячої еліти.
Вертикальні – характеризують взаємини суб'єктів, що належать до різних
рівнів влади.
За рівнем публічності розвитку політичних конфліктів розрізняють:
- відкриті конфлікти;
- закриті конфлікти.
Відкриті виражені у зовнішньо фіксованих взаємодіях конфліктуючих
сторін (наприклад, маніфестації, страйки, пікети тощо).
Закриті політичні конфлікти проходять у прихованих формах прийняття
політичних рішень, способах і методах політичної боротьби; це має прояв
усередині правлячої еліти, у відносинах між різними гілками державної влади.
За тривалістю політичні конфлікти поділяються на:
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- короткотривалі конфлікти;
- довготривалі конфлікти.
Розв'язання короткотривалого конфлікту відбувається відносно швидко,
наприклад, шляхом відставки певної посадової особи.
Довготривалі політичні конфлікти мають затяжний характер (конфлікт на
Балканах).
Існує також поділ конфліктів на:
- конфлікт цінностей;
- конфлікт інтересів;
- конфлікт ідентифікації.
Конфлікт цінностей. Він постає як зіткнення різних ціннісних орієнтацій
(ліві – праві, ліберали – консерватори, інтервенціоністи – ізоляціоністи та ін.).
Розбіжності в цінностях – одна з передумов конфлікту, а коли вони виходять за
певні межі, виникає конфліктний потенціал, формується передконфліктна
ситуація. В Україні конфлікт цінностей у процесі свого формування пройшов
три стадії: 1) девальвація колективістських цінностей комуністичного
(лівототалітарного) суспільства; 2) відносна перемога індивідуалістських
цінностей вільного демократичного суспільства; 3) реанімація колективістських
цінностей у ліво- та правототалітарних формах.
Конфлікт інтересів. Пов'язаний із зіткненням різних, насамперед
політичних і соціально-економічних інтересів. Наприклад, визрівання їх в
Україні започаткував процес приватизації. Правлячі верхівки, утримуючи
владні важелі, визначили свої інтереси як номенклатурно-бюрократичну
приватизацію. Це дало їм змогу з політично правлячих груп перетворитися на
економічно панівний клас. Такий інтерес вступив у суперечність з інтересом
широких верств населення, яке було налаштоване на народну приватизацію.
Конфлікт ідентифікації. Виявляється він як суперечність щодо вільного
визначення вільним громадянином своєї етнічної та громадянської належності.
Властивий передусім країнам, які утворилися внаслідок розпаду комуністичних
імперій (СФРЮ, СРСР). Простежується і в країнах, де національні меншини
компактно проживають у районах, що колись належали їхнім етнічним
батьківщинам (проблема трансільванських і словацьких угорців). Визрівання
конфлікту ідентифікації було зумовлене тим, що після краху комуністичних
режимів людина одержала право вільного самовизначення своєї етнічної та
громадянської належності. Через це у багатьох країнах частина населення не
бажала визнавати себе громадянами держави, на теренах якої вона мешкала.
Деякі вчені дотримуються поділу конфліктів на неантагоністичні
(примиренні) й антагоністичні (непримиренні). Вони вважають, що невміння
чи небажання вирішення неантагоністичного конфлікту сприяють його
переходу в хронічну форму і навіть переростанню в антагоністичну. Натомість
пошук взаємних компромісів, способів урегулювання конфліктів може зняти
гостроту й перетворити конфлікт на неантагоністичний.
Відомі ситуації імітації конфлікту як спроби ідеологічного, політичного,
морального тиску. Такі конфлікти називають уявними, але вони можуть
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перетворитися на реальні, якщо виникне протиборство між сторонами, чиї
інтереси опиняться під загрозою.
В об'єктивному історичному процесі розрізняють конфлікти, що несуть
позитивний і негативний потенціал. Вони можуть бути позитивними,
продуктивними, а за певних умов – негативними, що гальмують історичний
розвиток, і є деструктивними стосовно суб'єктів – учасників конфліктів.
Конфліктна ситуація не завжди переростає в конфлікт, але за початком
конфлікту наступає його ескалація (англ. «escalation» – поступове розширення,
підсилення) до кульмінаційних точок, а потім – спад і завершення. Конфліктові
притаманна багатомірність, оскільки завершення одного конфлікту може
спричинити інший, до того ж в іншій сфері. Часто після завершення конфлікту
виникає ще один етап – постконфліктний синдром, який характеризується
напруженням у відносинах сторін, які щойно конфліктували. У разі загострення
він може започаткувати новий конфлікт. Цю гіпотезу ілюструють
перманентний близькосхідний конфлікт, конфлікти у Північній Ірландії, Іспанії
та ін. Завершення конфлікту може бути класифіковане за ступенем розв'язання
– як повне або часткове вирішення, та за характером наслідків – як успіх,
компроміс, вихід із компромісу, поразка.
Французький політолог Б. Гурней зазначив, що у світі існує лише одне
місце, де немає конфліктів, – кладовище.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, класифікація конфліктів – метод пізнання, що полягає в об'єднанні
їх у групи на основі будь-якої ознаки. Ознака, наявність, відсутність чи рівень
виразності якої виступає критерієм віднесення конфлікту до тієї чи іншої групи,
називається підставою класифікації. Якщо обрана істотна ознака, то
класифікація називається природною, якщо ознака формальна – штучною.
Основні види класифікації: типологія і систематика. Класифікація, в основу
якої покладено істотну ознаку конфлікту, називається типологією. Систематика
полягає в приведенні в систему уявлень про певну сукупність конфліктів. Вона
звичайно ширша за типологію.
Базисна типологія конфліктів дозволяє визначити межі об'єктного поля
конфліктології і відокремити в ньому найбільш загальні структурні одиниці.
Внутрішньоособистісні конфлікти: між «хочу» і «не хочу», між «хочу» і «не
можу», між «хочу» і «потрібно», між «можу» і «не можу», між «потрібно» і «не
можу». У принципі в основу класифікації може бути покладено будь-яку ознаку
конфлікту. Якщо за основу береться характеристика, притаманна всім
конфліктам, то класифікація називається загальною. У протилежному випадку
вона буде окремою.
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IV. ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Особливості управління політичними конфліктами багато в чому
визначаються їхньою специфікою як складного соціального явища. Важливим
принципом управління політичним конфліктом є принцип компетентності.
По-перше, учасники конфліктної ситуації повинні мати загальні знання про
характер виникнення, розвитку і завершення політичних конфліктів узагалі. Ці
знання можуть бути наслідком їхньої теоретичної підготовки чи багатого
життєвого досвіду. По-друге, необхідно зібрати максимально різнобічну,
докладно-змістовну інформацію про конкретну ситуацію. Радикальність
втручання в політичні конфлікти не повинна перевищувати глибини наших
знань про них. Керувати можна тільки тим, що добре знаєш. У протилежному
випадку управління може призвести до результатів гірших, ніж ті, які були б
при природному розвиткові подій.
Регулювання політичних конфліктів вимагає дотримання ще одного
принципу. Можна намагатися змусити опонентів відмовитися від своїх намірів,
не допускати їхньої боротьби тощо. Краще все-таки дати можливість людям
захищати свої інтереси, але домогтися, щоб вони робили це шляхом
співробітництва, компромісу, уникання конфронтації.
Бажано не змінювати радикально зміст розвитку подій, а зробити так, щоб
форма розв'язання протиріччя, яке назріло, була конструктивною, мирною.
Управління політичним конфліктом. Управління політичним конфліктом –
це свідома діяльність щодо нього, яка здійснюється на всіх етапах його
виникнення, розвитку і завершення учасниками політичного конфлікту чи
третьою стороною.
Управління політичним конфліктом включає: симптоматику, діагностику,
прогнозування, профілактику, попередження, ослаблення, врегулювання,
вирішення. Вирізняють також такі керівні впливи, як припинення, гасіння,
подолання, усунення політичного конфлікту.
Управління конфліктами більш ефективне, якщо воно здійснюється на
ранніх етапах виникнення соціальних протиріч. Чим раніше виявлена
проблемна ситуація соціальної взаємодії, тим менше зусиль необхідно докласти
для того, щоб розв'язати її конструктивно. Завчасне виявлення соціальних
протиріч, розвиток яких може призвести до конфліктів, забезпечується
прогнозуванням.
Прогнозування
політичних
конфліктів
полягає
в
обґрунтованому припущенні про їх можливе майбутнє виникнення чи розвиток.
Воно ґрунтується на наукових дослідженнях політичних конфліктів, а також на
практичній діяльності із симптоматики і діагностики соціальних протиріч, які
виникають.
Важливим способом управління політичними конфліктами є їхня
профілактика – попередження. Попередження політичних конфліктів полягає в
такій організації життєдіяльності суб'єктів соціальної взаємодії, яка
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виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення конфліктів між
ними.
Профілактика політичних конфліктів – це їх попередження в широкому
розумінні слова. Метою профілактики політичних конфліктів є створення таких
умов діяльності і взаємодії людей, що мінімізували б ймовірність чи виникнення
деструктивного розвитку протиріч між ними.
Попередити політичні конфлікти набагато легше, ніж конструктивно
розв'язати їх. Тому проблема конструктивного розв'язання політичних
конфліктів, що здається, на перший погляд, більш важливою, насправді не є
такою. Профілактика політичних конфліктів не менш важлива, ніж уміння
конструктивно їх розв'язати. Вона вимагає менших витрат сил, коштів і часу та
попереджає навіть ті мінімальні деструктивні наслідки, які має будь-який
конструктивно розв'язаний конфлікт.
Шляхи (способи) вирішення політичних конфліктів. Для локалізації
конфліктогенного поля важливо вміти вибрати способи і стиль поведінки в
конфліктній ситуації. Їх умовно поділяють на такі підходи: морально-правовий,
силовий,
реалістичний
(примусово-переговорний),
ідеалістичний,
інтегративний.
Морально-правовий (нормативний) підхід. За цього підходу можливе
врегулювання конфлікту за допомогою правових і моральних норм.
Результативність залежить від того, чи є між сторонами згода щодо цих норм.
Силовий підхід. Використовується, коли сильніша сторона намагається
придушити слабшу, нав'язати їй свою волю. Але його використання здебільшого
не усуває причини, зберігає загрозу нового загострення. Крім того, слабка сторона
може не підкоритися, чинити пасивний опір, що може провокувати «подвійний»,
«заблокований» конфлікт. Перемога з використанням сили є перехідною, а за
певних умов переможець може стати переможеним. Такими засобами
користувався тоталітаризм, намагаючись усунути конфлікти. Цей підхід
спричиняє поглиблення, ускладнення конфліктів, викликає активний опір і
моральний осуд у масовій свідомості й поведінці.
Однак це не означає, що силова модель не може використовуватися
взагалі. Будь-яка держава володіє первинною функцією застосування
насильства у разі порушення законів, захисту честі й гідності окремих
громадян, суспільства в цілому. За таких обставин, якщо для влади (як і для
будь-якої іншої панівної структури) сила стає засобом досягнення мети, вона
врешті-решт перетворюється на інструмент, з допомогою якого опозиція
скидає цю владу. Тому в сучасному світі поширюється політична тенденція
до ненасильницьких форм вирішення конфліктів.
Реалістичний підхід. Його називають ще методом торгу, або примусовопереговорним. За такого підходу суть конфлікту розглядається як вроджене
прагнення людини до панування. Оскільки всі панувати не можуть,
відбувається примус із боку тих, хто панує. Прихильники такого підходу
розуміють, що миру не може бути ніколи, можливе тільки перемир'я, яке
довготривалої стабільності не приносить, бо відбувається не вирішення, а
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тимчасове врегулювання проблеми. Цей підхід є актуальним з огляду на
суперечливі колізії становлення нових економічних відносин в Україні.
Ідеалістичний підхід. Ефективний, коли між зацікавленими сторонами,
незалежно від стану і статусу, встановлені відносини, які цілком відповідають
індивідуальним поглядам кожної. В основу покладено визнання того, що на даний
час усі сторони зазнають небажаних втрат, але водночас і всі виграють.
Задоволення інтересів відбувається без явного чи прихованого примусу, що
забезпечує «самопідтримку» досягнутої ситуації. Багато вітчизняних політиків
кінця 80-х – початку 90-х років XX ст. вважали такий підхід компромісом,
найкращим способом розв'язання конфліктів.
Інтегративний підхід. Передбачає, що кожна зі сторін, відмовившись від
своїх попередніх цілей і цінностей, знаходить нові, взаємоприйнятні. А позаяк
вибір цілей і засобів їх досягнення теоретично безмежний, то обов'язково
знайдеться вибір неконфліктного характеру.
Щодо поведінки в конфліктній ситуації вирізняють такі її типи: пряме
протиборство чи конкуренція; ухилення; пристосовництво; уступки,
співробітництво.
Важливу роль у врегулюванні конфлікту відіграє вивчення принципів і
стадій управління конфліктним процесом. Деякі вчені серед стадій називають
такі: інституціоналізація, інтернаціоналізація, раціоналізація.
Управління конфліктним процесом має такі складові:
- інституціоналізація – встановлення чіткої процедури врегулювання
конфлікту. Первісний конфліктний аналіз має отримати подальший розвиток у
рішеннях державних органів і в нормативних актах;
- легітимізація конфлікту. На цьому етапі слід проаналізувати норми та
правила у формі законів, указів, протоколів, меморандумів;
- управління конфліктом – структурування конфліктуючих груп. На цьому
етапі важливо не протидіяти, а допомагати оформленню нових партій, рухів і
подібних організацій. Звісно, вони стануть конфліктною силою груп, які
репрезентують інші інтереси, але водночас – і посередницькими структурами,
що об'єднають індивідів у співтовариства. Неорганізовані індивіди потенційно є
більш небезпечними для конфлікту, ніж ті, що належать до організованих груп;
- послідовне послаблення конфлікту завдяки переведенню його на інший
рівень. Для реалізації даної процедури використовують шкалу, що охоплює
можливі рівні напруженості конфліктів у таких варіантах: «друг – союзник –
партнер – співробітник – суперник – противник» тощо. Так, французький
дослідник Ж. Фове вирізняє такі рівні: «відносини співробітництва –
відносини протидії – відносини суперечностей – непримиренні відносини».
Американський політолог М. Амстутц включає в простір конфлікту такі
етапи: напруженість – незгода – суперництво – суперечка – ворожнеча –
агресивність – війна. На його думку, це необхідно для розуміння, наскільки
реальним є зменшення конфлікту, а також для того, щоб розмістити на певній
шкалі наявний спектр особистостей чи організацій і визначити перспективу
конфліктних відносин із ними.
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Для вирішення конфлікту існують і спеціальні конфліктологічні
процедури: парламентські дебати, узгоджувальні комісії, громадський,
арбітражний, третейський суди, адміністративний процес, кримінальне
судочинство, конституційний суд.
Отже, можна зазначити, що завершення політичного конфлікту є
припиненням конфлікту з декількох причин. Основними формами завершення
політичного конфлікту є розв'язання, врегулювання, загасання, усунення,
переростання в інший конфлікт. Результат політичного конфлікту – це
результат боротьби з погляду стану сторін та їхнього ставлення до об'єкта
конфлікту. Основними критеріями конструктивного розв'язання політичного
конфлікту є рівень розв'язання протиріччя і перемога в ньому правого
опонента.
Серед умов конструктивного розв'язання політичного конфлікту вирізняють:
припинення конфліктної взаємодії, пошук загального в цілях та інтересах,
зниження негативних емоцій, зміна свого ставлення до опонента, зниження
негативних емоцій опонента, об'єктивне обговорення проблеми, врахування
статусів (посадового становища) один одного, вибір оптимальної стратегії
розв'язання конфлікту. На результативність розв'язання конфлікту впливають
фактори: часу, третьої сторони, своєчасності, рівноваги сил, культури, єдності
цінностей, досвіду (прикладу) і відносин.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, безпосереднє розв'язання політичного конфлікту є процесом,
що включає аналіз і оцінку ситуації, вибір способу розв'язання конфлікту,
реалізацію плану і (чи) його корекцію, оцінку ефективності дій. Основними
стратегіями розв'язання політичного конфлікту є суперництво, співробітництво,
компроміс, пристосування і відхід від вирішення проблеми. Залежно від
обраних стратегій розв'язання політичного конфлікту можливе у такий спосіб:
силове придушення (поступка опонента), шляхом переговорів (компроміс чи
співробітництво). Компроміс може бути досягнутий за допомогою техніки
відкритої розмови, а співробітництво – завдяки методу принципових
переговорів.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Вивчення конфліктів є одним із головних завдань політології, оскільки
сучасна епоха розглядається багатьма політологами як період загострення (з
тенденцією до наростання) конфліктів, а управління ними - як одна з найважливіших умов підтримки соціально-політичної стабільності всередині країни та
на міжнародній арені. Актуальність теоретичних і практичних аспектів цього
поняття обумовлена загостренням різнопланових конфліктів в Україні та в
інших посткомуністичних країнах. Нинішня полі конфліктна ситуація в
Україні, що склалася внаслідок трансформації «безконфліктної тоталітарного»
типу суспільства у посттоталітарний, потребує фунт моментального вивчення
суспільно-цивілізаційних і ненасильницьких форм регулювання соціальне-по-
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літичних конфліктів. Вони вважаються нормальним явищем суспільного життя,
тому вивчення конфлікту в суспільному розвитку, методів соціального
управління, гармонізації суспільних відносин покликали до життя конфліктологію - самостійну галузь знань на перехресті соціології, політології, політичної
психології.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При вивченні даної теми треба пам’ятати, що дослідження конфліктних
ситуацій саме в політичній сфері має свої особливості, пов’язані з характером
даної політичної системи, перед конфліктною ситуацією та політичною
культурою.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
розкрити сутність та зміст понять ―політична еліта‖ та ―політичне
лідерство‖, показати роль та значимість політичних еліт та лідерів в
політичному житті суспільства.
Основні завдання теми сформовано в пунктах плану і вони будуть
реалізовуватись відповідно при їх розкритті.

ВСТУП
Тривалий час як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі, поняття
―політичні еліти‖ майже не вживалось. Це поняття мало негативне значення,
тобто ті явища, які воно відображало, вважались неприйнятими для розвитку
суспільства.
В радянській літературі вважалось, що зміст поняття ―еліта‖ суперечить
ідеалам соціалістичної демократії та соціальної рівності, самому духу
комуністичної ідеології, згідно якої управляти державою повинна кухарка та її
діти.
Західні політологи виходячи з ідей політичного плюралізму, твердили, що
поняття політичної еліти правомірно вживати лише по відношенню до
низькоорганізованих
суспільств.
Для
аналізу
політичної
системи
постіндустріального суспільства це поняття не підходить оскільки, нібито воно
антигуманне та антидемократичне за своїм змістом.
Проте, наприкінці ХХ ст. поняття ―еліта‖ надійно закріпилось в політичній
та соціальній літературі.
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І. ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ЕЛІТ
Що ж означає термін ―еліта‖?
Сам термін ―еліта‖ походить від франц. слова ―elite‖. Останнє означає
―кращий‖, ―відбірний‖, ―вибраний‖, ―вибрані люди‖. Так, наприклад, говорять
про елітне зерно, елітних тварин та елітні рослини, про спортивну, художню,
інтелектуальну еліту тощо. Говориться про знищену українську еліту в період
так званого ―розстріляного відродження‖ наприкінці 20-х –в 30-і роки ХХ ст.
Так, за своїм початковим, етимологічним значенням поняття еліта не несе
в собі нічого антигуманного, антинародного. Воно вказує на те, що в
людському суспільстві існують природні та соціальні відмінності зумовлюють
їх неоднакові здібності до соціального та політичного управління, а отже, і
різний вплив на політичні і соціальні процеси. Це дає підстави тлумачити
політичну еліту як носіїв найбільш яскраво виражених політико-управлінських
якостей.
І тут треба розрізняти поняття так би мовити ―справжньої, дійсної, істинної
еліти‖ від близьких по своєму змісту понять. По аналогії, скажімо з поняттям
―друг‖, так говорять про істинного, справжнього друга. Ви розумієте, що
поняття ―друг‖ характеризує певні риси людини і її взаємовідносини з іншими
людьми. Скажіть, хіба є ―несправжній, неістинний друг‖? Така людина не може
називатися другом.
Так от в нашому випадку, деякі політологи вважають, що рівнозначним
поняттю ―еліта‖ є поняття ―правляча верхівка‖, ―правлячий прошарок‖,
―правлячі кола‖. Але не зовсім так, оскільки не говорять про рибу, яка
протухла, як про ―рибу 2-ої категорії свіжості‖ (на що вказував М. Булгаков).
Тому в політології під елітою треба розуміти осіб, які досягли найвищого
індексу, рейтингу в сфері політичної діяльності, а не осіб за їх посадою чи
соціальним положенням. Наприклад, Л.І. Брежнєв, чи колишній президент
Криму Ю. Мєшков, чи колишній кандидат в президенти України, народний
депутат Л. Табурянський.
Тому необхідно розрізняти поняття ―політичної еліти‖ та ―політичного
лідерства‖:
Проте спочатку звершилось до основних існуючих теорій еліт.
По суті поняття еліти одним з перших до нього звертається Платон, хоча
сам цей термін він і не вживає. В своїй ―Державі‖ Платон обгрунтовує
необхідність управління державою кращими людьми – філософами. Тільки
вони здатні зрозуміти загальні інтереси і в управлінні державою керуватись
ними, а не своїми приватними інтересами. ―Пока в государствах не будут
царствовать философы либо так называемые цари и владыки не станут
благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино –
государственная власть и философия…, до тех пор государствам не избавиться
от зол‖ (Платон. Соч.: В 3-х т. - Т.3, ч.1. - С.275).
За Платоном, головною умовою становлення філософа-керманича є
володіння істиною та її постійне осягнення.
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До проблеми еліти та лідерства звертались також Аристотель, Фома
Аквінський, Макіавеллі, Гегель та ін.
Активною розробкою теорії еліти на рубежі ХІХ-ХХ ст. займались Г.
Моска, В. Парето та ін. Їм приписується першість в найбільш послідовному,
систематизованому і обгрунтованому виведенні теорії еліт. Вони виходять з
того дійсного факту, що при любій формі влади існує певна меншість, яка
здійснює керівництво ―некомпетентними‖ масами. Цю меншість Моска називав
―політичним класом‖, Парето – ―елітою‖.
Г. Моска (1858-1941) вказує на ті риси, які притаманні такому
політичному класу, є специфічними властивостями еліти: військова доблесть,
багатство, моральна вищість над масами, розум, здібності.
В. Парето (1848-1923) розглядав суспільство як піраміду, не вершині якої
знаходиться еліта. Найбільш обдаровані, талановиті люди правлячої еліти.
Члени правлячої еліти можуть деградувати і в цьому випадку будуть
―опускатися вниз‖, у маси. Т. ч., відбувається ―кругообіг еліт‖. На думку
Парето, еліта відрізняється двома головними якостями:
1)
уміння переконувати, маніпулюючи при цьому людськими
емоціями;
2)
уміння застосувати силу там, де це необхідно.
Сила та управління є інструментами панування протягом всієї історії
людства.
Парето виділяє два типи еліти: 1) ―леви‖ – їм притаманні надзвичайний
консерватизм та силові методи правління; 2) ―лиси‖ – майстри обману,
політичних комбінацій. В умовах стабільності суспільства переважають ―леви‖.
Нестабільність політичної системи вимагає правління ―лисів‖. Повинен бути
пропорційний приток в еліту людей першої та другої орієнтації.
Австрійський вчений Р. Міхельс (1876-1936) вказав на існування так
званого ―залізного закону олігархічних тенденцій‖.
Демократія, щоб зберегти себе і досягти певної стабілізації, змушена
створювати організацію А це невіддільно від виділення еліти – активної
меншості. Цій меншості рядові члени організації змушені довірятися через
неможливість їх прямого контролю над великою організацією. Тобто в
демократичних організаціях неминуче виникають незворотні олігархічні
тенденції. Демократія поступово трансформується в олігархію.
Навіть найбільш демократичні вожді з часом ―депролетарізуються‖.
Апарат політичної партії відривається від своїх рядових членів, набуває
самодостатнього значення, перетворюється в ―партійну еліту‖. Поступово влада
концентрується у ―вищих структурах бюрократії‖. Внаслідок цього лідери
організації набувають ряд значних переваг: вони мають більш ширший доступ
до інформації, матеріальних фондів, мають кращу професійну підготовку,
більші можливості приймати рішення та ін.
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Названі концепції еліт – Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельса – дослідники
відносять до макіавеллістської школи. Для цієї школи спільним є:
- визнання обов’язковості еліт в суспільстві;
- особливі психологічні властивості еліт;
- усвідомлення елітою своєї винятковості;
- право еліти на політичне управління суспільством;
- горизонтальна мобільність і конкурентність, тобто, переміщення, зміна
складу елітних груп можлива лише серед елітних верств суспільства, а доступ
до них представників ―низів‖, народних мас практично неможливий.
В західній політології поряд з макіавеллістською школою виділяють також
і такі елітарні теорії, як:
- вартісні (ціннісні) теорії еліт;
- елітарні теорії демократії;
- концепції плюралізму еліт;
- ліво-ліберальні концепції еліт та ін.
Ціннісні теорії еліт (Х. Ортега-і-Гассет, М. Бердяєв, В, Ропке та ін.)
розглядають еліту як найбільш продуктивну й ініціативну частину населення,
наділену високими моральними якостями. Вона є результатом природного
відбору і являє собою найактивніших фізично й найбільш підготовлених
інтелектуально представників широких верств населення.
Елітарні теорії демократії (Р. Даль, С. Ліпсет, Л. Зіглер та ін.)
розглядають еліту як групу, покликану не лише управляти, але й оберігати
суспільство від неконтрольованого тиску й неврівноваженості мас. При цьому
демократія розуміється як концепція між потенційними керівниками ха довіру
виборців, тобто, еліта захищає демократичні цінності.
Плюралістичні теорії еліт ( О. Штаммер, Д. Рісмен та ін.) визнають
множинність еліт у будь-якому суспільстві. Еліти поділяються на професійні,
регіональні, релігійні, політичні та ін., кожна з яких покликана виражати
інтереси своїх базових груп. Жодна з еліт не здатна домінувати в усіх сферах
суспільства одночасно. За допомогою різноманітних механізмів (виборів,
референдумів, опитувань, впливу преси, груп тиску) можна обмежити або й
відвернути дію ―залізного закону олігархії‖, втримати політичні еліти під
впливом і контролем мас.
Ліволіберальні концепції (Ч. Міллс, Р. Мілібанд та ін.) стверджують, що в
суспільстві не може бути множинності еліт, а існує одна владарююча еліта, яка
складається не тільки з політиків, а й керівників корпорацій, вищих державних
службовців, офіцерів, а також інтелектуалів з високим суспільним статусом і
великим фінансовим доходом. Головним елітоутворюючим чинником є не
видатні якості представників певної еліти, а володіння командними позиціями,
керівними постами. Для представників нищих верств населення, широких мас
майже не існує реальних шансів зайняти елітне становище. Основна функція
еліти – забезпечення власного панування в суспільстві.
С. Гелей і С. Рутар серед основних концепцій еліт виділяють моністичну і
плюралістичну.
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1)
В моністичних концепціях еліт (В. Парето, Р. Міллс, П. Бірнбаум)
виділяються такі властивості еліт як:
- однорідність
- замкнутість
- самовідтворення
- горизонтальна мобільність
- непідконтрольність з боку мас.
2)
Плюралістичні концепції еліт (Р. Даль, Р. Арон та ін.) визнають
існування у суспільстві множини політичних еліт, які конкурують між собою у
змаганні за владу, допускають доступ до них представників різних соціальних
верств.
Серед західних політологів немає єдності в розумінні самої сутності еліти. Так, до еліти найчастіше
відносять:

- людей, що досягли найбільших висот у сфері своєї діяльності (Парето);
- найактивніших у політичному відношення людей, орієнтованих на владу
(Моска);
- осіб, що інтелектуально чи морально стоять над масою, з розвинутим
почуттям відповідальності (Ортега-і-Гассет);
- людей наділених владою (Етціоні);
- осіб, які мають формальну владу в організаціях та інститутах, що
визначають суспільне життя (Дай);
- особистостей харизматичного типу (Фройнд);
- творчу меншість суспільства (Тойнбі);
- найкваліфікованіших фахівців: менеджерів, найвищих службовців у
системі бюрократичного управління (послідовники теорій технологічного
детермінізму).
Деякі сучасні зарубіжні політологи поділ суспільства на еліту, що є носієм
функцій управління, і масу, як виконавців оголошують вирішальною умовою
цивілізованого суспільства. Відсутність такого поділу означає анархію,
―хворобу‖ соціальної системи. Звичайно, керівництво суспільним життям
вимагає досить високої професійної підготовки. Народ в більшості до цього не
підготовлений. А тому необхідність політичної еліти виводиться з поділу праці
в суспільстві, з того, що в людей неоднакові здібності до управлінської
діяльності.
Таким чином, існують різні підходи до поняття ―еліта‖. В цілому можна
виділити два основні підходи до даної проблеми:
1)
ціннісний (аксіологічний)
2)
структурно-функціональний
Прихильники першого пояснюють існування еліти певними перевагами –
інтелектуальними, моральними, психологічними та ін. – одних людей над
іншими. (Моска, Боден, Тойнбі, Лассуелл, Донцов та ін.)
Прихильники другого напряму підкреслюють виключну важливість
функцій управління, які визначають ролі людей, що виконують ці функції
(Парето, Вебер, Гелбрейт).
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, політична еліта – це достатньою мірою самостійна, найвища,
відносно привілейована частина суспільства, наділена непересічними
психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню
участь у прийнятті та здійсненні рішень, пов’язаних з використанням
державної влади або впливом на неї.
Отже, управління суспільством, різними його сферами – економічною,
політичною, соціальною, духовною, -- не може здійснюватись всіма його
членами і представниками, воно повинне хоча б із технічних причин,
виконуватися кваліфікованою елітою. Сенс політичної еліти як феномена
суспільного життя і полягає у здійсненні саме авторитетного і компетентного
керівництва у сфері політики.
ІІ. ПОХОДЖЕННЯ, ВИДИ І ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ
Елітарна природа здійснення управління суспільними процесами є
незаперечним фактом, доведеним історично. Всім суспільствам і державам
притаманні еліти. Спроби ліквідації еліти в суспільстві, створення земельних
систем рекрутування політичного керівництва призводить до корпоративізму
(за типами радянської номенклатурної системи) і в підсумку до занепаду даного
типу суспільства. Для демократичної держави політичне значення має
ненамагання підпорядкувати еліту суспільству (що можливо лише до певної
міри з допомогою громадянського самоврядування), а утвердження
конкретного формування результативної, корисної для суспільства політичної
еліти через забезпечення її демократичного соціального представництва і
своєчасного оновлення.
Дослідниками установлено, що існування еліти в суспільстві зумовлено
дією ряду чинників:
1) психологічною і соціальною нерівністю людей, їх неоднаковими
здібностями, можливими і бажанням брати участь у політиці;
2) законом розподілу праці, який вимагає професійно займатися
управлінською діяльністю як умовою її ефективності;
3) високою суспільною значимістю управлінської діяльності та її
відповідним стимулювання;
4) широкими можливостями використання управлінської діяльності для
отримання різного ряду соціальних привілей. Відомо, що політикоуправлінська діяльність прямо зв’язана з розподілом цінностей та ресурсів;
5) практичною неможливістю здійснення всеохоплюючого контролю за
політичними керівниками;
6) політичною пасивністю широких мас населення, головні життєві
інтереси котрих, як правило, знаходяться поза сферою політики.
Ці та інші чинники зумовлюють елітарність суспільства. Сама ж політична
еліта внутрішньо диференційована. Вона поділяється на:
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правлячу, яка безпосередньо володіє державною владою, тобто це
політична еліта влади;
опозиційну (тобто контреліту);
вищу, яка приймає рішення, що мають значимість для всієї держави;
середню, яка виступає барометром громадянської думки (включає в
себе біля 5% населення);
адміністративну – це службовці-управлінці (бюрократія).
Розрізняють також політичні еліти в партіях, класах тощо. Проте
розмежування політичних еліт не означає, що вони не взаємовпливають і не
взаємодіють одна з іншою.
Таким чином, елітарність сучасного суспільства – це реальність. Зникнути
політична елітарність може лише за умови високого рівня розвитку суспільного
самоуправління. Однак на нинішньому етапі розвитку людської цивілізації
самоуправління народу – це скоріше принаджуваний ідеал, утопія, ніж
реальність.
Окрім внутрішньої диференціації політичної еліти в сучасній політології
виділяють різні типи еліт у відповідності з певними критеріями:
1)
за способами формування та зв’язку з іншими соціальними
групами:
- відкриті і закриті;
- легітимні е нелегітимні;
2)
за роллю в інтеграції суспільства:
- фрагментовані;
- нормативно інтегровані;
- ідеологічно інтегровані;
3)
за стилем управління та базовими ідеологічними цінностями:
- демократичну;
- ліберальну;
- авторитарну;
- тоталітарну;
4)
за видами політичної діяльності:
- державну;
- муніципальну;
- партійну;
- громадянських організацій.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, для демократичного суспільства першочергову значимість
має вирішування
проблеми формування найбільш кваліфікованої,
результативної та корисної для країни політичної еліти, своєчасне її оновлення,
попередження і тенденції відчуження від народу і перетворення в замкнену
пануючу привілейовану касту. Іншими словами, мова іде не про необхідність
створення відповідних інститутів, які забезпечували б ефективність політичної
еліти та її підконтрольність суспільству.
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Рівень вирішування цього завдання багато в чому характеризує соціальне
представництво еліти, тобто представництво різних верств суспільства,
вираження їх інтересів та думок в політичний еліті. Таке представництво
залежить від багатьох причин. Одна з них – соціальне походження та соціальна
приналежність. Говорячи строго, соціальна приналежність багато в чому
визначається належністю до еліти, оскільки входження в еліту звичайно
означає набуття нового соціального та професійного статусу та утрату старого.
Так, наприклад, робітник чи селянин в разі обрання його в парламент, як
правило, залишає свою попередню професію, хоча і зберігає статевовікові,
етнічні та інші характеристики.
ІІІ. ПРИРОДА ТА СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО
ЛІДЕРСТВА
Останнім часом значно виріс науково-пізнавальний інтерес до проблеми
політичного лідерства. Це пояснюється тим, що політичний лідер відіграє
визначальну роль у здійснення влади над організацією, до якої належить і яку
очолює. Лідер має такий значний вплив, який не можна порівняти з впливом
інших суб’єктів політики. В лідерстві найбільш яскраво проявляється
―бачимість‖ влади, її наочність. Політичні лідери персоніфікують собою владу.
З давніх-давен найвизначніші мислителі робили спроби дослідження
проблеми лідерства. Так, ще в епоху античності було підмічено, що там, де
формується етнос чи соціум, неодмінно знаходяться і свої лідери. Лідерами
вважали особистостей здатних творити історію. До таких зараховували
найдосвідченіших, найсильніших і найсміливіших людей, яких підтримували і
визнавали одноплемінники.
Крім античних мислителів, таких Геродот, Плутарх, Тіт Лівій та ін.,
великого значення проблеми політичного лідерства надавали Н. Макіавеллі, Т.
Карлейль, Р. Емерсон, Ф. Ніцше, Г. Тард, Г. Лебон, М. Михайловський, З.
Фрейд та ін. Зокрема, К. Маркс визначав лідера як особу, що має набір певних
особистих якостей, таких як уміння, знання, авторитет, організаторський
талант, та є виразником інтересів і волі певного класу.
В сучасній політичній науці лідерство розглядається як один із механізмів
регулювання відносин між людьми, соціальними групами, інститутами тощо.
Воно є феноменом влади. В політичному лідерстві чітко проявляється здатність
однієї особи, яка знаходиться на вершині владної піраміди, змінювати бажаним
для неї способом соціальну поведінку інших людей, соціальних верств, всього
суспільства (якщо мова іде про загальнонаціонального лідера).
Разом з тим лідерство – це влада особливого роду. У лідерстві владні
відносини відрізняються максимальною асиметричністю, максимальною
нерівністю, оскільки лідер акумулює в собі владу, здатну змусити робити те, що
він наказує, всіх членів групи, організації, а у випадку з суспільством – всіх
його громадян.
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Тому-то, можна говорити, що сутність лідерства виражається у
відносинах домінування і підкорення, впливу і наслідування, виконання.
Для розуміння політичного лідерства необхідно вияснити його природу.
Пріоритет в цьому належить закордонним політологам. Загальна лінія
дослідження йшла від аналізу рис особистостей лідера, взаємовідносин лідера і
його послідовників до розробки класифікації різних стилів лідерства. Сучасна
політологія включає ряд теорій лідерства, серед яких, як основні, можна
назвати:
1)
Теорія рис лідерства.
2)
Ситуаційна концепція.
3)
Теорія послідовників.
4)
Психологічні концепції лідерства.
Отже, лідерство – це своєрідна соціально-історична потреба людей в
організації своєї діяльності.
Всі вище наведені концепції лідерства єднає однозначне розуміння
політичного лідера як людини, котра завдяки своїм особистим якостям має
переважний вплив на членів соціальної групи. Виходячи з зазначених
міркувань можна привести одне з визначень цього поняття, яке сформульоване
В.П. Горбатенком:
“Політичне лідерство – процес міжособистісної взаємодії, в ході якого
авторитетні особи, наділені реальною владою або можливостями політичного
впливу на людей, здійснюють легітимний вплив на суспільство чи певну його
частину, які добровільно віддають їм частину своїх політико-владних
повноважень і прав‖. (Політологія / За заг ред І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. –
К., 1998. – С. 205).
Лідер – обов’язково особистість, продукт ―природного відбору‖. В зв’язку
з цим слід розрізняти поняття ―лідер‖ і ―керівник‖.
Політичний керівник також визначає мету політики і засоби її досягнення,
домагається реалізації певної стратегії і тактики. Проте робить це тому, що
призначений або вибраний на керівну посаду. Звичайно, він може бути при
цьому справжнім лідером -– це кращий варіант. Але можливо відсутність у
політичного керівника як в особі якостей лідера. І ще одне: якщо керівник
призначається, то лідер висувається стихійно.
Політичного лідера слід відрізняти від вождя. Останньому властиві такі
риси:
- вождь не піднімає масу до свого рівня, а опускається сам до рівня маси;
- він служить не державі чи нації, а певним групам, що висунули його і
тримають на політичній арені;
- вождь звертається до людини з натовпу, базує свою діяльність на насиллі,
маніпуляціях поведінкою людей, зневажає особистість.
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ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Індивідуальне політичне лідерство в загальнонаціональних масштабах
суттєво відрізняється від недержавного політичного лідерства у відносно-малих
групах (партіях, асоціаціях та ін.).
Характер і механізм функціонування політичного лідерства істотно
відрізняється залежно від форми здійснення влади. В умовах тоталітаризму – це
особиста диктатура, тиранія, що спирається на насильство, ―авторитет сили‖. В
умовах демократії, в тому числі елітарної – це лідерство на основі ―сили
авторитету‖, ―сили закону‖.
IV. ОЗНАКИ ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА
Важливою і складною проблемою в політичній науці є виділення певних
ознак політичного лідерства, критеріїв оцінки провідника: як вирізнити його із
строкатої юрби політичних діячів різних рівнів і рангів? Більшість сучасних
дослідників зосереджується на трьох критеріях:
1) наявність власної політичної програми, яка зрозуміла для всіх і
відповідає інтересам більшості суспільства.
2) популярність,
авторитет,
відповідальність,
тобто
здатність
завойовувати настрої мас, уміння створити ефективну систему політичного
керівництва, здатність брати на себе відповідальність за стан справ у
суспільстві і прийняті рішення.
3) особисті якості: воля, цілеспрямованість, наполегливість, високий
рівень інтелекту, глибокі знання, завдяки яким лідер постійно всією своєю
діяльністю доказує своє право на лідерство і оправдує кредит довіри, уміння та
рішучість приймати своєчасні ефективні рішення і відповідати за них.
У цьому зв’язку політична наука вважає за необхідне особливо виділити
ще й такі риси лідера:
4) уміння враховувати, виражати і відстоювати погляди і сподівання тої
чи іншої соціальної групи;
5) інтереси суспільства для нього мають бути значно вищі особистих
інтересів, тобто особисті інтереси підорядковуються загальнонародним;
6) здатність організувати активні дії людей і повести іх за собою;
7) комунікабельність і ораторські здібності;
8) висока політична культура, адекватна національній ментальності;
9) яскрава особистість, ерудиція, коректність та тактовність (тобто
ввічливість), власні моральні якості – чесність і порядність, самостійність
мислення.
Типологія політичного лідерства.
З наукової точки зору являє інтерес типологія лідерства. В політології
існують різні класифікації політичних лідерів. Багатоманітність класифікацій
визначається багатоманітністю самого лідера як владовідношення і можливістю
застосувати різні підходи для виділення типів лідерів.
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Досить часто використовується спрощена типологія, яка заснована на
дихотомії, тобто на протиставленні двох типів лідерів:
- лідери ―леви‖ і ―лисиці‖ (Н. Макіавеллі);
- ―реальні‖ лідери і менеджери (Р. Такер);
- ―лідери-перетворювачі і лідери-дільці‖ (Дж. Мак-Грегор Бернс).
Дихотомічний підхід традиційний, проте дійсність значно складніша, а
тому застосовуються і більш складніші типології лідерів.
Багато дослідників при складанні класифікації лідерства спираються на
типологію лідерства, запропоновану Максом Вебером, в основу якої покладено
типи суспільного правління. Відповідно розрізняються три основні типи: 1.
Традиційне; 2. Раціонально-легальне; 3. Харизматичне лідерство.
Виходячи зі стилю взаємодії з середовищем виділяються авторитарні,
демократичні лідери та лідери, що невмішуються.
По типу політичної свідомості лідерів класифікував американський
політолог Роберт Такер. Він виділяв реформаторський, революційний та
консервативний типи лідерства, що привертає значну увагу, враховуючи
нинішні соціально-політичні обставини в Україні.
У сучасній політології існує чимало інших класифікацій. Політичні лідери
поділяються на:
- правлячих і опозитивних;
- формальних і неформальних;
- кризових і рутинних;
- великих і малих;
- пролетарських, буржуазних, дрібнобуржуазних;
- ―бюрократ-політиків‖, ―флюгер-політиків‖, ―інфант-політиків‖, ―авантюрполітиків‖;
- загальнонаціональних та регіональних.
Поширена типологія лідерства М. Херманна:
- прапороносці, яких вирізняє власне бачення дійсності, ідеал, задля якого
вони здатні змінити політичну систему суспільства, повести за собою маси;
- служителі – прагнуть бути виразниками інтересів своїх послідовників і
виборців, орієнтуються на їхню думку і діють від їхнього ім’я;
- торговці – уміють подати свої ідеї і плани, здатні заставити маси їх
―купити‖ і включитися у процес їхного практичного втілення;
- пожежники – займаються переважно ліквідацією ―пожеж‖, тобто здатні
швидко реагувати на найгостріші проблеми, що повсякчас виникають в
суспільстві.
Функції політичного лідерства.
Із вищенаведеного можна зробити висновок, що лідери призвані
вирішувати широке коло суспільно-політичних завдань. Іншими словами
можна сказати, що при здійсненні політичного процесу лідери виконують певні
функції. Так, Р. Такер виділяє три взаємопов’язані функції лідера: 1)
діагностична функція; 2) директивна; 3) мобілізуюча.
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В навчальній літературі зустрічається і більш детальний перерахунок
функцій лідерів. Так, уже згадуваний В.П. Горбатенко в підручнику
―Політологія‖ називає шість функцій лідера:
1.
Інтеграція суспільства громадян, об’єднання мас довкола спільних
завдань і цінностей.
2.
Пошук і прийняття оптимальних політичних рішень.
3.
Захист мас від беззаконня, самоуправства бюрократії, підтримка
громадського порядку.
4.
Налагодження системи постійного зв’язку з масами, запобігання
відчуженню громадян від політичного керівництва.
5.
Ініціювання, оновлення, генерування оптимізму й соціальної
енергії, мобілізація мас на реалізацію політичних цілей.
6.
Легітимація суспілтно-політичного устрою.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Діяльність політичних лідерів підтверджує одну з неперехідних істин:
політика не може бути загальнодоступною справою. Її найстрашніший
ворог – некомпетентність, особливо войовнича. Адже саме вона панує у
царині політики тоді, коли від політичного успіху окремої особи залежить доля
того чи іншого народу, зокрема народу України, за плечима якого соціальна
трагедія політичних невдач у історичній ретроспективі та нечітка визначеність,
аморфність майбутнього.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, ми розглянули такі феномени як політичні еліти й політичне
лідерство. Теоретичні розробки вчених, а також суспільно-політична практика
виникнення й функціонування політичних еліт й політичного лідерства
засвідчують, що вони – реальність вчорашнього й нинішнього дня. Більше того,
без них, найвірогідніше, неможливий ефективний розвиток наступних етапів
людської цивілізації.
Політичні еліти і політичне лідерство тісно взаємозв’язані між собою.
Політичні лідери різного рівня є складовою частиною політичної еліти. А тому
і до еліт, і до лідерства справедливими будуть слова І.Ільїна: ―Політика вимагає
відбору кращих людей – далекоглядних, відповідальних, здатних до служіння,
талановитих організаторів, досвідчених консолідаторів. Кожна держава
покликана до відбору кращих людей. Народ, якому такий вибір не вдається, йде
назустріч розбрату й лиху. Тому все те, що ускладнює, фальсифікує або
підриває політично-предметний відбір кращих людей, шкодить державі й
губить її: будь-яка владолюбна конспірація, всілякі честолюбно-партійні
інтриги, продажність, політичне кумовство, будь-яка сімейна протекція,
заохочення державно нездатних елементів до голосування, усяке приховування,
партійне, племінне й ідейне висунення непридатних елементів… Хто бажає
істинного політичного успіху, той мусить проводити усіма силами предметний
відбір кращих людей‖ (Ильин И. Путь к очевидности. – М., 1993. – С. 358-359).
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Вивчаючи дану тему потрібно звернути увагу на різницю у поняттях
політичної еліти та контр еліти, зосередивши увагу на функціях, які виконує
політична еліта у суспільстві.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Розкрити поняття, історичну еволюцію. типи, види та шляхи застосування
існуючих нині політичних технологій, як ключових інструментів ведення
політичної боротьби.
ВСТУП
Політичні Технології - одна з галузей діяльності політиків, тісно пов'язана
з виборними технологіями, де відбувається відпрацьовування і впровадження
різних способів маніпуляції суспільною думкою.
Під політичними технологіями можна розуміти дії, що підвищують
ефективність політичних груп і організацій, що беруть участь у боротьбі за
державну владу.
Політичні технології містять у собі два основних типи методів: методи, що
практично не залежать від чи місця часу реалізації політичної стратегії
(універсальний компонент політичних технологій); а також методи і механізми,
орієнтовані на ретельний облік і місця, і часу (конкретно-евристичний
компонент політичних технологій).
І. ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Політичний менеджмент — це система управління політичними
процесами; наука і мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку,
передбачення його наслідків, вироблення рекомендацій для політичного
керівництва та забезпечення їх реалізації в політичній практиці.

126
Перехід до ринкових відносин у політичній сфері потребує підготовки
висококваліфікованих політичних і управлінських кадрів для роботи в
центральних і місцевих органах влади, у політичних партіях, громадських
організаціях і комерційних структурах у ролі спеціалістів з політичної
іміджології, політичних комунікацій, політичного лобіювання тощо. Завдання
політтехнологів –
- здійснювати експертно-аналітичне й прогностичне обґрунтування
організаційно-політичних і адміністративно-управлінських рішень,
- розробляти «сценарії» і застосовувати політичні технології проведення
різноманітних політичних акцій і кампаній (вибори в центральні та місцеві
органи влади, референдуми, масово-мобілізаційні заходи),
- осмислювати стан політичного розвитку суспільства.
Політичний менеджмент як система управління політичними процесами
включає:
маркетинговий аналіз кон’юнктури політичного ринку й формування
відповідного іміджу «політичного товару» — організації, лідера, кандидата,
політичної платформи;
вивчення політичних і соціокультурних факторів, що впливають на
ділову активність;
зв’язок із громадськістю та професійне політичне лобіювання;
оволодіння мистецтвом роботи з людьми та організаціями, спираючись
на моральні, етичні, естетичні цінності даного суспільства.
За умов політичного суперництва, коли пропозиції перевищують попит
(багато партій претендують на владу, кілька кандидатів — на один мандат
депутата тощо) засобом організації політичної діяльності та водночас формою
здійснення політичного управління стає політичний маркетинг.
Маркетинг (англ. marketing, від market — ринок) — це система заходів з
управління операціями збуту й торгівлі, регулювання ринкових процесів,
вивчення кон’юнктури та закономірностей функціонування ринку.
Політичну діяльність у будь-якому суспільстві і за будь-якого політичного
режиму також спрямовано на завоювання та утримання контролю над ринком,
але ринком специфічним — ринком влади. Боротьба за ринок влади за умов
тоталітарних та диктаторських режимів здійснюється переважно силовими
методами, аж до фізичного знищення супротивників.
При обґрунтуванні значимості політичного маркетингу часом справа
доходить до того, що ряд авторів проводять аналогію між рекламою товарів у
бізнесі і кандидатів у політику. Так, ґрунтуючись на концепції "економічної
людини", А. Лепаж вважав, що поводження індивідуума в кабіні для
голосування принципово не відрізняється від його поводження в універмазі.
При цьому виходять з того, що всякий товар має свої відмітні властивості:
колір, форму, упакування. Як і будь-який інший товар, кандидат на виборні
посади теж повинний пропонувати виборцям визначені фізичні якості. Деякі
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автори не утруждают себе подібними тонкостями і говорять про тотожність
комерції і політики, маркетингу комерційного і політичного.
У демократичному суспільстві, коли діють демократичні механізми й
процедури формування трьох гілок влади і наявна відповідна політична
культура громадян, політична діяльність також є суперництвом між
різноманітними політичними силами за панування на ринку влади. Проте, на
відміну від тоталітарних і диктаторських режимів, у демократичному
суспільстві боротьба за ринок влади відбувається за правилами, зафіксованими
в законодавчих нормах, у традиціях демократичної політичної поведінки
виборців і претендентів на політичну владу.
Отже, за умов цивілізованого змагання за право управління політичною
сферою суспільства під політичним маркетингом розуміють - сукупність
форм, методів і технологій дослідження, проектування, регулювання та
впровадження в суспільно-політичну практику тих чи інших настанов суспільної
свідомості з метою завоювання ринку влади та утримання контролю над ним.
Останнім часом розроблено політико-економічні математичні моделі
конституційного та електорального вибору, максимізації політичної корисності
та ін. Зокрема, дослідники міжпартійного суперництва виходять з того, що
партії прагнуть забезпечити собі максимум голосів виборців і тим самим
максимізувати функцію влади, тобто створити модель, що діє аналогічно з
моделлю ринкової монополії, а отже монопольні виразники політичних
інтересів — групи тиску, фракції та ін. — прагнуть максимізувати функцію
корисності так само, як економічні монополії.
Політичний ринок розглядається спеціалістами за аналогією з господарчим
ринком: так, наприклад, уряд відповідає на потреби партій, рухів, груп тиску
так само, як у економіці пропозиція відповідає на попит. Відпрацьованими,
випробуваними засобами встановлення рівноваги на політичному ринку
вважають такі: самостійність і незалежність політичних суб’єктів, жоден з яких
не володіє монопольним становищем на політичній сцені; рівноправність
політичних суб’єктів, що забезпечується детально розробленою системою
норм, які регулюють їхню діяльність і взаємовідносини; суспільна система
цінностей як підстава для досягнення консенсусу між політичними суб’єктами
тощо.
Політичний маркетинг передбачає такі технології:
 формування й вивчення політичних потреб, політичного попиту на
політичні дії та результати таких дій;
 відтворення «політичного продукту» з урахуванням того, якою «ціною»
він досягається;
 творення «нового» в політиці з урахуванням усіх форм витрат, у тому
числі й політичних;
 доведення до об’єкта і суб’єкта політики розрахунків реальних
політичних можливостей на конкретному етапі;
 виготовлення та використання політичної реклами, політичної агітації,
стимулювання політичних дій, активної політичної поведінки та ін.
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Вдале застосування прийомів маркетингу в політиці забезпечує
досягнення популярності, перемогу на виборах, утримання на верхівці
«політичного Олімпу». Сутністю політичного маркетингу є вивчення
існуючої та формування бажаної громадської думки щодо образу (іміджу)
політика, політичної організації чи ідеї.
Найважливішими функціями політичного маркетингу вважають:
- вивчення реального уявлення людей про політика, організацію чи ідею;
- визначення характеристик ідеального образу, що існує в масовій
свідомості, та якомога тісніше зближення цих двох образів;
- планування та втілення в життя конкурентоспроможної програми дій,
розрахованої на розуміння та активну підтримку громадськістю політичного
лідера, організації чи ідеї.
Одним із різновидів політичного маркетингу є виборча інженерія комплекс правових, адміністративних, політичних та інших заходів, що
регулюють політичні відносини щодо норм представництва та процедур
формування законодавчих, виконавчих і судових органів влади.
З певним спрощенням можна сказати, що під поняттям виборчої інженерії
розуміють пристосування виборчих процедур до реалізації інтересів правлячих
та політичних еліт стосовно завоювання і збереження влади на національному,
регіональному та місцевому рівнях. Головним предметом уваги виборчої
інженерії є виборчі системи, що аналізуються, виходячи з таких їхніх характеристик: кількість голосів на одного виборця, способи визначення виборчих
округів, кількість депутатів, що обираються від кожного округу тощо.
Основними видами виборчої інженерії, якими користується політична та
правляча еліта, є: зміна виборчих систем і процедур залежно від політичної
ситуації; стимуляція пересування виборців з одного округу до іншого;
маніпуляція кордонами виборчих округів, сприятливе «розмежування»
округів та виборчих дільниць, маніпуляція часом проведення виборів.
Названі види виборчої інженерії є цілком легальними способами
нав’язування правлячими колами своїх «правил гри», з якими змушена
погоджуватись політична опозиція. За розумного використання цих засобів
представниками правлячої еліти вони можуть дати істотну перевагу тим, хто
перебуває при владі.
Різновидом політичного маркетингу є політична іміджологія.
Імідж - політичний (від англ. image — зображення, відбиття в дзеркалі) —
образ (найчастіше політика, політичного лідера), що цілеспрямовано
формується для забезпечення належного емоційно-психологічного впливу на
певні кола суспільства з метою популяризації, політичної реклами і т. ін.
Річ у тім, що населення формує своє уявлення про політика не через
безпосередні контакти, як буває за звичайного знайомства, а на підставі його
«символічного відображення» в засобах суспільних комунікацій. Таке
символічне, знакове відображення і є політичним іміджем. Політик, як правило,
стає певним символом, що значно полегшує реагування суспільства на його
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поведінку, оскільки відпадає потреба щоразу по-новому тлумачити ті чи інші
його дії.
Політичний імідж — це своєрідне відображення суспільного уявлення про
ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі. Імідж політика включає
різноманітні характеристики:
 особистісні якості (рішучість, певна агресивність, привабливість,
зовнішній вигляд);
 організаторські, управлінські здібності (компетентність, уміння
полемізувати, участь у процесах прийняття рішень);
 характеристики, що зближують лідера з електоратом (виходець з низів,
невибагливий у побуті) та ін.
Імідж політика формується на підставі реально властивих цій особистості
характеристик, але у відповідний спосіб «препарованих» спеціалістами
(іміджмейкерами). Вправний іміджмейкер завжди вибере з наявного набору
саме те, що найліпше впливатиме як на виборців у цілому, так і на конкретні
соціальні групи. Образ політика відтак свідомо збагачується тими
характеристиками, які потрібні для посилення значущості особи, але реально
існують лише в потенції. Формування політичного іміджу спирається не тільки
на характерні риси самого політика, а й тих осіб, що постійно супроводжують
його (сім’я, діти, найближчі друзі), а також на спосіб його життя (домашні
тварини, хобі, улюблений відпочинок) та минуле (якісь благородні чи геройські
вчинки).
У цілому засоби зі створення політичного іміджу мають позитивний
характер, хоча б тому, що вони наближають політика до його електорату,
змушують враховувати настрої населення, підтримувати з ним постійний
зв’язок.
Завершальним етапом політичного маркетингу є політичне рекламування,
спрямоване на формування позитивного політичного іміджу тих чи інших
державних, соціальних, політичних інститутів, окремих лідерів та особистостей,
ідей, доктрин, програм тощо.
Виокремлюють такі етапи політичного рекламування (багато в чому
вони збігаються зі щойно розглянутим процесом створення політичного іміджу
— це не дивно, бо їхня мета, власне, така сама):
1)
дослідження характеристик ідеального іміджу;
2)
дослідження характеристик реального іміджу (якщо такий уже існує
в суспільній свідомості);
3)
«пакування» (проектування) іміджу, що планується на «продаж»;
4)
розробка форм, методів і засобів просування «спакованого» іміджу
на політичний ринок;
5)
«продаж» створеного іміджу через засоби політичної комунікації;
6) аналіз ефективності рекламної кампанії та коригування раніше запланованих
дій.
Ефективність здійснення політичного рекламування оцінюється тим, чи
пощастило вигідно «продати» політичний товар. Ясна річ, що для досягнення
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успіху потрібно залучати професіоналів у галузі політології, соціальної
психології, соціології та комунікації.
Найбільш закінчену свою форму політичний маркетинг придбав у США,
де детально розробляються механізми і методи його реалізації у виборчому
процесі. Ключове місце серед них займають опитування суспільної думки,
політичні консультанти по організації і проведенню виборів, техніка створення
і "продажу" имиджей кандидатів. В даний час у США виникла безліч фірм і
компаній, що відіграють зростаючу роль в організації і проведенні різних
політичних кампаній.
Американські консультанти розвертають свою діяльність і за межами
країни. В останні роки їхніми послугами, особливо у виборчих кампаніях,
користаються принаймні в тридцятьох країнах - Австралії, Великобританії,
Канаді, Франції, Іспанії, Японії, Швеції, Італії і т.д.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Нині політичний менеджмент та політичний маркетинг є ключовими
засобами ведення політичної боротьби з метою завоювання, утримання і
реалізації влади, а фахівці і консультанти займають одне з центральних місць в
апараті претендентів на політичні посади у всіх великих партіях розвитих країн.
Кожна з них має власних експертів з питань опитування суспільної думки,
консультантів з питань радіо і телебачення.
ІІ. ЗМІ В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТА ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Значну частину витрат на проведення виборчих кампаній кандидатів нині
складають витрати на засоби масової інформації.
В обстановці політичної конкуренції, що підсилюється, фактор часу
здобуває неухильно зростаюче значення. Тому ще до початку виборчої кампанії
органи ЗМІ користаються особливою увагою з боку всіх претендентів і
кандидатів. Політичний діяч, що вирішив балотуватися на ту чи іншу високу
виборну посаду, прагне якомога раніше звернути на себе увага органів ЗМІ і
через них - громадськості і ділових кіл.
Не випадково в період первинних виборів керівники виборчої кампанії
бачать прямий зв'язок між відносинами до них з боку преси і їх здатністю
збирати грошові кошти. Прагнення завоювати симпатії преси наділяється в
неформальний, навіть дружній стиль спілкування претендентів з журналістами:
широко практикуються приватні зустрічі, спільні поїздки, звані обіди з
запрошенням найбільш впливових журналістів і т.п. Історія президентських
виборів у США дає чимало прикладів того, як саме завдяки своїй активності на
цьому етапі претендент одержував необхідні шанси на номінацію від своєї
партії. Так було з Дж. Кеннеді в 1960 р., у той час маловідомим сенатором від
Массачусетса, що виграли номінацію в іменитого Г. Хемфрі, чи з Дж.
Картером, що своїми незліченними візитами в офіси різних редакцій і
телестудій задовго до початку первинних виборів залучив до себе увага ЗМІ.
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Тому не дивно, що від виборів до виборів у США зміцнюється тенденція
до перенесення фактичного початку передвиборної кампанії на усе більш ранні
терміни в порівнянні з їхнім офіційним початком.
В міру усе більш широкого проникнення стилю і методів комерційної
реклами в сферу політики політичні кампанії в засобах масової інформації всі
'більше здобувають характер рекламних.
Протягом тривалого періоду для широкої публіки головним джерелом
інформації служила преса - газети і журнали. Спочатку багато хто з них
виникли як органи тих чи інших політичних партій або в тій чи іншій формі
були залучені в політичний процес. У всякому разі, газети із самого початку не
ховали, що не збираються бути політично нейтральними. Значення мало і те,
що газети пропонували не тільки політичну й економічну інформацію.
Надаючи також матеріали розважального характеру і місцеві новини, вони
привчили людей розглядати себе частиною більш широкого світу, що реагує на
події, що відбуваються в ньому.
Початком "ери телебачення" у політику вважається 1952 р., коли воно було
уперше використане для широкого висвітлення президентської виборчої
кампанії в США.
У 70 - 80-і рр. телебачення, що здобувало усе більшу вагу в політичному
процесі, стало домінуючим засобом масової інформації. Як приклад впливу
телебачення на характер політичного поводження й особливо голосування
американських виборців у США часто приводять телевізійні дебати між Дж.
Кеннеді і Р. Ніксоном у 1960 р. Е. Роупер, що у той період провів опитування
серед виборців, прийшов до висновку, що саме ці теледебати в значній мірі
сприяли перемозі Кеннеді.
Ще Г. Ласуелл виділив наступні чотири основні функції ЗМІ:
- спостереження за світом (збір і поширення інформації);
-"редагування" (добір і коментування інформації);
- формування суспільної думки;
- поширення культури.
Іншими словами, ЗМІ забезпечують розширену форму людської
комунікації. До усього цього потрібно додати ще одну найважливішу їхню
функцію по політизації суспільства і політичній освіті широких шарів
населення. Преса, радіо, телебачення претендують на виконання функцій
"сторожового собаки суспільних інтересів", на те, щоб бути "очима і вухами
суспільства", попереджаючи, наприклад, про спад в економіці, росту наркоманії
і чи злочинності корупції в коридорах влади і т.д. Для виправдання такого чи
іміджу такої претензії ЗМІ повинні виглядати як можна більш незалежними як з
економічної, так і з політичної точок зору.
Комерційний початок, що лежить в основі більшості органів і організацій
ЗМІ, у принципі індиферентно до змісту, він припускає ринкове використання
інформації для продажу як можна більш широкій публіці. Примітно, що в
лютому 1988 р. уперше за всі сімох років перебування у влади Р. Рейгана три
ведучі телекомпанії США відхилили прохання Білого дому надати Р. Рейганові
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можливість виступити по їх каналах. Офіційні представники цих компаній в
один голос заявили, що, коли незабаром у президентській мові не буде
міститися нічого нового, комерційні інтереси компаній не дозволять їм
витрачати ефірний час впустую.
ЗМІ у своїх публікаціях, репортажах і коментарях можуть пролити світло
на сховані пружини політики правлячих кіл, звернути увагу громадськості на
найбільш одіозні сторони їхньої діяльності. Як приклади можна назвати
публікацію газетою "Нью-Йорк таймі" частини так званих "документів
Пентагона", викриття газетою "Вашингтон посада" Уотергейтського скандалу,
трансляцію ведучими телекорпораціями викривальних слухань цієї справи в
конгресі, мобілізацію суспільної думки ведучими органами ЗМІ західних країн
проти війни у В'Єтнаму США і багато чого іншого.
Суспільна думка, у тій чи іншій формі виражене через ЗМІ, відіграє
немаловажну роль в обмеженні влади і конкретних дій правлячих кіл, у
викритті окремих найбільш волаючих порушень законності з їх боку.
Багато хто з цих видань задають тон у публічних дискусіях і суперечках,
доводять найбільш актуальні проблеми і теми, скандали й афери до
громадськості. Саме з подачі цих і подібних їм "елітних" видань став
надбанням гласності уотергейтський скандал, що вперше в американській
історії призвів до відставки президента.
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
Вплив ЗМІ модифікується впливом родини, школи, церкви, громади й
інших інститутів. Але тут не можна не враховувати і те, що самі ці інститути
також випробують на собі вплив ЗМІ. Як би те ні було, вивчення даного
феномена необхідно доповнити аналізом міжособистісного спілкування,
міжособистісних відносин, узятих у всьому обсязі і складності всього
комплексу інститутів соціалізації і регулювання свідомості. При такому аналізі
виявляється, що ЗМІ не дають і не можуть дати дзеркального відображення
дійсності.
ІІІ. ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Початок "технологізації" виборчих кампаній в Україні приходиться на
парламентські вибори в 1998 р. Саме з цього часу починають працювати
могутні виборчі штаби й активно застосовуватися різні політичні технології,
проводяться масштабні соціологічні дослідження, широко залучаються
політичні консультанти. За десять років був накопичений значний досвід
проведення виборчих кампаній в Україні, а сам вибірково-технологічний
арсенал пройшов досить інтенсивний шлях еволюції, у ході якого чимало
технологічних розробок, що були імпортовані через границю, часто без
належної адаптації, довели свою неефективність у вітчизняних умовах. Крім
того, чимало технологій, що успішно застосовувалися на виборах 19982002 р.р., виявилися неефективними в наступних кампаніях. Обумовлено
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подібні зміни, насамперед , демократичним просуванням нашої держави і
зв'язаними з ним трансформаційними процесами.
Своєрідною переломною крапкою в процесі еволюції системи виборчих
технологій стали президентські вибори в 2004 р. і події "помаранчевої
революції", що остаточно засвідчили неефективність колишніх підходів до
організації і ведення виборчих кампаній і змусили політичну еліту шукати нові
технології і методи боротьби за голоси виборців. У зв'язку з цим з'являється
необхідність переосмислення і систематизації досвіду застосування
політтехнологій учасниками виборів 2004-2007 р.р. з метою вироблення
рекомендацій щодо ефективної організації виборчих кампаній у нинішніх
умовах.
В Україні сьогодні чимало уваги приділяється дослідженням виборчих
технологій, однак більшість з них зосереджені на аналізі конкретних виборчих
кампаній. У той же час почувається дефіцит крос-темпоральних досліджень,
спрямованих на виявлення визначених закономірностей розвитку виборчих
технологій, і їхнього ефективного додатка.
Під виборчими технологіями в цьому контексті розуміються всі методи
організації виборчих кампаній кандидатів і партій, що спрямовані на
досягнення успіху на виборах. У цьому значенні всі дії кандидата і його команд
від моменту ухвалення рішення про участь у виборах до підрахунку голосів
можна віднести до виборчих технологій. Виходячи з такого змісту поняття,
спробуємо визначити основні тенденції, що демонструють особливості
застосування виборчих технологій в Україні на сучасному етапі.
Першою важливою тенденцією є
- загальне зниження рівня "технологічності" виборчих кампаній. Ця
тенденція проявилася ще під час парламентських виборів у 2002 р., коли
провалилися всі технологічні проекти на зразок "Яблука" і "Команди озимого
покоління". У 2006 р. не потрапили в парламент партія "Віче" і Народний блок
Литвина, що надлишкова увага приділяли саме технологічному компоненту
виборчих кампаній. На виборах у 2007 р. також були спроби створення
технологічних проектів, зокрема Партії вільних демократів і Блоку "КУЧМА",
однак, вони випробували поразку. Варто відзначити, що останні проекти важко
назвати повноцінними, оскільки створені вони були в умовах обмеженості в
часі позачергових парламентських виборів, а тому із самого початку були
приречені на низький результат.
Таким чином, виборчі кампанії останнього років в Україні остаточно
знищили міф про те, що великі фінансові ресурси і застосування передових
виборчих технологій дозволяють легко одержати позитивний результат на
виборах. Українському виборцю стає усе важче підсунути яскравий бренд із
порожніми гаслами, і жодна високотехнологічна виборча кампанія нічого не
гідна, якщо вона не підкріплена щоденною активною роботою.
- Якщо на попередніх виборах широкого поширення придбали "брудні"
технології, "чорний PR", адміністративне втручання, те президентські вибори в
2004 р. підтвердили невисоку ефективність подібних девіантних технологій,
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що у великій мері призвели до поразки Віктора Януковича. Разом з тим, після
"помаранчевой революції" відбулися кардинальні зміни в електоральній
свідомості українців: українські виборці стали прагматичнее і навчилися
частково протидіяти спробам маніпулювання. Таким чином, можна
констатувати, що на сьогодні спостерігається тенденція до поступового
"очищенню" вітчизняного виборчого процесу від "брудних" технологій,
зменшення ролі адміністративного ресурсу в ньому.
- З цієї тенденції прямо випливає наступна, зв'язана з переосмисленням
ролі ЗМІ у виборчих процесах і зміною підходів до комунікації з
виборцями. Якщо в попередніх кампаніях мас-медіа були основним
інструментом маніпуляції суспільною думкою, що здійснювалися
опосередковано, через журналістів і керівництво телеканалів, то в 2006 і 2007
роках ЗМІ перетворилися в засіб реклами й агітації. Це було обумовлено
значним поліпшенням ситуації з волею слова після "помаранчевой революції".
Вибори 2006-2007 р.р. чітко засвідчили, що шанси на виживання в умовах
пропорційної системи мають лише дійсні політичні партії. Український
виборець переважно оцінює конкретну діяльність політиків, роблячи з її свої
висновки. Політична реклама повинна корелювати з тим, що було зроблено
чи партією блоком, інакше її ефективність різко знижується.
У цілому вибори 2002-2006 р.р. у відомій мері знищили міф про безмежні
можливості впливу на виборців за допомогою ЗМІ. До цього висновку можна
прийти, порівнюючи значну кількість медиа-ресурса, що він був спрямований у
підтримку тих чи інших політичних сил, з тими непропорційно низькими
показниками, яких їм удалося досягти в результаті. У першу чергу це
стосується СДПУ(о) і блоку "Заїду" у 2002 р., Народного блоку Литвина в 2006
р., а також поразки Віктора Януковича, в умовах абсолютної інформаційної
переваги на президентських виборах у 2004 р. Очевидно, що використання ЗМІ
є обов'язковим елементом будь-якої виборчої кампанії, однак навіть повна
перевага над опонентами в інформаційному просторі сьогодні зовсім не
гарантує перемоги на виборах, а надлишкова, нав'язлива інформаційна
присутність часто приводить до зворотного ефекту.
- У таких умовах, особливо з огляду на бурхливий розвиток
інформаційного суспільства, росте роль якісної, і при цьому адресної, тобто
орієнтованої на конкретні електоральні сегменти, політичної реклами, а
також таких засобів комунікації, як Інтернет і супутниковий зв'язок. Адже саме
використання цих каналів дозволило в 2004 р. команді Віктора Ющенко
прорвати створену довкола нього інформаційну блокаду. Тому варто очікувати,
що в наступних виборчих кампаніях можливості новітніх комунікативних
технологій будуть використовуватися набагато активніше, особливо з огляду на
динаміку щорічного збільшення кількості їхніх користувачів в Україні.
Перебіг виборчих кампаній 2004-2007 р.р. свідчить, що на сьогоднішній
день в Україні уже визріли об'єктивні умови для переходу від "брудних"
технологій маніпулювання суспільною думкою до "чистого" виборчого
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технологіям комунікативного типу. В даний час на перший план у вибірковотехнологічному комплексі поступово виходять адресні технології, спрямовані
на безпосередню комунікацію з виборцями:
- проведення зустрічей,
- мітингів,
- кампаній, "від двер до двер" тощо .
А ЗМІ повинні створювати тільки необхідне інформаційне тло для них.
Досвід 2006 і 2007 років засвідчив, що саме ті партії, що значна увага
приділили безпосередньому спілкуванню з виборцями (Партія регіонів і БЮТ),
одержали найбільшу кількість голосів.
- У той же час просліджується дуже тривожна тенденція до усе більшого
поширення таких адресних технологій, що в експертному середовищі
називаються мережним маркетингом, а рядовому громадянину відомі, як
підкуп виборців. На цю тенденцію звертали увагу чимало українських
експертів, коментуючи хід парламентських виборів у 2007 р. і особливо,
виборів у Київську міську раду і Київського міського голову, що пройшли в
поточному році. Зокрема , директор Центра прикладних політичних досліджень
"Пента" В.Фесенко, аналізуючи результати виборів у 2008 р. у м. Києві
відзначав те, що на цих виборах змагалися дві ключових технологічних
стратегії: рекламний підхід і технологія мережного маркетингу. Перемогли
прихильники мережного маркетингу. І це є серйозною погрозою, адже чи рано
пізно буде вигравати той, у кого будуть більше грошей, і хто побудує більш
ефективну і вдалу схему підкупу виборців.
Варто відзначити, що застереження В. Фесенко здаються цілком
обґрунтованими. В умовах вітчизняної нестабільної політичної системи,
постійних політичних криз і перманентного конфлікту, між різними сегментами
політичної еліти, у суспільстві росте рівень загального розчарування в політику
і політиках, у результаті чого український виборець починає мислити в межах
споживчих категорій, тобто готовий "продати" свій голос, щоб одержати хоч
який-небудь вигоду з виборів, що проходять в Україні ледь не щорічно. Якщо
ситуація найближчим часом не поміняється до кращого, варто очікувати, що на
наступних виборах використання технологій мережного маркетингу істотно
збільшиться.
- Однак деякі тенденції розвитку виборчих технологій в Україні зберегли
свою стійкість у порівнянні з попередніми кампаніями. Зокрема , уже протягом
декількох електоральних циклів домінуючим і найбільш ефективним
залишається негативний підхід до організації виборчих кампаній. Сутність
негативної кампанії полягає в тім, що учасники виборів не стільки рекламують
себе чи агітують за себе, скільки дискредитують опонентів, протиставляючи їм
себе. Тобто
кампанія будується на основі протиставлення себе своїм
конкурентам. Досвід виборів 2004 - 2007 р.р. свідчить, що перемогу на виборах
одержали ті політичні сили, що використовували саме негативні підходи. Для
приклада, у 2006 р. партія "Віче" спробувала проводити позитивну виборчу
кампанію, акцентуючи на положеннях своєї програми за назвою "План
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розвитку країни", при цьому не проводячи негативну кампанію проти
конкурентів. У результаті, незважаючи на якісну рекламу, партія так і не змогла
перебороти 3%-ий бар'єр.
Досвід вітчизняних виборчих кампаній, починаючи з 1998 року, свідчить,
що агресивні тексти краще впливають на український електорат, у той час, як
нейтральна чи позитивна риторика часто не приносить бажаний результат. Так,
наприклад, переможці парламентських виборів у 2006 р. - Партія Регіонів і
БЮТ, використовували саме агресивні тексти, у той час, як Народний блок
Литвина не зміг потрапити в парламент, у великій мері через невиразні тексти
"примирливого" характеру, а Соціалістична партія України, що також
використовувала неагресивну риторику, не змогла підвищити свій результат,
утримавшись у парламенті, насамперед , за рахунок свого колишнього
електорату.
Ще одна стійка тенденція демонструє, що протягом багатьох літ
"лідерська" стратегія виборчої кампанії залишається найефективнішої в
Україні. Вітчизняна політика залишається глибоко персоніфікованої, а
досвід виборів свідчить, що навіть при пропорційній системі виборци
продовжують голосувати не за команди,
чи ідеології передвиборні
програми, а за яскравих політичних лідерів. Результативні кампанії Бюту
на виборах 2006 і 2007 років, побудовані цілком навколо іміджу лідера,
стали найкращими тому підтвердженням.
Наступною стійкою тенденцією вітчизняного виборчого процесу
залишається значна роль у ньому зовнішніх впливів. Зовнішній фактор
перетворює вибори в Україні на різновид геополітичної гри, і, як правило,
виявляється в трьох формах:
1)
1) пряма чи опосередкована підтримка чи не підтримка тих чи
інших учасників виборчих гонок чи керівництвом політичними силами
іноземних держав;
2)
використання зовнішньополітичних орієнтацій і відповідних гасел у
процесі організації і ведення виборчої кампанії;
3)
залучення іноземних консультантів і політтехнологів.
У цьому контексті варто відзначити, що якщо перші два прояви у великій
мері зберігаються по сьогоднішній день, те щодо участі іноземних поле
технологів, останнім часом намітилися позитивні зрушення, поштовх яким
дали президентські вибори в 2004 р. Саме вони поклали кінець домінуванню
росіян политконсультантов на вітчизняному політичному просторі. До цього
російські фахівці були поза конкуренцією на поприщах України, і більшість
тіньових політичних і виборчих технологій, що застосовувалися в Україні, були
імпортованими саме з Росії. Це зовсім не виходить, що розроблювачами всіх
цих технологій є російські фахівці - просто вони були піонерами адаптації
західних политтехнологий до умов пострадянських країн і мають неабиякий
досвід у їхньому успішному додатку. Однак вже в ході парламентських виборів
у 2002 р., всі учасники, на яких працювали російські консультанти показали
досить низький результат ("Заеду!", СДПУ(о)), витративши при цьому
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величезні ресурси, а технологічні проекти на зразок "Жінки за майбутнє" чи
"Команда озимого покоління" узагалі провалилися. Поразка ж Віктора
Януковича на виборах президента поставило останню крапку на участі
російських консультантів в українських виборчих кампаніях. Як позитивну
тенденцію слід зазначити широка участь вітчизняних политтехнологов і
консалтингових агентств у виборах 2006 і 2007 років.
- І нарешті, останньою стійкою тенденцією, і в той же час, найбільш
небезпечної залишається активне, і при цьому досить ефективне,
використання регіональних протиріч у виборчих цілях. Технології розколу
України по регіональному принципі використовуються у виборчих кампаніях
давно і свого апогею досягли на президентських виборах у 2004 р., коли
культурно-історичні відмінності між населенням різних регіонів переросли у
ворожнечу і ледь не закінчилися силовим протистоянням. Однак, незважаючи
на подібні небезпеки, вітчизняна політична еліта продовжує і далі
маніпулювати регіональними протиріччями у виборчих кампаніях, хоча і не в
такій мері.
Корінь відзначеної проблеми полягає в тім, що регіональні відмінності в
Україні мають об'єктивний характер і визначені поруч причин: історичних
(тривалим перебуванням регіонів України в складі різних держав); економічних
(нерівномірним розвитком, а отже - різним соціальним складом населення) і
різної його ментальностью; геополітичних - тяжінням визначених регіонів до
найближчого країн-сусідів, що роблять на відзначені регіони більш інтенсивний
культурний і інформаційний вплив, чим інші регіони власної країни.
З огляду на об'єктивний характер регіональних відмінностей, а також
відсутність, в українських громадян чітко сформованих політичних інтересів,
политизирование відмінностей між різними регіонами стає зручним засобом
для сегментації електорату. Тому варто очікувати, що в наступних виборчих
кампаніях широко будуть використовуватися технології розколу українського
суспільства по регіональному принципі, що несе визначену погрозу для
національної безпеки української держави.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Таким чином, за останні п'ять років українське суспільство випробувало
істотні зміни убік наступної демократизації і підвищення рівня політичної
культури громадян. Українські виборці стали прагматичніше і навчилися
частково протидіяти спробам грубого маніпулювання, а виборчі процеси стали
честнее і демократичними. Подібні трансформації змушують політичну еліту
змінювати технології і методи ведення виборчих кампаній.
У цьому плані можна виділити ряд тенденцій, що визначають особливості
застосування виборчих технологій на сучасному етапі. Зокрема , це загальне
зниження ефективності складних маніпулятивних прийомів і "брудних"
технологій, застосування яких часто не що гідно витрачають ресурсів,
підвищення ролі адресної комунікації з виборцями, пріоритет побудови
виборчих кампаній на основі іміджу лідера, вища ефективність негативних
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виборчих кампаній і "агресивної" риторики, підвищення професійного рівня
вітчизняних політичних консультантів.
Одночасно спостерігається кілька негативних тенденцій, що гальмують
рух вітчизняного виборчого процесу убік наступної демократизації. Це,
зокрема , активне маніпулювання навколо регіональних розбіжностей,
збереження значного впливу зовнішнього фактора і збільшення попиту в
суспільстві на технології мережного маркетингу.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Підводячи загальні підсумки з теми, слід зазначити, що на теперішній
момент політична боротьба за владу цілком і повністю залежить від
політичного менеджменту і політичну маркетингу, через які забезпечується як
підтримка кандидатів на певні політичні посади, так і підтримка їхнього іміджу
загалом.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ
Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні
поняття та риси загальної теорії політичного маркетингу та політичного
менеджменту, як невідємної частини науки політології, її загальної структури,
предмету.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
розкрити особливості світової політики, показати основних суб’єктів її
здійснення, ознайомити з основними цілями та завданнями міжнародної
політики, тенденціями розвитку сучасних міжнародних відносин, а також роль
та місце України в сучасній міжнародній політиці.
Основні завдання теми сформовано в пунктах плану і буде реалізовано
відповідно при їх розкритті.
ВСТУП
Аналіз політики як складного й багатогранного суспільного явища
здійснюється не тільки на інституціональному і персоналізованому рівнях
всередині держави, а й на рівні міждержавних відносин. Міждержавні, у дещо
ширшому плані – міжнародні відносини є об’єктом зовнішньої політики
держави і одночасно тим середовищем, у якому вона відбувається. Тому в
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політології зовнішня політика аналізується в тісному зв’язку з міжнародними
відносинами.
І. СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО ТА ЙОГО СТРУКТУРА
Політика як соціальне явище охоплює широкий спектр як внутрішньої, так
і зовнішньої діяльності людей, їх взаємовідносин. Політика, політична сфера це
не тільки сукупність різних видів політичної діяльності і відносин відповідних
суб’єктів, що відбуваються в рамках однієї політичної системи, держави, а
також і тих що виходять за ці межі стосуються інших політичних систем, інших
держав, відбуваються на рівні світового співтовариства.
Під світовим співтовариством розуміється сукупність всіх держав, які
існують сьогодні на нашій планеті.
На рубежі 70-80-х рр. ХХ ст. держави, їх лідери в повній мірі стали
усвідомлювати свою взаємозалежність, високу міру взаємопов’язаності між
ними. Так, скажімо, фінансова криза, яка спочатку виникла в 1997 р. в
азійських країнах – Індонезії, Південній Кореї, Японії та ін.,-перейшла в Росію,
Україну, інші країни СНД і охопила весь світ. Балканська криза, події навколо
Іраку, ядерна політика Індії і Пакистану збуджують сьогодні всі держави,
розводять їх по різні сторони, викликають напруження у відносинах між
багатьма країнами. Боротьба з голодом, перш за все в африканських країнах,
ліквідація наслідків природних катаклізмів чи техногенних катастроф чи то в
Центральній Америці (ураган Емуньйо), чи то Чорнобильське лихо, боротьба зі
смертельними хворобами, їх поширення, наприклад СНІД тощо, явно показує,
що поряд з протиріччями існує і спільність корінних інтересів, спільність доль
різних народів. Все це зумовлює необхідність погодження інтересів любої
держави з регіональними і загальнолюдськими інтересами.
На рубежі тисячоліть світове співтовариство являє собою інтегровану
єдність різнорідних і суперечливих елементів. Скажімо, Італія і Туреччина
є членами НАТО. Але між ними восени 1998 р. виникла політична напруга
відносно питання видачі італійською владою лідера курдської робітничої
партії Туреччини. Ця напруга охопила і сферу економічних відносин між
двома країнами, і сферу туризму, і навіть сферу спорту, коли в останньому
випадку переносився футбольний матч між чемпіонами цих країн
―Галатасараєм‖ та ―Ювентусом‖.
В середині світового співтовариства склались підструктури міжнародні спільноти. Це великі групи держав, які належать до одного
якогось соціально-економічного типу сучасних суспільств. До 90-х років
такими основними типами вважались так звані капіталістичні країни та
країни соціалістичного табору.
Сьогодні домінуючою є класифікація на:
1) постіндустріальні;
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2) індустріальні;
3) аграрно-індустріальні.
Для характеристики цих типів суспільств використовуються також
поняття ―1-й світ―, ―2-й світ‖, ―3-й світ‖.
І. Постіндустріальні країни – США, Франція, Німеччина, Велика Британія,
Італія, Канада, Японія - так звані країни великої сімки, - а також до рівня
постіндустріальних країн піднялись чи майже піднялись Швеція, Іспанія,
Австрія, Нідерланди та ін. Для них характерне нове ресурсо-, енерго- і
трудозберігаюче виробництво, високі технології, що базуються на
мікропроцесорній техніці, широка комп’ютеризація і інформатизація
суспільства.
ІІ. ―2-й світ‖, індустріальні країни: Україна, Росія, інші країни СНД, Китай,
Польща, Угорщина, Чехія та ін. Для них характерні традиційне ресурсо-,
енерго-, трудомістке виробництво.
ІІІ. ―3-й світ‖, аграрно-індустріальні або аграрні країни. Це сукупність
колишніх колоніальних і залежних країн Латинської та Центральної Америки,
Азії і Африки. Для них характерне панування традиційних індустріальних і
доіндустріальних, аграрних виробництв.
Міжнародні спільноти можуть поділятися на:
1) розвинуті країни (як пост-, так і індустріальні). До цих країн
традиційно відносилась Україна;
2) країни, що розвиваються: Албанія, Індія, Іран, Пакистан, Єгипет,
Кенія, Алжир, Мексика, Венесуела, Бразилія, Аргентина, та ін.
Грань між розвинутими (індустріальними) країнами і тими, що
розвиваються дуже рухлива і деякі країни можуть її переходити в той чи інший
бік. Так, скажімо, Україна стала опускатися до рівня країн, що розвиваються , а
Венесуела, Аргентина та інші підніматися до рівня розвинутих; Малайзія,
Сінгапур, Північна Корея піднімаються до індустріального рівня.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Діяльність світового співтовариства, різні його проблеми і суперечності,
взаємодія і взаємовідносини національних держав, їх дії на міжнародній арені
описуються і аналізуються за допомогою таких понять як світова політика,
міжнародна політика, міжнародні відносини, геополітика тощо.
ІІ. ПОНЯТТЯ СВІТОВОЇ І МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ
Дуже часто поняття ―світова політика‖ і ―міжнародна політика‖
ототожнюються. При більш строгому їх вживанні, при науковому аналізу їх
змісту ці поняття мають більш широкий і звужений обсяг. Поняття
―міжнародна політика‖ входить в обсяг поняття ―світова політика‖.
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Світовою політикою називають процеси розробки, прийняття і реалізації
рішень, що впливають на розвиток світового співтовариства
Зміст поняття світової політики багатоаспектний:

теоретична діяльність, яка включає в себе:
(-)
аналіз склавшогося міжнародного положення;
(-)
обгрунтування і висунення певних пропозицій;
(-)
ідеолого-пропагандистську роботу тощо;

організаційну діяльність, яка передбачає певну процедуру
підготовки, обговорення, прийняття певних рішень, що стосуються як в цілому
всього світового співтовариства, так і регіону, чи окремої держави;

практична діяльність , яка охоплює всю сукупність дій і
взаємовідносин суб’єктів світової політики.
Суб’єкти світової політики:
держави;
міждержавні об’єднання: політичні, воєнно-політичні, політикоекономічні союзи, коаліції блоки ( НАТО, ООН, ОПЕК, Організація
африканської єдності, МАГАТЕ (міжнародне агентство по атомній енергії ),
колишня Організація Варшавського Договору, СЕВ, СНД тощо).
міжнародні недержавні суспільно-політичні організації: політичні
альянси (Соціалістичний інтернаціонал, IV Інтернаціонал тощо), профспілкові,
наукові, спортивні, релігійні, медичні та інші об’єднання;
соціальні спільноти (народи, нації, класи, соціальні групи тощо);
особистості: політичні лідери, видатні політичні мислителі, вчені зі
світовим іменем, діячі культури, релігійні діячі тощо.
Наприкінці ХХ ст. все очевиднішим стає взаємозв’язок і взаємовплив всіх
суб’єктів світової політики. Це дає можливість стверджувати про формування
нового світового простору, в якому відбувається взаємодія всіх політичних сил
у глобальному масштабі для вирішення основних завдань сучасності:
забезпечення загального миру та міжнародної безпеки;
загальна екологічна безпека;
забезпечення для всіх країн; народів прав та можливостей вільного
розвитку та ін.
Що стосується поняття міжнародної політики, то більшість сучасних
науковців трактують її як складову частину світової політики.
При визначенні міжнародної політики відмічаються три її аспекти.
Міжнародна політика - це,
по-перше, комплекс двосторонніх та багатосторонніх політичних,
економічних, дипломатичних, військових, культурних, науково-технічних та
інших відносин між державами (тобто міжнародні відносини включаються в
поняття міжнародної політики. Але існує й протилежна думка, за якою поняття
―міжнародні відносини‖ ширше, ніж поняття ―міжнародної політики‖ (Див.:
Політологія / І.С. Дзюбко та ін. –К., - 1998, с.370));
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по-друге, історично зумовлена форма інтегративних тенденцій, які
виникають у процесі розвитку світового співтовариства;
по-третє, форми взаємодії між суб’єктами світового співтовариства. (Див.:
Політологічний енциклопедичний словник. К., 1997. – С. 201.).
Якщо порівняти поняття ―світова політика‖ і ―міжнародна політика‖, то
останнє акцентує увагу на практичній стороні світової політики і елімінує
(виключає) зі свого змісту теоретичні аспекти.
Міжнародна політика - це практична діяльність і водночас мистецтво
щодо проведення у життя шляхом насилля чи узгодження певних інтересів
(державних, національних, групових, регіональних, соціальнообмежених,
загальнолюдських тощо.)
Інтереси завжди були і будуть рушійною силою як внутрішньої так і
зовнішньої політики. Інтерес є обов’язковим критерієм суб’єкта міжнародної
політики. Проблема в тому, як розуміти цей інтерес, який інтерес визначає
поведінку суб’єктів - чи національний, чи власне державний, чи іншої держави,
чи наддержавний?
Національні інтереси - інтегральний вираз усвідомлених потреб усіх
членів суспільства, що реалізуються через політичну систему відповідної
держави, як компроміс у поєднанні запитів кожної людини і суспільства в
цілому, які визначаються економічним і геополітичним положенням даної
держави в дану історичну епоху, духовно-культурними традиціями,
необхідністю забезпечення безпеки, захисту населення від зовнішньої загрози
та внутрішніх безпорядків, дотримання прав людини тощо.
Національні інтереси є об’єктивним критерієм оцінки політики держави та
її лідерів в рамках світового співтовариства. Ядерне розброєння України - чи
відповідає воно національним інтересам? А вступ до МПА країн СНД? А
співробітництво з НАТО? А інше?
Форми міжнародної політики залежать від конкретно-історичних умов та
сили держави, її економічних та військових можливостей. Виділяються чотири
основні форми міжнародної політики:
1) пасивна форма. Властива, як правило, слаборозвиненим державам.
Означає відмову від частини суверенітету на користь інших держав
(Таджикистан, Югославія, Коста-Ріка та ін.)
2) агресивна форма. Для її властиві формування експансіоністських
цілей, втручання у зовнішню і внутрішню політику інших держав. Виражається
у розв’язанні війни, чи погрозі застосування воєнних дій (США, Англія, Ірак та
ін.)
3) активна форма. Характеризується дипломатичними пошуками
рівноваги між зовнішньою та внутрішньою політикою, між національними та
загальнолюдськими інтересами. Виражається в дипломатії. (Україна)
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4) консервативна форма. Їй притаманна активна, навіть дещо агресивна,
політика спрямована на захист досягнутого раніше балансу сил на міжнародній
арені, балансу між внутрішньою та зовнішньою політикою.
Основні цілі та завдання сучасної міжнародної політики:
1) участь держав у міжнародному поділу праці та пов’язаний з ним обмін
технологіями, інформацією, духовними цінностями;
2) розвиток
культурних
відносин
сприяння
культурному
взаємозбагаченню;
3) спільне вирішення глобальних проблем і забезпечення глобальної
безпеки;
4) найбільш актуальною та важливою стає ідея ―глобального гуманізму‖,
тобто захисту прав людини в загальносвітовому вимірі.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, світовою політикою називають процеси розробки, прийняття і
реалізації рішень, що впливають на розвиток світового співтовариства. Що
стосується поняття міжнародної політики, то більшість сучасних науковців
трактують її як складову частину світової політики. Міжнародна політика
безпосередньо проявляється в міжнародних відносинах.
ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН
Міжнародними відносинами називають сукупність всіх зв’зків та відносин
між суб’єктами світового співтовариства.
Міжнародні відносини розрізняють по видам:
економічні;
політичні;
військові;
ідеологічні;
культурні;
правові,
дипломатичні.
По типу міжнародні відносини поділяються на:
глобальні;
надрегіональні;
регіональні;
двосторонні;
міждержавні політичні відносини, які мають найбільше значення.
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Світове співтовариство наприкінці ХХ ст. уже виробило і невпинно
вдосконалює ті норми та принципи, які мають бути основою міжнародної
політики і регулювати міжнародні відносини.
Головні принципи міжнародної політики, міжнародних відносин й
міжнародного права:
1.- мирного співіснування;
2.- суверенної рівності держав;
3.- рівноправ’я народів;
4.- право народів на самовизначення, тобто право самостійно визначати
свою долю;
5.- незастосування сили або загрози силою у міжнародних відносинах;
6.- непорушності державних кордонів, територіальної цілісності держав;
7.- мирного врегулювання суперечок і конфліктів;
8.- невтручання у внутрішні справи держави;
9.- сумлінного виконання зобов’язень за міжнародним правом та угодами
10.- загального поважання прав людини та основних свобод.
Основні тенденції розвитку міжнародних відносин:
1. Зміни в розстановці політичних сил на міжнародній арені, перехід від
біполярної – двополюсної системи міжнародних відносин (дві наддержави:
США і СРСР) до мультиполярної, коли відбувається розгрупування влади.
2. Створення без’ядерного світу, ядерна безпека, ядерне роззброєння
(Україна, бомбардування Іраку, заборони на поставку технологій та
обладнання, які можуть використовуватись при створенні ядерної зброї).
3. Формування нових уявлень про шляхи забезпечення національної
безпеки, створення ―всеохоплюючої системи міжнародної безпеки‖ (не по
одинці, не спираючись тільки на національні ресурси і на військову силу, а на
колективну безпеку).
4. Розробка системи політичних методів попереджувального впливу
світового співтовариства на учасників конфлікту.
5. О’бєднання зусиль у вирішенні глобальних проблем.
6. Демократизація міжнародних відносин.
7. Тенденція до формування єдиного регіонального і всесвітнього
господарства.
8. Поглиблення етнонаціональних проблем:
- зростання національної самосвідомості, посилення націоналізму та його
крайніх форм;
- інтернаціональні об’єднання.
9. Деідеологізація міжнародних відносин, за основу зовнішньої політики
держав беруться загальнолюдські інтереси.
10 Загострення кризи людської цивілізації.
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Не дивлячись на ряд позитивних тенденцій розвитку світового
співтовариства, сьогодні нараховується понад 60 значних соціально-політичних
проблем, які засвідчують кризу сучасної цивілізації. Серед них:
1. Відвернення загрози загибелі цивілізації внаслідок ядерної війни.
2. Загострення демографічної проблеми. В ХХ ст. населення Землі
збільшилось з 1,5 млрд. до 5,3 млрд., тобто в 3,5 рази. Передбачається в 2050
році 10,7 млрд., починаючи з 70-х рр. темпи народжуваності перевищують
темпи приросту сільськогосподарських продуктів. По підрахунками Земля
зможе прохарчувати 10 млрд. людей.
3. Розрив між економічно розвиненими і відсталими країнами.
4. Економічна криза.
5. Криза, пов’язана з розвитком людини (створення умов для її
майбутнього, здоров’я, соціальний захист та ін. )
6. Криза пов’язана з сучасною урбанізацією суспільств, тобто
проживанням у містах внаслідок чого виникають також ряд соціальних та
економічних проблем:
затори вуличного руху;
проблеми споживання енергії та енергоносіїв;
нестача води, в цілому водопостачання і каналізації;
проблема очисних споруд, нагромадження відходів;
забруднення повітря;
шкідливий вплив шуму та ін.
7. Загроза духовному розвитку, комерціалізація науки, освіти, мистецтва,
культури в цілому.
Про кризу сучасної цивілізації свідчить наростання і поглиблення
глобальних проблем сучасності.
Глобальні проблеми сучасності (фр. Global - всезагальний, лат. Globusкуля) - сукупність суперечливих процесів, які створюють загрозу нормальному
розвиткові і навіть самому існуванню людства. Вони мають всеохоплюючий
планетарний характер, проявляються у всіх чи майже всіх країнах світу.
Джерела глобальних проблем:
1. поглиблення суперечностей між людиною та природою (екологічні,
продовольчі, енергетичні та ін.)
2. поглиблення суперечностей у відносинах між людьми (проблеми війни
та миру; захисту та розвитку духовного середовища; демографічні; боротьби із
злочинністю; міжнародний тероризм тощо).
Виділяються чотири основні групи глобальних проблем:
1. проблеми переважно соціально-політичного характеру:
запобігання ядерній війні;
припинення гонки озброєнь;
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мирне вирішення регіональних, міждержавних та міжнаціональних
суперечок і конфліктів;
будівництво світу без насилля на основі ствердження довіри у
відносинах між народами;
зміцнення системи загальної безпеки;
2. проблеми соціально-економічного характеру;
3. соціально-екологічні;
4. проблеми людини, включаючи людський вимір, суспільного прогресу:
дотримання соціальних, економічних та індивідуальних прав і
свобод;
ліквідація
голоду,
епідемічних
захворювань,
неуцтва
(―невежества‖);
духовний розвиток особистості;
подолання відчуження людини від природи, суспільства, держави,
інших людей, в результаті власної життєдіяльності.
Оскільки глобальні проблеми сучасності мають комплексний характер,
постільки і визначення шляхів їх розв’язання теж має бути комплексним,
міждисциплінарним, тобто шляхом інтеграції, об’єднання філософських,
політологічних, природничих та техніко-економічних знань. Після
теоретичного визначення шляхів подолання глобальних проблем наступним
кроком має бути інтеграція відповідним проблемам сфер людської діяльності.
Все це, а також практичне вирішення глобальних проблем сучасності потребує
спільних зусиль всіх країн світу, їх глобальної інтеграції.
Однією з найважливіших передумов вирішення глобальних проблем є
докорінна зміна парадигми (орієнтацій, цінностей) світової політики:
по-перше, відхід всіх країн від конфліктної, конфронтаційної орієнтації;
по-друге, перехід до глобального конструктивного співробітництва на
засадах визнання пріоритету загальнолюдських цінностей;
по-третє, спільний пошук найефективніших шляхів формування
глобального ―життєздатного суспільства‖.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, міжнародні відносини визначаються як система політичних,
економічних соціальних, культурних, воєнних, правових та інших зв’язків між
державами і народами. Як демократія не буває безпосередньо владою народу,
так і міжнародні відносини не бувають відносинами безпосередньо між
народами. Вони опосередковуються державами – через охорону кордонів,
митний контроль, візові режими, закордонні паспорти, монополію на
здійснення зовнішньої політики. Міжнародні політичні відносини – це відносин
між державами, політичними партіями, громадсько-політичними організаціями
та іншими суб’єктами політики на міжнародній арені.
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ІV. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Геополітика (від грец. Geo-земля і politike-мистецтво управління
державою) - політична концепція, що вбачає у політиці (головним чином
зовнішній) визначальну роль географічних факторів: просторове розташування
країн, розмір території, наявність чи відсутність (обмеженість) природних
ресурсів, клімат, кількість і густоту населення та ін.
Геополітика оперує 5-а основними факторами:
1. територія;
2. народ;
3. господарство;
4. суспільство;
5. уряд.
Надзвичайно важливу роль відіграє просторово-політичний фактор, тобто
територіальне розташування (острів чи материк, велика чи мала, центральне
розташування чи периферійне тощо) та особливості географічного
розташування - наявність чи відсутність річкових комунікацій, виходу до моря,
природних перешкод для розвитку сполучень з державами-сусідами, природні
ресурси тощо).
Геополітика як політологічна концепція, що вбачає в політиці держави
визначальну роль географічних чинників, за глобальних політичних змін, які
гостро постали на зламі XX-XXI ст., набуває нового значення і змісту. Це
пов’язано насамперед із невідповідністю реаліям традиційних моделей
реалізації державно-політичних прагнень. Просторове розташування України,
розміри її території, чисельність її населення природні ресурси в поєднанні з її
потенційними можливостями в науковій, економічній та інших сферах
суспільного життя дають їй змогу і право мати статус великої європейської
держави з відповідною геополітичною поведінкою та геостратегічною
орієнтацією.
Останнє десятиріччя ХХ ст. ввійде в історію вельми суттєвими
геополітичними змінами:
утворення Української незалежної держави;
подолання військово-політичного протиборства Схід – Захід;
падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей
західної демократії;
ослаблення полюса сили, що його уособлювала Москва;
самовизначення народів східноєвропейських держав і національнодержавного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу та інші.
Просторове розташування України дає їй право на визначення своєї
специфічної геополітичної ролі - бути зв’язуючим мостом (транс’ядерною
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зоною) між країнами Європи і Азії, бути буферною зоною між країнами ЄС та
НАТО і Росією.
Розміри території України, чисельність її населення, промисловий,
аграрний, науковий потенціал, природні ресурси у поєднанні з вигідним
географічним положенням дають їй право мати статус рівноправної
європейської держави з відповідною геополітичною поведінкою та
геостратегічною орієнтацією
Зміцнення української держави поліпшує геополітичну ситуацію в Європі
й у всьому світі, сприяє більшій стабілізації та передбачуваності в сучасних
міжнародних відносинах. Виваженість зовнішньої політики України, її
миролюбні засади, мирний характер перетворень у суспільстві підвищують
рівень безпеки на континенті та сприяють становленню більш дієвих відносин
України з європейською сім’єю народів. Відбуваються одночасні різновекторні,
досить суттєві й далекосяжні за наслідками події.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Просторове розташування України, розміри її території, чисельність її
населення природні ресурси в поєднанні з її потенційними можливостями в
науковій, економічній та інших сферах суспільного життя дають їй змогу і
право мати статус великої європейської держави з відповідною геополітичною
поведінкою та геостратегічною орієнтацією
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Таким чином, ми розглянули основні теоретичні та практичні аспекти
здійснення політики та політичної діяльності на рівні світового співтовариства.
Процес її осмислення, аналіз відносин між різними націями, народами та
державами є невід’ємною частиною науки про політику. Реальна динаміка
розвитку міжнародної політики на зламі ХХ-ХХI століть потребує глибокого
знання про її сутність, спрямованість, характер, досліджень основних тенденцій
розвитку сучасних міжнародних відносин.
Що стосується України, то її курс сучасної зовнішньої політики має
визначені орієнтири і конкретний механізм послідовної реалізації. Його
основними напрямами є налагодження економічних і політичних зв’язків з
найбільш розвиненими країнами світу, поступове входження до європейських
політичних та економічних структур, постійний розвиток рівноправних,
взаємовигідних відносин із державами дальнього та ближнього зарубіжжя,
контакти з етнічними українцями та вихідцями з України. Сьогодні зовнішня
політика України стає прозорою і передбачуваною. Світове співтовариство
поступово переконується в її можливостях і прагматизмі.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При вивченні даної теми треба пам’ятати, що дослідження політики на
міжнародному рівні має свої особливості, пов’язані з характером міжнародних
відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні політичні відносини й роллю
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у формуванні та функціонуванні міжнародних політичних відносин різних
державних і недержавних організацій.

