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Вид контролю

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

лекції

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної теми

Література, сторінки

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 8
Тема № 1. Предмет, структура та функції
політології
Тема № 2. Політична влада

5

2

5

2

Тема № 3. Політична ідеологія

6

2

-

4

Тема № 4. Політична система

8

2

2

4

Всього годин за семестр № 6

24

8

2

14

-

3
3

Консп
ект
Консп
ект
Консп
ект
Опиту
вання
залік

2. Методичні вказівки до семінарского заняття
Тема № 2-4: Політична влада. Політична ідеологія. Політична
система.
Семінарське заняття: Влада, політична система, держава, форми її
організації, громадянське суспільство та демократія.
Навчальна мета заняття: проаналізувати ключові політологічні
поняття, теорії середнього рівня, проблеми розбудови демократії.
Кількість годин – 2 години
Навчальні питання:
1. Поняття влади, політичної системи, їх структури та функції.
2. Держава, її теорії походження, ознаки та функції.
3. Форми організації державної влади, форми правління, державного устрою та
типологія політичних систем у сучасному світі.
4. Правова держава та громадянське суспільство (концепції, реалії).
5. Поняття демократії та різновиди її концепцій.
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6. Проблеми формування правової, демократичної держави та громадянського
суспільства в сучасній Україні.
1. Поняття влади, політичної системи, їх структури та функції.
Поняття «влада» – це здатність і можливість розпоряджатись чим-небудь,
ким-небудь за допомогою права, авторитету, волі, примусу, власності на
майно, капітал, інформацію. Серед різноманіття форм влади політична –
найуніверсальніша, бо здатна впливати на всі інші форми влади.
Основні тенденції розвитку політичної влади
шляхи досягнення
влади

перспективи
розвитку влади

пріоритет
знань, інформації

Категорія «політична система суспільства», запроваджена після того, як
почали поряд з державними органами з`явились громадські об’єднання, партії.
Існують два основні підходи до аналізу політичних систем
Соціологічний
Правовий
(від участі громадян у формуванні (сукупність
державних
влади до урахування їх інтересів при недержавних інституцій,
прийнятті рішень)
управляють суспільством)

і
які

Основні функції політичних систем у трьох напрямах
Легітимізація

Політична соціалізація

Стабілізація

П'ять основних сторін політичної системи
а) інституціональна (організації, установи);
б) регулятивна (норми, принципи);
в) функціональна (політичні функції, політичний процес, політичний режим);
г) ідеологічна (політичні погляди, політична свідомість та культура);
д) комунікативна (зв'язки, що об'єднують вказані елементи політичної
системи).
2. Держава, її теорії походження, ознаки та функції.
Держава — форма політичної самоорганізації суспільства, політикотериторіальний спосіб організації публічної влади, покликаний керувати
суспільними
процесами
шляхом
надання
своїм
велінням
загальнообов'язкового характеру та можливістю реалізації їх через примус.
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Теорії походження держави
Патріархальна (Арістотель); теологічна (Ф. Аквінський); договірна
(Т. Гоббс); насильницька (Дюрінг); психологічна (Л. Петражицький);
органічна (Г. Спенсер); технократична (Михайловський) та космічна чи
урологічна. Ще існує соціальна (Маркс, Енгельс) теорія походження
держави, яка основана на твердженні, що держава як апарат панування одного
класу над іншим виникла на засадах майнової нерівності, приватної власності
та формування класів, тому є апаратом насильства пануючого класу над
трудящими класами: робітників та селян.
Держава має чотири обов’язкові ознаки
Постійна
територія
(в її межах
повноваження
державної
влади)

Публічна влада, що
стоїть
над
суспільством,
видає
закони, забезпечує їх
виконання, має апарат
управління та примусу

Податкова
система, яка
дозволяє
утримувати
державні
органи

Державний
суверенітет
(внутрішній та
зовнішній)
–
повновладдя на
своїй території

Що стосується державної символіки (герба, гімну, прапора), то ці,
безумовно, важливі атрибути держави, є скоріше наслідком її заснування, ніж
обов’язковою ознакою. Проте, державний суверенітет, безумовно, передбачає
наявність державної символіки та державної мови як її підґрунтя.
Критерії класифікації основних функцій держави
Залежно
від
поділу влади
(законодавчі,
виконавчі,
судові,
координаційні)

Залежно від
їх ролі в
суспільстві
та
державі
(основні,
другорядні)

Залежно від
сфери
впливу,
здійснення
(внутрішні і
зовнішні)

Залежно
від
сфери
суспільного
життя
(економічні,
політичні,)

Залежно
від
терміну
виконання
(постійні,
тимчасові)

3. Форми організації державної влади, форми правління, державного
устрою та типологія політичних систем у сучасному світі.
Існують три основні форми організації державної влади
Форми правління

Державний устрій

Політичний режим

Різновиди форм правління (монархія та республіка) мають історичний
характер та відповідні властивості кожного. Парламентські форми правління в
сучасному світі існують як у конституційних монархіях, так і в демократичних
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республіках.
Класичною президентською республікою є США, де президент – глава
держави і виконавчої влади, а посади глави уряду (прем’єра) не існує.
Двопалатний парламент – Конгрес – має чітку систему противаг з президентом,
що дієво урівноважується незалежною судовою системою.
Німеччина, Італія, Австрія – парламентські республіки, там президенти
– лише формально глави держави, обираються парламентами, а фактично
найважливіша посадова особа – глава уряду (канцлер, прем’єр), який
представляє парламентську більшість.
Франція, Росія – президентсько-парламентські республіки, а Польща,
Хорватія – парламентсько-президентські, між якими є відмінності в
повноваженнях посадовців, але президентів там обирають усенародно.
Державно-територіальний устрій буває: унітарний (простий),
федеративний, конфедеративний та імперський (складний). Щодо
визначення типології політичних систем, існують різні критерії:
–
–
–
–
–

Типологія політичних систем
консенсусні, інтегративні, общинні;
відкриті, закриті; інструментальні, ідеологічні;
традиційні (патріархальні), змішані, сучасні;
демократичні, авторитарні, тоталітарні (класифікація за режимами);
формаційні (рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні).

Основи класифікації політичних режимів:
– принцип поділу влади; багатопартійність та наявність опозиції;
– принципи взаємовідносин громадянського суспільства з державою;
– дієвість законів, гарантії прав, свобод громадян, їх законослухняність.
Класифікація політичних режимів
Авторитарний

Тоталітарний

демократичний

Крім того, можливі риси, атавізми одного політичного режиму в іншому, а
інші різновиди політичних систем: інформаційні чи ідеологічні; закриті чи
відкриті тощо – переважно залежать саме від політичних режимів.
4. Правова держава та громадянське суспільство (концепції, реалії).
Правова держава – це задекларована, законодавчо закріплена мета
демократичного суспільства, вона має свої риси, принципи, хоча в повному
обсязі ніде не побудована, але рівень цивілізованості суспільства саме і
визначається в сучасному світі наближенням до її основних обов’язкових
ознак.
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У правовій державі державна влада – єдина, верховна, неподільна. Але
функції її діляться на гілки з дієвою системою противаг. Характер відносин
між громадянином і державою – ключове питання в правовій державі, яка,
підкоряючись праву, має як суб’єктивні права, так і обов’язки, залежно від
забезпечення прав і свобод громадян.
Сучасні характерні риси – принципи правової держави
- верховенство права і верховенство законів над політичною і фізичною силою;
- народ – єдине джерело влади, яка має бути розподілена на три гілки
(законодавчу, виконавчу, судову) з відповідною системою противаг;
- верховенство громадянського суспільства над державою;
- юридичне закріплення механізму гарантій основних прав і свобод людини;
- взаємоповага і взаємна відповідальність особи і держави;
- демократичний плюралізм і гласність, відносна свобода ЗМІ;
- достатній рівень політичної, правової культури.
Громадянське суспільство – провідна ознака правової держави, яка
гарантує його, але не втручається безпосередньо в його справи. Більше того,
справжня правова держава має бути зацікавлена в контролі над собою
громадянського суспільства, якщо воно має відповідний розвинений характер.
Особливу роль тут відіграють засоби масової інформації, які гарантують
прозорість діяльності влади та відкритість суспільства.
Основні риси громадянського суспільства
Людина,
її Пріоритет
Подолання
Плюралізм
в
свободи – вища суспільства над відчуження особи усіх
сферах
цінність!
державою.
від власності
життя
5. Поняття демократії та різновиди її концепцій.
Демократія (гр. demos, kration – народ і влада) – «народовладдя». За
Рузвельтом, «кращим свідченням любові до свободи є той стан, у якому
перебуває народ. Кожна людина повинна мати однакову з іншими можливість
проявити свою сутність».
Демократія – це не лише вільні вибори, плюралізм політичних
інтересів, а й достатній рівень політичної культури, законослухняності
громадян, чіткий механізм здійснення державної влади з верховенством
закону, права, соціальною справедливістю, взаємними обов’язками
громадянського суспільства та держави, народним суверенітетом (народ –
джерело влади).
Останнім часом політичні лідери різних політичних кольорів декларують
«демократію як диктатуру закону». Проте не всі закони демократичні по
своїй суті, інакше довелось би «шукати» демократію в нацистській
Німеччині, чи в сучасній Північній Кореї.
Поняття «диктатура» та «демократія» - це майже антоніми, несумісні речі
за основними ознаками! Водночас, це не означає, що демократія – це
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вседозволеність, яка не вимагає дотримання правових норм. З часів Римського
права добре відомі дві умови дієвості нормативно-правових актів, будьяких рішень влади: процедура (чіткий механізм реалізації); – санкції (до
порушників цих правових норм з відповідальними за їх застосування).
Основні сучасні риси демократії

Основні концепції демократії
Перша група

Друга група

- колективістські ідеї

- теорії безпосередньої демократії

(античність, Ж-Ж. Руссо,

(історичні форми античності,

марксизм – ленінізм)

Середньовіччя та сучасні плебісцити,

- ліберальні теорії

обговорення, вибори)

(лібералізм ХVІІІ – ХІХ ст.)

- концепції представницької

- плюралістичні ідеї

(репрезентативної) демократії

(«розумний егоїзм» ХХ ст.).

- ідеї елітарної демократії
(як представництво у владі найкращих).

6. Проблеми формування правової, демократичної держави та
громадянського суспільства в сучасній Україні.
Проблеми формування правової держави та громадянського суспільства в
Україні залишились і після прийняття Конституції 1996 року, де це було
декларовано, і через 10 років, коли вступили в силу суперечливі, поспіхом
прийняті конституційні зміни.
Народовладдя в Україні недостатньо просто декларувати, бо це робилося і
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в СРСР. Закріплення в ст.1 Конституції України демократичної, правової
держави, як і конкретизація цього в інших статтях – це сьогодні більше
декларація, ніж реальність.
Передусім потрібно дати правові, демократичні гарантії відповідно до
світових норм з чіткою процедурою реалізації та неодмінними,
невідворотними санкціями до порушників.
Особливу роль у формуванні справжньої демократії мають відіграти засоби
масової інформації, при чому саме журналісти повинні бути «сторожовими
псами демократії», а не «цуциками на обслуговуванні політиків». Необхідні
також належний рівень політичної освіченості, культури більшості народу.
Політологічний словник
Автократія – система правління, за якої необмежена верховна влада у
державі належить одній особі й не контролюється представницькими
органами.
Вотум – рішення, прийняте голосуванням. У парламентській практиці
часто виражає довіру чи не довіру урядові.
Інавгурація – урочиста церемонія вступу на посаду глави держави.
Легітимність – це морально-психологічне сприйняття влади громадянами,
визнання її права здійснювати управління соціальними процесами, згода,
готовність їй підпорядковуватися.
Плюралізм – різні позиції, що відображають розмаїтість інтересів.
Теми цільових виступів:
1. Авторитетність політичної влади.
2. Легітимність політичної влади.
3. Владні функції правоохоронних органів
Теми рефератів:
1. Чинники ефективності політичної влади.
2. Конституційні межі і порядок здійснення державної влади.
3. Роль і впливи виборчої системи на формування політичної влади в
Україні.
Література [1, 2, 3, 4, 5, 19, 26].
3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в інтернеті
Основна
1. Конституція України. - К. 2011.
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2. Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний
посібник. - К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. - 432 с.
3. Політична система сучасної України. Особливості становлення, тенденції
розвитку. - К.,-1998.
4. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко. –
2-е вид. – К.: Генеза, 2004. -736 с.
5. Політологія (за ред. Н.И. Сазонова).-Х.,2001.
6. Політологія /За ред. А.Колодій.- К.,2003.
7. Політологія /За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. -К., 2001.
8. Рудич Ф.М.Політологія. Підручник. - Київ.,-2005.
9. Себайн Д., Торсон Т. Історія політичної думки.-К.,1997.
10. Урін О.В. Політологія. Конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами
(шосте видання). - Кременчук.- 2010, - 323 с.
11. Шляхтун П. П. Політологія - К.,-2007.
Допоміжна
12 Арістотель Політика. Кн.3-4//Соч. :В 4Т.-Т.4-М.,1984.
13. Гоббс Т.Левиафан // Соч.: В 2Т.-Т.2.-М., 1991.
14. Головатий М. Проблеми і біль становлення української еліти //Нова
політика, 1999.- №2.- С.45-50.
15. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство.-К.,1997.
16. Куць О. Етнополітичні аспекти розбудови української держави.-Х.,1999.
17. Мала енциклопедія етнодержавознавства.-К.,1996.
18. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу. Історична
ретроспектива і сучасні реалії. К.,- 1998.
19. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. В 2-х т. – К. 1994.
20. Приходько С.М. Політичні аспекти теорії еліти в українській сучаснополітичній думці ХХ ст. – К., 1999.
21. Гончарова О. С., Матета О. А. Політична еліта України: лекційний курс і
практикум: Навчальний посібник. – Харків: Антиква, 2018. – 227 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://http://pidruchniki.ws/politologiya/
2. http://www.info-library.com.ua/

