
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 

О.Ю. Висоцький 
 
 
 

ПОЛІТОЛОГІЯ 
 
 

Частина І 
 
 

 

 

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2012 



 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

О.Ю. Висоцький 

 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

 

Частина І 
 

 

 

 

 

  

Затверджено на засіданні Вченої ради академії 

як навчальний посібник. Протокол № 8 від 29.10.2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2012 



 

 

 

2

УДК 32.001 
ББК 66.0 
В 53 

 

Висоцький О.Ю. Політологія: навчальний посібник. – Частина І. 

– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 52 с. 

 

 
   Зміст першої частини навчального посібника стосується 

предмета та методології політології, історії зарубіжної та 

вітчизняної політичної думки. Розглядається людина як 

об’єкт і суб’єкт політики.  

   Призначений для студентів усіх напрямів.  

   Бібліогр.: 6 найм. 
 

   Друкується за авторською редакцією 

 

 

 

 

 

 

 
Відповідальний за випуск І.А.Побочий, д-р політ.наук, проф., завідувач 

кафедри соціології та політології НМетАУ 

 

Рецензенти: В.В. Кривошеїн, д-р політ.наук, доц. (ДНУ) 

 В.І. Палагута, д-р філос. наук, проф. (НМетАУ) 

 
 © Висоцький О.Ю., 2012 
 © Національна металургійна академія  

України, 2012 

 



 

 

 

3

ПЕРЕДМОВА 

 

Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Вона вивчає 
політичне життя суспільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись у 
таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичної еліти, партій, 
лідерів, соціальних верств і народних мас, сприяє виробленню світоглядних і 
ціннісних настанов, вмінню пов'язувати політичні знання із суспільно-
політичною практикою. Закорінені в давніх часах спроби збагнути особливості 
політичного розвитку людської цивілізації постійно розвиваються і 
вдосконалюються, збагачуючи світову суспільно-політичну думку, синтезуючи 
й систематизуючи політичні знання. Актуальність вивчення даного курсу 
виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців 
необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні 
завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання 
в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно 
стала провідною науковою дисципліною, ефективним засобом формування 
громадянського суспільства.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Політологія» є надання 
теоретичних відомостей з політичних концепцій та технологій політичної 
діяльності, формування необхідних вмінь раціонально-критичного осмислення 
політичних подій та явищ, приділяючи при цьому виявленню та аналізу 
сутності, закономірностей, тенденцій, рушійних сил та суперечностей 
функціонування й розвитку політичних процесів, інститутів та інших 
політичних феноменів. Це повинно допомогти майбутнім фахівцям приймати 
виваженні рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського 
суспільства, інтеграції його у світове співтовариство. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Політологія» фахівець 
повинен знати:  

– теоретико-методологічні засади політології;  
– сутність, закономірності, сучасні тенденції, рушійні сили та суперечності 

функціонування й розвитку політичних процесів, інститутів та інших 
політичних феноменів. 

Підготовлений фахівець повинен вміти:  
– раціонально-критично осмислювати політичні події та явища; визначати 
власне ставлення до поточної політичної ситуації;  

– формувати адекватну політичним реаліям модель політичної поведінки. 
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ЛЕКЦІЯ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТОЛОГІЇ 
 

1.Політологія як наука, її виникнення, предмет та об’єкт 

2. Основні функції політології 

3. Основні методи політології 

4. Основні категорії політології 

 

1. Політологія як наука, її виникнення, предмет та об’єкт 
 
Політологія (назва походить від грецьких слів πολιτικός – громадський, 

πολίτης – громадянин, πόλις – місто, держава; λόγος – вчення) або політична 
наука – наука про політику, тобто про особливу сферу життєдіяльності людей, 
пов'язану з владними відносинами, з державно-політичною організацією 
суспільства, політичними інститутами, принципами, нормами, дія яких 
визначає функціонування суспільства, взаємини між людьми, суспільством і 
державою. 

Політологія як наука пройшла досить тривалий період становлення та 
оформлення. Процес становлення та розвитку політології пов’язаний з двома 
великими періодами: донауковим і науковим.  

Донауковий період розвитку політології можна поділити на два етапи: 
Архаїчний період (Античність – Новий час) – відбувається накопичення й 

апробування знань про політику, політичні процеси і методи завоювання та 
утримання влади правителів. 

Імпресіоністський період (Новий час – середина ХIХ ст.) – формування 
найважливіших уявлень про політичну сферу. На перший план висувається 
проблема політичного як особливої сфери життєдіяльності людини (Н. 
Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс, Б. Спіноза та ін.). У період із середини ХVIII 
ст. до середини ХIХ ст. були сформульовані головні підходи, на базі яких стало 
можливим розробляти різні політичні теорії. 

Починаючи з кінця ХІХ – початку ХХ ст. політологія переходить в якісно 
новий, науковий період свого розвитку – відбувається інституціалізація 
політології, її виокремлення із сфери соціогуманітарного знання в самостійну 
наукову дисципліну з власним предметом дослідження, методологією, 
методами. У цей час були сформульовані основні критерії розмежування 
природничих і суспільних наук. Якщо перші стосувались до генералізуючих 
наук, у яких переважали загальні закономірності розвитку і суворо обмежені 
причинно-наслідкові зв’язки, то другі належали до індивідуалізованих наук, у 
яких переважали індивідуальні неповторні феномени і події. 

Зародки викладення політичних знань можна знайти ще в середньовічних 
університетах. Вперше формальне викладення політики почалося в 1613 р. у 
Нідерландах у Лейденському університеті. У Швеції в 1622 р. в університеті 
Упсали була заснована кафедра з ораторства та політики, а в Академії Або в 
1640 р. була створена кафедра політики та історії. Хоча знання, що 
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викладалися, досить сильно відрізнялися від сучасного уявлення про політику, 
однак це свідчить про визнання важливості та необхідності окремої галузі знань 
про політику. 

В європейських університетах у сучасному розумінні слово «політика» 
почало вживатися з середини ХІХ ст. У Європі вперше професійна підготовка 
спеціалістів із історії та політики розпочалася в 1889 р. у Швеції в університеті 
Лунд, а в 1901 р. у Гетенбурзькому університеті розпочалася підготовка 
спеціалістів із політичних наук. У 1893 р. у Бельгії в Католицькому 
університеті Лоувейна та Вільному університеті Брюсселя були засновані 
факультети з політичних та соціальних наук.  

Першою з країн англо-саксонської групи, де почався процес 
інституціоналізації політичних наук, була Ірландія: у Католицькому 
університеті Дубліна (нині – Університетський коледж Дубліна) у 1855 р. була 
створена кафедра із соціальної та політичної науки, на основі якої згодом був 
утворений факультет етики та політики.  

У США розвиток політичних знань йшов більш стрімкими в порівнянні з 
Європою темпами. Перша інавгурація професора з історії та політичних наук 
відбулася в Колумбійському університеті в 1857 р. Ним став Френсіс Лейбер, 
який цього ж року започаткував курс лекцій з політичної теорії, а в 1880 р. 
відкрив вищу школу політичної науки.  

У 1868 р. у Корнуелльському університеті був створений факультет 
історії, соціальних та політичних наук, у 1876 р. відбувся перший випуск 
фахівців за програмою «Історія та політичні науки» в університеті Джона 
Хопкінса. Окремі факультети з політичних наук були створені в багатьох 
університетах США. Вже в 1914 р. із 534 коледжів у 200 викладалися курси з 
політичних наук і 40 мали кафедри політичних наук. 

Поширенню політичних знань у світі сприяло створення національних 
асоціацій політичних наук. Хоча в Європі ще в 1900 р. відбувся конгрес із 
політичних наук (м. Париж), саме в Північній Америці були створені перші 
професійні асоціації політологів: у 1903 р. організована Американська асоціація 
з політичних наук, а в 1913 р. – Канадська асоціація політологів. У міжвоєнний 
період у Стокгольмі відбувся конгрес з політичних наук (1930 р.), була 
створена група «Політичне та Економічне планування» у Великобританії 
(1931 р.), організовані асоціації в Китаї (1932 р.), у Японії (1948 р.), у Франції 
(1949 р.). 

Після Другої світової війни під егідою ЮНЕСКО при безпосередній 
участі професора політичних наук Принстонського університету Вільяма 
Еберштейна, який почав працювати в цій структурі ООН з лютого 1948 р., була 
створена Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН).  

Після започаткування МАПН процес створення національних асоціацій 
значно активізувався: в 1950 р. організовані асоціації в Данії, Ізраїлі, Пакистані, 
Польщі, Швеції, Швейцарії, Великобританії, у 1951 р. – в Австрії, Бельгії, 
Німеччині, у 1952 р. – у Бразилії та Італії. Асоціації політичної науки були 
створені й у соціалістичних країнах: у 1954 р. у Югославії, у 1964 р. у 
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Чехословаччині, у 1968 р. у Болгарії, Угорщині та Румунії. Були сформовані 
також регіональні асоціації: в 1973 р. Африканська асоціація політичних наук 
та Азіатсько-Тихоокеанська асоціація політичних наук. Поза МАПН 
сформувалися Скандинавська асоціація політичних наук та Європейський 
консорціум з політичних досліджень. 

У 1960 р. у СРСР створюється Всесоюзна асоціація політичних наук 
(цікаво, що від СРСР колективним членом МАПН ще в 1955 р. стала Радянська 
організація культурних зв’язків). Незважаючи на існування Всесоюзної 
асоціації політичних наук, політологія була поза законом, розглядалася 
переважно як «буржуазна псевдонаука». Лише в 1989 р. Державним комітетом 
СРСР з науки і техніки була офіційно затверджена номенклатура 
спеціальностей наукових працівників під загальною назвою «Політичні науки», 
де вперше передбачалася спеціалізація з політичних наук і можливість захисту 
кандидатських та докторських дисертацій, присвоєння вчених ступенів 
кандидата і доктора політичних наук.  

В Україні підготовка фахівців за спеціальністю «Політологія» 
розпочалася в 1989 р. в Київському університеті ім. Т. Шевченка; у 1990 р. 
Дніпропетровський університет розпочав підготовку політологів. Зараз 
підготовка політологів здійснюється у 12 державних і 2 недержавних ВНЗ ІV 
рівня акредитації.  

У квітні 1991 р. засновується Українська асоціація політологів, у 1992 р. – 
Українська асоціація молодих політологів і політиків, у 1995 р. – Асоціація 
політичних психологів України та Українська асоціація паблік рілейшенз. У 
квітні 1993 р. створюється Українська академія політичних наук, яка у своїй 
структурі має три галузевих відділення: історії політичної думки; методології і 
теорії політики; прикладної політології. У 2001 р. створюється Асоціація 
українських політологів. 

У 1992 р. засновується Національний інститут стратегічних досліджень – 
урядовий науково-дослідницький центр політичного і економічного аналізу й 
прогнозування. У системі НАН України виникає Інститут національних 
відносин і політології (нині – Інститут політичних та етнонаціональних 
досліджень ім. І. Кураса), в Інституті філософії НАН України створюється 
відділення політичних досліджень. Пізніше АПН України засновує Науково-
практичний центр політичної психології (нині – Інститут соціальної та 
політичної психології). 

Паралельно з державними та академічними засновуються недержавні 
політологічні структури, серед яких найбільш авторитетним став Інститут 
посткомуністичного суспільства (нині – Інститут політики). Створюються 
центри політологічних досліджень при Київському, Донецькому та 
Львівському національних університетах. 

Предметна сфера політології формувалася доволі тривалий час, остаточно 
вона була оформлена на світовому симпозіумі з політичних наук, який відбувся 
в Сан-Франциско (США) у 1949 р. Саме на цьому форумі політичних науковців 
було прийняте рішення для позначення наукової дисципліни, сферою вивчення 
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якої є світ політичного, вживати термін «політична наука». До предмета 
політичної науки були віднесені такі сфери вивчення: 

1. Політична теорія: а) політична теорія; б) історія політичних ідей. 
2. Політичні інститути: а) конституція; б) центральне правління; в) 

регіональне та місцеве управління; г) громадське адміністрування; д) 
економічні та соціальні функції управління; є) порівняння політичних 
інститутів. 

3. Партії, групи та громадська думка: а) політичні партії; б) групи та 
асоціації; в) участь громадян в управлінні та адмініструванні; г) громадська 
думка. 

4. Міжнародні відносини: а) міжнародна політика; б) міжнародні 
організації та адміністрування; в) міжнародне законодавство. 

Незавершеність соціальної діяльності та дійсності залишає місце для 
різних шляхів і напрямів їх розвитку та відповідно різних інтерпретацій, що 
зовсім не виключає збереження деякої одноманітності в перебігу й розгортанні 
політичних явищ і процесів. Тому пізнання соціально-політичного неможливо 
підняти до рівня науки шляхом застосування індуктивних методів природничих 
наук. Політологія – це природнича наука лише в тому смислі, що особи і 
політичні інститути є об’єктивно існуючі феномени, діяльність яких 
здійснюється до певних закономірностей і які підлягають квантифікації, 
кількісному вимірюванню і математичним методам аналізу. Однак намагання 
знайти математично точні визначення і формулювання, які дозволили б 
втиснути в їх рамки все розмаїття реального життя, неефективні. Чітко 
сформульовані логічні теорії, приваблюючи своєю стрункістю, насправді 
виявляються досить спрощеними і механістичними. 

Традиційно, аж до ХІХ ст., у політичній науці переважали нормативні 
знання. Головні зусилля були зосереджені на пошуках ідеального політичного 
устрою, який забезпечив би максимальне громадське благо або ж найкращу 
реалізацію притаманних людині природних прав. Політичні теорії можна було 
оцінювати не стільки як істинні чи хибні, скільки як гарні чи погані, соціально 
корисні чи шкідливі, гуманні чи негуманні, прогресивні чи реакційні (ціннісний 
аспект). 

Нормативні знання і тепер становлять найважливішу складову частину 
політології. Виходячи із загальнолюдських цінностей дається оцінка 
політичного ладу, ведеться пошук найкращих, найбільш ефективних 
політичних інститутів, методів управління, способів розв’язання соціальних 
конфліктів та ін. 

Істинність нормативного знання конвенціональна, тобто залежить від 
визнання людьми. Нормативне знання неможливо верифікувати, його неможна 
перевірити, отже, його не можна фальсифікувати, тобто спростувати. Водночас 
залежність частини політичних знань від їх визнання людьми не означає, що 
вони абсолютно релятивні, оскільки, за великим рахунком, людська 
самосвідомість, прийняття чи неприйняття ними тих чи інших політичних 
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теорій та ідей багато в чому детерміновані рівнем матеріально-технічного, 
економічного, політичного і соціально-культурного розвитку. 

Крім нормативних у політології існують і неконвенціональні знання, які 
адекватно відображають реальні політичні процеси та явища й не залежать від 
людської свідомості.  

Неконвенціональні знання можна розподілити на дескриптивні (описові) 
та каузальні (причинні) знання. Дескриптивні знання являють собою науковий 
опис реальних подій і фактів. Це перш за все статистичні дані, результати 
опитувань, спостережень тощо. Каузальні знання розкривають причинно-
наслідкові зв’язки між різними соціальними і політичними явищами. Ці 
неконвенціональні знання базуються на емпіричних даних та мають бути 
верифіковані, що означає можливість інших дослідників, використовуючи ті ж 
самі процедури, отримати той же результат. 

Неконвенціональні знання можуть бути достовірними, тобто в істинності 
яких не можна сумніватися, та імовірнісними.  

Достовірні знання фіксують два аспекти: істинність отриманого знання 
та впевненість (безсумнівність) у цьому. Перше звичайно здійснюється у формі 
практичного підтвердження або логічного доведення (емпірична і теоретична 
верифікація). Друге – залежить від логічного обґрунтування і від особистості 
дослідника, тобто має суб’єктивний характер, воно фіксує знання істинності як 
оцінку міри відповідності отриманого знання об’єктові. 

Імовірнісне знання не має абсолютної обґрунтованості та достовірності. 
Об’єктивно воно обумовлено складністю, багатовимірністю і розмаїттям явищ 
соціально-політичної дійсності. Воно дозволяє «вловлювати» специфіку 
громадсько-політичної взаємодії через імовірнісні залежності та статистичну 
обробку даних. 

Незважаючи на наявність нормативного знання, політологія все ж є 
сферою наукового пізнання. Вона, як і будь-яка інша наука, являє собою не 
тільки систему наукових знань, але й включає існування певних наукових 
співтовариств, а також діяльність з отримання нових знань і самі ці знання. 

Як і кожна наука, політологія має свій об’єкт і специфічний предмет 
дослідження. 

Взагалі під об’єктом пізнання (дослідження) розуміється те, на що 
направлена предметно-практична і пізнавальна діяльність суб’єкта. Іншими 
словами, об’єктом тої чи іншої науки є та частина об’єктивної чи суб’єктивної 
реальності, яка досліджується суб’єктом пізнання. Предметом науки 
виступають ті сторони, ознаки, властивості, відносини досліджуваного об’єкта, 
які підлягають аналізу. 

Що стосується об’єкту політології, тобто того, на що спрямовано 
пізнання, дослідження в цій науці, то ним є політика, політичне, 
політична дійсність, політична реальність або політична сфера 
суспільства. В предмет політології входять: 

1. Політичні погляди, ідеї, концепції, теорії, політична свідомість; 
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2. Політичні інтереси, зв’язки, дії, взаємодії, відносини; 
3. Політичні цінності, норми, політична культура; 
4. Політичні групи, об’єднання, партії і т.п.; 
5. Політичні інститути, організації, установи; 
6. Політичні процеси, діяльність та ін. 

 
2. Основні функції політології 
 

Як і інші соціальні науки політологія покликана виконувати цілу низку 
функцій, які можна згрупувати в три класи: науково-теоретичні, практико-
інструментальні та культурно-виховні.  

Цей поділ обумовлений тим, що політична наука містить дві частини – 
теоретичну (загальну) і практичну (прикладну). Причому вони знаходяться між 
собою в нерозривній єдності. Політична теорія є практичною в тому смислі, що 
створюється не для того, щоб «просто зрозуміти» будь-який соціально-
політичний феномен, а зрозуміти таким чином, щоб змінити його за певних 
умов або поставити під контроль. Політична наука своїми засобами і методами 
дозволяє зануритися в таємниці політики і розкрити справжню суть діяльності 
політичних лідерів, еліти, партій, політичної поведінці мас тощо.  

Науково-теоретичні функції забезпечують вивчення теоретичних 
питань політики й підрозділяються на такі функції: 

– методологічна, за допомогою якої обґрунтовується теоретико-
методологічні принципи дослідження політичних феноменів, інститутів, 
процесів, а також можливість застосування конкретних методів і прийомів 
соціального пізнання щодо політичних об’єктів. Крім того, політологія виконує 
методологічну функцію не лише як внутрішню, забезпечуючи власні потреби в 
методологічному обґрунтуванні. Політологія надає методологію та методи 
дослідження політичних аспектів соціальних явищ, які є предметом інших 
соціальних наук, оскільки будь-яке соціальне явище тією чи іншою мірою 
містить політичний аспект; 

– пошуково-прогностична, яка полягає в тому, що дії дослідника 
спрямовані на прогноз майбутніх станів досліджуваних явищ і процесів та 
забезпечення пошуку потрібної інформації (пошукові прогнози); 

– пояснювальна, коли розкриваються шляхи і способи отримання 
знання, а також його структура, істинність і достовірність; 

– кумулятивна, яка полягає в тому, що політична наука розширює 
горизонт соціального пізнання, накопичує теоретико-методологічний досвід 
соціального пізнання. 

Науково-теоретичні функції політичної науки забезпечують збільшення 
політологічного знання та вирішують наукові проблеми, пов’язані з 
формуванням знання про політичну діяльність, описом, поясненням і 
розумінням процесів політичного розвитку, розробкою концептуального 
апарата політології, методології й методів політологічного дослідження. Тим 
самим виконуються суто гносеологічні завдання: формується науково-
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теоретичний фундамент політології, вивчаються об’єктивні умови, що 
забезпечують стійкість суспільства в цілому і політичної системи зокрема; 
здійснюється діалектичне співвідношення кількісних і якісних переходів і 
взаємопереходів у політичному житті; виявляються закономірності виникнення, 
розвитку і вдосконалення політичної системи; визначається ступінь, глибина і 
форма впливу політики на об’єктивний процес розвитку держави і суспільства; 
простежується діалектика взаємовідносин держави і громадянського 
суспільства; визначаються тенденції розвитку політичної культури; 
розробляється методологія дослідження політичних систем, партій і 
організацій, політичної поведінки громадян; формуються нові наукові категорії 
і поняття тощо.  

П р а к т и к о - і н с т р у м е н т а л ь н і  ф у н к ц і ї  забезпечують аналіз 
конкретних політичних подій і надання рекомендацій для прийняття 
політичних рішень та підрозділяються на такі функції: 

– аналітико-експертна, яка забезпечує всебічне вивчення політичних 
явищ, подій, ситуації, формулювання рекомендацій щодо впровадження 
адекватних заходів щодо їх поліпшення; 

– оцінна, за допомогою якої надається характеристика поточної 
політичної обстановки, визначається слабкі й сильні сторони запропонованих 
рішень, загрози й переваги, пов’язані із розвитком даної обстановки; 

– нормативно-прогностична, яка дозволяє визначати цілі діяльності й 
відповідно до них будувати заходи ефективної діяльності;  

– консультативно-технологічна, яка конкретизує комплекс заходів 
щодо покращання політичної ситуації, поліпшення становища політичних 
акторів, забезпечує розробку конкретних засобів, прийомів і дій політичної 
діяльності.  

Практико-інструментальні функції політичної науки забезпечують 
отримання практичної користі та вирішують наукові проблеми, пов’язані із 
перетворенням політичної дійсності, аналізом шляхів і засобів 
цілеспрямованого впливу на політичні процеси. Тим отже, виконуються суто 
праксеологічні завдання, формується практико-інструментальне поле 
застосування політичної теорії, вивчаються: основні учасники політичних подій 
та їхня ієрархія; партії; юрба і політична аудиторія; регіональні (територіальні), 
релігійно-етнічні та соціально-економічні групи; роль учасників політичних 
подій у ході прийняття політичних рішень та їх реалізація; динаміка політичних 
процесів і систем; політична обстановка, її аналіз і врахування в політичній 
практиці; використання структурно-логічної моделі суспільства в аналізі 
конкретної політичної ситуації; рівень сили (політичної ваги) учасників 
політичних подій, їх інтереси, пов’язані із завоюванням і утриманням 
політичної влади; розстановка громадсько-політичних сил та її основні 
методики; нові інформаційні технології в політиці, моделювання політичних 
процесів, політичне прогнозування, застосування комп’ютерних технологій у 
політиці; вибори в органи політичної влади і технологія виборної кампанії; 
управління політичними подіями і вивчення політичного ризику, його оцінка, 
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алгоритм прийняття політичного рішення; практика застосування методик 
політичного моніторингу, контент-аналізу тощо. 

Важливою групою є к у л ь т у р н о - в и х о в н і  ф у н к ц і ї  політичної 
науки, які забезпечують її людиноорієнтовну (антропоцентристську) сутність, 
оскільки вона покликана формувати політично зрілу особистість, яка здатна 
самостійно опановувати політичну дійсність, виробляти власне ставлення до 
поточної політики та адекватно оцінювати її.  

Культурно-виховні функції політичної науки підрозділяються на такі 
функції: 

– політико-світоглядна, за допомогою якої формується ставлення 
людини до самої себе, визначається її місце у світі політики, формуються власні 
інтереси, позиції в цій реальності; 

– ідеологічна, яка надає ідейно-цільового забарвлення політичній 
діяльності людини, соціальних груп, суспільства в цілому, визначає відповідні 
орієнтири та ідеали;  

– етико-аксеологічна, спрямована на виявлення ціннісних орієнтирів 
політичної діяльності людини, соціальних груп, суспільства в цілому, її 
моральний сенс, визначає потрібний і бажаний стан політичного розвитку; 

– політико-соціалізаційна, яка дозволяє людині адаптуватися до 
політичних вимог суспільства, засвоїти політичні звичаї, традиції, норми та 
зразки політичного мислення та поведінки. 

 
3. Основні методи політології 
 

Досить різноманітний методологічний і методичний арсенал сучасної 
політології спрямований на отримання достовірного знання, об’єктивних 
свідчень про політичні процеси та їх розвиток.  

Деякі дослідники вважають, що не існує специфічних політологічних 
методів, що дослідження політичного життя характеризується деякою 
еклектичністю, симбіозом методики гуманітарних досліджень та техніки 
емпіричних досліджень. Частка правди в цьому дійсно є, але яка із суспільних 
наук може претендувати на наявність власних, притаманних виключно їй, 
методів? Вважається, що всім наукам властиві одні й ті ж науково-логічні 
емпірико-аналітичні критерії. Таке розуміння прийнято називати емпірико-
аналітичною, або сцієнтистською (ґрунтується на уявленні про єдність наук), 
течію в політології.  

Система методів політології обумовлена тим, що політологія належить до 
групи соціальних наук. Це означає, що головним завданням політології є пошук 
законів і принципів розвитку політичної сфери суспільства, які дозволяють 
перейти від загальних принципів до розуміння часткових явищ. Тут окремі 
факти та явища не мають наукової цінності самі по собі, а виступають лише як 
позбавлені конкретної специфіки приклади загальних понять, з яких і 
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складається концепція, що надає аналітичного смислу фактам та з’єднує їх з 
багатьма іншими. 

У світових системах освіти поширено загальний розподіл між двома 
типами наук про суспільство: 

– гуманітарні (філологія, історія, теорія культури, філософія, етика, 
релігієзнавство, правознавство та ін.); 

– соціальні (економіка, політологія, соціологія та ін.). 
Основним завданням першої групи наук є надання індивідуалізуючого 

опису вихідного матеріалу – пояснення тут виступає як другорядне завдання. 
Для соціальних наук головне – пошук законів і принципів, які дозволяють 
перейти від загальних принципів до розуміння часткових явищ; у цих науках 
окремі факти та явища не мають наукової цінності самі по собі, а виступають 
лише як позбавлені конкретної специфіки приклади загальних понять, з яких і 
складається концепція, що надає аналітичного смислу фактам та поєднує їх з 
багатьма іншими.  

Такий поділ цілком співвідноситься з позицією В. Віндельбанда і Г. 
Ріккерта, які, класифікуючи наукове знання як таке, виділяли так звані 
ідеографічні науки, що вивчають одиничні явища, і номотетичні, які аналізують 
загальні закони окремих класів явищ, серед яких виокремлюються чисті науки 
– математика і символічна логіка – та науки, що мають на меті підтвердити свої 
закони емпіричним шляхом. 

Політологія за своїми можливостями належить до класу номотетичних 
наук, до їх другого різновиду. Однак сфера політики, в якій вчинки людини 
значною мірою залежать від таких чинників, як почуття обов’язку, слідування 
традиціям, груповій ідентичності, вплив неусвідомлюваних міркувань тощо, 
нерідко руйнують раціональне підґрунтя її поведінки, тим самим підвищуючи 
непрогнозованість людських дій. У силу цього навіть дії, що здійснюються 
людьми в типових умовах, можуть суттєво відхилятися від типових стандартів, 
змінюватися без видимих причин. Така ситуація, по суті, перетворює політичну 
науку на систему наукових знань, яка весь час намагається набути визначеності 
номотетичного статусу, але кожного разу дає привід сумніватися в 
правомірності подібних претензій. 

Методи політології можна класифікувати за різними критеріями: 
– за рівнем узагальнення: філософські методи; загальнонаукові методи, 

які, в свою чергу, розподіляються на загальнологічні методи, методи 
емпіричного дослідження та методи теоретичного дослідження; спеціально-
наукові (політологічні) методи; 

– за функціями: експериментальні методики; методи обробки 
емпіричних даних; методи побудови наукових теорій; методи викладення 
наукових результатів; 

– за типом дослідної інформації: кількісні та якісні методи.  
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Є й інші класифікації. Наприклад, Л. Гумільов навів таку класифікацію 
методів: методи «з пташиного польоту»; методи «з гори»; методи «з нори 
миші». 

Останнім часом, коли значно поглиблюються взаємини між науками, 
простежується тенденція міждисциплінарного синтезу методів: результати, 
моделі, методи одних наук все ширше застосовуються в інших, 
конкретизуючись у кожній окремій науці. 

Найбільш ґрунтовною є класифікація методів політології, яка органічно 
поєднує перелічені вище класифікації. Виходячи з цього комплексного 
критерію методи політології можна поділити на: 

1. З а г а л ь н о н а у к о в і: вони застосовуються в усіх, без винятку, 
науках і фактично є методами, що характеризують науковий стиль мислення. Ці 
методи прийнято розподіляти на чотири групи: 

– загальнологічні методи (загальні прийоми) – це найзагальніша, 
універсальна група загальнонаукових методів. Вони стосуються не дослідження 
політичних об’єктів, а безпосередньо організації та процедури пізнавального 
процесу. Тому вони притаманні будь-якій пізнавальній діяльності (і не лише 
науковій). У цю групу входять: аналіз і синтез, узагальнення й обмеження, 
абстракція, порівняння, моделювання, індукція і дедукція та ін.;  

– методи теоретичного дослідження застосовуються лише в 
теоретичних (фундаментальних та теоретико-прикладних) дослідженнях. У цю 
групу входять: ідеалізація, формалізація, мисленнєвий елемент, математичні 
методи, аксіоматичний метод, методи сходження від конкретного до 
абстрактного і від абстрактного до конкретного, гіпотетико-дедуктивний метод, 
історичний і логічний методи, загальносистемний підхід та ін.; 

– методи емпіричного дослідження застосовуються лише в теоретико-
прикладних та прикладних дослідженнях. У цю групу входять: спостереження, 
вимірювання, експеримент; 

– нові методи, які є наслідком розвитку наукового пізнання, широкого 
впровадження комп’ютерних технологій у дослідний процес. У цю групу 
входять: системно-структурний аналіз, функціональний аналіз, інформаційно-
ентропійний метод, алгоритмізація та ін. 

2. З а г а л ь н і   п о л і т о л о г і ч н і (підходи, школи, парадигми): це 
спеціальні методи дослідження, притаманні лише політології, що відображують 
специфіку політологічного дослідження, підпорядковують його хід певним 
методологічним принципам. До цієї групи належать: соціологічний підхід 
(з’ясування залежності політики від суспільства); культурологічний підхід 
(виявлення залежності політичних процесів від рівня політичної культури); 
нормативно-ціннісний підхід (орієнтує на розробку ідеалу політичного устрою, 
на необхідність використання в практичній політиці етичних цінностей і норм); 
функціональний метод (аналіз реального життя з усіма його протиріччями); 
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системний підхід (політика розглядається як цілісне явище, як механізм 
саморегуляції); інституціональний метод (орієнтує на вивчення політичних 
інститутів ); антропологічний підхід (аналізує зв’язки між політикою і 
природою самої людини); психологічний підхід; порівняльний метод; 
історичний метод тощо. 

3. П р и к л а д н і   п о л і т о л о г і ч н і   м е т о д и к и: це свого роду 
інженерія політичних рішень – її наслідком є конкретне рішення, конкретна 
програма дій, яка найефективніше вирішує поставлені проблеми і моменти її 
реалізації. Сюди можна віднести групу біхевіористських методик (опитувальні 
методи, методи аналізу документів тощо); методики, що ґрунтуються на теорії 
груп; метод політичної комунікації на основі кібернетичної моделі К. Дойча; 
ігрові методики прийняття рішень та ін. 

 
3. Основні категорії політології 
 

До основних понять (категорій) в політології відносяться: «політика», 
«політичні відносини», «політичний процес», «політичні явища», «політичні 
інститути та організації», «політична система», «політичне життя», «політична 
влада» , «політична революція», «політичний вплив», «політичний авторитет», 
«політична свобода», «демократія», «держава» та ін.. 

Однією із основоположних категорій політології є політика. Як відносно 
самостійна сфера суспільного життя, політика виникла одночасно із 
соціальною, етнічною та релігійною диференціацією суспільства. Сам термін 
«політика» з’явився під впливом твору античного мислителя Аристотеля (384-
322 до н.е.) про державу, правління і владарювання, що мав назву «Політика». 
Саме з ІV ст. до н.е. і майже до кінця ХІХ ст. політика традиційно 
трактувалась як вчення про державу. 

Як соціальне явище, політика виникає в період переходу людства від 
первіснообщинного суспільства до ранньокласового або цивілізованого 
суспільства. Вона стає принципово новим засобом організації й 
регулювання життя нового суспільства. Політика виникла як сфера 
суспільних відносин, що забезпечує погодження, регулювання, реалізацію 
інтересів людей за допомогою публічної (державної) влади. 

Публічна влада це особливий прошарок людей (соціальний інститут), 
який здійснює управління поведінкою і діяльністю членів суспільства, а також 
забезпечує ззовні контроль за життєдіяльністю людей. Публічна влада, 
відносини владарювання як відносини зверхності і підлеглості, 
підпорядкування є тим головним і основним, що найхарактерніше для 
феномену політики, утворює її ядро, стрижень. 

Політика – це сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з 
приводу використання інститутів публічної (державної) влади з метою 
реалізації та захисту своїх соціальних інтересів та потреб і управління 
спільними справами, суспільством в цілому. 
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ЛЕКЦІЯ 2. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 
 

1. Загальне і особливе в політичних поглядах представників політичної 
думки Стародавнього Сходу, Греції та Риму 

2. Політичні доктрини Давньої Греції. Сократ, Платон, Аристотель 
3. Епоха Відродження і розвиток політичної думки. Макіавеллі і 

«макіавеллізм» 
4. Політичні доктрини Т.Гоббса, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо 
5. І.Кант, Г.Гегель про «громадянське суспільство» і «правову державу» 
6. Основні політичні концепції ХІХ століття 
7. Наука про політику в ХХ – на початку ХХІ століття 
 
1. Загальне і особливе в політичних поглядах представників політичної 

думки Стародавнього Сходу, Греції та Риму 
 
Політичні знання зародилися в глибокий давнині в країнах Стародавнього 

Сходу. Формування політичної думки зв`язано з тією стадією розвитку 
суспільного виробництва, коли появляється приватна власність на знаряддя і 
засоби виробництва, йде поділ суспільства – родів, племен, общин, - на 
різноманітні соціальні спільності, виникають класи та різноманітні соціальні 
верстви, утворюються держави. Єдиним у становленні і розвитку політичних 
ідей у всіх стародавніх народів Індії, Китаю, Стародавнього Єгипту, Греції, 
Персії Риму є те, що вони сягають корінням в джерела міфології і оперують 
міфологічно-релігійними уявленнями про місце людини в світі. Наприклад, у 
священних книгах стародавніх індусів всі події зображуються як прояв 
світового порядку, дотримання якого вважалось обов’язковим, бо це свідчило 
про виконання обов`язків кожною людиною.  
 Уже в ІІІ – ІІ тисячолітті до н.е. населення Стародавнього світу – Єгипту, 
Китаю, Індії та інших країн зазнало соціального розшарування. На зміну 
простому первісному ладу прийшов класовий устрій. Економічно такий тип 
суспільства характеризується пануванням патріархального натурального 
господарства, стійкістю державних форм власності на землю і общинним 
землеволодінням, надто повільним розвитком індивідуальної приватної 
власності. Традиціоналізм общинного життя, незрілість різних суспільних 
верств впливали на зміст уявлень про політику. Головне місце в політичній 
свідомості таких суспільств займали міфи про божественне, надприродне 
походження суспільних порядків. З міфами зв`язані традиції обожнювання 
існуючої влади і її розпоряджень. Політичні вчення Стародавнього світу 
залишались сугубо прикладними. Головний зміст їх становили питання, що 
стосуються мистецтва (ремесла) управління, механізму здійснення влади і 
правосуддя. В політичних доктринах відображалися не стільки теоретичні 
узагальнення, скільки конкретні проблеми панування та методів здійснення 
влади. Державна влада ототожнювалась з владою царя або імператора. 
Верховний правитель вважався втіленням держави, зосередженням всієї 



 

 

 

16

державності. Політичні вчення не відокремлювалися від моралі і становили 
своєрідні етикополітичні доктрини. 
 Для політичних вчень Стародавнього світу характерно те, що в них не 
тільки зберігалися, але й розвивалися релігійно-міфологічні погляди, а теорії 
державності сповнені релігійних догм, моральних уявлень і прикладних знань 
про політику. Політичні вчення розвивалися в рамках філософських течій і не 
відокремлювалися від релійних форм. Вони освячували соціально – політичну 
нерівність, привілеї знаті та верховної влади.В процесі розвитку політичних 
ідей виробилися деякі спільні риси.  

Видаткову роль у формуванні і розвитку духовної і політичної 
європейської культури має філософська спадщина Древньої Греції та Риму. 
Вона виникає в умовах поділу суспільства на вільних та рабів і політична думка 
того часу, у тому числі і демократична, розвивається як ідеологія тільки для 
вільних. Свобода – це головна цінність. Політика у Древній Греції – це право 
діяльності вільних, а труд – це обов’язок рабів. Виходячи з цієї імперативної 
установи, ціль політичного життя для полісів була в пошуках розумної межи 
справедливісті, яка відзеркалює спільний інтерес усіх громадян полісу. Інакше 
говорючи, у центрі суспільної думки знаходилися проблеми становлення і 
розвитку державного ладу, співвідношення громадянина та спільноти, правові 
та морально – етичні норми поведінки людей. Умовно ці теоретичні пошуки 
можно розділити на три періоди: 

1. ІХ – VІ ст. до н.е., - умовний період первісних міфологічних уявлень, 
зв`язаний зі становленням державності Стародавньої Греції. Процеси 
розвитку державності відображені у творчості Гомера, Гесіода, знаменитих 
«семи мудреців», до яких належить Солон. Формуються філософські 
погляди про державу в творах Піфагора і піфагорійців, Геракліта. Фалесу 
належить така аксіома життевої поведінки: «Не роби сам того, що ти гудиш 
у других». По Солону, той, хто в період державної смути відмовляється зі 
зброєю у руках стати на бік якоїсь політичної сили, повинен бути 
засуджений до вигнання за відсутність громадянської позиції. 
2. V – перша половина ІV ст. до н.е.,- період переходу до раціонального 
осмислення, зв`язаний з розквітом філософської і політичної думки про 
державу в Стародавній Греції, що знайшло відображення в ученнях 
Демокріта, софістів, Сократа, Платона і Аристотеля. Питання про 
збереження полісної едності в умовах отказу від колективного сімейного 
права власності і переходу до індивідувльної приймає першочергове 
значення. Попрання справедливості і закону розглядається як 
антисуспільний і антибожествений вчинок.  
3. Друга половина ІV – ІІ ст. до н.е. – це період еллінізму. Початок занепаду 
державності в Стародавній Греції, та розквіту політичної практики 
суспільної думки Риму. Грецькі поліси підпадають під володіння Македонії, 
а потім Риму. 
Політичні вчення Стародавнього Риму мали багато спільного з 

політичними вченнями Стародавньої Греції. Пояснюється це тим, що 
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формувалися держави на основі однотипних соціально-економічних і станових 
відносин, з глибокою спадковістю у розвитку їх культур. Політичні вчення в 
Стародавньому Римі формувалися на основі філософських шкіл, що перенесені 
з Греції. Та новизна і оригінальність політичних поглядів римських мислителів 
полягала в тому, що ними висунуті ідеї, що відповідали відносинам зрілого 
рабовласницького суспільства. Зміни в політичній теорії обумовлені розвитком 
відносин приватної власності і рабства, патриціїв та плебеїв. 

 
2. Політичні доктрини Давньої Греції. Сократ, Платон, Аристотель 
 

Проблеми державності в Стародавній Греції займають значне місце в 
ученнях філософів Геракліта (близько 541 – 470 рр. до н.е.), Демокріта із 
Абдер (близько 460-370 рр. до н.е.), Піфагора з острова Сомоса (близько 580-
500 рр. до н.е.) та ін. Розвиваючи теорію держави і права, Геракліт вважав 
розумним правлінням аристократію, Демокріт же розглядав політику як 
найважливіше мистецтво, завданням якого – забезпечити спільні стабільні 
інтереси вільних громадян поліса-держави. Недоліки демократії мають стільки 
ж переваг перед так званим благополуччям громадян при царях, наскільки 
свобода краще рабства. Одностайність і моральна солідарність вільних членів 
поліса-держави є найважливіша і необхідна риса упорядкованої держави. Поліс 
– це спільна справа всіх його вільних громадян. Державні справи є важливіші 
серед інших. Кожний повинен дбати про могутність і міцність держави, про 
порядок та законність. За Сократом, політична свобода громадян можлива 
тільки з пануванням розумних законів.  

 Погляди родової спадкової знаті на спосіб устаткування державного ладу 
відрізнялися від думки рабовласницької демократії. Це явище стало поштовхом 
до розвитку публічної політичної думки. Ідеологія стародавньогрецької 
аристократії досягає найвищого розвитку в ідеалістичній філософії Платона. 

Родоначальник об`активного ідеалізму, учень Сократа, автор відомих 
філософських діалогів Платон (427-347 рр. до н.е.) в ученні про суспільство 
вперше сформував систему поглядів на види політичного устрою держави, 
причини появлення і зникнення, на правові та етичні основи і виклав концепцію 
ідеальної аристократичної держави. Основну причину загибелі держав Платон 
вбачає в порушенні принціпів справедливості та поширенні майнового і 
соціального розшарування. Виникло дві держави вільних жебраків і 
можновладців, суспільні інтереси яких не збігаються. Це головна причина 
зміни ролітичного устрою держав. У своєму аналізі Платон виділяє декілька 
базових типів державного устрою.  

Форми правління і державного устрою, по Платону, не досконалі, хоча 
серед них є правильні і неправильні. Правильними формами Платон вважає 
монархію і аристократію – владу обраних за свої якості людей, якщо вони 
законні і їх діяльність спрямована на досягнення блага і узгодженості. 
Неправильними формами політичного устрою є: тимократія – панування 
окремої частини родової, найчастіше військової, знаті, яка прагла до збагачення 
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за допомогою поборів і здирництва; олігархія – панування купки багатіїв, які за 
допомогою неправедних законів та свого посадового впливу присвоюють 
державні та общинні фонди у свою власність; демократія – влада більшості, яка 
може бути законною або незаконною, якщо демос-народ захоплює насильно 
владу. Причиною її виникнення він бачив зловживання багатих і прагнення 
демагогів (від грецьк. – народний ватажок) до влади. Біднота гнобить кращих, 
нищить знатних і установлює рівність в громадянських правах і зайнятті 
державних постів. Продовженням демократїї він бачить її протилежність – 
тиранію, яка зростає серед суспільної разрухи. Тиранія – влада однієї особи над 
усіма, що приходить на зміну вироджуваної демократії. Характеризуючи 
тиранію, Платон звертає увагу на своєрідний «популізм» тиранів: спочатку 
тиран всім усміхається, звільняє від боргів, роздає землі, а пізніше добравшись 
до влади, знищує непокірних і взагалі тих, хто виступає проти тирана-володаря.  

Кожна з наведених форм державного ладу гине під врливов внутрішніх 
конфліктів. Головною причиною зміни всіх форм управління державою Платон 
вважав псування людських звичаїв, а вихід з порочного стану суспільства 
зв`язував з поверненням до правління мудрих – філософів. 

Розглядаючи всі існуючі форми управління державою, Платон вважав їх 
недосконалими і протиставляє їм модель політичного устрою – так звану 
ідеальну державу, яка нібито здатна реалізувати головний принцип життя – 
справедливість і благо. Держава виникає з необхідності забезпечити природні 
потреби людей на основі закону, наділяє громадян матеріальними благами, 
організує виховання і розвиток душі і тіла, згуртовує людей і захищає їх своїми 
засобами. За класовою структурою ідеальна держава складається з трьох станів: 
правителів – мудреців, стражів – воїнів і землеробів. За Платоном, умова 
міцності держави, - у спільному поселенні громадян кожного стану і повному 
запреті на переходи з одного стану до другого. Кожна окрема людина повинна 
займатися тією справою, до якої визначена природою. Правити народом 
повинно за допомогою знань, цензури і релігії. Дуже цікаво Платон вирішує 
протиріччя майнового характеру: перши два стани мають спільне володіння 
майном і знаходяться на державному кошті, трете – має приватну власність і 
оброблює своїх добродіїв. Ідеальна держава повинна ліквідувати виток 
соціальних напружень. 

Визначення справедливості Платоном покликане виправдати суспільну 
нерівність, поділ людей на вищих і нижчих за походженням. Більшість людей 
не здатні тримати свої пристасті, бажакння і прагнення при собі і тому не 
можуть самовдосконалюватися. Тому вони не мають права наближатися до 
державного правління. 

Проте жодна з існуючих форм державного управління не здатна 
забезпечити доброчесність, задоволення потреб громадян. Ідеальним 
державним устроєм Платон вважав правління, де поєднані начала демократії і 
монархії. 
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В трактаті «Закони» Платон ближче підходить до інтерпретації 
політичного життя, малює реалістичну картину соціальної і політичної 
еволюції людства. В «Діалогах» Платон визначає політику як «мистецтво 
управляти людьми», твердить, що коли за природою індивіди не рівні і мають 
хижацький інстинкт, слід гадати, що сильніші індивіди мають можливість і 
право «задовольняти свої бажання» за рахунок слабких. Платон конструював 
саме сильну ідеальну державу. Справедлива людина і справедлива держава 
схожі. Ідея ідеальної держави знаходить своє продовження в працях: утопистів-
соціалістів(Т. Мор, Кампанелла, Мабли), гуманістів-лібералів ( Спіноза, Гоббс, 
Вольтер, Кант), прихільників комуністичної ідеології та сучасних правих. 

У формуванні теорії політики і держави важливу роль відігравав 
наставник А. Македонського великий філософ Аристотель (384-322 рр. до 
н.е.), який народився в Стагорі у Фракії, освіту одержав в Афінах в школі 
Платона. Він піддав критиці платонівську теорію безтілесних форм (ідей), 
ідеальної держави, розподілу людей за народженням, проте повністю подолати 
платонівський ідеалізм не міг. У Аристотеля знаходимо ґрунтовний виклад 
теорії суспільства, передумови якої зустрічаються у найраніших мислителів 
Сходу, переважно в Індії, Китаї.  

В ученні про суспільство Аристотель доводив, нібито відносини 
рабовласництва укоріненні в самій природі суспільства. Найвищими формами 
державної влади Аристотель вважав форми, за яких виключена можливість своє 
корисності використання влади і за яких влада служить всьому суспільству. 
Головна відмінність поглядів Аристотеля від поглядів інших стародавніх 
філософів, зокрема від Платона, полягає в тому, що Аристотель вперше в 
історії суспільної думки в праці «Політика» аналізує виникнення та функції 
держави, вказує, що функції держави зароджуються в найраніших суспільних 
зв`язках між господарями і рабами, необхідних для утворення стабільного 
соціального об`єднання. На їх основі і базується будова спільності (або 
родини). Над родиною стоїть община, а над общиною стоїть уже держава – 
третя, вища форма суспільства. Таким чином, держава є сполука різних 
елементів. 

Розкриваючи роль політики в суспільному житті, Аристотель 
підкреслював, що політика має відігравати морально-виховну роль, щоб 
полегшити досягнення загального блага: справедливості. Інструментом 
політики є держава, а державним благом – справедливість, тобто те, що 
служить загальній користі. Походження політики Аристотель визначає як 
розумну практику, спрямовану на приборкання пристрастей і прагнень 
індивіду, вбачаючи користь політики в егоїстичній тваринній природі людини, 
чуттєві прагнення якої стихійні і руйнівні. Політика покликана облагородити 
поведінку людини, забезпечити панування розуму над нею. Звичайно, держава 
забов`язана своїм існування суб`єктивним життєвим потребам людей. Але лише 
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держава забезпечує повністю розквіт особи, тому що за природою людина – 
істота суспільна. Звідси, Аристотель твердить, що суспільство передує особі. 

Головне завдання політичної теорії Аристотель бачив в тому, щоб 
відшукати досконалий державний устрій. Ідеальною формою держави 
Аристотель вважав монархію, бо вона поєднює закон, благо і насилля. 
Класифікація форм управління державою в «Політиці» Аристотеля 
здійснюється по двох критеріях: за кількістю, чисельністю правлячих осіб і 
здійснюваною в державі метою. Правильними формами управління державою 
він вважав: монархію, аристократію, політію. А неправильними – тиранію, 
олігархію і демократію. І хоча сам перелік форм управління державою не 
оригінальний, нове в теорії Аристотеля те, що є намагання звести всю 
багатоманітність державних форм управління до основних – аристократії, 
олігархії і демократії. Їх породженням або змішуванням виступають всі інші 
різновиди влади. Аристократія - влада лучших по походженню або богатству, 
при олігархії влада належить багатим, а в демократії – незаможним, неімущим. 
Олігархія посилює існуючу соціальну нерівність людей, а демократія 
надзвичайно зрівнює багатий і простий люд. Міркування про демократію і 
олігархію Аристотель зводить до розуміння соціально-станових суперечностей, 
що визначають розвиток рабовласницької держави. На відміну від Платона він 
не висовує ідеї ідеального державного устрою, Його не може існувати у 
природі, бо люба держава проходить у розвитку різні стадії. Все залежить від 
рівня культури і якостей народу. Та симпатії Аристотеля все ж на боці політії – 
змішаної форми правління державою, що виникає з поєднання елементів 
олігархії та демократії. Економічну основу полііії становить лад, де переважає 
власність середніх верств населення, соціальну основу – власники землі. 
Політичний устрій держави, це демократична монархія або аристократична 
демократична республіка, де кожен стан має представників у виборному органі, 
щось на зразок сучасного двопалатного парламенту. Аристотель вважав, що 
змінити існуючий державний лад легше, ніж на його місці будувати щось 
ідеальне. 

Філософ є прихільником приватної власності, бо тільки вона дає людині 
справжню свободу. Держава повинна контролювати межи власності та шляхи її 
придбання. Він стверджував, що політія можлива тільки при наявносі великого 
прошарка власників. Дуже велику увагу він приділяв закону і етичним 
принципам існування. Правління на основі закону не може бути справедливим 
для усіх, але воно несе менше зла, ніж коли закони установлює одна людина і 
вершить їх сама. Також не всякий закон прийнятий більшостю може бути 
справедливим Насильницькі прийняті закони ведуть до деспотії хоть меншості, 
хоть більшості. Аристотель розрізняє два види справедливості: зрівняльну (усім 
поровну) і розподільну (усім по ділу). Аристотелева концепція влади закладена 
у сучасний фундамент європейського конституційного устрою. 
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3. Епоха Відродження і розвиток політичної думки. Макіавеллі і 
«макіавеллізм» 

 
В соціально-економічному житті Західної Європи, починаючи з ХІУ ст. в 

Італії, і з ХУ ст. в інших країнах, стався цілий ряд змін, що знаменували 
початок історичної епохи, названої Відродженням. Занепад феодалізму , поява 
капіталістичних виробничих відносин обумовили вихід на нові рубежі нових 
політичних сил, розвиток яких потребував розвитку політичної думки. 
Гуманізи Відродження відкидав релігійну природу світу, звав вперед, піднімав 
цілі пласти забутої філософської і політичної думки Античності. Замість 
одностороннього, однозначного релігійного пояснення причин існування 
держави, політики і права тоді висуваються концепції, в основі яких лежать 
положення про природний характер людини, її земні інтереси та потреби. 
Відбувається поворот до людини і її культури, що вивільнялася від диктату 
релігії, політики і в сфері політичних теорій. Майже водночас з великим 
відкриттям Коперніка істинної, дійсно Сонячної системи, відкрито і закони 
існування держав. Макіавеллі, Кампанелла, а згодом Гоббс, Спіноза, Гуго 
Гроцій аж до Руссо, Фіхте і Гегеля розглядають державу як природнє утворення 
і виводять її природні закони з розуму і досвіду, а не з теології.  

Нові концепції держави випливали з інших передумов, аніж в 
Стародавньому світі і в середні віки. В соціально-політичних теоріях епохи 
Відродження центральне місце займає ідеологія централізованої держави. І не 
випадково, тому що тоді настав період пробудження європейських націй. 
Передовим мислителям ставало ясно, що тільки сильна централізована держава 
може подолати внутрішню роздробленість, а також відстояти національний 
суверенітет в боротьбі проти католицького універсалізму.  

Синтезом спадщини двох джерел – античності і Середньовіччя стала 
оригінальна культура, філософія, соціально-політична думка епохи 
Відродження (Ренесансу). В культурі політичної думки античної цивілізації 
мислителі епохи Відродження і Реформації черпали ідеї і концепції, що 
забезпечували дальший розвиток суспільства, прогрес. На зміну теократичному 
мисленню приходить система світогляду в центрі якої стоїть людина з її 
потребами і прагненнями. Гуманістичне, ренесансне розуміння світу 
передбачало антимістичне, вільне його сприйняття, визнавало гармонію 
фізичного і духовного в людині, вимагало повноту чуттєвого і раціонального 
життя, висувало на передній край особу, її гідність і честь. 

Ще в ХІІІ ст. в Італії виникає, а потім поширюється в Західній Європі 
гуманізм – підхід до суспільства, що затверджує гідність і цінність людини, її 
право на вільний розвиток, наголошує на людяності відносин між людьми. 

Прогресивні мислителі, діяльність яких забезпечувала задоволення 
замовлення на нові соціальні і політичні ідеї, відновлювали концепції 
суспільного договору, що пояснювали причини виникнення держави, 
законність державної влади. Для концепцій епохи Відродження характерне 
розуміння суспільства як суми ізольованих індивідів, що відображало 
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індивідуалізм буржуазії. У нових тлумаченнях державної влади відображався 
факт становлення і зміцнення національних держав. В епоху Відродження 
появляються і утопічні соціалістичні вчення, в яких на основі «священного 
Письма» висувалась вимога усуспільнення власності, робляться перші спроби 
намалювати картину комуністичного суспільного ладу, що мала утопічний 
характер.  

В кінці ХУ – перший половині ХУІ ст. важливим поштовхом в розвитку 
соціально-політичної думки стали ідеї протестантизму: лютеранства, 
кальвінізму – ідеї епохи Реформації – періоду широко антифеодального і 
антикатолицького руху в Європі. Реформація – перша, ще незріла буржуазна 
революція в історії людства; буржуазія в союзі з частиною дворянства 
виступила проти панівної католицької церкви. Реформація почалася в 
Німеччині, охопила ряд європейських країн. Мислителі Реформації надавали 
значну увагу проблемам соціально-політичного устрою держави. Мартін 
Лютер і його сучасники не знали поняття держави в розумінні республіка, і 
користувалися поняттям влада. Основу доктрин М.Лютера становило вчення 
про два світи – духовний і земний, де водночас живе і від влади яких залежить 
людина. Заперечувалась роль церкви і духовенства як посередників між 
людиною і Богом. Порятунок людини залежить не від здійснення добрих справ 
- таїнств, обрядів, а від щирості її віри. Земна влада має метою не допустити 
творення гріхів, протидіяти з допомогою насилля злим задумам. В 
протилежність поміркованому реформаторству Томас Мюнцер рішуче виступав 
не тільки проти католицизму, але й проти всього християнства і феодалізму. 
Основне завдання Реформації Т.Мюнцер бачив не стільки в оновленні церкви і 
її вчення, скільки в удосконаленні соціально-економічного перевороту силами 
селян і міської бідноти, встановлення такого соціального порядку, за якого 
жоден християнин не мав би приватної власності, відсутнє насилля тощо. Всі 
люди рівні перед Богом, і всі мають бути рівними між собою на Землі. 

Політичні вчення в ХVІ – ХVІІІ ст. Епоха Ренессансу стала перехідним 
періодом до епохи Нового часу. Політичні вчення ХУІ ст. характеризуються 
глибокою кризою, початком кінця гуманізму Відродження. Мрії гуманістів про 
швидке пришестя «золотого віку» зімкнулися з реальністю постійних війн, 
контрреформацією, зміцненням централізованої феодальної влади, експансією 
іноземних нашесть. В той же час процес розпаду феодалізму не припинився. 
Одним з видатних представників політичної думки виступає в цей час виступає 
ідеолог буржуазії італійський філософ Нікколо ді Бернардо Макіавеллі (1469-
1527 рр.), який народився в бідній аристократичній сім`ї у Флоренції. Він 
постійно і цілеспрямовано займався самоосвітою і, по твердженню сучасників, 
став блискуче освіченою людиною. Він був не тільки теоретиком, але й 
займався практичною політикою – на протязі 14 років він займав пост секретаря 
Ради десяти Флорентійської республіки. Основні праці Макіавеллі «Цар» 
(«Володар»), «Міркування про першу декаду Тіта Лівія» та інши. Він є 
проповідником ідеї сильної централізованої держави на чолі з монархом, який 
править за допомогою магістратури, або одноосібно. Витоком влади може бути 
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або народ, або особисті якості володаря. Теологічній теорії держави він 
протиставляє концепцію світської держави, обґрунтовуючи закони держави 
Розумом і досвідом, а не теологією. Він вперше розглядає державу як 
організацію, яка існує самостійно від громади по своїм законам. Таким чином, 
він розводить державу, громадянське суспільство і індивіда. Це головна 
відмінність сучасної трактовки держави на відмінність від древньогрецького 
поліса. 

На відміну від інших мислителів він не шукає ідеала в політиці. Політика 
для ньго – це самостійна сфера прикладної людської діяльності, вона є 
втіленням вільної людської волі в межах необхідності. Політику визначає не 
Бог і мораль, а сама практика, - природні закони життя і людська психологія. 
Макіавеллі приходить до розуміння того, що в основі політичної діяльності 
лежать реальні інтереси, користь, прагнення до збагачення. Головним в 
політичних поглядах Макіавеллі є висунутий ним принцип політичного 
реалізму, який передбачає урахування в політиці справжніх умов дійсності, а не 
того, що мало би відповідати апріорним схемам або передписанням релігійної 
моралі. Одним з перших Макіавеллі став розглядати політику як автономну 
сферу людської діяльності, в якій існують природні причини і корисні правила, 
що дозволяють ураховувати свої можливості, щоб передбачити заздалегідь хід 
подій і вжити необхідні заходи. Ціллю політика є установлення стабільності у 
суспільстві, через аналіз співвідношення різних політичних сил та задоволення 
їх інтересів. 

В основі розвитку історії лежить «матеріальний інтерес і сила». Головним 
стимулом поведінки людини є інтерес, зв`язаний з бажанням людей зберегти 
своє майно, що забезпечує прагнення до збільшення, прирощення власності. 
Невикорінний егоїзм людської природи з усією необхідністю вимагає 
створення держави – вищої сили, здатної поставити людину в певні межі. Тут 
випливає передусім потреба диктатури суспільного договору.  

Макіавеллі зробив спробу звільнити політику від догматів релігійної 
моралі. Суспільна мораль повинна засновуватися на гуманістичних ідеалах і 
релігія є важливим важелем панування над простим народом. Політик, який 
повинен передбачати і конструювати реальну дійсність, має керуватися іншим 
видом моралі, бо у політики свої закони. В політичному змаганні Макіавеллі 
вважав допустимим в ім`я великої мети і результату нехтувати нормами 
звичайної моралі і використовувати будь-які засоби в ім`я їх досягнення. В 
політиці немає поганих або добрих політичних засобів – все залежить від 
конкретної сітуації. Він виправдовував брехню, навіть жорстокість і 
віроломство правителів в їх суперництві за владу. Звідси і сутність 
макіавеллізму – спосіб політичної діяльності, що користується будь-якими 
засобами заради досягнення поставленої мети. Але ця політика виправдана 
тільки при единій умові - мета повинна носити не особистий характер, а 
суспільноцінностний. Політика та її засоби не можуть бути «брудними», бо все 
залежить від мети діяльності.  
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Історична заслуга Нікколо Макіавеллі, по-перше, погляд на державу як 
природне утворення, що досягається на основі домовленості людей в інтересах 
захисту і цілісності країни, по-друге, створення політики як самостійної науки. 
Закони політики породжені Розумом і досвідом історії, а не йдуть від Бога. 

 
4. Політичні доктрини Т.Гоббса, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо 
 

В ХУІ-ХУІІ ст. капіталістичний устрій дедалі ширше розвивається в 
економіці країн Західної Європи. В найрозвинутіших економічно країнах 
зміцніла буржуазія не мирилася з феодальними порядками, вимагала 
забезпечення свободи і безпеки особи і приватної власності, створення 
необхідних політичних і юридичних гарантій. В ХУІІ ст. сталися перші 
буржуазні революції в Голландії, Англії. Наростання кризи феодального ладу 
супроводжувалось становленням раціоналізму, тобто оцінки суспільних 
відносин з позицій «здорового розуму». На місце догм, божественного права 
приходить право людини, місце церкви зайняла держава. Антифеодальні 
лозунги зростаючої буржуазії співпадали з насущними інтересами народних 
мас, які страждали від безправ`я і свавілля. Вперше в багатовіковій історії 
людства висувається і широко обґрунтовується теза про загальність правової 
рівності людей, незалежно від їх соціального походження і становища в 
суспільстві. Вимоги ліквідації станів, всіх форм феодальної залежності, 
встановлення загальної рівності перед законом знаходять втілення в теорії 
природного права. Теорія природного права ґрунтувалася на визнанні всіх 
людей рівними від природи і наділених природою ж природними 
пристрастями, прагненнями, розумом тощо. В ХУІІ ст. теорія суспільного 
договору одержує широке трактування в творах філософів Т.Гоббса, 
Б.Спінози, Дж.Локка, Ж-Ж.Руссо, П. Гассенді. 

Бурхливі політичні зміни в країнах Західної Європи роблять центром 
політичного життя то Голландію, Англію то Сполучені Штати Америки, то 
Францію, Іспанію, Італію, то Німеччину. Одним з великих теоретиків 
походження держави і права є англійський філософ Томас Гоббса (1588-1679 
рр.). В основу політичної теорії покладено певне уявлення про природу 
індивіда. По аналогії з тваринним світом, він вважав, що спочатку всі люди 
були створені рівними фізично і розумово, кожний мав однакове з іншими 
право на все і це стало причиною такого егоїзму і пожадливості, які існують в 
природному стані. Людина заздрить іншій, радується її горю, вбиває заради 
власного самозбереження, вбачаючи в іншій людині ворога і конкурента на 
шляху задоволення свої потреб. Це стан війни всіх проти всіх. 

 В ученні про право і державу Томас Гоббс відкинув теорію 
божественного устрою суспільства і захищає теорію суспільного 
договору.Виходячи зі стану самозбереження, люди повинні відказатися від 
природного стану і перейти до розбудови громадянського суспільства. Держава 
створена з метою забезпечення загального миру. За суспільним договором на 
володаря, царя, імператора покладалися права окремих громадян, наприклад, 
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охорони життя і добробуту. Тим самим люди добровільно обмежили свою 
свободу. Його ідея – це абсолютна монархія, а не обмежена державна влада. Не 
може існувати ніякої легальної опозиції до державної влади. Влада може 
існувати у трьох видах – монархія, демократія (влада народних зборів, де право 
голосу належить усім громадянам), аристократія (право голосу належить 
деяким). Він встановив зв`язок між формою приватної власністі і формуванням 
держави. Цікаво, що Томас Гоббс не виділяє поняття: суспільство, держава, 
уряд, ототожнюючи їх з признаками влади суверена, тому що народ передає 
йому свою суверенність і вони виступають виразниками державної волі, а, 
отже, і волі суспільства. 

Т.Гоббс вніс в розвиток політичної науки деякі важливі буржуазні 
вимоги: рівність всіх перед законом; дозвіл робити все, що не заборонено 
законом; ототожнювання громадянських обов’язків з моральним боргом; 
охорона з боку держави приватних свобод. 

Концепція суспільного договору стала ядром політичних теорій Джона 
Локка (1632-1704 рр.) – відомого філософа, економіста та політичного діяча 
Англії. Відмінною рисою ідей Локка є урахування політичного досвіду Англії і 
тих компромісів між буржуазією і монархією, що привели до встановлення 
конституційного парламентаризму. Створюючи систему політичної філософії, 
Локк ґрунтовно розвиває ідею про перехід від природного права до 
громадянського становища, до форм державного управління. В книзі «Два 
трактати про державу» він, на відміну від Гоббса і Спінози, доводив, що народ 
має право на опір владі, якщо вона порушує угоди. Суспільні відносини, по 
Локку, формуються в суспільстві ще в додержавні часи і існували весь час. 
Мета держави складається в збереженні свободи вибору і дій громадян, в 
збереженні власності надбаною трудом. Держава виникає не для приборкання 
людських вад, а для збереження особистих природних свобод, які люди 
навчилися обмежувати самі. Свободи кожного закінчуются там, де 
починаються права інших. 

Дж.Локк стверджує, що людське суспільство не може бути політичним 
суспільством без таких визначальних ознак: територіальна спільність, спільне 
право і наявність влади, здатної вирішувати суперечки і карати злочинців. 
Виникнення політичного суспільства є результат угоди, що обмежує свободу 
окремої людини, індивіда. Звідси причиною, що визначає бажання людей 
встановити політичну владу і готовність їй підкорятися, виступає прагнення 
зберегти власність та життя. Природно, соціальною основою держави стає 
приватна власність, що одержала розвиток з появою грошей як товару. Локк 
вважає важливим моментом відокремлення держави як організації від влади, 
що ототожнюється з урядом. Держава і уряд повинні обслуговувати 
громадянське суспільство. Локк підкреслює важливість двох угод: суспільного 
договіра, що створює державу і урядового договіра, що встановлює владу. 
Революція скидає владу, але не знищує державу, а порушення владою 
урядового договору дає людям право на революцію, що, проте, не ліквідує 
державу. 
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На відміну від Т.Гоббса, який розглядав державу як благо, Локк 
стверджує, що держава і влада можуть нести для громадян зло. Повинні бути 
межи, в якості которого виступає принцип поділу державної влади на три гілки: 
на законодавчу, виконавчу і федеративну. Ці інститути взаїмозв’язані, але 
незалежні один від одного. Верховною є законодавча влада, але їй непідвласні 
життя та майно громадян. Народ виступає сувереном – повним носієм влади. 
Політичний устрій влади – парламентська монархія. Для державної влади 
присутні такі риси: вибірність, зміняємость представників влади, наявність 
обмежень перебування при владі, публічність прийняття рішень, 
парламентаризм, впливовість громадянського суспільства, правова держава.  

Політичні ідеї Дж.Локка започаткували становлення і розвиток 
політичної течії – лібералізму. 

Жан Жак Руссо (1712-1778) надає класичного обгрунтування ідеям 
природного права та суспільного договору. 

Висхідна теза творчості Руссо – людина за своєю природою «добра», але 
суспільство з усіма його атрибутами робить її «поганою». Тому-то еталоном 
гармонії людини і природи, свободи і рівності вважав додержавний стан 
первісного суспільства. 

Руссо висуває ідею народовладдя, піддержував пряму форму демократії. 
Ніякий парламент не може представляти народ, а тому кожний закон повинен 
прийматись всім народом, тобто плебісцитом. В законотворчості виражається 
суверенітет народу. Народний суверенітет невідчужений і неподільний. Таке 
розуміння привело Руссо до заперечення поділу влади, якому він протиставляє 
принцип розмежування функцій державний органів при підпорядкуванні 
виконавчих органів законодавчим, які виражають волю суверенного народу. 

В цілому, в основі політичних поглядів Руссо лежало признання 
невідчуженості прав і свобод людини та народного суверенітету. Його 
концепція відноситься до радикально-демократичного напрямку політичної 
думки. 

 
5. І.Кант, Г.Гегель про «громадянське суспільство» і «правову 
державу» 

 
Значні заслуги у розвитку політичних ідей належать німецьким 

мислителям Іммануїлу Канту (1724-1804 рр.). Родоначальник класичної 
німецької філософії І.Кант стає основоположником одного з великих напрямів 
теорії держави і права. Наріжним каменем політичної теорії є положення про 
те, що кожна людина має абсолютну цінність і не може бути знаряддям 
здійснення якоїсь мети. В трактаті «До вічного світу» Кант розробив проект 
встановлення вічного миру шляхом створення всеохоплюючої федерації 
самостійних рівноправних держав. В основі кантівської філософії лежить 
протиставлення емпіричного (дослідного) і апріорного методів пізнання. У 
«Маніфесті звичаїв» викладене своєрідне тлумачення природного права. Кант 
дотримується умовного природного становища, де відсутнє об`активне право. 
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Людині властиве одне-єдине природжене право – свобода морального вибору. 
Звідси випливають невід`ємні моральні якості людей: рівність, здатність 
ділитися своїми думками та ін. В додержавний період людина здобуває 
суб`єктивні природні права: право на власність, право на життя. І.Кант вважає, 
що суспільний договір є лише ідея розуму, що має безперечно практичну 
реальність. Він надає суспільному договору риси регулятивного принципу, що 
дозволяє судити про справедливість конкретних законів. Ідея договору служить 
«безпомилковим мірилом» права і безправ`я. 

І.Кант сформулював ідею про правову державу. Держава –це поєднання 
багатьох людей, підкорених правовим законам, а ознакою держави є 
верховенство закону. Закони повинні видаватися для всього народа. Закон, який 
ставить одну частину суспільства над іншою не може бути правовим. І.Кант 
підкреслював, що розглядає не державу, що існує в реальності, а державу в ідеї, 
такою, якою вона має бути відповідно з чистими принципами права, які 
покликані гарантувати стійкий правопорядок. Становлення правової держави і 
громадянського суспільства є дуже складним процесом, бо люба людина прагне 
обмежити проізвол іншою людини порушуючи її права. Тому любий володар 
буде порушувати законо, якщо над ним не буде контролю. Для цього держава 
повинна будуватися на основі суспільного договору, народного суверенітету, 
розумного державного ладу та доброї волі громадян. Мета держави – це 
правове забезпечення індивідуальної свободи. 

По Канту розподіл гілок влади держави обов’язковий, але він не ідеалізує 
роль демократії як універсального інструмента. Досить слушно він доводить, 
що демократія легко може трансформуватися в деспотію, а монархія може 
будуватися на принципах розподілу влади. Самий ефективний державний лад – 
це конституційна парламентська монархія. Всі суспільні зміни повинні 
відбуватися еволюційним шляхом. 

Політичну філософію І. Канта вінчає ідея вічного миру між державами, 
бо вони всі, незалежно від розміру теріторії, чисельності населення і ступені 
богатства повинні мати однакові права. 

 Найбільше завершеним і систематизованим судженням про право, 
державу і громадянське суспільство стали теорії Георга Вільгельма Фрідріха 
Гегеля (1770-1831 рр.) – класика німецької філософії. Політико-правові погляди 
Гегеля склались під впливом Французької буржуазної революції і спочатку 
були вельми радикальні, але потім, під впливом змін в політичній ситуації в 
країнах Західної Європи і посилення феодально-дворянської реакції, дедалі 
більше ставали консервативними.  

Основні положення концепції держави Г.Гегеля полягають в тому, що, 
по-перше, держава (тодішня) – конституційна монархія має сильну 
бюрократичну виконавчу владу, урівноважену участю громадян в управління і 
додержанні індивідуальної суспільної і місцевої автономії; по-друге, правова і 
інституціональна структура держави переживає процес змін, що викликані 
наміром пристосувати теоретичні передумови до традиційних умов; по-третє, 
політичне життя держави кожної епохи формується і наперед означеними 
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домінуючими духовними і матеріальними силами епохи, всієї її культури і 
надбаннями цивілізації; по-четверте, остаточне з`ясування характеру кожної 
епохи і переходу від однієї епохи до іншої треба шукати в природі буття, що 
іменується Духом, Думкою, Розумом. Заслуга Гегеля в тому, що, замінивши 
поняття «природне становище» категорією громадянське суспільство, він, як і 
Дж. Локк, здійснив розмежування громадянського суспільства і держави.  

Але на відміну від лібералів, він считав, що громадянське суспільство 
виникає після виникнення держави, що складається з трьох систем: потреби 
індивіда і задоволення їх з допомогою його праці; задоволення потреб всіх 
інших через працю індивіда; дієздатність правосуддя, що охороняє свободу і 
властивість приватної особи. На думку Гегеля, громадянське суспільство 
ділиться на три стани: субстанціональний (землевласники-дворяни і селяни); 
промисловий (фабриканти, торгівці, ремісники); загальний (чиновники). 
Основна функція громадянського суспільства, що в усіх діях покладається на 
правосуддя – стежити, щоб вільно розвивалась приватна власність і не 
охоплювалась соціальними, моральними вимогами. У визначенні 
громадянського суспільства Гегель трактує громадянське суспільство як 
систему матеріальних потреб. Правильно відмічаючи суперечливий характер 
буржуазного суспільства, Гегель між тим намагається виявити джерела 
державності не на основі аналізу матеріальних, економічних відносин, а 
звертаючись до ідеальних передумов – народного духу. 

Абсолютизуючи і містифікуючи ці ідеальні передумови, Гегель 
проголошує основою державності народний дух у формі релігії. Державний лад 
випливає і може випливати з істиної релігії. Держава є не що інше, як ідея 
розуму, свободи і права. Держава виступає як моральне ціле, де долаються всі 
суперечності, що є в громадянському суспільстві. Держава саме і є не що інше, 
як організація поняття свободи. Гегель відстоює конституційну монархію і 
критикує ідею народного суверенітету і республіканського правління. 
Конституційна монархія має три гілки розподілу влади: законодавчу, урядову і 
судову (владу володаря). Але головне для Гегеля, це не постать монарха, а 
наявність бюрократичного апарату, який повинен обслуговувати не тільки 
корпоративні групи, але й задовольняти інтереси індивидів за допомогою 
народного представництва в органах влади. Він був противником революційних 
змін у суспільстві і визнавав ефективність реформ «зверху». 

Гегель один з перших сформулював думку, що політичну історію творять 
не видатні діячи, а сама історична практика формує вимоги до якістей 
видатного діяча. Розвиток суспільства є об’єктивною закономірностю, яку 
можливо пізнати за допомогою науки. Критерієм прогресу він бачив ступінь 
розвитку свободи, а сам прогрес – це розвиток від природнього рабства до 
втілення свободи у вигляді правової держави. 

Політичні ідеї німецької класичної філософії стали основою для 
марксизму.  
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6. Основні політичні концепції ХІХ століття 
 

Перша половина ХІХ ст. стала межою, на якій сформульовані 
матеріалізмом і класичною німецькою філософією уявлення про взаємозв`язки 
людини і світу перестали відповідати потребам нового рівня суспільного 
розвитку.  

Створена Карлом Марксом (1818-1883 рр.) і Фрідріхом Енгельсом (1820-
1895 рр.) теорія соціально-політичного і духовного розвитку суспільства стала 
базою для великої чисельності політичних концепцій.В праці «Німецька 
ідеологія» (1845-1846) вони вперше вводять і розглядають сутність 
матеріалістичного розуміння історії. В основі розвитку суспільства лежать 
виробничі відносини. Вони формують соціальну структуру, державні політичні 
і правові інститути, духовний світ людини. Класові суперечності присутні для 
усіх суспільств, які засновані на принципі приватної власності. Боротьба 
антагоністичних класів – це є рушийна сила історичного прогресу. 

Марксизм стверджує: по-перше, політичні відносини, що випливають з 
боротьби класів за владу і здійснення влади, обумовлені економічними 
відносинами, і є політичною надбудовою відповідно формам суспільної 
власності; по-друге, хоча економічна база первинна, політичні інститути все ж 
відігравають активну роль в суспільних змінах. Політика виступає важливим 
інструментом формування економічних відносин. По-третє, держава є продукт 
класових суперечностей і служить інтересам економічно панівного класу. 
Насилля відіграє важливу роль у виникненні першого майнового поділу і появі 
держави. Економічно панівний клас обумовлює характерні риси суспільно-
єкономічної формації. Кожна формація займає означений (короткий або довгий) 
історичний відрізок часу у розвитку кожного суспільства і охоплює усі сторони 
життя. В основі кожної формації лежить свій спосіб виробництва матеріальних 
благ та спосіб їх розповсюдження. Класики марксизму виділяли 
рабовласницьку, феодальну, капіталістичну та комуністичну формації. По-
четверте, аналіз соціального становища класів, соціальних верств є початком 
розуміння політичної поведінки мас, окремих соціальних верств, громадян і 
лідерів. Відносна самостійність політики впливає на економічні відносини, 
прискорюючи або уповільнюючи хід економічних процесів. 

У центрі марксистського аналізу політики як суспільного явища виступає 
висунуте Марксом і Енгельсом положення про політичну боротьбу, спрямовану 
на завоювання і удержання влади. Вони вважали, що політична влада – це 
організоване насилля одного класу для придушення іншого. Тому політична 
влада при капіталізмі виступає в вигляді диктатури буржуазії над 
пролетаріатом.  

Держава, по Марксу та Енгельсу, це інструмент насилля і панування 
одного класу над іншими. Вони виділяли основні типи держав: рабовласницьку, 
феодальну, капіталістичну та соціалістичну. Кожен тип держави має свої форми 
або, як прийнято говорити сьогодня , політичні режими. Наприклад, 
рабовласницька держава в Древній Греції могла бути демократичною 
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республікою, тиранією або деспотією. Буржуазні держави виступають 
ліберальними демократіями або авторитарними режимами. Незалежно від 
форми, всі держави засновані на приватних формах власності, є внутрішньо 
антагоністичні. Тільки при комуністичній формації, де відсутня приватна 
власність на засоби виробницитва, ліквідуються класові антагонізми, бо 
щезнуть панівні класи. Держава як політичний інструмент насилля повинна 
також щезнути. Досягнення цієї мети класики марксизму покладали на 
соціалістичну революцію та диктатуру пролетаріата. Головним революційним 
класом повинен був стати пролетаріат. 

К.Маркс визнавав різноманітні форми класової боротьби, не заперечував 
значимість мирних форм боротьби робітників за поліпшення добробуту і 
реалізацію природних прав людини в межах професійного руху, або реформи, 
хоча вони не приведуть до подолання відчуження трудівників від результатів 
праці. Маркс і Енгельс негативно відносилися до буржуазної демократії як 
влади політичної меньшості. Вони не визнавали, що демократія як і капіталізм, 
можуть дуже гнучко пристосовуватися до реальності. Маркс та Енгельс не 
змогли вирішити всіх проблем економічного та політичного розвитку 
суспільства сучасного типу. Вони не розглядали своє вчення як ідеологічну 
концепцію. Для них це був метод аналізу раннішнього капіталізму за 
допомогою історичного матеріалізму.  

Кардинально вирішити антагоністичні проблеми може тільки соціальна 
революція. Головне питання революції – питання влади. Енгельс обґрунтовував 
ідею взаємозалежності громадянського суспільства від держави. 
Підкреслювалось, що громадянське суспільство – це зміст, а держава – форма, 
політичний лад є підпорядкованим громадянському суспільству, сфера 
економічних відносин – вирішальний елемент. Раніше ж вважалося, що держава 
є визначальним елементом. Всі потреби громадянського суспільства, незалежно 
від того, який клас панує, неминуче проходили через волю держави, щоб у 
формі законів одержати загальне значення. 

Класики марксизму дуже грунтовно та системно вистроїли свою 
концепцію доказів.На фундаменті марксизму виросли дві впливові сили ХХ 
століття – комунізм та соціал-демократія. Вся політична буржуазна думка 
будувалася на критиці марксизму та пошуках альтернативного шляху розвитку.  

Політичні вчення Заходу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). В цей час 
поряд з марксизмом і в боротьбі з ним зростають і інші концепції, політичні 
теорії, що збагатили соціально-політичну науку новими положеннями і 
висновками. У другій половині ХІХ ст. популярність здобуває теорія завоювань 
Людвіга Гумпловича (1838-1903 рр.) – представника соціального дарвінізму. За 
його теорією суспільне життя спочатку становить нещадну і невпинну боротьбу 
між групами людей. На початку історії ворожнеча розділених расово-етнічними 
ознаками орд привела до поневолення одних іншими і до виникнення держави, 
де на зміну боротьбі між ордами приходить боротьба між станами, класами і 
політичними партіями. Конфлікт між державами – неминучий супутник 
існування людства. Тоді ж значне місце серед представників позитивістського 
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напряму займає Герберт Спенсер (1820-1903 рр.), який розробляє теорію 
соціальної обумовленості влади. В процесі свого розвитку суспільство 
еволюціонує від війни до миру, від військового до промислового 
(індустріального) стану. Спенсер передбачав, що в майбутньому може 
виникнути федерація вищих націй, яка як верховна влада заборонить війни між 
народами. Він вважав, що в основі суспільних відносин лежить не взаємна 
ненависть людей, не класове протиборство, а співробітництво і класова 
солідарність. Еволюція суспільства сприяє придушенню агресивних інстинктів 
людей і призводить до виникнення нового типу людини, який зможе 
гармонійно поєднувати задоволення своїх особистих і суспільних потреб. 

На початку ХХ ст. широке розповсюдження одержала теорія еліти, 
запропонована двома італійськими ученими Вільфредо Парето (1848-1923 рр.) 
і Гаетано Моска (1858-1941 рр.). В одній із праць «Елементи політичної науки» 
Моска твердить, що влада завжди знаходилась і має знаходитися в руках 
меншості. Коли ж влада переходить з одних рук в інші, то переходить від однієї 
меншості до іншої, але ніколи від меншості до більшості. Правлячу меншість 
Моска називає панівним класом, тобто елітою. Політичний прогрес полягає в 
переході влади від однієї правлячої еліти до іншої. Кожна еліта управляє 
шляхом поширення тієї ідеології, що відповідає завданням і меті її влади. 
Моска вказує на дві тенденції в історії держав: аристократичну і демократичну. 
В аристократичних державах влада знаходиться у замкнутих еліт, а в 
демократичних – у еліт, які виходять з мас. Демократичні вибори – це спосіб 
оновлення еліт.  

В праці «Трактат про загальну соціологію» Парето розглядає еліту як 
групу природжених керівників нації, як людей, що наділені видатними 
якостями і виділяються на загальному фоні. Він вважав, що в любу епоху існує 
дві такого типу групи – еліта і контреліта, які ведуть між собою боротьбу за 
владу з допомогою мобілізації мас. Домінуючою якістю політичної еліти 
служить здатність управляти людьми. Індивіди, наділені такою здібністю, 
маніпулюють масами за допомогою обману або насилля. Якщо еліта не 
оновлюється, то деградує, що призводить до революції, в ході якої змінюється 
склад правлячої групи. 

Особливе місце в розвитку науки про політику належить німецькому 
соціологу Максу Веберу (1864-1920 рр.). Йому належить розробка теорії 
демократії, центральною ланкою якої стало вчення про механізм соціального 
контролю над відособленим від суспільства бюрократичним апаратом. Головна 
увага приділяється техниці відбору політичної еліти, яка має підкоряти собі 
бюрократію. Тут розроблено дві взаємозв`язані проблеми: виділення типів 
панування і способи легітимізації (визнання законності) типів панування. Вебер 
розглядав панування як монопольну владу, а владу як здатність нав`язувати 
свою волю з допомогою примусу, сили, наказу тощо. І тут Вебер зупиняється 
на розкритті змісту і суті поняття панування. Панування – такі відносини між 
управляючими і управлінцями, за яких управлінець може нав`язувати 
управляючому свою волю шляхом примусу, наказу тощо. Відносини влади, 
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звичайно носять подвійний характер, що складається як взаємозв`язок 
наділених владою і підкорених ій. Володіючи владою, управлінці не тільки 
опираються на фізичний примус, але й переконання підлеглих у власній 
необхідності підкорятися, оправдання своєї позиції і дії. Панування, за 
Вебером, це узаконене насилля, яке буває трьох типів: традиційне, 
харизматичне і легальне. Традиційне панування засновано на звичаї. Для його 
легітимізації потрібна віра людей в законність влади. Це основне, соціальне 
панування. Харизматичне панування засновано на звичці. Для його 
легітимізації потрібна віра людей політичному лідеру, володарю. Легітимізація 
тут відбувається завдяки вірі в особливі політичні якості володаря. Легальне 
панування основане на праві. Спосіб його легітимізації – віра в раціональність 
норм, які забов`язують одних людей підкорятися іншим. Бюрократія є 
ідеальним типом легального панування, втіленням раціональності влади. 
Демократизацію Вебер розумів, як мобілізацію мас політичними лідерами, 
розглядав її як діючий засіб протидії тоталітарній бюрократизації. Тоді ж 
харизматичний лідер урівноважує і спроби узурпації влади з боку олігархічних 
груп самого громадянського суспільства. Макс Вебер надає особливе значення 
інституту президентства, а президента розглядає як обраного вождя нації. 

 
7. Наука про політику в ХХ – на початку ХХІ століття 
 

Проблеми політичної науки, поставлені в різні періоди ХХ ст., є 
предметом обговорення і дальшого дослідження в сучасних умовах. Немає 
сенсу характеризувати всі або хоча б основні напрямки сучасної науки про 
політику. Тут можна виділити лише її деякі найважливіші проблеми. 

В сучасних умовах найпоширенішими в науці про політику є 
соціологічний напрям. Представники цього напряму вивчають явища політики в 
контексті і через призму аналізу суспільства в усій складності і 
багатоманітності його соціальної структури і політичного процесу. 
Вирішальний вплив на становлення і розвиток соціологічного напряму в 
політичній науці мали праці соціолога М.Вебера і зокрема його теорія 
соціальної дії, французького соціолога Е.Дюркгейма і його теорії соціальних 
систем та інши. В межах соціологічного напряму і політичній науці італійці 
В.Парето і Г.Моска розробили основи сучасної концепції еліти. Всі ці теорії 
базуються на положеннях неопозитивізму, який у політичній науці полягає у 
визнанні того, що, по-перше, соціальні та політичні явища підкоряються 
законам, спільним для всієї дійсності – природної і соціально-історичної; по-
друге, методи соціального дослідження мають бути таким ж точними, суворими 
і об`єктивними, як методи природознавства; по-третє, суб`єктивні аспекти 
людської поведінки можна досліджувати тільки через відкриту поведінку 
(біхевіоризм); по-четверте, істинність наукових тверджень має доводитись 
емпіричними дослідженнями; по-п`яте, всі соціальні явища описуються і 
відображені кількісно. 
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Школа прагматизму і політичного реалізму виникла і знайшла найбільше 
поширення в США. Відомі її представника Чарльз Сандерс Пірс (1839-1914 рр.) 
– американський філософ, логік, засновник прагматизму, професор в 
Кембриджі, Балтіморі і Бостоні. Уільям Джеймс (1842-1910 рр.) – професор 
гарвардського університету, вчені Чікагського університету Чарльз Маріам, 
Генрі Моргентау та ін. Прагматизм політичний – установка на досягнення 
безпосередніх переваг, що ігнорують моральний зміст і віддалені наслідки дій. 
Представники школи прагматизму наполегливо доводили необхідність 
зміцнення зв`язків соціальних і політичних наук з практикою, з реальним 
життям.  

Теорії модернізації (модернізм) – сукупність поширених на Заході 
концепцій суспільно-економічного та політичного розвитку, що пояснюють 
процес переходу від стабільного традиційного до сучасного індустріального та 
постіндустріального суспільства, що безперервно змінюється. Їх прояв 
обумовлений формуванням критичного ставлення до традиційної науки про 
поведінку. В 20-ті роки досягла розквіту класична форма біхевіоризму. На той 
період припадає пік впливу біхевіоризму на ідеї і методи соціології. Однак 
біхевіоризм недостатньо застосовується в суспільстві. Звідси поява нових 
тенденцій в політсоціології Заходу, серед яких важливе місце займає модернізм. 
Суть модернізму полягає в тому, що не відкидаючи в цілому поведінковий 
підхід до вивчення суспільства і політики, він прагне подолати його крайності і 
недоліки. Модерністи намагаються доповнити поведінковий підхід 
інституціональним, тобто вивченням політичних і соціальних інституті та 
механізмів їх функціонування. 

Школа соціальних систем. Методологією соціологічних досліджень 
користується теорія системного аналізу та структурного функціоналізму. 
Структурно-функціональний аналіз став широко застосовуватися в соціології та 
політології, починаючи з 50-х років. Його суть полягає у виділенні елементів 
соціальної взаємодії, і визначенні їх місця і значення (функцій). В тому або 
іншому вигляді функціональний підхід використовується в усіх політичних 
концепціях, де суспільство розглядається як система.  

Значну роль в політичні науці Заходу відігріває і інституціоналізм. Його 
представники вивчають стійкі форми організації і регулювання суспільного, в 
тому числі і політичного життя. Основне поняття, що використовується при 
дослідженні, є політичний інститут, що створюється з метою реалізації певної 
політичної мети. Політична поведінка інституціоналізмом вивчається в тісному 
зв`язку з існуючою системою соціально-нормативних актів та інститутів. 

В руслі соціологічного напряму в політичній науці розвиваються і діють 
гуманістична концепція в соціології Флоріана Знавецького, теорії символічного 
інтернаціоналізму Джордано Міда, теорія конфлікту, теорія соціального обміну, 
теорія бюрократії (Макс Вебер, Роберт Кінг Мертон, Алвін Гоулднер та ін.), 
концепції тоталітаризму (Ханна Арендт, Фрідріх фон Хайєк, Хосе Ортега-і-
Гасет, Микола Бердяєв та ін.), теорії міжнародних відносин (Раймонд Арон, 
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Роберт Моргентау, Макс Каплан та ін.). Головна мета всіх наукових концепцій 
– є вивчення сучасного стану суспільства. 
 
ЛЕКЦІЯ 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

1. Розвиток політичної думки в Київській Русі 
2. Політична думка в Україні в ХІV-ХVІІІ ст. 
3. Українське просвітництво. 
4. Ідея свободи і державності в українській соціально-політичній думці 

ХХ століття. 
5. Політична наука в Україні в ХХ – на початку ХХІ ст.  
 
1. Розвиток політичної думки в Київській Русі 
 

В період, коли в Київській Русі формується феодальне суспільство, 
починає розвиватися державність, право, формуються суспільні погляди, 
література, історія, філософія тощо. Особливістю суспільної думки є 
відображення проблем і завдань розвитку державності Київської Русі і народів, 
які її населяли, пошук відповідних до умов форм організації влади і 
політичного життя. Прийняття в 988 р. християнства на Русі істотно вплинуло 
на розвиток суспільної думки. Разом з християнським вченням сюди , 
насамперед, з Візантії стали проникати нові політичні поняття. Предметом 
політичних роздумів стали проблеми: походження держави, правомірність, 
законність панування правлячої династії, шляхи зміцнення княжої влади. 
Обговорювались і відносини між князями, світською і духовною владами, 
проблеми зовнішніх відносин тощо. 

Одним з найдавніших документів давньоруської писемності є «Слово о 
законі и благодаті» київського митрополита Іларіона. Відкидаючи твердження 
про існування в світі того чи іншого вибраного богом народу, ідеї католицької і 
візантійської церков про необхідність всепоглинаючих «вселенської імперії та 
церкви», Іларіон, з гордістю відстоюючи ідею самостійності Русі, писав, що про 
землю Руську відомо в усьому світі. Суспільно-політичні ідеї відображені 
також в літопису «Повесть временних лет» Нестора. Головна думка літопису – 
єдність та незалежність Русі у боротьбі з численними ворогами. Соціально-
політичні ідеї єдності Київської Русі в центрі уваги «Поучения» Володимира 
Мономаха.  

У розвитку теорії державності, соціально-політичної думки в Київської 
Русі значне місце належить «Слово о полку Игоревем». В художньо-емоційній 
формі викладена ідея об`єднання руських земель в єдину, міцну державу і 
припинення міжусобиць поміж князями. 

 
2. Політична думка в Україні в ХІV-ХVІІІ ст. 
 
Історія соціально-політичної думки в Україні період з ХVІ – початок 

ХVІІ ст. відзначається активізацією інтелектуального життя, розвитком 
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національно-патріотичних ідей, де знаходить відображення протест проти 
соціального гноблення українського народу.  

Пробудження національної самосвідомості викликало розгортання руху 
за національне визволення. В кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. Україною 
прокотилася хвиля селянсько-козацьких повстань, яка згодом переросла в 
національно-визвольну війну під проводом Б.Хмельницького. Тоді ж, в 
освічених колах визріває переконання, що примусові полонізація та 
покатоличення загрожують самому національному існуванню народу, що 
польсько-католицькій експансії треба протиставити вітчизняну систему 
духовних цінностей, самобутню культуру тощо.  

Саме в цей час був створений в 1579 р. в Осторозі з ініціативи князя 
Василя Костянтиновича Острозького, культурно-освітній осередок. Згодом він 
був перетворений у школу. 

Ідеї філософії про пізнання світу, походження держави і влади, свободу 
особи, соціальну рівність знаходимо в працях полеміста Кирила 
Ставровецького. В його творі «Зерцало Богослів`я» висловлюються думки про 
сутність влади, що дана богом, знаходять відображення ідеї про вічність 
матерії, про те, що в природі і суспільстві все тече, все змінюється, 
стверджується те, що суспільство, держава – це не божественне благовоління, а 
штучні утворення, продукт діяльності людей. Свої індивідуальні інтереси 
громадяни підпорядковують суспільним. 

Серед мислителів-полемістів тоді ж виділяється вихованець острозької 
школи філософ Христоф Філалет з Волині, який висуває ідею обмеженої 
монархії і вважає, що відносини між монархом і народом мають ґрунтуватися 
на законах і добровільній згоді. Рішуче виступаючи проти соціального і 
релігійного гноблення українського народу польськими магнатами, Філалет 
відстоює соціальні свободи і зокрема, свободу совісті. На його думку, влада 
монарха зовсім не стосується душі, влада монарха не абсолютна, і стосовно 
«тіла» людини, тобто земних світських суспільно-державних справах, монарх 
не має права вершити свавілля, беззаконня над народом, відносини між 
монархом і народом будуються на законах і добровільній згоді. Звичайно ж, 
соціально-політичні погляди Христофа Філалета містять ідею суспільного 
договору і природних прав, обмеження влади монарха законом. 

Іван Вишенський (1550-1620)- український православний полеміст, свою 
полемічну діяльність почав одночасно з острозькою групою полемістів. 
Центральне місце в полеміці належить людині з реального життя, яка активно 
вирішує свої проблеми. В основі церковного життя мають стояти засади 
раннього християнства, а саме – демократичні засади рівності, братства, 
свободи, справедливості, а все негативне в людському житті є результат 
жадоби, багатства і розкоші, необмеженої влади і свавілля. І.Вишенський 
сформулював концепцію соборності правління християнською церквою, в 
основі якої лежить ідея рівності всіх людей (природне право не дає нікому 
права свавільно ставати вище над іншими). Рівність перед богом не дає права 
поневолювати і деспотично правити правителям підлеглими. Визначаючи 
принцип ранньохристиянської рівності основним у визначенні соборності, він 
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виступав за те, щоб всі церкви були рівні між собою і будували свої відносини 
й управлялися соборно. Виходячи з демократичних засад соборності, полеміст 
відкидав теорію абсолютного централізму духовної і світської влади папи 
римського, критикував світську владу, що далека від ідеалу раннього 
християнства, підкреслював, що Бог дав владу не для того, щоб чинити 
свавілля, а для того, щоб утверджувати закон і справедливість. 

Києво-Могилянська академія. Просвітництво. З переміщенням центру 
політичного та культурного життя в Київ на базі кількох освітніх осередків 
створюється Київська школа. В кінці ХУІІ- початку ХУІІІ ст. створюється 
освітній осередок на Слобожанщині – в Харкові – колегіум. Започатковану в 
Острозі справу розвитку освіти продовжують братські школи, що виникають в 
багатьох міста України. В цей період спостерігається посилення Києво-
Печерської лаври, навколо якої гуртуються вчені, політичні діячі, духовенство. 
Культурним осередком стають Київська братська школа та братство вчених при 
Києво-Печерській лаврі. Тоді ж важливим культурним осередком стало 
братство зі школою, навколо якого об`єдналися представники різних верств 
населення. 

Київську школу очолювали відомі учені й просвітники. Першим 
ректором став Іов Борецький. З його ім`ям зв`язаний прогресивний напрям 
розвитку у педагогічній думці в Україні. 

В осені 1631 р. у Києві виникла ще одна школа – Лаврська. Заснував її 
архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила. Школа створювалася за 
зразком шкіл підвищеного типу. Лаврська школа згодом об`єдналася з 
Київською братською. Об`єднана школа почала діяти з 1632 р., отримала назву 
колегії 

Петро Могила (1574-1647). Творча спадщина Петра Могили велика. 
Значну увагу вчений і політичний діяч відводить соціально-політичним 
проблемам і вченням. Розглядаючи державу і суспільство, П.Могила не 
відокремлює їх одне від одного. Держава виникає із необхідності забезпечення 
природних потреб людей на основі закону, організує господарську діяльність, 
захищає людей, піклується про виховання та розвиток душі і тіла. В творах 
П.Могили можна знайди роздуми про світську владу, які далеко не завжди 
співзвучні з ідеєю верховенства влади церкви. Розкриваючи ідею верховенства 
православної церкви, П.Могила відмічав, що хоча цесарська, королівська влада 
і важлива, але ще важливішою є влада священицька, тому що це влада від Бога. 
Ідеальний володар – це сильний православний цар, який відданий православ`ю, 
вірі в бога, від якого одержав владу і якому підзвітний. 

Погляди П.Могили на взаємини церкви і держави по-різному, неоднаково 
сприймали і розвивали діячі Києво-Могилянської академії – Стефан 
Яворський, Феофан Прокопович.  

Стефан Яворський – професор Києво-Могилянської академії, в своїх 
працях відображав події в суспільному житті в Україні та Росії, рішуче 
протестуючи проти соціального та національного гноблення. Проблему 
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державності та права С.Яворський розглядає під впливом ідей Платона і 
Аристотеля.  

 
3. Українське просвітництво 
 
Один з відомих тоді письменників, філософів Феофан Прокопович (1681-

1736) пропагував перетворюючу діяльність Петра І, виступав прихильником 
прогресу та науки, учення Коперніка і Галілея. Значне місце в його творчості 
належить проблемам держави, захисту ідеї абсолютної монархії, співвідносин 
світської влади та церковної. В реформаційній діяльності Петра І він вбачає 
прогресивність. Суть розробленої теорії просвітницького абсолютизму 
полягала в обґрунтуванні пріоритету світської влади, підпорядкуванні церкви 
державі, секуляризації, тобто перетворенню церковних і монастирських 
маєтностей у світські. Модифікуючи теорію природного права і суспільного 
договору, пристосовуючи її до умов України, Росії, Ф.Прокопович орієнтується 
на інтереси купців, мануфактурників, дворянства, а інтереси народу ігнорує. За 
теорією просвітницького абсолютизму монарх – це верховний носій державної 
влади, який ставиться над усіма громадянами, а всі його дії спрямовані на 
загальну користь. Зрозуміло, що теорія просвітницького абсолютизму 
визнавала верховним носієм державної влади лише освіченого, мудрого 
властителя – філософа на троні. Освіта і розвиток наук розглядалися як основа 
історичного процесу, сили держави, добробуту народу. 

В ХVІІІ ст. філософія просвітництва в Україні відображала зміни в 
суспільно-політичному і економічному житті в Росії. Проте внутрішні процеси 
стали джерелом, з якого виростало Просвітництво, формувались соціальна і 
політична думка, виростали антикріпосницькі, антисамодержавні ідеї, що 
становлять суть соціально-політичних концепцій. Просвітництво – суспільно-
політична течія, представники якої прагнули усунути недоліки функціонуючого 
суспільства, змінити його звичаї, політику, побут шляхом поширення ідеї 
добра, справедливості, наукових знань. 

Філософія Григорія Сковороди. Серед просвітників чільне місце займає 
Григорій Савич Сковорода - гуманіст, поет, філософ. 

Філософія Г.Сковороди зводилася до основної ідеї, що сутність людини – 
це дух, думка і серце. Шлях до ідеального суспільства пролягає через серце 
людини, її мораль, самовиховання, творчу працю. Тема природної людини у 
творчості Г.Сковороди, як і в західноєвропейських мислителів-просвітників – 
одна з провідних. У багатьох творах чітко окреслені три аспекти тлумачення 
теми природи людини: по-перше, пантеїстичний аспект – природність людини 
як злиття її з первинною природою, тобто натурою; по-друге, соціально-
психологічний аспект – природність людини як спрямування життєвої 
діяльності з її природними нахилами, з внутрішнім законом буття особистості 
(життя за принципом «хто ти є»); по-третє, природність людини як 
цілеспрямованість особистості на гармонізацію відносин людина – природа і 
людина – людина (суспільство). Г.Сковорода палко відстоював рівність між 
людьми, право кожного незалежно від соціального становища на щастя і 
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свободу, вважав свободу найвищим досягненням людини. Шлях до ідеального 
суспільства, де всі рівні, вбачав у вихованні через самовиховання, на основі 
праці відповідно до життєвого покликання. В ліквідації ненависного світу зла, 
користолюбства, зажерливості, наживи бачив суть методів вирішення 
соціальних проблем. Його творчість створила міцні передумови для 
становлення нової української літератури. Між тим, Г.Сковорода бачив, що 
українському народу загрожувало перетворення в аморфну етнографічну масу, 
приречену на денаціоналізацію, але не зважав на це, рахуючи, що все саме 
собою вирішується. 

 
4. Ідея свободи і державності в українській соціально-політичній 

думці ХХ століття 
 
Питання створення суверенної демократичної України стали в центрі 

досліджень українського історика і соціолога В`ячеслава Липинського. Суть 
доктрини Липинського зводиться до найважливіших моментів: по-перше, 
вважалось, що політичний ідеал для України – спадкова монархія на чолі з 
гетьманом, як символом української національної ідеї. Влада гетьмана 
обмежується двома законодавчими палатами: нижчою – з`їздом Рад 
поодиноких земель і вищою – Трудовою Радою держави. Початки української 
монархічної державності можно знайти, по-перше, у свідомій діяльністі 
Б.Хмельницького; по-друге, у опорі на диференціацію типів державного 
будівництва та націоналізму (творчий і руйнівний, звідси – нації поневолені і 
недержавні). Основні підвалини української монархічної державності, тобто 
особливий політичний режим влади – класократія, що не заперечувало 
республіканської парламентської демократії. Шлях до встановлення режиму 
проходив через завоювання влади. По-третє, суть класифікації – це панування 
активної меншості – аристократії. В основу концепції аристократії 
В.Липинський поклав принцип «територіального патріотизму», селекції 
найкращих людей за їх здібностями, духом та активною діяльністю. За його 
думкою, аристократія обиралася б з різноманітних класів (хліборобського, 
комунікаційного, інтелігенції) і станів (організаторів і організованих). Ця 
обрана меншість мала обмежувати владу, слухатись і підкорятись гетьманові, 
влада якого обмежувалася законами й законодавчими палатами. По-четверте, 
реалізація доктрини визначалася поширенням консервативної ідеології, 
християнської релігії та солідаризму. Солідаризм мав стати противагою 
соціалізму і націоналізму.  

Орієнтація державності України у складі Російської Федерації хоча б на 
правах повної і суверенності і автономії не може сприяли національному 
об`єднанню і тому не може бути використана в Україні. Однак він виступав за 
тісний економічний контакт з Росією. 

Заслуга В.Липинського в тому, що він розглядає державність України 
умовою національного об`єднання, підкреслюючи, що тільки власна держава 
дасть те об`єднання всіх хліборобів, ремісників, промисловців, що стане 
міцним творцем українським, хліборобським класом, з`єднає всіх трудівників. 
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Проблеми державності України стояли в центрі всієї наукової діяльності 
українського історика Дмитра Дорошенка (1882-1951). Одна з основних тез 
концепції державності України полягає в тому, що Д.Дорошенко стверджує: 
державу можна будувати силами провідної верстви населення – аристократії. 
Та Д.Дорошенко, сповнений ілюзій створення суверенної держави України, 
забуває про головні рушійні сили національно-визвольного руху, забуває про 
задоволення інтересів, насамперед, українського селянства, робітничого класу 
та інших соціальних спільностей. Оцінюючи політичну боротьбу в період 
демократичної революції в Україні, Д.Дорошенко вважає, що треба будувати не 
народну, як розуміють соціалісти, а демократичну, буржуазну республіку на 
зразок європейських держав.  

Розроблена Володимиром Винниченком концепція державності України 
ґрунтується на принципах соціалізму і федералізму. На його думку реальним 
ідеалом в існуючих умовах є автономія України у складі Російської Федерації 
на принципах рівності, взаємовигідних економічних зв`язків, збереження 
державної цілісності Росії та України. Незалежність України неможлива, 
насамперед, через міжнародне положення України, оскільки, відірвавшись від 
Росії, може попасти в залежність від іншої сильної держави Заходу. Тому 
Україна має добиватися не політичної і економічної незалежності від Росії, а 
ставитись до неї на взаємовигідних умовах, у формі співдружності двох держав. 
Пізніше Винниченко переглядає свої погляди стосовно союзу України та Росії 
на основі федерації. Почуття панівної нації, що формувалося століттями у 
свідомості росіян, в тому числі, у свідомості «простих» людей – великоросів 
швидко не зникне. Почуття сервіризму, тобто плазування, прислужування у 
представників, які підкорили українську націю, теж не вмирає одразу. Отже, 
потрібно створити політичні умови, щоб допомогти позбутися шкідливої 
спадщини. Такими умовами, доходить висновку Винниченко, має стати 
політична незалежність української нації. 

 
5. Політична наука в Україні в ХХ – на початку ХХІ ст. 
 
В Україні політична наука оформилась в самостійну із здобуттям 

незалежності. А витоки вона бере з 8 квітня 1960 року, коли вчені об’єдналися в 
Радянську асоціацію політичних (державознавчих) наук, відділення якої 
пізніше відкриті в різних регіонах союзної держави. Закономірно, що вже за 
двадцатиоднорічний період незалежної державності політична наука здобула 
інституціональну базу та висококваліфіковані освічені кадри. Вона набула 
національних специфічних рис. Але надзвичайно важливим був, та й 
залишається нині досвід світової політичної науки. Свій вплив на її формування 
справила діяльність таких наукових інституцій, сформованих українською 
еміграцією, як Український соціологічний інститут у Відні, Український 
вільний університет у Відні, Український науковий інститут у Берліні, філіал 
Берлінського університету Фридриха-Вільгельма, Східно-Європейський 
дослідний інститут ім. В.Липинського.  
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Починаючи з 90-х рр. створюються вітчизняні політологічні центри: 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Українська 
академія політичної науки, Українська асоціація політологів, Соціологічна 
асоціація України, Український центр політичного менеджменту. Політологію 
почали вивчати і як навчальну дисципліну. Розроблено навчальні програми і 
випущено підручники з політології. Перші кафедри політології відкривались у 
вузах (переважно Національні університети): Національний університет імені 
Т.Шевченка, Києво-Могилянська Академія, Національні університети 
Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Чернівцях. З 1999 року, за даними ВАК 
України, засновано 65 збірників наукових праць та наукових журналів. 
Створено наукові ради з захисту дисертацій. Активно захищаються дисертації 
на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора політичних наук. Загальна 
кількість захищених дисертацій складає більше 1000. 

Політологічні дослідження здійснюються за такими напрямами: 1) 
відродження історії світової і української політичної думки; 2) розвиток теорії 
політичної науки і філософії політики; 3) з’ясування механізмів 
функціонування влади і політичної системи суспільства; 4) дослідження 
проблематики державотворення і демократизації суспільства; 5) вивчення 
динаміки трансформаційних процесів і модернізації суспільства; 6) осмислення 
процесів становлення інфраструктури і ціннісної основи громадянського 
суспільства; 7) усвідомлення соціального впливу і національних особливостей 
політичної свідомості та культури; 8) визначення тенденцій міжнародної 
політики і характеру сучасного цивілізаційного розвитку; 9) формування на 
вітчизняному ґрунті субдисциплін політичної науки (етнополітології, 
порівняльної політології, політичної конфліктології, політичної історії, 
інформаціології, партології та ін.); 10) виокремлення, наповнення змістом і 
практична апробація основних сегментів прикладної політології. 
 

ЛЕКЦІЯ 4. ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ПОЛІТИКИ 
 

1. Людина і політика 
2. Права людини в житті суспільства 
3. Демократія як форма державного правління 
 
1.Людина і політика 
 

Політика здійснюється як в інституціоналізованих формах – через 
державу, політичні партії, громадські організації, так і в персоналізованих – 
рядовими громадянами, політичними лідерами, політичною елітою. За всієї 
багатоманітності проявів політичного життя в кінцевому підсумку воно є діями 
конкретних осіб. Тому аналіз політики на рівні суспільства та його структурних 
елементів – соціальних спільностей, політичних інститутів – має поєднуватися 
з аналізом на рівні особи, її політичної поведінки. При цьому мова має йти про 
роль у політиці не лише видатних осіб – політичних лідерів, державних діячів 
тощо, а й рядових громадян, нічим особливо не видатних особистостей. 
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Вивчення участі особи в політиці, шляхів та засобів реалізації її громадянських 
і політичних прав є одним із найважливіших завдань політології.  

В аналізі місця та ролі людини в системі політичних відносин ключовим є 
поняття «особа» («особистість»). Це поняття надає змогу розглядати людину як 
члена тих чи інших соціальних і політичних спільностей, суб’єкта політичних 
відносин, політики. Роль особи як суб’єкта політики визначається й виявляється 
на соціальному, інституціональному і персоніфікованому рівні. Кожна особа є 
передусім членом певних соціальних спільностей – класових, етнічних, 
демографічних, професійних тощо. Соціальна приналежність, навіть у тому 
разі, коли вона несповна або й зовсім не усвідомлюється особою, впливає на її 
політичну поведінку, спонукає до поведінки як представника тих чи інших 
соціальних спільностей. Глибинні мотиви політичної поведінки пов’язані з 
класовою і соціально-професійною приналежністю особи, яка визначається 
такими об’єктивними соціально-економічними чинниками, як відношення до 
власності на засоби виробництва, місце в системі суспільного поділу праці, 
спосіб одержання та розмір доходу. Ця об’єктивна соціальна приналежність 
детермінує умови індивідуального існування особи, а значить, ту чи іншу її 
політичну поведінку. З метою задоволення своїх соціальних інтересів особа 
стає членом певних об’єднань – політичних партій, громадських організацій, 
долучається до суспільно-політичних рухів тощо. Беручи участь у їх діяльності, 
вона виступає суб’єктом політики також на інституціональному рівні. Крім 
того, кожна особа є громадянином якоїсь держави і як така має виконувати 
певні обов’язки, реалізувати свої громадянські права – брати участь у виборах, 
референдумах, демонстраціях, мітингах тощо. У цьому проявляється 
безпосередня, спільна для всіх осіб їхня політична роль.  

Персоніфікований рівень політичної суб’єктності особи виявляється в 
тому, що, виступаючи як рядовий член або лідер тієї чи іншої політичної 
організації, виборець, демонстрант тощо, особа проявляє себе і як конкретний 
індивід, безпосередній суб’єкт політичної практики. Отже, якщо кінцевими 
суб’єктами політичних відносин, а значить, і політичної практики є соціальні 
спільності й передусім класи, то особа є безпосереднім суб’єктом політичної 
практики. Вона мислить, безпосередньо діє, мотивує свої дії, обґрунтовує їх, 
узгоджує і співпрацює з іншими особами. Суб’єкти політики – це люди, їхні 
організації, рухи, інститути, окремі особистості, що беруть участь у 
політичному житті суспільства і держави і чия активна практична діяльність 
спрямована на перетворення політичної й інших сфер життєдіяльності людей як 
відповідних об’єктів політики. Cуб’єкти політики спроможні сформулювати і 
реалізувати власні цілі, мають усвідомлені інтереси і потреби, цілеспрямовану 
активність, тобто суб’єкти політики є головним регулятором взаємодії з 
об’єктом, керування ним. У процесі діяльності суб’єкт взаємодіє з реальними 
суспільними відносинами і вибирає з них той шар, що має для нього певний 
інтерес. 

Тому об’єктом політики стає той предмет, конкретна галузь реальності, 
що є значимою, цікавою або необхідною для суб’єкта. Об’єкти політики – це 
реальна політична дійсність із властивими їй суспільними відносинами. Це 
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політична сфера суспільства в цілому, його політична система, її елементи, 
форми політичного життя, галузь політичних інтересів, політичний процес як у 
межах держави, так і в регіональному або світовому просторі. Об’єкт політики 
дає уявлення про те, на що суб’єкт політики спрямовує свою активність у 
вигляді перетворюючої або руйнівної політичної діяльності. 

Політична активність людини, міра її участі в політичному житті, 
суспільна зрілість значною мірою залежать від якості політичної соціалізації. 
Засвоюючи знання про політику, набуваючи досвіду політичної діяльності, 
людина стає громадянином – свідомим учасником політичного процесу. 

Термін «політична соціалізація» походить від поняття «соціалізація», яке 
було упроваджено в науковий обіг наприкінці ХІХ ст. американським 
соціологом Ф.Гіддінгсом, французьким соціопсихологом Г.Тардом. Вони 
розуміли під соціалізацією «процес розвитку соціальної природи людини», 
«формування особистості під впливом соціального середовища». 

Нині під соціалізацією в цілому розуміється процес «входження» індивіда 
в соціум, залучення його до наявних соціальних норм, культурних цінностей і 
традицій, свідченням чого є формування у цього індивіда соціальних якостей та 
властивостей, тобто розвиток його як соціальної істоти, як особистості. 

На межі 50-60-х рр. ХХ ст. за аналогією з поняттям «соціалізація» було 
сформульоване визначення «політичної соціалізації», що його ввели в 
політичну науку американські соціологи і політологи. 

На сьогодні існує вузьке та широке розуміння політичної соціалізації. У 
вузькому розумінні політична соціалізація – це впровадження у свідомість 
індивіда політичних поглядів, орієнтирів, норм, цінностей, переконань, 
стереотипів тощо. Дане завдання виконують в основному офіційні і 
напівофіційні заклади, інститути, організації. Вони мають за мету створення 
сприятливих умов для прийняття людьми пануючого соціально-політичного 
порядку. 

В широкому значенні політична соціалізація – це пряме входження 
індивіда в політику, тобто пряме формування його політичних інтересів, 
потреб, переконань, ідеалів, політичної позиції, засвоєння певних політичних 
норм, орієнтирів, цінностей та зразків політичної поведінки, а також вираження 
всіх цих властивостей та показників у власній політичній діяльності. 

Політична соціалізація є складовою частиною загального процесу 
соціалізації людини, розвитку її соціальної сутності, формування особистості 
під впливом соціального середовища. В процесі політичної соціалізації 
формуються індивідуальні політичні свідомість та культура, взаємовідносини 
особи і політики, механізм впливу індивіда на політичні події через певну 
політичну поведінку. 

Можна говорити про три основні завдання, що має вирішувати політична 
соціалізація: 

1) Прищеплення новим членам суспільства основних елементів політичної 
свідомості та культури; 

2) Створення сприятливих умов для накопичення членами суспільства 
політичного досвіду, що його потребує політична діяльність і творчість усіх 
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бажаючих; 
3) Якісного перетворення відповідних елементів політичної культури – 

необхідної умови суспільних змін. 
В політичній соціалізації індивіда виділяються дві фази: 1) політична 

адаптація та 2) інтеріоризація. 
Політична адаптація означає пристосування індивіда до соціально-

політичних умов, до політичної реальності, до ролевих функцій, політичних 
норм, що складаються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, до 
соціальних груп – суб'єктів політики, до соціальних інститутів. Тобто це 
пристосування до всього того, що створює політичне оточення людини, 
середовище, в якому вона живе. 

Інтеріоризація – це засвоєння індивідом політичних цінностей і настанов, 
норм і зразків політичної поведінки, властивої тій чи іншій соціальній 
спільноті. 

В західній політології політична соціалізація посідає значне місце. Вона 
розглядається як істотний фактор стабілізації політичної системи, як умова 
нормального функціонування політичного механізму, має значну практичну 
вагу. Вона може використовуватись як досить тонкий і надійний інструмент 
політичного контролю, насаджування особі і засвоєння нею потрібних певним 
політичним групам цілей і цінностей. Причому це насаджування може бути 
непомітним для самої людини і не викликати у неї почуття протесту чи 
відповідних дій. 

Політична соціалізація передбачає формування певної політичної позиції 
індивіда, в яку включаються: 
 – емоційне ставлення до політичних явищ і процесів; 
 – переконання щодо політичних явищ, системи політичних цінностей, а також 
ідеали; 
 – схильність до політичної діяльності. 

Соціалізація здійснюється двома основними способами: 
1) стихійний, спонтанний; 
2) цілеспрямований, свідомий. Може бути зовнішній вплив – виховання і 

внутрішній – самовиховання. 
Процес політичної соціалізації відбувається під впливом як політичних, так і 

неполітичних чинників. 
Політичні фактори: характер і тип державного устрою, пануючий 

політичний режим, політичні інститути, політичні партії, громадські організації 
та рухи, політична культура тощо. 
Неполітичні фактори: сім’я, школа і освітні заклади, праця, групи 

ровесників, релігія та церква, загальна культура суспільства, засоби масової 
інформації, соціально-економічні відносини, спосіб життя, національні й 
етнічні традиції. 

Політична соціалізація особи направлена на формування певної усталеної 
політичної поведінки, під якою розуміється участь індивіда у здійсненні влади 
або протидія цьому здійсненню. Тут людина виступає як суб’єкт політики, як 
актор з відведеною йому роллю. Політична поведінка – це взаємодія суб’єкта 
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з політичною реальністю, яка охоплює його дії та орієнтації щодо 
політичної практики. 

Якщо політична діяльність є суб’єкт-об’єктним відношенням, то 
політична поведінка – суб’єкт-суб’єктне відношення. Політична поведінка – 
такий тип активності, який, будучи обумовленим політичним середовищем, 
направлений на самого суб’єкта і виражає його стан в процесі дії. 

Поняття політичної поведінки відноситься до яких завгодно політичних 
дій, характеризуючи стан суб’єкта під час діяльності. 

Специфіка політичної поведінки проявляється в конкретних різновидах її 
суб’єктів – індивідів, соціальних груп, народних мас, натовпу. Відповідно 
відрізняються види поведінки: індивідуальна, групова, масова… Разом з тим 
поведінка може класифікуватися і по іншим критеріям:  

По мотивам – усвідомлена і неусвідомлена, спонтанна, стихійна; 
По ситуативним особливостям – нестабільна, стабільна, кризова, 

неочікувана тощо; 
По способам прояву – бунт, протест, масове незадоволення; 
По тривалості – короткотривала, довготривала; 
По спрямованості – конструктивна і солідарна як прояв політичної участі, 

руйнівна, екстремістська; 
По керованості та управлінню – свідомо контрольована і неконтрольована 

(імпульсно-аффектна, патологічна). 
 
2. Права людини в житті суспільства 
 
В результаті соціалізації людина стає суб»єктом політико-правових 

відносин, в процесі яких вона не тільки засвоює, але і реалізує певні права та 
свободи. 

Орієнтація політики на інтереси людей, її олюднення здійснюється за 
допомогою певних принципів, що втілюють гуманістичні цінності у 
взаємовідносинах між індивідом, суспільством, державою. Такою специфічною 
конкретизацією гуманістичних уявлень стосовно світу політики і є права 
людини. Вони являють собою принципи, норми взаємовідносин між людьми і 
державою, що забезпечують індивіду можливість діяти за своїм бажанням (цю 
частину прав за звичай іменують свободою) чи отримувати певні блага (це – 
власне права). 

Сам термін «права людини» вживається як у широкому, так і в вузькому 
розумінні. У вузькому значенні – це тільки ті права, які не надаються, а лише 
охороняються та гарантуються державою, діють незалежно від їх 
конституційного закріплення і державних кордонів. До них у більшості 
сучасних країн відносять рівність всіх людей перед законом, право на життя і 
тілесну недоторканність, повагу людської гідності, свобода від довільного, 
незаконного арешту чи затримання, свобода віросповідання і совісті, право 
батьків на виховання дітей, право на опір гнобителям та інші. 

В широкому значенні права людини включають увесь найширший 
комплекс прав і свобод особи, їх різні види. 
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Сучасна типологія прав людини досить різноманітна. Найбільш загальною 
їх класифікацією є поділ всіх прав на негативні (свободи) і позитивні. Таке 
розмежування прав засновано на різниці в них негативного і позитивного 
аспектів свободи. Як відомо, в негативному значенні свобода розуміється як 
відсутність примусу, обмежень відносно особи, можливість діяти за власним 
бажанням, в позитивному – як свобода вибору, а головне, як здатність людини 
досягати поставлені цілі, вияв здатності до індивідуального розвитку в цілому. 

У відповідності з таким розумінням свободи негативні права визначають 
обов’язки держави та інших людей утримуватись від тих чи інших дій стосовно 
індивіда. Вони запобігають небажані втручання і обмеження, що порушують 
свободу особи. Ці права вважаються основоположними, абсолютними, їх 
здійснення не залежить від ресурсів держави, рівня соціально-економічного 
розвитку країни. Негативні права складають підмурки індивідуальної свободи. 
Майже всі ліберальні права мають характер негативного права. 

На відміну від негативних прав, позитивні права фіксують обов’язки 
держави осіб та організацій надавати громадянину ті чи інші блага, 
здійснювати певні дії. Характер позитивного права мають всі соціальні права. 
Це, наприклад, право на соціальну допомогу, освіту, охорону здоров’я, гідний 
рівень життя тощо. Реалізувати ці права значно важче, ніж негативні права, так 
як нічого не робити значно легше, ніж щось робити чи надавати кожному 
громадянину. Здійснення позитивних прав неможливо без наявності у державі 
достатніх ресурсів. Їх конкретне наповнення прямо залежить від багатства та 
могутності держави, демократичності її політичної системи. У випадку 
обмеженості ресурсів позитивні права можуть гарантувати громадянину лише 
«рівність у злиднях», як це мало місце у багатьох країнах адміністративного 
соціалізму. 

Права і свободи також поділяються на: 
1) Природні: право на життя, свободу і безпеку, рівність всіх перед 

законом, свобода совісті, слова, власності, право на участь у вирішенні 
суспільних справ. 

2) Громадянські права призначені гарантувати індивідуальну 
автономію та свободу, захищати особу від свавілля з боку влади та інших 
людей. Ці права дозволяють людині зберігати індивідуальність, бути самою 
собою у стосунках з іншими людьми і державою. До них відносять: право на 
особисту недоторканність, право на захист честі і гідності, право власності, 
свободи створення політичних і неполітичних організацій, право судового 
захисту, право на свободу пересування. 

3) Політичні права визначають можливості активної участі громадян в 
управлінні державою і в громадському житті. До них відносять право людини 
на громадянство, право вибирати і бути вибраним, право на заміщення 
державних посад, свобода зборів, маніфестацій, право на інформацію, свобода 
слова, друку, свобода совісті тощо. 

Крім названих прав і свобод в літературі виділяються ще й такі права як 
економічні, соціальні, культурні, екологічні, колективні, права народів і права 
людства. 
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Ступінь реалізації всього комплексу прав людини безпосередньо 
характеризує рівень розвитку, прогресивність та гуманізм політики як окремих 
країн, так і всієї людської цивілізації. 

 
3. Демократія як форма державного правління 
 
Демократія виступає способом забезпечення активної участі народних мас у 

діяльності організацій, рухів, партій і держави і тому є суб'єктом політики. Ось 
чому в XX столітті слово «демократія» стало, мабуть, найпопулярнішим у 
народів і політиків всього світу. Сьогодні немає жодного впливового 
політичного руху, яке не претендувало б на здійснення демократії, не 
використало цей термін у своїх, часто далеких від справжньої демократії цілей 

Слово демократія перекладається з грецької як народовладдя або за словами 
американського президента Лінкольна, «правління народу, вибраного народом і 
для народу». Це форма влаштування будь-якої організації, заснованої на 
рівноправній участі її членів в управлінні і ухваленні в ній рішень по більшості. 

У той же час реальна демократія ніде і ніколи не була владою народу, що 
означало б недержавне, громадське самоврядування. З моменту виникнення 
цього поняття вона пов'язана з державою, а значить і з примусом і, в кращому 
випадку, є владою більшості над меншістю, а найчастіше формою правління 
добре організованої привілейованої меншини, більшою чи меншою мірою 
підконтрольної народу. 

Демократія, як форма державного правління, характеризується такими 
рисами: 

1. Юридичне визнання верховної влади народу. Йому належить установча, 
конституційна влада в державі, він обирає своїх представників і може 
періодично змінювати їх, брати участь в розробці і прийнятті законів за 
допомогою народних ініціатив і референдумів. 

2. Періодична виборність основних органів держави. У демократичній 
державі верховна влада обирається і переобирається на певний термін. 

3. Рівність прав громадян на участь в управлінні державою. Вона 
гарантується рівністю виборчих прав, можливістю створювати політичні партії 
та інші об'єднання для вираження волі громадян, свободою думок, правом на 
інформацію і на участь в конкретній боротьбі за посідання керівних посад в 
державі. 

4. Ухвалення рішень більшістю і підкорення меншості більшості при їх 
здійсненні. 

Якщо в суспільстві існують форми державного правління, що відповідають 
даним вимогам, то це свідчить про наявність демократичної форми правління в 
тій чи іншій країні. Однак, реальні політичні системи, засновані на загальних 
принципах демократії, вельми істотно відрізняються один від одного. 
Наприклад, антична і сучасна демократія, демократія в США і Швейцарії, 
Німеччині та Австралії, в країнах Європи та Азії. 

Ми не зможемо зрозуміти сутність демократії, якщо не розглянемо більш 
докладно такий суб'єкт політики як народ. Аж до початку XX століття в історії 
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політичної думки переважало трактування народу як простого люду, 
незаможних нижчих верств, що складають більшість населення. Таке розуміння 
народу ми зустрічаємо ще в Аристотеля, який вважав демократію 
неправильною формою держави, трактував її як владу демосу, черні, не здатної 
до управління, до виважених, раціональних рішень, що враховують загальне 
благо. 

У сучасній політичній теорії такий тип прояву називається «охлократією», 
що означає в перекладі з грецької «влада натовпу». Це вкрай спотворена форма 
демократії з усіма її негативними наслідками. Вона проявляється у формі 
політичного екстремізму на мітингах і демонстраціях, в ультиматумах уряду і 
парламенту, в дурних діях, пов'язаних із захопленням державних установ, 
підпали, диверсіях і т.д. Охлократія не несе в собі творчих сил і потенцій, вона 
не має нічого спільного з процесами демократизації і, як правило, є зовнішньою 
формою прояву дії екстремістських сил. 

В залежності від того, як народ бере участь в управлінні, демократія 
ділиться на пряму і представницьку. У прямих формах народовладдя громадяни 
самі безпосередньо беруть участь у підготовці, обговоренні та прийнятті 
рішень. Представницька демократія - це опосередкована участь громадян у 
прийнятті рішень, у виборі ними в органи влади своїх представників, 
покликаних виражати їхні інтереси, приймати закони і віддавати 
розпорядження. 

Розрізняють також демократію політичну, яка передбачає лише формальну 
рівність, і соціальну, засновану на рівності фактичних можливостей, участі 
громадян в управлінні державою. 

Поширення демократії у світі - складний суперечливий процес. Протягом 
багатьох десятиліть ліберальна демократія була одним з головних символів 
Заходу в його боротьбі з комуністичною ідеологією і країнами командного 
соціалізму. Це сприяло масовому поширенню ідеалізованих, явно завищених 
оцінок її можливостей, що проявилися в спробах обґрунтування демократії як 
універсальної та найкращої форми політичного устрою для всіх країн і народів. 
Що ж приваблює в демократії людей, тобто якими цінностями вона володіє? 

Однією з найбільш шанованих цінностей в демократії є свобода. Протягом 
тисячоліть багато що з проявів свободи не вважалися благом. Навіть 
найбільший розум античності Аристотель вважав надання людям можливості 
жити так, як їм заманеться, ознакою неправильних, поганих форм правління. У 
Китаї, наприклад, до XIX століття про свободу взагалі не йшлося. Державне 
правління було організовано на основі таких принципів: людяність, турбота 
старших про молодших і слухняність останніх, вихованість, сором і покарання. 

Демократія, в будь-якому випадку, припускає такий політичний аспект 
свободи як рівне право громадян на участь у формуванні органів влади. В 
сучасному демократичному суспільстві політична свобода перетворилася на 
одну з суспільних цінностей, і незважаючи на це, можливість вільної участі у 
формуванні політики держави, рівноправного впливу на владу не вважається 
більшістю громадян найважливішою цінністю. Це пояснюється тим, що 
життєво важливі інтереси громадян зазвичай лежать у позаполітичних сферах і 
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їх реалізація безпосередньо не пов'язана з демократією. 
Однією з цінностей демократії, є рівність тобто однакові для кожної людини 

життєві шанси, можливості для самореалізації особистості, її розвитку. Така 
рівність вважається справедливою на противагу соціальної зрівнялівки. 
Демократія проголошує лише формальну рівність усіх громадян, тобто їх 
рівноправність як юридичних осіб. Насправді ж у суспільстві політична 
рівність ще не означає фактичну рівність життєвих шансів людей. Тому, можна 
сказати, що проголошена демократією така цінність як соціальна 
справедливість також не є показником демократизму в реальному суспільстві. 

Демократія являє собою механізм виявлення і відбору соціальних 
альтернатив, робить суспільство відкритим для будь-яких ідей і варіантів 
розвитку, що віддаються перевага народом, звідси демократична держава 
можна називати відкритим суспільством. Народовладдя в формі демократії 
забезпечує багатоманітність суспільних явищ, багатство духовних і соціальних 
альтернатив, розширюючи тим самим діапазон політичного вибору і 
вірогідність знаходження оптимальних шляхів розвитку. 

Демократія передбачає наявність політичної опозиції, яка стимулює 
політичне керівництво приймати рішення в інтересах народу і контролювати 
свою політичну діяльність. Конкуренція за володіння владою сприяє 
своєчасному виправленню помилок і гнучкою коректуванню політичного курсу 
у відповідності з мінливих ситуацією. 

Здавалося б, що такі великі плюси демократії повинні привести до 
процвітаючого суспільства, рівноправності громадян, високому життєвому 
рівню всіх. Насправді ж таких держав просто немає. Соціальна ірраціональність 
(нерозумність) поведінки, індивідуальний і груповий егоїзм, нехтування 
інтересами інших людей і народів, небажання йти на компроміси, національна, 
релігійна непримиренність і сьогодні є типовими рисами політичного життя 
більшості держав світу. 

Загальний недолік всіх недемократичних політичних систем полягає в тому, 
що вони не підконтрольні народу, а звідси – характер їх взаємовідносин з 
громадянами залежить насамперед від волі правителів. Наприклад, високий 
життєвий рівень населення такого князівства як Бруней залежить від того, що 
правитель цього князівства величезні прибутки від продажу нафти спрямовує 
на потреби населення, ну і себе не забуває, тому вважається однією з 
найбагатших людей на Землі. 

У більшості ж країн з авторитарною владою народні маси тягнуть жалюгідне 
існування, особливо це стосується африканських і латиноамериканських країн. 
Тому надійно приборкати владу, гарантувати захист громадян від державного 
свавілля може тільки демократична форма правління, визнана народом за 
допомогою демократичних процедур. 

Для того, щоб демократія була можлива й ефективна, слугувала для 
загального блага необхідні економічні, соціальні, культурні, релігійні та 
зовнішньополітичні передумови демократії. 

Економічні передумови. Найважливіша з них – це високий рівень 
індустріального та економічного розвитку. За економічними показниками 
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демократичні країни значно випереджають авторитарні й тоталітарні держави. 
Саме при демократичному режимі США, Франція, Німеччина, Скандинавські 
країни досягли високого рівня добробуту та економічного розвитку. Однак 
прямої залежності між рівнем економічного розвитку і демократією немає. 
Південна Корея, Бразилія, Японія досягли розквіту економіки при авторитарних 
режимах. 

Однією з найважливіших передумов демократії виступає ринкова, 
конкурентна економіка. Ринок перешкоджає концентрації економічної і 
політичної влади в руках однієї з груп суспільства або державного апарату. 
Ринкові відносини стимулюють у громадян прагнення до свободи, 
відповідальність, підприємливість. Без ринку не може бути громадянського 
суспільства, на якому базується сучасна демократія. 

Необхідною передумовою демократії є високий рівень добробуту громадян. 
У тоталітарному суспільстві, де відсутні демократія, народ не може виступати з 
протестом проти низького життєвого рівня, тому виступи жорстоко 
придушуються. У демократичному суспільстві демократія не може існувати як 
влада, без турботи держави про благо людей, бо демократична свобода 
дозволяє громадянам прибрати непридатну владу за допомогою референдуму, 
плебісциту, виборів і масових виступів. 

Поляризація суспільства на багатих і бідних – серйозна перешкода для 
демократії, оскільки саме це викликає масове невдоволення людей і підриває 
авторитет демократичної влади. Тому держава повинна регулювати ці 
економічні та соціальні процеси, згладжувати соціальну нерівність. У сучасних 
індустріально розвинених країнах поширена модель декомпенсації соціальної 
нерівності. Вона не допускає концентрації різних дефіцитних благ в окремих 
людей і соціальних груп, а вимагає їх розосередження в суспільстві так, что6и 
індивід, що має низький показник в одному відношенні, міг компенсувати собі 
це за рахунок володіння іншими благами. Цьому ж сприяє і прийняття 
антимонопольних законів і жорсткий контроль держави за доходами. 

Важливою передумовою демократії є соціальний плюралізм. Він означає 
багатоманітність соціального складу населення в особі чітко оформилися 
професійних, регіональних, релігійних, культурних, етнічних та інших груп, що 
володіють колективним самосвідомістю. Такі групи стримують тенденцію до 
концентрації державної влади, виступають противагою силам, прагнучим до її 
монополізації, створюють можливість встановлення ефективного контролю над 
владою. 

Соціальний плюралізм не суперечить такій найважливішій передумові 
демократії, як наявність численного і впливового середнього класу, оскільки 
сам він складається з численних груп. Середній клас відрізняється високим 
рівнем освіти, розвиненим самосвідомістю особистості, почуттям власної 
гідності, компетентністю політичних суджень і активністю. Він більше, ніж 
нижчі й вищі верстви зацікавлений у демократії. У найбільш розвинених 
країнах середній клас становить більшість населення, Україна стоїть на самому 
початку шляху його формування. 

Загальною передумовою демократії є грамотність населення, його 
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освіченість в цілому. Очевидно, що від освіченості прямо залежить 
компетентність політичних суджень особистості, її інтелектуальний розвиток, 
свобода мислення, почуття власної гідності. Неосвічена людина по суті стоїть 
поза політикою і поза демократією, є об'єктом маніпулювання з боку влади або 
інших політичних сил. 

Вплив економічних та соціальних факторів на державний устрій багато в 
чому визначається пануючою в суспільстві політичною культурою. Вона являє 
собою способи сприйняття й осмислення політики в людській свідомості, 
настанови і ціннісні орієнтації характеризують ставлення громадян до влади. 

Однією з впливових передумов демократії є релігія. Вона може як 
гальмувати перехід до демократії, так і стимулювати його. Сприятливий 
поштовх для утвердження демократичного правління надав протестантизм з 
його настановами на індивідуальну свободу, відповідальність, рівність, 
заперечення церковної ієрархії. Сьогодні всі країни з переважаючим 
протестантським населенням мають демократичні уряди. 

У той же час Іслам з його жорстокими законами Шаріату не стимулює 
розвиток демократії. 

Зовнішньополітичні передумови демократії проявляються через прямий, 
військовий, політичний, економічний, культурно-інформаційний та інший 
вплив. У десятках колишніх колоній демократичні інститути створювалися під 
прямим впливом метрополій, але для повної перемоги демократії необхідно, 
щоб були створені внутрішні передумови. 

Друга половина 80-х рр. ХХ століття ознаменувалася крахом тоталітарних і 
авторитарних режимів у більшості країн адміністративного соціалізму. Ці 
країни глибоко відрізнялися від будь-яких інших держав, що переходили будь-
коли до демократії, перш за все поєднанням у більшості з них індустріального 
рівня розвитку, досить високої освіченості населення переважно тоталітарної 
влади і масового поширення соціалістичної ідеології, що включає поряд з 
утопічними ідеалами і близькі до демократичного світогляду настанови на 
рівноправність, соціальну справедливість, розподіл доходів праці, солідарність 
і гуманізм. 

У країнах, що вступили на шлях реформування соціалістичного ладу, досить 
чітко намітилися два головних шляхи громадських і політичних перетворень. 
Перший з них передбачав швидку політичну та економічну лібералізацію 
західного зразка, так звану шокову терапію. Цим шляхом пішли практично всі 
східноєвропейські країни. 

У тих з них, що були близькі до Заходу по своїй політичній культурі, 
економічним укладами (країни Прибалтики, Чехословаччина, Угорщина та ін) 
демократизація і трансформація суспільства були більш або менш успішні, хоча 
і супроводжувалися падінням виробництва і низкою інших серйозних 
негативних явищ. 

У державах же, що не мають характерних для Заходу багаторічних традицій 
ринкової економіки і індивідуальної культури, спроба реалізувати ліберальну 
модель демократії призвела до тяжких, руйнівних наслідків: до політичної та 
економічної анархії, а нерідко і до війн, різкого спаду виробництва, зростання 
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злочинності і падіння рівня життя переважної більшості населення. Це 
стосується в першу чергу країн, що входили до СРСР, в яких невдачі 
реформування сильно скомпрометували демократію і ліберальні цінності в 
масовій свідомості. 

Такого загального обвалу зуміли уникнути деякі країни, що розробили свої 
шляхи реформування. Особливо повчальна «китайська модель», що одержала 
назву політики «нового авторитаризму». 
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