
Громадянознавство у системі шкільної освіти України 7 

1.2. Філософські концепції політичних 
теорій про картину світу 

 
Згідно з ученням Конфуція (551-479 рр. до н.е.) держава є великою 

патріархальною родиною, в якій влада правителя спирається виключно на його 
аторитет, що подібний до батьківського, та на відданих ідеї служіння спільній 
користі чиновників. 

Державний устрій, на думку Платона (428-348 рр. до н.е.), повинен 
відповідати устроєві людської душі. 

Привертає нашу увагу вчення Арістотеля (384-322 рр. до н.е.) про "правильні" 
й "неправильні" форми держави, де правильними (монархія, аристократія, а надто 
політія) вважаються ті, в яких влада вживається для спільної користі більшості 
або й усіх. 

Великого значення для ствердження в сучасному світі ліберально-
демократичного політичного устрою мала теорія "природного права" та пов’язана 
з нею теорія "суспільної угоди". На думку Томаса Гоббса (1588-1679), Джона 
Локка (1632-1704), Жан-Жака Руссо (1712-1778), кожна людина має від природи, 
із самого єства такі невід’ємні права, як право на життя, на володіння майном, на 
свободу й рівність. Але щоб здійснити ці права, щоб не втратити їх остаточно у 
"війні всіх проти всіх", люди змушені добровільно відмовлятися від їх частки і 
делегувати цю частку своїх прав структурам влади, державі, визнати за нею право 
певною мірою обмежувати свободу людського єства. 

Ідею про визначальну роль держави в її відносинах із громадянським 
суспільством висловив у своєму філософському вченні Георг Вільгельм Фрідріх 
Гегель (1770-1831). Громадянське суспільство як спонтанна сукупність 
соціальних груп має в постаті держави представника і захисника своїх інтересів. 
Держава узагальнює індивідуальні потреби, формулює спільну мету й забезпечує 
її здійснення, захищає право громадян на власність та свободу. 

Іммануїл Кант (1724-1804) висловлював переконання, що людина є істотою 
розумною, моральною і вільною, вона не потребує жодної зовнішньої опіки над 
собою, навіть і з боку держави. Право, державний закон – це вимушена 
компенсація поки що існуючої моральної недосконалості людей. 

До розряду політичних теорій фундаментального рівня слід віднести вчення 
Шарля-Луї Монтеск’є (1689-1755) про поділ влади. Розрізнення в структурі влади 
законодавчої, виконавчої та судової гілок, віднесення кожної з них до відання тієї 
чи іншої супільної верстви є, на думку мислителя, знаряддям запобігання 
зловживання владою, гарантією від її узурпації й беззаконня. 
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Прикладом політичної теорії фундаментального рівня є й розроблена в 
марксизмі на засадах економічного детермінізму та класової боротьби 
конфронтаційна концепція політики, держави і влади, згідно з якою все це є 
виявом і знаряддям панування одних людей над іншими.  

До теорії фундаментального рівня можна віднести концепцію "справедливого 
класу" Гастано Москі (1858-1941), за якою будь-яке суспільство ділиться на два 
класи, один з яких керує, інший – залишається керованим. 

Вільфредо Парето (1848-1923) належить теорія "еліт" ("еліта" існує в усіх 
суспільствах і керує ними, навіть коли зовні режим виглядає 
високодемократичним). 

За "залізної олігархії" Роберта Міхельса (1876-1936) більшість людей 
приречена підпадати під визначальний вплив меншості, бути "п'єдесталом" 
олігархії. 

Трохи згодом ідеї В.Парето і Г.Москі були розвинуті в теорії "елітної 
демократії" (Томас Дай, Хармон Зіглер, Роберт Міллс), ключові ідеї якої 
полягають у тому, що одна людина, як і вся маса, правити не може, на це здатна 
тільки організована, згуртована, компактна меншість, яка, монополізуючи владу, 
здійснює всі політичні функції управління суспільством і користується при цьому 
благами, з якими пов’язане її домінуюче становище. 

Складовими загальної течії елітної демократії, її відгалуженнями постали: 
концепція "технократії" (управління суспільством здійснюється за допомогою 
компетентних експертів, воно ідеально відповідає потребам НТР, мірі складності 
суспільних відносин та їх регулювання), теорія "масового 
суспільства" (суспільство складається із управлінських верств, які здатні 
приймати строго раціональні, оптимальні економічні й політичні рішення, та 
решти маси з властивою їй некомпетентністю, апатією та імпульсивною 
ірраціональністю), теорія "плюралістичної демократії" (Д.Рісмен, Д.Трумен) 
(державну політику визначають конкуруючі між собою численні еліти, які 
укладають угоди і домагаються компромісів), концепція "поліархії" (Роберт 
Даль) (управління більшості має доповнюватися гарантією прав меншості, 
свободою дій опозиції, чітким визначенням того, що представляє "народ") та інші. 

(Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. – К.: 
Тандем, 1996). 

  
 

 


