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державності? 
4. Боротьба за українську  державність в ХХ столітті, 
основні етапи. 

План 
1. Політика як соціальне явище. Сутність, структура  і 
функції політики . 
2. Політична влада  та форми її здійснення. Сутність , 
джерела, структурний  зміст політичної  влади. 

Теми рефератів 

Те
ма

 4
 

Політика і влада 
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1. Палітра політичних інтересів в сучасному українському суспільстві і їх 
закономірність. 

2. Проблеми влади в Конституції України (1996) в порівнянні з 
Конституцією Пилипа Орлика, Конституціями УРСР 1919, 1929, 1937, 
1978 р.р. 

3. Основні концепції влади. 
4. В.Липинський, Д.Донцов і М.Вебер (кожний окремо) про джерела і 

різновиди політичної влади в суспільстві. 
5. Молодь України в соціальній структурі і її вплив не політико-владні 

відносини. 

Основні категорії та поняття 
Політика · політична сфера · легітимація · олігархія · демократія · панування · харизма · 

плутократія · субстанція · влада · політична влада · форма політики · монархія · бюрократія · 
консенсус. 

Методичні рекомендації 
1. Приступаючи по вивчення теми, необхідно відмітити, що вихідним є 

поняття "політика". Правильне і ясне розуміння цього поняття – це ключ до 
глибокого усвідомлення і теми, і політології, її особливостей і змісту. 

Політика – одне з найбільш поширених і багатозначних слів. У 
повсякденному житті політикою часто називають спрямовану діяльність 
керівника держави, або партії, фірми і т.ін. Під політикою розуміють також 
мистецтво можливого, а нерідко характеризують її як "брудну справу". 

Наукове тлумачення поняття "політика" відрізняється від повсякденного, по-
перше, логічною аргументацією, по-друге, узагальненням і систематизацією. 

Необхідно виділити декілька методологічних підходів до визначення поняття 
"політика": соціологічний, субстанціональний і системний. 

При соціологічному визначенні політики звертають увагу на її зв’язок з 
іншими суспільними явищами: економікою, соціальними групами, правом, 
мораллю, культурою, релігією тощо. Наприклад, економічні визначення політики 
характеризують її як надбудову над економічним базисом, як концентрований 
вираз економіки, потреб, інтересів. 

Стратифікаційне (соціальне) визначення політики за основу бере 
суперництво різноманітних зацікавлених груп, які забезпечують баланс, рівновагу 
суспільних інтересів. 

Етичне визначення політики розглядає це явище під кутом зору ідеалів, норм, 
цінностей, цілей. 

Субстанціональний напрямок визначення політики передбачає розкриття 
першооснови, із якої складається політика. Одне з поширених визначень цього 
напрямку: "Політика – це дія, яка спрямована на владу". Політика, як зазначав 
М.Вебер, це "прагнення до участі у владі, або здійснення впливу на розподіл 
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влади, чи то між державами, чи то всередині держави між групами людей, які 
вона в собі містить" (Вебер М. Вибрані твори. – М., 1990. – С. 646). Деякі із 
прибічників "владного" підходу до політики акцентують свою увагу на мистецтві, 
техніці, способах і засобах її використання. “Владні" визначення політики 
розкривають її сутність. Ці визначення конкретизуються і доповнюються з 
допомогою інституціональних дефініцій. Останні характеризують політику через 
організації, інститути, в які втілюється і матеріалізується влада, і перш за все – це 
держава. 

Системний напрямок характеризує політику як процес підготовки, прийняття 
і практичної реалізації загальних для всього суспільства рішень. 

Проаналізувавши дані методологічні підходи до визначення поняття 
"політика", можна зробити такі висновки: 

1. Політика – це сфера суспільного життя, яка виникла внаслідок необхідності 
узгоджувати і підпорядковувати приватні інтереси більш загальним. 

2. Політика – не лише механізм класового панування й пригноблення одних 
соціальних груп іншими, а ще й засіб організації, підтримання певного порядку в 
суспільстві, узгодження інтересів окремих спільностей, а також розв’язання 
суспільних суперечностей. 

При розгляді структури політики звертають увагу на її форму, зміст і 
політичні відносини. Під формою політики слід розуміти її організаційну 
структуру, інститути, які надають їй сталості і дозволяють регулювати політичну 
поведінку людей. 

Форма політики реально втілюється в державі, партіях, законах, політичних і 
правових нормах. 

Зміст політики відтворюється в її цілях і цінностях, в проблемах, які вона 
вирішує, в мотивах і механізмах прийняття політичних рішень. 

В політичних відношеннях відтворюється складний, багатосуб’єктний і 
конфліктний характер політичної діяльності, проява її як відношень різних 
соціальних груп, організацій і індивідів. 

Форма, зміст і процес не вичерпують будову політики. Виділяють такі 
відносно самостійні елементи: політичну свідомість, яка включає внутрішній світ, 
менталітет, цінності орієнтації і установки, політичні погляди, теорії та інше; 
нормативні ідеї: програмні і виборчі платформи політичних партій, груп; 
політико-правові норми; інститути влади та інше. 

Завершуючи розгляд першого питання, слід звернути увагу на функції 
політики. До них відноситься, перш за все, ціннісно-орієнтаційна функція. 
Політика відображає життєво важливі інтереси соціальних груп, дає визначення 
колективних цілей, програм суспільного розвитку. Політика здійснює функції 
управління і керівництва політичними і суспільними процесами в інтересах 
окремих соціальних груп  і суспільства в цілому, розв’язує соціальні та політичні 
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протиріччя. Сприяючи реалізації певних інтересів, цілей, політика здійснює 
інноваційну функцію. Саме політика створює нові форми організації суспільства. 
Здійснюючи управління різними сторонами життя, політика, як соціальний 
інститут, інтегрує розвиток різних сфер суспільства, тобто здійснює інтегруючу 
функцію. Нарешті, політика як специфічне середовище соціалізації здійснює 
функцію виховання, формування особистості. 

2. Переходячи до розгляду другого питання, треба мати на увазі, що влада – 
це центральна категорія політичної науки. З нею пов’язано чимало понять і 
термінів: автократія, самовладдя, аристократія, бюрократія, демократія, 
охлократія, партократія, плутократія, теократія, анархія, монархія, олігархія та ін. 

Поширеним тлумаченням влади є ототожнення її з пануванням і 
визначення як права, здатності і можливості впливати на когось, примушувати до 
певних дій, розпоряджатися поведінкою людей за допомогою примусу, закону, 
авторитету. 

Термін "панування" означає певну сукупність заходів, норм, вимог і 
організаційних структур, за допомогою яких панівна верства змушує обмежувати 
свободу людей, створює і підтримує умови для переважного задоволення своїх 
інтересів. Панування і є першою ознакою влади. Але панування тільки тоді стає 
владою, коли до сили примусу додається авторитетність, яка виправдовує цей 
примус, яка розглядає будь-яке обмеження свободи особистості як вимушену 
необхідність. 

Другою визначальною рисою влади є її обгрунтованість, виправданість, 
правомірність застосування сили й обмеження свободи. Ця ознака отримала назву 
легітимності влади. Легітимація влади (від латин. legitimus –  законний) – це 
визнання  або підтвердження законності чиїхось прав, повноважень, загальних 
рішень; це згода громадян з правом одних впливати на інших. 

Таким чином, влада –  є свідомий   цілеспрямований процес, в ході якого 
визначаються цілі, шляхи, засоби розвитку суспільства, організується 
діяльність його членів. Влада забезпечує порядок, тобто приводить поведінку 
суб’єктів у відповідність з нормами і цінностями, які необхідні для суспільної 
системи. 

Влада – це і соціальний інститут, і порядок відносин, і цілеспрямована 
діяльність по створенню органiзації, підтриманню стабільності і порядку. 

Необхідно звернути увагу на типи легітимації влади. Заслуговує уваги 
класифікація М.Вебера. Він виділив: традиційну легітимність (грунтується на вірі 
у непорушність, священність давніх порядків, звичаїв); харизматичну (передбачає 
особисту відданість керівникові, вождю, пов’язану з вірою у його особливі якості, 
священний дар – харизму); і раціонально-правову, демократичну легітимність) 
(передбачає правову державу, де всі підпорядковані закону, а не особистості 
керівника). 
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При розгляді влади необхідно звернути увагу на те, що зароджувалась вона як 
концентроване вираження спільних інтересів, як втілення єдиної соціальної волі, 
як відбиття потреби спільності у збереженні своєї цілісності. 

Далі слід звернути увагу на види влади. Розрізняють владу державну і 
політичну. Суб’єктом державної влади є суспільство взагалі. Наступною ознакою 
державної влади є її територіальна організація (офіційно встановлений державний 
кордон). Зміст державної влади – існування суспільства, його оптимальне 
функціонування. Державна влада здійснюється за допомогою спеціального 
управлінського апарату. 

Політична влада на відміну від державної поширюється на членів відповідної 
політичної організації та осіб, що їй співчувають. Політична влада може 
"переходити" межі країни. Звідси маємо такі ознаки політичної влади як 
тенденційність, упередженість, кон’юнктурність, спрямованість на суперництво і 
протиборство. Політична влада – це певний характер відносин між великими 
групами людей, соціальними угрупуваннями, це домінування або прагнення до 
домінування інтересів одних верств над усіма іншими. 

Поряд із поділом влади на політичну і державну існує ще поділ самої 
державної влади на її складові: законодавчу, виконавчу і судову. Цікаво 
простежити історичний аспект цієї проблеми, а також поміркувати над терміном 
"публічна влада". 

Головна ідея принципу поділу влади полягає не у самому тільки відокремлені 
"гілок" державної влади та розрізненні їхніх функцій, а у запобіганні цілковитому 
зосередженню всієї влади в руках однієї особи або якоїсь однієї політичної сили. 

З поділом влади пов’язана ще одна проблема – періодичність змінюваності 
влади, оновлення її персонального складу. Неможливість періодично оновлювати 
владу приводить до її занепаду і невідповідності потребам життя. 

Серед функцій політичної влади найважливішими є управління, організація, 
контроль і розподіл. Всі ці напрямки в реалізації влади зливаються в одну 
"сукупну функцію" – функцію підтримання цілісності суспільства, координації та 
узгодження суспільних інтересів, досягнення консенсусу з життєво важливих 
питань. 

Слід звернути увагу на структуру політичної влади: пануючий суспільний 
інтерес; воля, яка його виражає; засоби забезпечення даного інтересу. 

І завершити семінарське заняття пропонується розглядом концепцій влади. 
Найдавнішою вважають легітимістську, головна ідея якої полягає в абсолютизації 
правових основ влади, уявлень про закон як її основне джерело. Реляціоністська 
теорія розглядає владу як міжособові стосунки. 

Заслуговують уваги і такі теорії: "опору", "обміну ресурсами", "розподілу зон 
впливу", "соціальної дії", "технологічного детермінізму" та інші. 

Викладене дає підставу для висновку, що політика і влада мають 
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багатоструктурний зміст, відтворюють практично всі сторони суспільних 
відносин, будучи водночас їх елементами. Політика, влада і владні відносини 
історично тим ефективніші, чим більший потенціал загальнолюдських цінностей 
у них міститься і чим досконаліший у зв’язку з цим їхній вплив на суспільне і 
особисте життя. 
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Запитання для дискусії 
1. В чому полягає різниця між категоріями "влада" і "авторитет"? 
2. Чи може бути влада нелегітимною? 
3. Що є першоджерелом будь-якої влади? 
4. Чи можна говорити про "моральність" влади? 


