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ТЕМА 1. Теорія влади в системі суспільно-правових наук. Характеристика 

основних концепцій влади  
Семінарське заняття № 1 – 6 год. 

План 
1. Поняття та система теорії влади, її об’єкт, предмет, ознаки.  

2. Кратологія як  наука про владу. Функції теорії владі: поняття, види 

та їх характеристика.  

3. Методологія і методи в пізнанні влади.  

4. Різні підходи до розуміння влади відповідно до концепцій влади: 

біхевіористичне, телеологічне, інструменталістичне, структуралістичне, 

розуміння влади.   

5. Влада як вплив. Конфліктне розуміння сутності влади. Вольове 

визначення влади.  

6. Види влади. 

7. Ієрархічна взаємозалежність окремих видів влади в суспільстві. 

Влада і примус. Влада і закон.  

8. Місце теорії влади в системі суспільних наук, а також у структурі 

загальної політології.  

9. Теорія влади, як навчальна дисципліна: поняття, система, завдання. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Теорія влади, предмет теорії влади, функції теорії влади, автократія, агиократія, 

адхократія аристократія, аерократія, бандократія, банкократія, бюрократія, 

відеократія, геократія, геронтократія гінекократія, демократія, економократія,  

експертократія, елітократія, етатократія, етнократія, теократія, ефірократія, 

жрецекратія, ідеократія, ієрократія, ізократія, інформократія, кратогенез, 

кратогнозія, кратоцентрізм, класократія, клептократія, кратократія, 

кріптократія, кратографія, кратодінаміка, кратология, кратоманія, кратомафія, 

кратометрія, кратономія, кратополітіка, кратософія, кратосфера,кратофагія, 

кратофілія, кратофобія, манікратія, медіакратія, мерітократія, мілітакратія, 

монократія, націократія, нетократія, ноократія, нормократія, олігархокрарія, 

охлократія, панкратія (пантократія), партократія, плутократія, полікратія, 

порнократія, псевдодемократія, псіхократія, советократія, соціократія, 

таласократія, телурократія, теократія, технократія, тімократія, фаллократия 

фемінократія, фідекратія, фізіократія філократія, фобократія, юнократія, 

бюрократія, методологія теорії влади, соціологія права як навчальна 

дисципліна. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

- Кратологія як  наука про владу; 

- Різні підходи до розуміння влади; 

- Методологія і методи в пізнанні влади. 
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Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Скласти схеми: 

- Види влади; 

- Ієрархічна взаємозалежність окремих видів влади в суспільстві; 

- Місце теорії влади в системі суспільних наук, а також у структурі 

загальної політології; 

- Типологія влади. 
 

ТЕМА 2. Економічна та політична влада: характеристика та структура 
Семінарське заняття № 2 – 6 год. 

План 
1. Сутність феномену економічної влади.  

2. Суб’єкти економічної влади та їх владний простір. Об’єкти  

економічної влади. Носії економічної влади.  

3. Ресурси економічної влади. Джерела економічної влади. 

Інструменти економічної влади.  

4. Способи економічної реалізації влади. Роль економічної влади.  

Функції економічної влади. Розподільна функція. Поведінкова функція.  

5. Типи систем влади в економічному житті. Взаємозв’язок  

економічної влади з політичною. 

6. Суб’єкти політичної влади та іх владний простір. Об’єкти  

політичної влади.  

7. Носії політичної влади. Важелі політичної влади. Джерела 

політичної влади. Інструменти політичної влади.  

8. Способи реалізації політичної влади. Роль політичної влади.  

Функції політичної влади. 

9. Взаємозв’язок  економічної влади з політичною. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

автократія, аристократія, банкократія, бюрократія, демократія, економократія, 

клептократія, манікратія, олігархокрарія, суб’єкти влади, об’єкти  влади, носії 

влади. важелі влади, джерела влади, інструменти влади, способи реалізації 

влади. функції влади. 
 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

- Економічна влада: сутність, структура. 

- Різновиди економічної влади. 

- Політична влада: сутність, структура. 

- Різновиди політичної влади. 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Скласти схеми: 

- Типи систем влади в економічному житті; 
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- Способи реалізації політичної влади; 

- Функції політичної влади; 

- Джерела політичної влади. 
ТЕМА 3. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Семінарське заняття № 3 – 6 год. 
План 

1. Спеціфіка державної влади. Елементи державної влади.  

2. Суб’єкти державної влади та іх різновиди. 

3.  Об’єкти  державної влади. Носії державної влади. Ресурси 

державної влади.  

4. Форми державної влади.  

5. Інструменти державної влади. Монополія на державний примус. 

Способи державної реалізації влади.  

6. Роль державної влади в суспільстві.   

7. Функції державної влади. Єдність державної влади.   

8. Співвідношення державної та публічної влади.  

9. Легітимність державної влади.  

10. Легальність державної влади.  

11. Типи систем державної влади. Державні політичні режими. Поділ 

державної влади. Наддержавна влада в умовах глобалізації. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

авторитет, державний примус, джерела влади, легальність легітимність, 

монополія, розподіл влад, суб’єкти влади, об’єкти  влади, носії влади. важелі 

влади, інструменти влади, способи реалізації влади, функції влади. 

 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Скласти схеми: 

- Державні політичні режими; 

- Форми державного правління; 

- Співвідношення державної та публічної влади; 

- Наддержавні владні організіції. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Тематика рефератів: 

- Сутність феномену державної влади; 

- Державна влада і примус; 

-Легальність державної влади; 

- Легітимність державної влади. 
 
 

ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНА ВЛАДА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. 
НЕТОКРАТІЯ 
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Семінарське заняття № 4 – 8 год. 
План 

1. Сутність інформаційної влади.  

2. Елементи інформаційної влади.  

3. Суб’єкти інформаційної влади та іх різновиди. Нетократія – влада 

мережі.  

4. Об’єкти  інформаційної влади.  

5. Носії інформаційної влади в умовах глобалізації. Ресурси 

інформаційної влади. Кріптовалюта. Форми інформаційної влади.  

6. Інструменти інформаційної влади.  

7. «М’яка сила». Монополія на інформацію. Дезінформація та 

інформаційна влада.  

8. Способи  реалізації інформаційної влади. Роль  влади мережі в умовах 

глобалізації.   

9. Функції інформаційної влади. Мережевий характер влади.   

10. Співвідношення інформаційної влади та нетократії.  

11. Наддержавність нетократії.  
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

глобалізація, глобалістика, дезінформація, засоби масової інформації (ЗМІ), 

засоби масової комунікації (ЗМК),  інформація, інформаційна революція, 

інформаційне суспільство інтерактивність, конс’юмтаріат, кріптологія, 

криптовалюта, м’яка сила, нетократи, нетократія, нетеократична глобалізація, 

маніпуляція, мережа Інтернет, цензура. 

 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Скласти схеми: 

- Способи  реалізації інформаційної влади; 

- Співвідношення інформаційної влади та нетократії; 

- Елементи інформаційної влади; 
- Функції інформаційної влади. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Тематика рефератів: 

- Сутність інформаційної влади; 

- Кріптовалюта у сучасному світі; 

- Роль  влади мережі в умовах глобалізації; 

- Наддержавність нетократії.  
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Україні. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип 

університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів 
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державного устрою в добу інформатизації. Вісник Маріупольського державного 
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нового типу держави. Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ.  2011.  Вип. 2.  С. 22-31. 

5. Поздняков А. И. Информационная война за влияние в мире и 

политическую власть .Власть. 1996. № 10. С. 49—54. 

6. Талдикін О.В., Кучук А.М. Право на приватність: етапи 

становлення, проблеми реалізації в інформаційному суспільстві. Науковий 
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7. Талдикін О.В. Позитивна дискримінація в ліберальній теорії прав 

людини. Науково-практичний семінар «Права людини: теорія, реальність, 

перспективи», присвячений 65-й річниці проголошення Загальної декларації 

прав людини (12 грудня 2013 року, ДДУВС). Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014.  
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8. Талдикін О.В. Ідеологічний фактор кризи інституту національної 

держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 
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9. Талдикін О.В. Наддержавна влада в умовах глобалізації. Науковий 
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методика [Электронный ресурс] : материалы Международной заочной научно-

практической конференции (Могилев, 20 мая 2016 г.). Могилев : Могилев. 

институт МВД, 2016.  1 электрон. опт. диск (СD-R). Загл. с экрана. С. 264-268. 
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11. Талдикін О.В. Квазідержава: поняття види. Матеріали 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття та система теорії влади, її об’єкт, предмет, ознаки. 

2. Кратологія як  наука про владу. 

3. Функції теорії владі: поняття, види та їх характеристика. 

4. Методологія і методи в пізнанні влади. 

5. Різні підходи до розуміння влади відповідно до концепцій влади: 

біхевіористичне, телеологічне, інструменталістичне, структуралістичне, 

розуміння влади. 

6.  Влада як вплив. 

7. Конфліктне розуміння сутності влади. 

8. Вольове визначення влади. 

9. Види влади. 

10. Ієрархічна взаємозалежність окремих видів влади в суспільстві. 

11. Влада і примус. 

12. Влада і закон. 

13. Місце теорії влади в системі суспільних наук, а також у структурі 

загальної політології. 

14. Теорія влади, як навчальна дисципліна: поняття, система, завдання. 

15. Сутність феномену економічної влади. 

16. Суб’єкти економічної влади та їх владний простір. 

17. Об’єкти  економічної влади. 

18. Носії економічної влади. 

19. Ресурси економічної влади. 

20. Джерела економічної влади. 

21. Інструменти економічної влади. 

22. Способи економічної реалізації влади. 

23. Роль економічної влади. 

24. Функції економічної влади. 

25. Розподільна функція. 

26. Поведінкова функція. 

27. Типи систем влади в економічному житті. 

28. Взаємозв’язок  економічної влади з політичною. 

29. Суб’єкти політичної влади та іх владний простір. 

30. Об’єкти  політичної влади. 

31. Носії політичної влади. 

32. Важелі політичної влади. 



 

 

11 

 

33. Джерела політичної влади. 

34. Інструменти політичної влади. 

35. Способи реалізації політичної влади. 

36. Роль політичної влади. 

37. Функції політичної влади. 

38. Взаємозв’язок  економічної влади з політичною. 

39. Специфіка державної влади. 

40. Елементи державної влади. 

41. Суб’єкти державної влади та іх різновиди. 

42. Об’єкти  державної влади. 

43. Носії державної влади. 

44. Ресурси державної влади. 

45. Форми державної влади. 

46. Інструменти державної влади. 

47. Монополія на державний примус. 

48. Способи державної реалізації влади. 

49. Роль державної влади в суспільстві. 

50  Функції державної влади. 

51. Єдність державної влади. 

52.  Співвідношення державної та публічної влади. 

53. Легітимність державної влади. 

54. Легальність державної влади. 

55. Типи систем державної влади. 

56. Державні політичні режими. 

57.  Поділ державної влади. 

58. Наддержавна влада в умовах глобалізації. 

59. Сутність інформаційної влади. 

60. Елементи інформаційної влади. 

61. Суб’єкти інформаційної влади та іх різновиди. 

62. Нетократія – влада мережі. 

63.  Об’єкти  інформаційної влади. 

64. Носії інформаційної влади в умовах глобалізації. 

65. Ресурси інформаційної влади. 

66.Форми інформаційної влади. 

67. Інструменти інформаційної влади. 

68. Монополія на інформацію. 

69. Дезінформація та інформаційна влада. 

70. Способи  реалізації інформаційної влади. 

71. Роль  влади мережі в умовах глобалізації. 

72.  Функції інформаційної влади. 

73. Мережевий характер інформаційної влади. 

74. Співвідношення інформаційної влади та нетократії.  

75. Наддержавність нетократії.  
 


