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

основних концепцій влади  
Самостійне опрацювання 

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 – 2 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 – 2 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 

Самостійне опрацювання 



 

 

6 

 

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.  
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Рекомендована література до Теми 1:  

1. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., Головатий М. 

Ф., Горбатенко В. П.. Політологія: підручникю. 3-тє вид., перероб., доп. К. : 

Академія, 2008. 567c. (Серія "Альма-матер").  

2. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина.  К.: МАУП, 2004. 

3. Бойко О. Д., Горбатенко В. П., Денисюк С. Г., Зеленько Г. І., Коваленко 

А. О., Корнієнко А. О.. Прикладна політологія: навч. посіб. К. : Академія, 2008. 

472с. 

4. Вегеш М. М., Остапець Ю. О., Бондар В. Л., Буркало В. В., Зан М. П. 

Політологія: підручник. 3-тє вид., перероб. і доповн.  К. : Знання, 2008. 384с.  

(Серія "Вища освіта XX століття"). З додатком CDR980. 

5. Політологія: історія та методологія. К.,2000. 

6. Політологія: Підручник. К., 2001. 

7. Теорія держави і права: підручник (підручнику надано гриф МОН лист 

№ 1/11-18020 від 22.11.2013 р.). Підручник. 3-е вид. перероб. і доп. 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2016. 480с. 

8. Дубов Г. О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості 

інтерпретацій та умов формування юридичної науки на сучасному етапі 

розвитку. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 48-51. 

9. Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у 

творчості Б. Кістяківського. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 8. 

С. 126-129 

10. Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження. К : Вид-во 

УАДУ, 2000.  337 с. 

11. Халипов В. Ф. Наука в изменяющемся мире.  Интеллектуальный мир. 

1996. № 10. С. 1,3. 

12.  Цокур Є. Політико-правові концепції феномену політичної влади. Право 

України. 2009. № 11. С. 132-138. 

 
Рекомендована література до Теми 2:  

1. Беляєва М. В. Системно-структурні зв’язки політичної системи 

суспільства та політичної функції держави. Університетські наукові записки. 

Часопис Хмельницького університету управління та права.  2006.  № 1 (17). 

С. 12-15. 

2. Варич О. Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, 

тенденції розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави та права; історія 

політичних і правових учень”. К., 2006.  22 с. 

3. Вілл Кимлічка. Лібералізм і права  меншин.  Харків, 2001. 

4. Гавриленко І. Політична система суспільства//Політологічні читання. 

1993.- №1 

5. Гаврюшин О.И. Проблема власти в отечественной политологии. Грані. 

Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2000.  № 6 (14). С. 

83-85. 
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6. Давиденко В. В. Економічна функція сучасної держави. Держава і право : 

зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.  К., 2003.  Вип. 19.  С. 73-79. 

7. Задихайло Д. В. Економічна влада та економічне народовладдя: проблема 

правової регламентації.  Право та інновації. 2014.  № 1-2.  С. 5-11. 

8. Королько В.Г. Виборчі технології: порівняльний аналіз 1998 – 2002 років. 

9. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін 

соціальної структури українського суспільства.  К.: Соціологічна асоціація 

України, Інститут соціології НАН України. 2002.  c. 488-496. 

10. Кравчук В.М. Політичні партії та рухи (теоретико-правовий аспект). 

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.  2002.  

Вип. VІІІ. С. 12-16. 

11. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. Львів, 

1995. 

12. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз.  К., 1997. 

13. Радченко В. В. Власність і економічна влада: взаємозв’язок та практика в 

Україні. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип 

університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів 

університету за 2013 рік, 4-6 лютого 2014 року. К. : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2014.  с. 98-100. 

 
Рекомендована література до Теми 3:  
1. Капустинський В. Взаємозв’язок понять «судова влада», 

«правосуддя» і «судочинство у контексті сучасного реформування». Право 

України. 2012. № 9.  С. 363-368. 

2. Беляєва М. В. Політична суб’єктність держави в сфері 

народовладдя: конституційно-правові засади. Підприємництво, господарство і 

право.  2013. № 9.  С. 16-19.  

3. Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних 

політичних державах. Юридична Україна.  2012.  № 10.  С. 11-17. 

4. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, 

теорії, практики : [монографія]. Запоріжжя : Дике поле, 2005.  540 с. 

5. Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і 

практична реалізація : монографія. К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2004. 386 с. 

6. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: 

монографія. К. : Логос, 2007. 314 с. 

7. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: 

монографія. К. : Логос, 2007.  314 с. 

8. Жуган М. Принцип поділу влади : сучасні інтерпретації. Право 

України. 2011. № 2. С. 193-200. 

9. Жуков Є. В. Теоретико-методологічні засади розуміння форми 

державного устрою в добу інформатизації. Вісник Маріупольського державного 

університету. Серія: Право. 2013. № 5. С. 196-201. 

10. Кунцевич М. П. Функції виконавчої влади. Держава і право : зб. 

наук. праць. Юридичні і політичні науки.  К.,. 2013. Вип. 60. С. 140-146. 

11. Ле Дюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та 
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на практиці. Харків, 2002. 

12. Талдикін О.В. Субъекты и носители надгосударственной власти. 

Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, 

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. 

 
Рекомендована література до Теми 4:  
1. Власенко Н., Зосько С., Сиротич М. Україна на шляху до 

інформаційного суспільства: проблеми і здобутки.  К., 1995. 

2. Левченков О. І. Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на 

ефективність регулювання суспільних відносин. Бюлетень Міністерства 

юстиції України.  2014.  № 2.  С. 83-91. 

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

становлення, проблеми реалізації в інформаційному суспільстві Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013.  

№2. С.47 - 53. 

4. Пашуля Г. Я. Глобалізація як явище, що впливає на формування 

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 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013.  

№2.  С.47 - 53. 

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.  

С.189-193. 

8. Талдикін О.В. Ідеологічний фактор кризи інституту національної 

держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ.  Дніпропетровськ, 2014. № 1.  С. 49-56. (Фахове видання, 

включене до затвердженого ВАК переліку). 

9. Талдикін О.В. Наддержавна влада в умовах глобалізації. Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2016. 

№ 1. С. 26-33. 

10. Талдикін О.В. Субъекты и носители надгосударственной власти. 

Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, 

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 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (у заочній формі) «Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 27 січня 

2017 року м. Дніпро. Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2017. С. 45-50. 

12. Талдикін О.В. Поняття та класифікація квазідержав.  Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2017. № 1. С.70-80. 

 

 

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. 
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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.   
Начальник  
навчально-методичного відділу     Юлія ТЮРЯ 


