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ЛЕКЦІЯ 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА, ЇЇ СУТНІСТЬ І ФОРМИ 

 

1. Сутність, об’єкт та суб’єкт політичної влади 

2. Ресурси та види влади. Політичне панування та легітимність 

3. Моделі конституційного та громадянського суспільства 

4. Диктаторські форми правління 

 

1. Сутність, об’єкт та суб’єкт політичної влади 
 

Полiтична влада – основоположна категорiя полiтологiї. Вона дає змогу 
бiльш глибше зрозумiти сутнiсть й призначення полiтики. 

Взагалi поняття «влади» вiдноситься до широко вживаних понять: «влада 
батькiв», «влада почуттiв», «влада забобонiв» (предрассудков), «влада розуму», 
«влада грошей», «судова влада», «влада мафiї», «четверта влада». 

При всiй неоднозначностi i рiзноманiтностi цих понять можна вiдмiтити 
одну об'єднуючу їх характеристику – всi вони вiдображають вiдносини, в яких 
воля i дiя одних панують, пiдносяться над волею i дiями iнших людей, однi 
пiдпорядковуються iншим. 

Субстанцiйною основою пiдкорення однiєї людини iншiй є 
нерiвнiсть: фiзiологiчна, iнтелектуальна, соціальна, зокрема, статусна, 
економiчна, освiтня i т.ін. 

Разом з тим iсторичний досвiд свiдчить, що влада це не тiльки панування 
та пiдкорення. Влада – це певне вiдношення суб'єктiв, засноване на 
переконаннi, авторитетi. Влада – це i здатнiсть досягти злагоди, вирiшувати 
конфлiкти. 

Тобто, там де виявляється необхiднiсть в погоджених дiях людей (чи то 
окрема сiм'я, група, нацiя, суспiльство в цiлому), там вiдбувається 
пiдпорядкування їх дiяльностi досягненню певних спiльних цiлей i одночасно 
визначаються ведучi i відомi, владарюючі i пiдвладнi, пануючі i пiдкоренi. 
Мотиви такого пiдпорядкування різноманiтнi. Тут i заiнтересованiсть в 
досягненнi спiльної мети (Бiблейська втеча євреїв з Єгипту, чи Рух як монолiт 
прихильників досягнення незалежностi України) чи переконанiсть в 
необхiдностi виконання розпорядження або якихось вказiвок (скажімо, 
спортивного тренера). 

До мотивацiї вiдноситься i авторитет владарюючого i навiть просто почуття 
страху перед небажаними наслiдками у випадку непiдкорення. 

Нам зараз важливо пiдкреслити, що владнi вiдносини об'єктивно притаманнi 
суспiльному життю. Тобто, без вiдносин влади людська цивiлiзацiя, розвиток 
людства неможливий. В суспiльствi не може бути анархiї. 

Виходячи з вищенаведеного, можна сказати, що влада – це соцiальні 
вiдносини (тобто вiдносини мiж людьми, а не мiж людиною i природою), що 
виявляються в можливостi i правi одних людей приймати рiшення, якi 
набувають характеру обов'язковостi для iнших людей. 
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В процесі цих специфiчних вiдносин між людьми – владних відносин –
вiдбувається реалiзацiя права i можливостi одних панувати, повелювати, 
розпоряджатися i управляти iншими. Реалiзується також здатнiсть i можливiсть 
одних здiйснювати свою волю по вiдношенню до iнших, навiть у випадках 
незгоди, чи супротиву iнших. 

Сутнiсть влади виражається в реальному здiйсненнi волi одних людей по 
вiдношенню до iнших, що виявляється в управлiннi одних людей iншими. 

Можна також дати загальносоцiологiчне визначення влади.  
Влада – це реалiзацiя здатності соцiому здiйснювати свою волю, що 

виражається як вплив на дiяльнiсть i поведiнку iнших людей та як соцiальне 
управлiння за допомогою таких засобiв, як авторитет, право, насильство. 

Полiтична влада, як і кожне складне суспiльне явище має багатогранну 
структуру. Її основними елементами є суб’єкт, об’єкт, засоби чи ресурси. 

Суб’єкт полiтичної влади – це її носiй, той хто здiйснює владу, владарює, 
управляє кимось. Вiн є активним, направляючим началом. 

Суб’єктом полiтичної влади може бути окрема особа, соцiальна група, 
певний політичний орган, органiзацiя тощо. 
Для здiйснення своїх владних функцiй суб’єкт влади повинен мати низку 

обов’язкових особливих властивостей: бажання владарювати; воля до влади; 
компетентнiсть; знати настрiй своїх пiдлеглих, їхнє становище; мати авторитет. 
Те першочергове значення, яке має суб’єкт полiтичної влади у владних 

вiдносинах, вiдображається у поширеному ототожненнi самої влади з її носiєм. 
Так, говорять про рiшення влади, про дiї влади, безсилля влади. Насправдi ж 

пiд владою у цих випадках мається на увазi управлiнськi органи чи окремі 
люди. 
Механiзм владарювання (суб’єкт визначає змiст владного вiдношення через 

такi свої дiї): 
1. наказ (розпорядження). Вiн є владним повелінням пiдкоритися волi 
суб’єкта влади; 
2. пiдпорядкування як пiдведення приватної, окремої волi пiд всезагальну 
волю влади; 
3. покарання (санкцiї) як засiб впливу на заперечення пануючої влади; 
4. нормування поведiнки як сукупнiсть правил у вiдповiдності до загального 
інтересу. 

Таким чином, активною стороною владних вiдносин є суб’єкт. Але влада – 
завжди двосторонні вiдносини. Тобто влада - це взаємодiя суб’єкта i об’єкта. 

Об'єкт політичної влади - це особа чи соцiальна група, на яку направлена 
воля владаря, виконавець такої волі. Це пiдкорена, пiдлегла, управляєма 
сторона владних вiдносин. 

Де нема об’єкта, бiльш точнiше - нема готовностi об’єкта пiдкорятись, нема 
згоди об’єкта на те, щоб ним управляли – там нема i влади. 

Тобто влада немислима без підкорення об’єкта суб’єкту. Покірність – 
необхідна риса владних відносин. Суб’єкт влади, ефективність його 
владарювання, таким чином, залежить не тільки від самого суб’єкта, але і від 
покірності об’єкта. А об’єкт – це і окрема людина, і група людей, і суспільство 
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в цілому. Усвідомлення таким об’єктом залежності суб’єкта влади від 
покірності самого об’єкта стає дійовим  чинникам впливу на органи влади. Тут 
можна вказати на акції громадянської непокори, які широко застосовуються в 
сучасному політичному житті. 

Взагалі, відношення об’єкта до суб’єкта влади різноманітні: добровільне 
підкорення, яке сприймається з великою радістю; ненасильницька 
боротьба: громадянська непокора, пікетування, демонстрації, ігнорування 
рішень влади тощо; запеклий опір; боротьба на знищення. 

Можна говорити, що і керівництво, і підкорення природно притаманні 
людському суспільству. 

Якості об’єкта політичного владарювання, його готовність підкорятися 
визначається перш за все політичною культурою населення. Найбільшу 
покірність забезпечує патріархальний і підданський типи політичних культур. 
Перевага в суспільстві людей, які звикли покорятися, які жадають твердої, 
сильної «руки», є сприйнятливим середовищем для авторитетних і тоталітарних 
режимів. 

Що ж мотивує підкорятися об'єкта? Що ж змушує його коритися?  
Мотивація об’єкта влади: 1) страх перед покаранням; 2) інтерес, 

особиста зацікавленість. Вона спонукає підлеглих до добровільного виконання 
вказівок та розпоряджень, робить зайвим контроль та застосування негативних 
санкцій; 3) внутрішня переконаність в необхідності підкорення; 4) визнання 
авторитета і схиляння перед ним; 5) ідентифікація, тобто ототожнення об’єкта 
влади з її суб’єктом. В цьому випадку об’єкт владних відносин сприймає справу 
суб’єкта як свою особисту справу, він абсолютно довіряє своєму керівникові; 6) 
нерівність. 

 
2. Ресурси та види влади. Політичне панування та легітимність 
 

Важливою соціальною причиною покори одних людей іншим є 
нерівномірний розподіл засобів чи ресурсів влади. 

Під ресурсами влади розуміються всі її засоби, використання яких 
забезпечує вплив на об’єкт влади у відповідності з цілями суб’єкта. 

Ресурси влади використовуються для винагороди, покарання чи 
переконання. 

Ресурси влади різноманітні. Їх можна по різному класифікувати: 
      І група: 1) Утилітарні – матеріальні і соціальні блага, що визначаються 
(співвідносяться) виключно практичною вигодою чи користю (гроші, предмети 
споживання); 2) Примусові – засоби кримінального та адміністративного 
впливу; 3) Нормативні – засоби впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації 
та норми поведінки людини; 

ІІ група. Класифікація у відповідності зі сферами діяльності: 
1)економічні ресурси; 2) соціальні; 3) культурно-інформаційні – знання та 
інформація, а також засоби їх отримання: наукові та освітні заклади тощо; 4) 
силові ресурси – аппарат фізичного примусу; 5) сама людина. 

В суспiльствi iснують рiзнi види влади: економічна, полiтична, державна, 
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соцiальна, духовна, сiмейна, iнформацiйна тощо. 
Економiчна влада – це контроль над певними економiчними ресурсами, 

власнiсть по вiдношенню до рiзних матерiальних цiнностей, пiдпорядкування 
своїм iнтересам iнших учасникiв економiчних вiдносин. 

Соцiальна влада – це розподiл соцiального положення людей, їх стосункiв, 
посад, привiлеїв, а також контроль над цим розподiлом (скажімо, призначення 
мінiстрiв, голiв адмiнiстрацiй). 

Полiтична влада – це виявлення органiзованої волi однiєї групи людей на 
основi осмисленого полiтичного iнтересу по вiдношенню до iншої, в ходi якого 
здiйснюється пiдпорядкування загальним (чи видаваємим за загальнi) цiлям. 

Особливостi полiтичної влади: 
1. Здатнiсть, готовнiсть її носiя виявити полiтичну волю; 
2. Осмислення полiтичного iнтересу i полiтичних потреб; 
3. Наявнiсть полiтичних органiзацiй, через якi здiйснюється полiтичне 
волевиявлення 
4. Полiтичний вплив на суспiльство в цiлому, на всi сфери суспiльства; 
5. Забезпечення соцiального панування в суспiльствi носiя полiтичної влади. 

Полiтична влада має рiзноманiтнi форми виявлення: державна влада, 
партiйна влада, влада громадських органiзацiй, iнформацiйна влада. 

Головним знаряддям полiтичноi влади є влада державна, адже 
найсуттєвішим у полiтицi є досягнення i утримання державної влади. 

Державна влада - це така форма влади, яка виражає волю економічно та 
полiтично панівної спiльноти i спирається на спецiальний аппарат примусу, а 
також має монопольне право видавати закони й iншi розпорядження, 
обов'язковi для всього населення. 

Особливостi державної влади: 
1. Публiчний характер, тобто всезагальнiсть i безликiсть, що означає 
звернення до всiх громадян вiд iменi всього народу на основi права, 
юридичного закону; 
2. Обов’язковiсть владних розпоряджень для всього населення; 
3. Наявнiсть певного територiального простору, що визначає межi державної 
влади; 
4. Монополiя на юридичне закрiплення влади; 
5. Монополія на наявність спеціального апарату примусу, використання 
засобів організованого й законодавчо інституйованого насильства; 
6. Моноцентричнiсть, тобто наявнiсть єдиного центру управлiння всiєю 
державою (на вiдмiну, наприклад, вiд влади економiчної). 

Державна влада розподіляється на законодавчу, виконавчу, судову. 
Діяльність структурних елементів влади, її функціонування багато в чому 

залежить від шляхів досягнення (отримання) влади. 
Історично відомі такі шляхи завоювання чи досягнення політичної, 

державної влади: 1) Політична реформа (зміна політичного життя без зміни 
основ існуючого ладу): а)реформа зверху; б) зречення влади, відмова від влади; 
в) поступове реформування влади погодженими зусиллям владних і 
опозиційних політичних сил. 2) Політична революція. 3) Контрреволюція. 4) 
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Мілітаристська форма досягнення влади (воєнний переворот). 5) Політичний 
переворот. 

Що стосується питання реалізації влади, то, це, по суті, питання 
політичного панування або виконання функцій влади.  

Функції політичної влади: 1) інтегративна; 2) регулятивна; 3) функція 
мотивації політичної життєдіяльності суспільства; 4) об’єднувальна; 5) 
стабілізаційна. 

В суспільстві відносини влади багатоманітні, мінливі і відносні. Щоб 
відносини влади упорядкувати, стабілізувати в суспільстві саму владу, зробити 
її здатною до виконання покладених на неї функцій, необхідно владу 
інститулізувати, закріпити у формі політичного панування. Політичне 
панування - поняття в соціології і теорії політики, що характеризує реалізацію, 
здійснення влади, яка набирає інституціональні форми і передбачає 
розчленування суспільства на панівні і покірні спільності, соціальні групи, а 
також виділення і уособлення, відокремлення особливого управлінського 
апарату. Панування відрізняється від поняття влади, хоча влада може досягати 
становища панування. Політичне панування означає структурування в 
суспільстві відносин влади і підкорення, організаційне оформлення і 
закріплення розподілу управлінської праці і звичайно поєднаних з ним 
соціальних привілеїв, - з одного боку, і виконавчої діяльності, - з другого. 

Політичне панування виникає тоді, коли влада інституалізується, стає 
стійкими відносинами, коли в соціальній організації встановлюються позиції, 
зайняття яких дозволяє приймати рішення, наказувати, дозволяти або ж 
забороняти. Відомий німецький соціолог М.Вебер відмічає, що панування 
означає шанс зустріти покору певному наказу. Формою суспільної організації 
влади є нерозривно пов'язане з нею політичне панування. Ще до утвердження 
політичного панування виникає політична влада, якщо вона спирається на силу. 
Тривалий період влада не може утриматися без встановлення політичного 
панування. Природно, політичне панування - це політичний порядок, в умовах 
якого одні командують, а інші підкоряються, хоча ті, хто командує, можуть 
бути і підконтрольні демократично настроєним підлеглим. Такий порядок може 
відповідати інтересам не тільки керівної, управляючої меншості, але й усього 
суспільства або його більшості. 

Політичне панування або реалізація влади безпосередньо пов’язана з 
встановленням і дотриманням норм діяльності людей, що найбільш повно 
представлені в праві, в юридичному законодавстві. 

Влада реалізується також у формі рішень правового, економічного чи 
духовного порядку, які лежать в основі управлінської діяльності. 

Влада реалізується в діяльності соціальних інститутів, організацій та 
установ, в яких приймаються правові норми та політичні рішення і які 
забезпечують регулювання, організацією та управління суспільних відносин. 
Тобто, політична влада завжди інституціоналізована. 

Таким чином, політичне панування або реалізація влади – це 
використання організацій, встановлених норм, рішень та санкцій для 
досягнення певних політичних інтересів, які в тій чи іншій мірі виражають 
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загальні цілі та цінності суспільства. 
Важливе значення для владних відносин має визнання суспільством, 

народними масами обґрунтованості, необхідності і правомірності даної 
політичної влади та її носіїв. В цьому сутність проблеми легітимності влади. 

Тобто, поняття легітимності влади характеризує визнання суспільством 
авторитетності, правомірності і справедливості влади, відповідності її 
основоположним цілям держави та загальноприйнятим принципам і цінностям, 
виправдання суспільством обраного політичного курсу, діяльності певного 
суб’єкта політики. 

Легітимність пов’язана з вірою переважної частини населення в те, що 
існуючий політичний порядок є найкращим для даної країни. 

Легітимність може виражатись в добровільному прийнятті більшістю 
населення конкретної форми правління (скажімо, монархії), влади тої чи іншої 
соціальної групи, партії. 

Відомий німецький соціолог М.Вебер виділив три основні типи 
легітимності. 
1. Традиційна легітимність. Влада діє по традиційним правилам і відповідає 

традиційним цінностям мас. Ця легітимність виникає на основі звичаїв, 
традицій, звичці коритися владі, вірі в непорушність і священність здавна 
існуючих порядків. (Монархія). 

2. Легальна чи раціонально-правова легітимність. Вона заснована на 
добровільному визнанні встановлених юридичних норм. 

3. Харизматична (персональна) легітимність: визнання влади засновано на вірі 
мас в особливі здібності і властивості політичного лідера, вождя. Джерело 
такої легітимності – особливий авторитет політика. 

 
3. Моделі конституційного та громадянського суспільства 

 
Сучасні західні режими конституціоналізму з'явилися результатом 

тривалого історичного розвитку на основі цінностей, що склалися ще в період 
греко-римської цивілізації, під величезним впливом християнської моралі та 
з'єднання визнання влади і права на критичне ставлення до неї, її оспорювання. 

Пріоритет закону затверджується паралельно з розвитком іншої максими 
– вимоги законослухняності. Перед політикою постала проблема – як 
реалізувати ці максими в політичній практиці. Історія показала, що небезпечна 
як абсолютна монархія, так і абсолютна влада народу, більшості виборців. 
Терор якобінської диктатури дискредитував ідею народовладдя і показав, що 
зміна одного всевладдя іншим - це зміна одного диктату іншим. Постало 
питання про те, як захистити людину від будь-якого всевладдя. У підсумку 
акцент був зроблений не на характері влади (монархічна, духовна, народна), а 
на ставленні влади з людиною, на визначенні меж державної влади. 

Вперше ця проблема була сформульована у Великій Хартії вольностей 
1215 р. Вона стала першим кроком в обмеженні влади короля Великобританії і 
визнання прав підданих монархії, зокрема встановлювалася недоторканність 
особи феодалів та їхнього майна. 
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У громадянському суспільстві відносини повинні бути впорядковані на 
основі визнання невід'ємного права кожної людини, її свободи ними 
користуватися. Суть прав виражається в тріаді: «життя, свобода, власність». 
Суспільству, яке побудоване на жорсткій належності кожного до якої-небудь 
групи (стану, цеху), протиставляється суспільство, в якому ніхто не має ніяких 
привілеїв, але всі рівні перед законом. 

Всевладдя закону і свідомість неминучого покарання за його порушення, 
незалежно від соціального положення стало основою конституціоналізму. 
Такий тип громадянського суспільства оформився в першій половині ХІХ ст. в 
США і Великобританії, а також в британських домініонах – Канаді та 
Австралії.  
 

4. Диктаторські форми правління 
 

Деякі країни і народи на різних етапах свого розвитку проходять 
диктаторські форми правління. У ХХ в. диктатури виступають у двох основних 
формах – тоталітарної та авторитарної. 

«Тоталітаризм» як політичний термін походить від латинського слова – 
«весь, повний, загальний». Сьогодні його розуміють як політичну практику, 
при якій керівництво країни прагне підпорядкувати весь устрій життя людей 
однієї неподільної пануючій ідеї і організувати систему політичної влади так, 
щоб вона сприяла реалізації цієї ідеї. Тоталітаризм відрізняється від усіх інших 
форм влади своєрідною революційністю, націленістю на рішуче подолання 
недоліків та суперечностей старого порядку, побудова нового суспільства і 
формування нової людини. 

При тоталітаризмі встановлюється панування в суспільстві однієї 
ідеології, як правило, утопічною, яка на конкретному історичному відрізку часу 
здатна заповнити дефіцит позитивних цінностей минулих епохи, стати 
цементуючою силою, що дозволяє мобілізувати і привести в рух цілі народи. 

ХХ століття дало багато зразків тоталітарних режимів. Розрізняють 
правий і лівий тоталітаризм. Правий – узагальнено називають фашизмом. Лівий 
– це соціалістичні або комуністичні режими. Між ними є істотна відмінність. 
Якщо в комуністичній ідеї пріоритет віддається робітничого класу 
(пролетаріату), взагалі трудящим, які живуть за рахунок власної праці, то у 
фашистській – нації, раси. В основі комуністичної ідеології лежить ідея 
соціальної рівності, фашистська – ґрунтується на уявленні про природний 
нерівності не тільки окремих людей, а й цілих народів. Тоталітаризм 
зароджується в період криз, коли суспільство піддається найсильнішим 
«перевантаженням». В умовах, коли відбувається ломка традиційних 
суспільних структур і рвуться звичні економічні, політичні, соціальні, 
ідеологічні, культурні і навіть родинні зв'язки між людьми. І тоді в суспільстві 
з'являється «рятівник» в особі окремої людини або групи людей, організованих 
в партію, яким вдається прийти до влади за рахунок будь-якої зрозумілої та 
прийнятної для більшості людей ідеї, що є відповіддю на недоліки існуючого 
життя і вказує шлях до кращого майбутнього. 
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Політична влада в умовах тоталітарних режимів може набувати різних 
форм – від терористичної диктатури, що зневажає цивілізованими нормами 
політичного життя, до псевдодемократії з формальними виборами і 
багатопартійністю. У будь-якому випадку тоталітаризм означає відсутність 
народовладдя. У народу немає можливості дієво впливати на політику держави. 
Вища влада нав'язує свою волю всьому населенню. Завдяки цьому відбувається 
бюрократизація всього життя суспільства, роль чиновника стає першорядною. 

Характерною рисою тоталітарних режимів є повна відсутність поділу 
влади. Всі види влади безпосередньо чи опосередковано пов'язані між собою, 
незалежний суд відсутній. У ряді випадків існують особливі, позасудові органи, 
спеціально створювані в певні періоди для виконання каральних функцій. 
Таким чином, тоталітарна держава створює репресивний апарат, який 
проводить масові «чистки» самих членів правлячої партії, а також пересічних 
громадян. 

Тоталітарний режим ставить всілякі перепони інакодумства: забороняє 
видання опозиційної літератури, вислів «крамольних» думок і критичних 
суджень, унаслідок чого його політична система поступово втрачає здатність до 
самокритики і правильної, здорової реакції на справедливі зауваження. Замість 
гласного обговорення помилок і прорахунків – головним завданням пропаганди 
стає прищеплення народові любові до лідера, партії, системі в цілому. Всі 
досягнення країни приписуються геніальності лідера, а помилки замовчуються. 

Як показує практика, всі тоталітарні режими рано чи пізно руйнуються. 
Вичерпується ентузіазм, готовність людей завзято і безкорисливо трудитися, 
жертвувати всім заради культивованих ідеалів. У підсумку падає трудова 
дисципліна, а з нею і продуктивність праці. Суспільний розвиток втрачає 
динамізм, різко падають темпи економічного зростання – виникає явище 
«застою». Система продовжує існувати як би за інерцією, і досить будь-якого 
поштовху, щоб вона звалилася. 

Поряд з тоталітарними режимами в деяких країнах складається інший тип 
диктатури – авторитарний. Головна відмінність авторитарної системи полягає в 
тому, що в ній провідну роль відіграє не революційний світогляд, а інтереси 
збереження влади. У цьому випадку авторитарні режими швидше 
консервативні, ніж революційні. Військові хунти в Латинській Америці 
звичайно приходили до влади під гаслами збереження громадського порядку, 
що утвердився, рятування від загрози його зміни. 

Для авторитаризму, навпаки, характерна навмисна деполітизація мас, їх 
слабка політична інформованість. При авторитарній системі формально 
існують партії, парламент, поділ влади і інші атрибути демократії. 
        Здебільшого авторитарні режими, особливо військові, прагнули зберегти 
основні принципи колишнього соціально-економічного устрою, 
удосконалюючи при цьому механізми управління економікою. На противагу 
комуністичним диктатурам, авторитарні режими, наприклад, на Тайвані, в 
Сінгапурі виявилися дуже ефективними в економічному відношенні. 
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ЛЕКЦІЯ 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ СТРУКТУРА 
 

1. Поняття та структура політичної системи 
2. Держава –базовий інститут політичної системи 
3. Партії та соціально-політичні рухи 
4. Проблеми формування багатопартійності в Україні 
 
1.Поняття та структура політичної системи 
 

Поняття політичної системи вперше розроблено в американській 
політичній науці в 50–60-х рр. ХХ ст. Поширення системних категорій 
пов’язане з відомими широкому загалу працями фундаторів структурно-
функціонального аналізу Т. Парсонса, Р. Мертона, Дж. Хоманса та ін.  

Політична система належить до типу «відкритих» систем, тобто для свого 
функціонування вона напрацьовує здатність реагувати на імпульси 
навколишнього середовища, формуючи механізм саморозвитку та 
саморегуляції.  

У цій іпостасі політична система має такі ознаки: 
1. Система створює елементи – мінімальні одиниці у складі даного 

цілого, які виконують у ньому певну функцію. У цілісній системі окремі 
частини функціонують спільно, складаючи в сукупності процес 
функціонування системи як цілого.  

Як елементи політичної системи виступають її підсистеми:  
а) інституційна, яка містить різні політичні інститути (держава, 

політичні партії та інші громадські об’єднання тощо);  
б) регулятивна, що містить політичну культуру як сукупність політико-

правових норм та інших регулятивів взаємин між суб’єктами  політики 
(політичні традиції, звичаї, погляди, ідеали, забобони тощо);  

в) комунікативна, яка репрезентує сукупність відносин між суб’єктами 
політики щодо завоювання, використання, утримання влади в суспільстві, а 
також у зв’язку з прийняттям і реалізацією політичних рішень і дій;  

г) функціональна, що охоплює сукупність ролей та функцій політичних 
інститутів, характеризується способами і методами здійснення влади, формами 
та напрямками політичної діяльності; 

2. Елементи перебувають один з одним у певних зв’язках і в цілому 
створюють структуру системи. Структура – це взаємообумовлена сукупність 
зв’язків елементів у складі системи, яка являє собою її якісну специфіку. 

3. Система має чіткі межі з навколишнім середовищем. Останнє є 
важливим аспектом розуміння цілісності системи, визначає характер відносин 
цілісної системи з іншими системами або більш широкою системою, частиною 
якої є вона сама. Цілісну систему відрізняє відносна незалежність від 
навколишнього середовища. Це означає, що система реагує на вплив 
навколишнього середовища, еволюціонує під цим впливом, але при цьому 
зберігає якісну визначеність і властивості, що відрізняють її від інших систем. 

4. Вплив середовища на систему визначається як «вхід», а вплив системи 
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на середовище – як «вихід». Імпульси навколишнього середовища надходять до 
«входу» у вигляді вимог і підтримки. На «виході» політичної системи – 
політичні рішення та дії, за допомогою яких здійснюється розподіл суспільних 
цінностей і благ. Характер і зміст діяльності всередині політичної системи 
можна визначити як за імпульсами, що надходять на «вхід» системи, так і за 
тими рішеннями, які вона приймає та втілює у відповідь на ці імпульси. 

5. Між «входами» і «виходами» здійснюється певна взаємодія. Характер 
впливу на «входах» модифікується через зворотний зв’язок. Це дозволяє 
політичній системі самоналаштовуватися, реагуючи на зміни в навколишньому 
середовищі. 

Великого значення для розкриття сутності політичної системи набуває 
питання про її структуру. У політичній системі прийнято розрізняти чотири 
основні групи елементів: політичні інститути; політичні відносини; політичні 
норми; політичну свідомість і політичну культуру. Відповідно до цих елементів 
виділяються інституціональна (або організаційно-інституціональна), 
регулятивна, функціональна й комунікативна підсистеми політичної системи.   

Інституціональна підсистема виступає основоположною як щодо 
політичної системи в цілому, так і стосовно її окремих складників. Саме вона є 
джерелом усіх найважливіших зв’язків, які виникають у межах політичної 
системи, визначає характер норм, які регулюють їх.  

Т.Парсонс виділяв три інститути політичної системи: лідерство, органи 
влади й регламентація. Причому перший інститут є джерелом інших. Під 
інституціоналізацією лідерства дослідник розумів модель нормативного 
порядку, за допомогою якого деякі підгрупи у зв’язку із займаними ними в 
даному суспільстві положенням мають дозвіл і навіть обов’язок здійснювати 
ініціативи й приймати рішення заради досягнення цілей спільноти й залучати 
до участі цю спільноту як ціле. Інститут органів влади необхідно розрізняти від 
самої влади. У них влада акумулюється й звідти ж виходить. Так, особа, яка 
займає певну посаду в органах влади, користується певною часткою влади, яку 
вона може застосовувати. Інститут регламентації забезпечує видання норм і 
правил, які створюють підґрунтя соціального контролю. До цієї категорії 
приписів входять: право, професійні норми, статути партій і асоціацій тощо. 

У сучасному розумінні інституціональна підсистема являє собою 
сукупність організаційних політичних інститутів, основними з яких є: органи 
державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії, громадсько-
політичні організації й рухи, групи інтересів, а в деяких випадках і засоби 
масової інформації.  

Регулятивна підсистема містить політичну культуру як сукупність 
політико-правових норм та інших засобів регулювання взаємин між суб’єктами  
політики, таких, наприклад, як політичні традиції (у значенні традицій 
політичної культури), звичаї, політичні принципи, погляди, ідеали, забобони. 
Регулятивну (або нормативну) підсистему утворює сукупність політичних 
норм, за допомогою яких здійснюється регулювання політичних відносин. 
Соціально-політичні норми є різновидом соціальних норм і вирізняються тим, 
що спрямовані на регулювання політичних відносин. Одні політичні норми 
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безпосередньо цілеспрямовано створюються державою (правові норми), 
політичними партіями і громадськими організаціями (корпоративні норми), 
інші складаються й розвиваються поступово, під впливом як політичних, так і 
економічних, соціальних, духовних чинників. До них належать норми моралі, 
звичаї і культурні традиції. 

Іноді до елементів політичної системи відносять також політичну 
свідомість і політичну культуру, які утворюють окрему духовно-ідеологічну 
підсистему політичної системи.  

Комунікативна підсистема являє собою сукупність відносин між 
суб’єктами політики стосовно влади, її завоювання, організації, використання 
та утримання, у зв’язку з виробленням та здійсненням політичних рішень і дій. 
По суті, політичні відносини є скріплюючим, цементуючим чинником всієї 
структури політичної системи й одночасно є способом участі суб’єктів у 
політичному житті. До цієї підсистеми входять як формалізовані відносини, що 
ґрунтуються на нормах права і регулюються ними, так і ті неформальні зв’язки, 
які не закріплені в праві, але відіграють істотну роль у політичному житті. 

Функціональна підсистема охоплює сукупність ролей і функцій 
політичних інститутів і характеризується способами й методами здійснення 
влади, формами й напрямками політичної діяльності. Функції політичної 
системи полягають у розподілі цінностей у суспільстві та готовності членів 
суспільства прийняти такий розподіл. Для Д. Істона політична система значуща 
не через те, чим вона є, а що вона робить, тобто які суспільні функції вона 
виконує. Саме функціональна підсистема виявляє сутнісні особливості 
політичної системи, вона забезпечує її системну цілісність, ефективність 
існування, напрямки розвитку й стійкість функціонування.    

Політична система є безперервно функціонуючим соціальним 
утворенням. Складний і багатоплановий її характер не може бути розкритий без 
з’ясування основних форм і напрямків діяльності, способів і засобів впливу на 
суспільно-політичне життя. Конкретне вираження функціональна підсистема 
політичної системи знаходить у політичному процесі й політичному режимі. 

 
2. Держава – базовий інститут політичної системи 
 

Відправним пунктом політичного аналізу держави є визначення її 
основним елементом, серцевиною, ядром, центром політичної системи 
суспільства. Це означає, що держава в основному несе в собі всі ознаки і 
функції цієї системи. Разом з тим, держава – особливий політичний інститут, 
який якісно відрізняється від всіх інших елементів політичної системи 
суспільства та соціальних інститутів. 

Історично держава виникає як результат ускладнення суспільного 
розвитку, формування розмаїття суспільних інтересів, неоднозначності 
відносин володарів та підвладних, що приводить до формування попиту всього 
суспільства на цілком усвідомлюване і силове здійснення певних суспільних 
функцій, без яких унеможливлюється суспільний розвиток.  

Утворення держави відбувається у зв’язку з виникненням таких потреб:  
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1) забезпечення відтворення роду (заборона інцесту (кровозмішування) й 
ендогамних  шлюбів, міжплемінного обміну жінками);  

2) створення і підтримка іригаційних споруд для землеробства та 
збереження середовища проживання (притаманна, в першу чергу, для східних 
суспільств). 

Як особливий політичний інститут держава виникає в ІV–ІІІ тис. до н.е. Її 
структури і особливі функції формувалися в міру розвитку родоплемінних 
відносин і уособлення певної групи осіб (вождів, дружинників, служителів 
культу, родової аристократії, багатіїв тощо), які, трансформуючи свої статуси і 
соціальні привілеї у владу, поступово концентрували у своїх руках управлінські 
функції, закріплюючи їх у вигляді усталених суспільних позицій і 
підкріплюючи їх традиціями, віруваннями та релігійними постулатами. 

Залежно від особливостей еволюції різних цивілізацій ці універсальні 
процеси державотворення набували певної специфічності. Наприклад, на Заході 
особливості розвитку матеріального і духовного життя пов’язали утворення 
держави з формуванням станового представництва громадян, виникненням 
інституту приватного права, поступовим обмеженням влади правителів законом 
і правом, що супроводжувалося певними обмеженнями на втручання держави в 
економічні процеси. На Сході формування державних структур відбувалося на 
фоні практичного всесилля верхівки над суспільством і жорсткості форм 
соціальної консолідації (у вигляді панування кланів, каст, громад). Такі 
історичні умови, перешкоджаючи розвитку приватної власності та критичної 
суспільної саморефлексії, суттєво обмежили можливості правових регуляторів і 
потенціал громадянської активності населення щодо державотворення.   

У цілому держава сформувалася як інститут організації спільного життя. 
Саме з цією метою вона утворює і підтримує норми і правила соціального 
співжиття, контролює їх виконання владою і підданими, обмежує вплив 
групових і корпоративних структур.     

Держава є центральним політичним інститутом, що інтегрує суспільство. 
Вона концентрує вищі владні повноваження і володіє здатністю керувати і 
цілеспрямовано регулювати соціальні відносини. Держава – це інститут, який 
організує спільне життя населення, яке проживає на певній території, та 
забезпечує потрібний соціальний порядок, додержання відповідних норм і 
правил людського життя. 

Теоретичного змісту поняття «держава» набуває лише в період пізнього 
середньовіччя, коли в політичних документах стало вживатися слово «statо» 
(від латин. status – стан). У цей час починає формуватися два підходи до 
розуміння держави: 

1. Негативний підхід: Луї Валенський у своїх «Коментарях до Хоми 
Аквінського» (1492) запроваджує розуміння держави як «устрою правління» – у 
подальшому ця ідея буде продовжена і розвинена в працях класиків лібералізму        
(Т. Гоббс, Дж. Локк). Наголошувалося, що держава не має внутрішнього 
органічного відношення до суспільства, вона є  виключно інститутом публічної 
влади.   
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2. Позитивний підхід: Ніколо Макіавеллі у своїх працях («Володар» та 
ін.) наполягав на тому, що держава – це політичний стан суспільства, тобто 
відносини володарів і підвладних, наявність відповідним чином організованої 
політичної влади – у подальшому ця ідея буде продовжена і розвинена в працях 
класиків консерватизму. 

Складність і багатоманітність шляхів формування держави, її функцій і 
призначення відобразилися на поясненні причин її виникнення. Серед основних 
теорій походження держави можна виокремити такі: 

1. Теорія природного походження держави (неісторична). Фундатор цієї 
теорії Аристотель вважав, що люди як соціальні за своєю природою істоти, які 
прагнуть довершеності й тому постійно взаємодіють один з одним, неминуче 
утворюють суспільство і його формальну організацію – державу. При цьому 
держава слугує не лише проявам природного прагнення людей до взаємного 
спілкування, але і засобом досягнення ними моральної довершеності. Держава 
складається з людей, проте вона набагато сильніша за будь-яку окрему людину 
чи групу людей.  

2. Теорія божественного походження держави (теологічна). Фундатор 
цієї теорії Фома Аквінський розглядав державу як результат Божого творіння, 
знаряддя прояв заздалегідь передбаченого для людини божественного плану, 
вияв вищої волі Творця. Будь-яка влада від Бога, держава є необхідність, її мета 
– «загальне благо». Існує «природний закон», закладений Богом у серця людей. 
Таке розуміння природи державної влади передбачало, що саме Бог обирає 
короля і дарує йому абсолютні повноваження щодо підданих, яким належало 
підкорятися земному володарю, навіть якщо той і був тираном. Поєднавшись з 
інтересами церкви, ця ідея інтерпретувалася в дусі теорії «двох мечів», яка 
визнавала правомірність наявності центрів світської і церковної влади, кожна з 
яких вважалася дарованою Богом і володіла власною компетенцією: одна – у 
мирській, інша – у духовній сфері.        

3. Патріархальна теорія. Фундатор цієї теорії Роберт Філмер 
стверджував, що держава виникла в процесі механічного об’єднання родів у 
племена, племен у ширші цілісні утворення, аж до держав (при збереженні 
принципу патріархальної, заступницької влади на кшталт первісних форм). 
Отже, держава є розширеною формою патріархальної влади, що здійснюється 
від імені всіх для загального блага. Ідеї патріархальної держави розроблялися 
також Конфуцієм.   

4. Теорія суспільного договору. Фундатори цієї теорії Дж. Локк, Т. Гоббс,     
Ж.-Ж. Руссо відстоювали ідею народної влади, що ґрунтується на визнанні 
народу головним джерелом державного суверенітету. Вони вважали, що 
володарі та підвладні мають один перед одним певні зобов’язання, що виникли 
в той період, коли суверенний народ погодився утворити державу і передати 
правителям певні повноваження. Таким чином, визнавалося, що люди можуть 
анулювати уряд і державу, якщо вони не слугують їх цілям. Томас Гоббс 
стверджував, що державна влада надається правителям для збереження 
суспільного порядку і недопущення «війни всіх проти всіх» (природний стан 
суспільства додержавного періоду). Саме монарх, на думку  Т. Гоббса, є 
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втіленням сутності держави, її суверенітету і тому, з метою недопущення хаосу 
та руйнівних наслідків взаємної конкуренції громадян, владі треба мати суттєву 
перевагу перед народом. На противагу цим ідеям Ж.-Ж. Руссо надавав перевагу 
населенню в цілому, вважаючи, що суспільний договір передбачає право і 
необхідність володарювання народу тільки в безпосередній формі, яка не 
порушує і не обмежує його загально колективну волю. Дж. Локк наполягав на 
тому, що держава в рамках суспільного договору має повністю контролюватися 
народом і служити для захисту прав і свобод громадян. 

5. Теорія підкорення (конфліктно-насильницька). Фундатор цієї теорії        
Л. Гумплович, ґрунтуючись на концепції соціального дарвінізму (перенесення 
на суспільство сформульованого Ч. Дарвіном закону боротьби видів за 
існування і виживання), висловив думку, що виникнення держави є результатом 
завоювання більш організованими і сильними групами людей менш 
організованих і слабших спільнот. Тобто держава стає формою панування 
переможців над переможеними, сильніших над слабшими. Це результат 
соціального конфлікту, абсолютної ворожості, притаманної людям. Б. Спіноза 
вважав, що держава ґрунтується на праві сильного. Держава була утворена 
шляхом захоплення і насилля сильних над слабкими. Ці й подібні міркування 
формували установку на негативне ставлення до держави як до соціального зла, 
поширювали етичне виправдання опору державі й навіть її знищення. Ці ідеї 
були притаманні, наприклад, для ранніх християн, які чинили опір Римській 
імперії; проте найбільш яскраво вони проявилися в анархізмі (М. Штірнер, П. 
Прудон, М. Бакунін). На противагу подібного тлумачення держави в теоріях Г. 
Гегеля та Ф. Ніцше сформувався інший підхід, згідно з яким силове 
походження держави набуває надзвичайно позитивного для суспільства 
характеру. На їх думку, держава, проявляючи у своїй діяльності закладену в 
ході її виникнення силу, організує владу сильних над слабкими, тим самим 
заявляє про себе як про наймогутнішу організацію в людському товаристві та 
несе, таким чином, благо людям, які потребують захисту. Відповідно до цього 
держава визнавалася інститутом, який стоїть вище за обмеження буденної 
моралі або прав окремої особистості. 

6. Соціально-класова теорія (марксистська). Фундатори цієї теорії Карл 
Маркс і Фрідріх Енгельс стверджували, що виникнення держави – це природно-
історичний, об’єктивний процес. Держава виникла в пізній фазі общинно-
племінного ладу і розвивалася впродовж тривалого історичного періоду. 
Основними умовами її утвердження були поява додаткового суспільного 
продукту внаслідок удосконалення продуктивних сил і виробничих відносин, 
виникнення майнової нерівності, розподілу праці, а також класів. Унаслідок 
цих процесів діяльність з управління суспільством поступово трансформується 
у відносно самостійну функцію, яку виконує панівний клас. Цей клас (в 
антагоністичному суспільстві) за допомогою державного апарату («державної 
машини») тримає в покорі всі інші класи і верстви населення, завдяки 
володінню засобами виробництва експлуатує їх. У соціалістичному 
(неантагоністичному суспільстві) держава із знаряддя підкорення одних людей 
іншими перетворюється на знаряддя побудови нового, справедливого 
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суспільства і має поступитися місцем комуністичному суспільному 
самоврядуванню.   

Основні ознаки держави: 1) суверенітет (від франц. souverainete – 
верховна влада) – незалежність і верховенство державної влади; 2) наявність 
публічної влади, яка здійснюється особами, до компетенції яких входить 
управління суспільством та охорона встановлених у ньому порядків (державні 
чиновники); 3) організація влади за певним територіальним принципом: поділ 
населення відбувається за територією проживання, а не за кровно-родинними 
ознаками; 4) усезагальність: вплив держави поширюється на всіх людей, які 
мешкають на її території, у тому числі громадян інших держав; 5) право і 
можливість проводити внутрішню і зовнішню політику від імені всього 
суспільства; 6) виключне право держави видавати закони та правила, 
обов’язкові для всього населення; 7) монопольне право на збирання податків 
для формування загальнонаціонального бюджету, утримання державного 
апарату; 8) монопольне право на примусовий вплив на населення і наявність 
особливої системи органів, установ і знарядь примусу (армія, поліція, суд, 
тюрми), які виконують функції державної влади. 

Функції держави полягають у забезпеченні порядку, спрямуванні 
соціально-економічного, політичного та культурного розвитку, здійсненні 
безпосереднього управління спільними справами держави. Розрізняють 
внутрішні та зовнішні функції держави.  

До внутрішніх функцій держави належать: 
- політична – реалізація державної волі у формі правотворчості, 

забезпечення державного суверенітету, офіційне представництво держави, 
захист конституційного ладу); 

- правотворча – творення і прийняття законів та інших юридичних норм 
(законодавство); 

- правоохоронна – охорона прав і свобод громадян, забезпечення 
законності та правопорядку; 

- соціальна – регулювання соціальних відносин, запобігання соціальним 
конфліктам і протистоянням та їх усунення; узгодження інтересів і потреб 
індивідів та соціальних груп; ефективна демографічна політика, охорона 
дитинства і материнства; 

- культурно-виховна – регулювання і розвиток системи освіти, культури, 
науки, фізичної культури і спорту, виховання моральності, гуманізму, 
загальнолюдських та національних цінностей, ідеологічна діяльність; 

- економічна – вироблення економічної політики, встановлення правових 
основ і забезпечення гарантій функціонування та розвитку економіки, 
управління державною власністю, регулювання зовнішньоекономічних 
відносин держави; 

- фіскальна – оподаткування, збирання митних, акцизних та інших зборів; 
- екологічна – охорона навколишнього середовища, раціональне 

використання  природних ресурсів, формування екологічної культури, 
запобігання (попередження) техногенних катастроф тощо.  

До зовнішніх функцій держави належать:  
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- дипломатична – встановлення дипломатичних (консульських) відносин 
з іншими державами, міжнародними організаціями, які спрямовані на 
відстоювання і реалізацію національних інтересів держави та її громадян на 
міжнародній арені, здійснення самостійної зовнішньої політики; 

- оборонна – спрямована на захист країни від зовнішнього нападу, 
посягань на територіальну цілісність держави; 

- миротворча – участь держави у міжнародних військових операціях зі 
встановлення миру в «гарячих точках»; 

- співробітницька – розвиток економічних, політичних, культурних 
відносин між державами; поглиблення інтеграційних процесів на 
загальнолюдській, регіональній та політичній основах.  

Сучасна держава у процесі своєї еволюції набула три важливі 
типологічні характеристики – правової сутності, демократизму та соціального 
захисту. 

Демократична держава – тип держави, в якій народ є джерелом влади, 
де державні демократичні соціально-політичні інститути та демократичний тип 
політичної культури забезпечують органічне поєднання участі народу у 
вирішенні загальнодержавних проблем із широкими громадянськими правами і 
свободами. 

У демократичній державі існують реальна рівність перед законом 
громадян та органів управління (верховенство закону), громадянське 
суспільство, поділ влади, ефективні механізми стримувань і противаг між 
гілками влади. 

Свідченням демократизму держави в сучасних умовах є: забезпечення 
ефективності її функціонування; наявність конкуренції у сфері державотворчої 
діяльності; встановлення рівноваги в суспільстві та гармонійних відносин між 
державою і громадянами; високий ступінь довіри населення до інститутів 
держави. 

Соціальна держава – держава, що прагне до забезпечення кожному 
громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в 
управлінні виробництвом, а в ідеалі приблизно однакових життєвих шансів, 
можливостей для самореалізації особистості. Термін «соціальна держава» був 
запроваджений ще в 1850 р. німецьким ученим-юристом Лоренцем фон 
Штейном. Однак його активна теоретична розробка і практичне втілення 
розпочалися в Німеччині у другій половині ХХ ст.  

Перехід до соціальної держави можливий лише за умов здійснення 
системної стратегії реформ, яка поєднує в цілісний комплекс рух до соціально-
ринкового господарювання, громадянського суспільства, правової держави з 
цілеспрямованим формуванням інститутів соціальної держави.  

Основними принципами соціальної держави є солідарність і 
субсидіарність.  

Принцип солідарності передбачає єдність та цілеспрямоване об’єднання 
різних груп і верств суспільства навколо основних визначених державою цілей і 
цінностей як поточних, так і спрямованих на довгострокову перспективу. Ідея 
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солідарності ґрунтується на допомозі сильніших слабшим, на взаємній 
підтримці та обов’язках громадян перед державою та один перед одним. 

Принцип субсидіарності отримав розгорнуте обґрунтування в 
соціальному вченні католицької церкви і набув соціально-державного змісту в 
практиці державного будівництва ФРН та інших розвинених країн Заходу. 
Згідно з цим принципом вищі ешелони управління виконують лише ті завдання, 
які виявляються не під силу нижчим за рангом органам, і покликані допомагати 
останнім у підтриманні їх самостійності та власної відповідальності. 
Ініційована державою субсидіарність сприяє подоланню споживацької 
психології у громадян та їх об’єднань, функціонального перевантаження 
держави, неконтрольованого розростання бюрократії, а також стимулює 
групову та особисту ініціативу населення. 

Форма держави – це організаційно-функціональна структура держави, 
що виражає спосіб організації та здійснення державної влади. Розрізнюють 
монократичну, сегментарну та полікратичну форми держави. 

Монократична форма держави характеризується високим рівнем 
централізації влади в руках, по суті, однієї особи або органу. При цьому 
несуттєво, хто саме буде цією особою чи органом: теократичний монарх у 
султанаті Оман, фюрер у фашистській Німеччині або військова хунта в країнах 
Латинської Америки. Вона завжди пов’язана з надто елітарним характером 
державної влади, із встановленням обов’язкової (офіційної) ідеології, часто – з 
одержавленням економіки. За цією формою поділ влади не визнається, 
самоврядування на місцях практично відсутнє, домінують авторитарні методи 
державного управління. Проте тут можуть декларуватися демократичні 
принципи організації державної влади: формально існувати система виборних 
органів і наявність декількох партій. Така держава навіть може мати офіційний 
статус федерації (СРСР, Чехословаччина) або автономні національні утворення 
(Іранський Курдистан), але це не перешкоджає встановленню високого рівня 
централізації державної влади. Деякі риси монократичної форми держави 
прослідковуються сьогодні в низці пострадянських країн (Туркменістан, 
Узбекистан). 

Така форма можлива як у країнах з високорозвиненою економікою, так і у 
відсталих країнах. Зазвичай вона виникає в умовах екстремальних ситуацій, 
встановлюється головним чином у разі слабкості «середнього класу». Нерідко 
вона існує у відсталих і бідних країнах, коли вузький шар передбуржуазії 
використовує державну владу в цілях власного збагачення та початкового 
накопичення капіталу, як це відбувається в низці країн Тропічної Африки.  

Сегментарна форма держави є проміжною формою та передбачає 
певний розподіл ролей між різними інститутами державної влади за браком 
рівноваги елементів управління, системи взаємних стримувань і противаг. 
Вирішальна роль тут належить або монарху, або президенту. Федерація, якщо 
вона існує, характеризується обмеженістю повноважень суб’єктів федерації чи 
їх реальної ролі (наприклад, у Венесуелі), адміністративно-територіальні 
одиниці не мають представницьких органів або знаходяться під 
адміністративною опікою чиновників, що призначаються з центру.  
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За сегментарної форми держави існує конституція та парламент, 
визнається поділ влади, наявне місцеве самоврядування (хоча і суттєво 
обмежене), тим не менше у державному механізмі домінує виконавча влада. 
Незважаючи на проголошення та часткову реалізацію демократичних прав і 
свобод, у державному управлінні домінують адміністративні методи. Така 
форма держави існує в Росії, Україні, Казахстані, Венесуелі, Єгипті, Марокко, 
Йорданії та ін. 

Полікратична форма держави характеризується поділом влади з 
розмежуванням ролей щодо державного управління, системою взаємних 
стримувань і противаг, наявністю декількох центрів державної влади 
(президент, парламент, суди), переважанням у державному управлінні 
демократичних методів. Тут «середній клас» чинить значний політичний вплив, 
а при владі знаходиться демократично орієнтована національна буржуазія. Ця 
форма держави може існувати як в унітарній державі (Данія), так і у 
федеративній державі (Швейцарія), як у президентській (США), так і в 
парламентській (Австрія) або напівпрезидентській (Франція) республіках, а 
також у парламентарній монархії (Великобританія). 

В рамках президентської полікратії є постійна загроза скочування до 
авторитаризму. Є такі основні механізми, які мають завадити реалізації цієї 
загрози: заборона переобрання більше ніж два рази поспіль, система 
стримувань та противаг, яка включає виборні судові органи та авторитетний 
парламент, наявність механізму імпічменту. Американський варіант 
президентської республіки – унікальний випадок, де протистояння між 
законодавчою та виконавчою гілками влади ніколи не було радикалізованим і 
не викликало поляризації в суспільстві. Поясненням цьому можуть бути «пара-
конституційні практики» - правила, не прописані конституцією або прописані 
там схематично, але які істотно доповнюють і головне - зберігають 
президентський устрій (федералізм, мажоритарна система відносної більшості, 
право неучасті у голосуванні, лобізм, ротація та ін.) 

Елементами форми держави є державне правління, територіально-
політичний устрій, державний механізм. Форма правління відображає 
структуру і характер взаємовідносин вищих органів державної влади. Форма 
територіально-політичного устрою характеризує просторову організацію 
державної влади, а форма державного механізму – систему органів держави.  

Форма державного правління є однією з суттєвих характеристик форми 
держави й залежить від способу організації верховної влади в державі, зокрема 
від її формальних джерел (воля однієї людини, воля усього народу, воля певної 
панівної соціальної верстви – олігархії), порядку утворення й оновлення органів 
державної влади (вибори чи престолонаслідування), принципів взаємодії 
органів влади між собою (горизонтальний рівень) та між населенням 
(вертикальний рівень).   

Форма правління поділяється на монархію та республіку, основна 
відмінність між якими полягає в порядку та умовах заміщення поста глави 
держави: монарх займає свою посаду за спадком і довічно, а президент 
республіки обирається на певний строк серед громадян, які відповідають 
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необхідним вимогам. Президент несе відповідальність, тоді як монарх є 
недоторканою особою і ніякої відповідальності не несе. Проте відомі й 
викривлені форми правління. Наприклад, виборна монархія в Малайзії, де глава 
держави обирається на п’ятирічний строк з-поміж султанів складових частин 
федерації і тільки ними, та в Свазіленді, де він обирається радою племінних 
вождів з-поміж численних синів покійного монарха. Існують також республіки, 
де президент обирається на довічний термін, як це було в Югославії, Уганді, 
Тунісі та деяких інших країнах. 

Влада монарха, як правило, спадкова і переходить від одного 
представника династії до іншого в установленому конституційними нормами 
чи правовими звичаями порядку. Виокремлюються салічна, кастильська та 
австрійська системи престолонаслідування. Салічна система зводиться до того, 
що наслідування престолу відбувається лише по чоловічій лінії (Швеція). 
Кастильська система не виключає жінок з черги спадкоємців, але надає 
перевагу чоловікам – молодший брат має перевагу перед старшою сестрою 
(Великобританія). Австрійська система не виключає жінок, але надає перевагу 
чоловікам по всіх лініях і по всіх ступенях споріднення, тобто жінка може 
наслідувати престол лише за умови абсолютної відсутності спадкоємців 
чоловічої статі по всіх чоловічих лініях. У випадку вакансії престолу, 
малолітства, хвороби чи тривалої відсутності монарха встановлюється 
регентство, тобто правління, що здійснюється за монарха, замість нього або 
одноосібно регентом чи колегіально регентською радою. 

М о н а р х і ч н а  ф о р м а  п р а в л і н н я  має три різновиди: абсолютна, 
дуалістична та парламентарна монархія.  

У сучасному світі монархічне правління встановлено в 11 розвинених 
країнах і 23 країнах, що розвиваються. Серед них: абсолютні монархії 
встановлені в Катарі, Бахрейні, Омані, ОАЕ, а також у державі Ватикан, 
Саудівській Аравії (теократична форма); парламентарні монархії – у Бельгії, 
Великобританії, Данії, Іспанії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Японії та ін. 

Абсолютна монархія являє собою таку форму правління, за якої верховна 
державна влада належить одній особі, яка займає свою посаду в установленому 
порядку престолонаслідування. Вона є формою панування феодальної та 
напівфеодальної знаті, хоча сьогодні цю знать вже важко відрізнити від 
буржуазії і вона виступає в союзі з останньою. Абсолютна монархія 
характеризується зосередженням всієї повноти влади в руках монарха. За такої 
форми правління конституція та парламент відсутні або в конституції прямо 
встановлюється повновладдя монарха, а парламент набуває лише 
консультативного характеру. Сьогодні абсолютна монархія збереглася лише в 
декількох арабських державах (Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн). Різновидом 
абсолютної монархії є теократичні монархії, встановлені в Державі Ватикан і 
Саудівській Аравії. Тут монарх обіймає посаду світського правителя і  
релігійного лідера.  

Дуалістична монархія є перехідною формою правління, яка є результатом 
компромісу між економічно сильною, але поки ще політично слабкою 
буржуазією та поки ще сильним дворянством. За такою формою правління 
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співіснують буржуазний парламент і феодальна монархія. Виконавчу владу 
здійснює монарх, він юридично і фактично незалежний від парламенту у сфері 
виконавчої влади, формує уряд, який несе відповідальність лише перед ним, 
має право призначення членів верхньої палати, розпуску парламенту та 
накладання вето на закони, що приймає парламент. Дуалістична монархія 
існувала в Німеччині, Австро-Угорщині, Ірані, Лівії та ін. Сьогодні така форма 
монархії збереглася в Бутані, Брунеї та Тонга. 

Парламентарна монархія є буржуазною формою правління, за якої 
монарх є формальним главою держави, виступає символом нації. 
Парламентарний монарх, по суті, відсторонений від реального управління: він 
призначає уряд лише за вказівкою парламенту, правом вето щодо актів 
парламенту монарх не наділений або він не застосовує його через існуючу 
правову традицію. Формально міністри вважаються підлеглими монарха, але 
ніякої відповідальності перед ним уряд не несе. Усі акти монарха набувають 
юридичної сили лише в тому випадку, якщо вони контрасигновані (тобто 
завірені підписом) міністром, який відповідає за відповідну сферу діяльності.  

Р е с п у б л і к а н с ь к а  ф о р м а  п р а в л і н н я  існує ще з Античності, 
проте найбільшого поширення вона набула лише в Новий час. Прийнято 
розрізняти президентську, парламентську й напівпрезидентську республіки.  

Президентська республіка характеризується зосередженням у руках 
президента повноважень глави держави та глави уряду. Формальною відмінною 
рисою цієї форми республіки є відсутність посади прем’єр-міністра. 
Президентське правління будується на принципах жорсткого поділу влади, що 
передбачає не лише структурне уособлення законодавчої, виконавчої та судової 
влади, але і їх значну самостійність по відношенню один до одного.  

Першим визначальним критерієм президентського правління є наявність 
прямих чи схожих на прямі загальних виборів глави держави на фіксований 
термін (як правило, від 4 до 8 років). Проте це не є єдиною ознакою 
президентської форми правління, оскільки є приклади, коли в парламентських 
республіках президенти обираються всенародно, але вони є номінальними 
главами держави (Австрія, Ісландія, Ірландія).  

Другим визначальним критерієм є те, що уряд (виконавча влада) не 
призначається і не розпускається через парламентське голосування. 
Формування уряду є прерогативою президента. Хоча воно може відбуватися і 
за участі парламенту, але остаточне рішення приймає президент.  

Президент за президентської форми правління не має права розпуску 
парламенту, але він наділений правом вето на закони, що приймаються 
парламентом.  

Президент може бути відсторонений з посади або шляхом звинувачення в 
державній зраді, яке розглядається за особливою процедурою в спеціальному 
вищому суді, або в порядку імпічменту – особливої процедури усунення з 
посади, яка запроваджується парламентом. Першою в історії президентською 
республікою були США, де ця форма правління в цілому відрізняється 
стабільністю. Однак у більшості президентських республік у країнах, що 
розвиваються, скопійована з Конституції США система стримувань і противаг 
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практично не діє і влада президента значно сильніша, ніж це передбачено 
правовими нормами. 

Президентське правління існує принаймні у 20 країнах, які переважно 
розташовані в Латинській Америці.  

Парламентська республіка характеризується проголошенням принципу 
верховенства парламенту, перед яким уряд несе політичну відповідальність за 
свою діяльність. Її формальною відмінною рисою є наявність посади глави 
уряду (прем’єр-міністр, канцлер тощо). Уряд лише формально призначається 
президентом, а в реальності він формується на основі парламентської більшості 
та залишається при владі доти, доки він користується підтримкою парламенту. 
Тим самим склад і політика уряду безпосередньо відображають співвідношення 
партійно-політичних сил у парламенті.  

Парламент затверджує програму уряду і може винести йому вотум 
недовіри, що спричиняє відставку уряду. Проте хоча верховенство парламенту і 
проголошується, фактично він працює під контролем уряду, який складається з 
лідерів партій (блоків партій), що утворили парламентську більшість. Більше 
того, з метою укріплення позицій уряду перед парламентом у деяких країнах 
(наприклад, у Німеччині) передбачений «конструктивний вотум недовіри»: у 
пропозиції про недовіру канцлеру має бути названий його наступник. 

Глава держави в парламентській республіці обирається в парламентський 
спосіб: або безпосередньо парламентом, або особливою колегією, яка 
утворюється на основі парламенту. Хоча президент і наділений значними 
повноваженнями, але їх реалізація можлива, як правило, тільки за згодою уряду 
чи його глави. Акти президента потребують контрасигнації відповідним 
міністром, котрий несе за них відповідальність. На сьогодні парламентська 
республіка існує в Німеччині, Італії, Австрії, Індії, Ізраїлі та інших країнах. 

Напівпрезидентські республіки поєднують окремі риси президентської та 
парламентської республік за переважання однієї з цих форм правління.  

У цілому ознаками напівпрезидентського правління є: 1) глава держави 
(президент) обирається на основі всенародних виборів у прямий чи непрямий 
спосіб на визначений термін; 2) глава держави розділяє виконавчу владу з 
прем’єр-міністром, що приводить до моделі двоїстої влади, за якої: по-перше, 
президент є незалежним від парламенту, але він має здійснювати управління 
державою через уряд; по-друге, уряд є незалежним від президента, але є 
залежним від парламенту, оскільки потребує вотуму парламентської довіри; по-
третя, структура двоїстої влади допускає різноманітні види рівноваги. 
Виходячи з останнього критерію, можна виокремити два типи 
напівпрезидентського правління: прем’єро-президентський і президентсько-
парламентський. Перший характеризується домінуванням прем’єр-міністра над 
президентом, другий – навпаки, президента над прем’єр-міністром, який є 
виразником інтересів парламентської більшості.      

За формою територіально-політичного устрою розрізняють унітарну і 
федеративну державу.   

Унітарна держава – це монолітна держава, яка не поділена на більш 
дрібні державні утворення. Для неї притаманні такі основні ознаки: 1) єдина 
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конституція, норми якої застосовуються на всій території держави; 2) єдина 
система органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на територію 
всієї країни та компетенція яких не обмежена повноваженнями регіональних 
органів влади; 3) єдине громадянство; 4) єдина система права; 5) поділ 
території на адміністративно-територіальні одиниці.  

Розрізняють прості унітарні держави, які складаються тільки з 
адміністративно-територіальних одиниць (наприклад, Польща, Єгипет, Непал, 
Куба), и складні, які мають у своєму складі ті чи інші форми автономії 
(наприклад, Китай, Філіппіни, Нікарагуа, Фінляндія, Данія, Україна). 
Виникнення таких автономних утворень пов’язане з компактним проживанням 
національних, релігійних меншин, історичними, лінгвістичними, культурними 
особливостями населення, географічною віддаленістю деяких територій 
держави. 

Унітарна держава має широкі можливості концентрації ресурсів у руках 
центру; така форма зручна для бюрократичних структур. Вона є найбільш 
централізованою формою територіально-політичного устрою. Однак у деяких 
країнах, де в більшості ланок адміністративно-територіального поділу наявні 
виборні органи, унітарна держава є відносно децентралізованою (наприклад, 
Україна). Держава вважається децентралізованою, якщо у всіх ланках 
адміністративно-територіального поділу наявні тільки виборні органи і немає 
призначених центром чиновників загальної компетенції, покликаних 
здійснювати адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування 
(наприклад, Японія). 

Регіоналістська держава є відносно новою формою територіально-
політичного устрою, який виникла в процесі розвитку складної унітарної 
держави на шляху до федералізму. Вона характеризується тим, що вся її 
територія складається з автономних одиниць (наприклад, Іспанія, Італія, Шрі-
Ланка), які утворюються з урахуванням у державному устрої національних, 
культурних, історичних, географічних та інших особливостей. Автономні 
одиниці мають законодавче право з місцевих питань, їх компетенція 
зафіксована в конституціях (поправках, спеціальних статутах, у тому числі 
конституційних), проте в них немає спільної компетенції з центральними 
органами, як це має місце у федераціях. 

Федеративна держава являє собою складну (союзну) державу, що 
складається з державних утворень, які мають юридичну та певну політичну 
самостійність. Існують дві основні форми федерації: на основі союзу 
(наприклад, США, ОАЕ) і на основі автономії суб’єктів федерації (наприклад, 
ФРН, Мексика, Нігерія, Індія, Пакистан). Державні утворення (штати, землі, 
провінції, кантони, області), що складають федеративну державу, є суб’єктами 
федерації і мають власний адміністративно-територіальний поділ. У деяких 
випадках до складу федерації включаються також території чи володіння, 
столичні округи, які не є суб’єктами федерації.  

Федеративній державі притаманні такі основні ознаки:  
1) територія в політико-адміністративному відношенні не являє собою 

єдиного цілого, вона складається з територій суб’єктів федерації;  
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2) суб’єкти федерації, як правило, наділяються установчою владою (право 
встановлювати нові, змінювати вже існуючі органи влади), хоча більшість 
федерацій (наприклад, ФРН) встановлюють принцип субординації, згідно з 
яким конституції суб’єктів федерації мають повністю відповідати федеральній 
конституції;  

3) суб’єкти федерації наділяються в межах встановленої компетенції 
правом видання законодавчих актів, які повинні відповідати федеральному 
законодавству;  

4) суб’єкти федерації можуть мати власну судову та правову систему;  
5) наявність інституту подвійного громадянства – кожен громадянин 

вважається громадянином федерації і відповідного державного утворення – 
суб’єкта федерації;  

6) бікамералізм – двопалатна структура федерального парламенту, де 
верхня палата є органом представництва суб’єктів федерації, а нижня – 
репрезентує інтереси всього суспільства;  

7) суб’єкти федерації не є державами в повному значенні цього слова, 
вони позбавлені права брати участь у міждержавних відносинах, укладати 
міждержавні угоди, не мають права одностороннього виходу з федерації, а у 
випадку порушення федеральної конституції центральна (федеральна) влада 
має право застосовувати щодо них примусові заходи.  

Отже, федерація – це нецентралізована держава, де влада розподілена 
серед багатьох центрів, чиє існування і повноваження гарантовані спільною 
загальнодержавною конституцією. Конституційна нецентралізація, 
структурний розподіл влади багатьох центрів, чиї повноваження конституційне 
забезпечені, є головною рисою федерації і водночас доказом її 
нецентралізованого, правового, демократичного характеру. 

Системно організована сукупність органів держави складає форму 
державного механізму. Органи (інститути) держави – це установи або посадові 
особи, в яких безпосередньо втілюється держава, через які реалізується 
державна влада. 

Державна влада в правовій державі не є абсолютною. Це обумовлено не 
лише пануванням права в державі, але і тим, як організована державна влада, в 
яких формах і якими органами вона здійснюється. Демократичний лад, 
притаманний правовій державі, забезпечується незалежністю і самостійністю 
гілок державної влади. Поділ державної влади на гілки вперше був 
сформульований Дж. Локком і розвинений Ш.-Л. Монтеск’є.  

За допомогою поділу влади правова держава організується і функціонує в 
правовий спосіб:  

– державні органи діють у рамках своєї компетенції, не підміняючи 
один одного;     

– встановлюється взаємоконтроль, збалансованість, рівновага у 
взаємовідносинах державних органів, які виконують законодавчі, виконавчі, 
судові функції.  
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На думку Монтеск’є, механізм забезпечення політичної та особистої 
свободи громадян передбачає поділ компетенції і функцій між органами 
держави: три роди влади – законодавча, виконавча і судова – мають бути 
поділені. Там, де законодавча і виконавча гілки влади поєднані в одній особі 
(органі), – писав Монтеск’є в «Дусі законів», – можливе створення тиранічних 
законів заради їх тиранічного застосування. Не буде свободи і в тому випадку, 
коли судова гілка влади не відокремлена від законодавчої та виконавчої, 
оскільки в цьому випадку вона позбавляється своєї незалежності й 
розраховувати на її неупереджене слідування законам і контроль за їх 
дотриманням не можна. Монтеск’є наочно, на багатьох історичних прикладах, 
показав, що поєднання гілок влади призводить до деспотизму і тиранії.  

Принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову 
гілки стає життєздатним, якщо реалізується через систему «стримувань» і 
«противаг» органів державної влади, які зрівноважують один одного по силі й 
політичній вазі. Ця система не дозволяє одній гілці влади узурпувати 
повноваження інший, забезпечуючи нормальне функціонування органів 
держави. 

Класичний зразок системи «стримувань» і «противаг» реалізований у 
США. Тут законодавча, судова і виконавча гілки влади діють як три сили в 
замкненому колі своїх повноважень. Але при цьому передбачені форми впливу 
органів однієї гілці на органи іншої. Так, президент наділений правом 
накладати вето на закони, які приймає Конгрес. У свою чергу вето, накладене 
президентом, може бути подолане, якщо при повторному розгляді 
законопроекту на його користь віддадуть голоси 2/3 депутатів кожної з палат 
Конгресу. Сенат, верхня палата Конгресу, наділений повноваженням 
затверджувати членів уряду, що їх призначає президент, а також ратифікує 
договори та інші міжнародні угоди, що їх заключає президент. Водночас 
головою Сенату є віце-президент, він може брати участь у голосуванні, проте 
лише в тому випадку, якщо голоси поділяться порівну. Крім того, Сенат, у разі 
скоєння президентом злочину, може звернутися до суду для ініціювання 
процедури імпічменту (дострокового позбавлення повноважень), але порушити 
справу про імпічмент може лише Палата представників. Тобто в циклі 
реалізації імпічменту задіяні обидві Палати Конгресу. Конституційний 
контроль здійснює Верховний суд. 

Треба також додати, що поділ влади не обмежується лише 
горизонтальним виміром. Він здійснюється ще й по вертикалі – шляхом 
децентралізації унітарних держав, а у федеративних державах це закладене в 
самій їх природі.  

Пануюча в державі еліта здійснює управління суспільством через систему 
державних органів, які набувають спеціалізованого характеру:  законодавчі 
органи – парламент, місцеві законодавчі збори; виконавчі органи – уряд, 
міністерства, відомства, правоохоронні органи та органи державної безпеки, 
збройні сили, місцеві виконавчі органи; судові органи – Конституційний суд, 
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Верховний суд, вищі суди і суди загальної та спеціальної юрисдикції; 
контрольно-наглядові органи – прокуратура, державні інспекції. 

Основними елементами форми державного механізму є: глава держави 
(президент), парламент, уряд.  

Глава держави – виконує переважно представницькі функції, він 
покликаний репрезентувати державу на світовій арені, є символом держави. 
Функції глави держави виконує: в монархіях – монарх, у республіках – 
президент (від латин.  prasidens – той, хто сидить попереду). У деяких випадках 
функції глави держави (за відсутності посади президента) може виконувати 
спікер парламенту (наприклад, у Білорусі на початку 1990-х рр.), колективний 
орган (наприклад, у СРСР функції глави держави покладалися на Президію 
Верховної Ради).  

У світовій політичній практиці склалися три системи обрання 
президента:  

1) прямі вибори (наприклад, Франція, Австрія, Ірландія, Мексика, 
Бразилія), завдяки чому президент стає незалежним від парламенту; 

2) непрямі вибори (наприклад, США, Аргентина, Фінляндія), коли 
населення спочатку обирає колегію виборщиків, яка потім обирає президента; 

3) багатоступінчасті (частіше двоступінчасті) вибори застосовуються у 
парламентських республіках (за винятком Австрії, Ірландії, Ісландії, де вибори 
президента є прямими). Тут розрізнюють такі моделі обрання президента: 

а) президент обирається парламентом (Греція, Ізраїль, Туреччина, Ліван); 
б) для обрання президента утворюється виборча колегія, яка складається з 

депутатів парламенту і представників органів місцевого самоврядування 
найбільших адміністративно-територіальних одиниць (Італія); 

в) для обрання президента формується особлива колегія, до складу якої 
входять депутати парламенту і представники суб’єктів федерації – ця система 
застосовується у федеральних державах (ФРН, Індія). 

Повноваження президента як глави держави можна звести до п’яти груп:  
1) у сфері управління;  
2) у законодавчій сфері;  
3) у сфері зовнішньої та військової політики;  
4) у судовій сфері;  
5) надзвичайні повноваження.  
У деяких країнах глава держави наділений повноваженнями, які 

стосуються діяльності парламенту: право скликати парламент на чергові та 
позачергові сесії, право закривати сесії, право дострокового розпуску 
парламенту та право призначати нові парламентські вибори. Президент має 
право законодавчої ініціативи, видання нормативних і ненормативних актів 
(декретів, указів тощо). У багатьох країнах світу президент є верховним 
головнокомандувачем збройних сил.    

Обсяг повноважень президента залежить від форми правління. У 
парламентських республіках президент «слабкий», він виконує в основному 
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представницькі, церемоніальні функції, а повноваження глави держави 
президент виконує за вказівкою уряду. Тут президент пов’язаний розстановкою 
партій у парламенті, він може призначити главою уряду лише ту особу, якій 
забезпечене позитивне голосування в парламенті. У президентських 
республіках президент одночасно є главою держави і главою уряду. Уряд несе 
відповідальність перед президентом. Членів уряду призначає президент із 
складу своєї партії (наприклад, у США призначення глав департаментів 
здійснюється президентом за порадою і згодою сенату, проте фактично являє 
собою його особисту прерогативу). 

Парламент – єдиний законодавчий орган держави. Як політичний 
інститут парламент вперше з’являється в Англії в ХІII ст. Спочатку він мав 
становий характер. Із середини XIV ст. парламент Великобританії 
доповнюється Палатою громад, яка була створена на противагу Палаті лордів. 
Оскільки Палата громад стала репрезентувати національні інтереси, з її появою 
парламент перетворився на орган представницької демократії. Розвиток 
парламентського верховенства припадає на більш пізній період – XVIII ст. 
Сучасні парламенти здійснюють не лише законотворчу функцію, але й 
контролюють діяльність уряду.    

Парламенти розрізнюються за структурою й обсягом компетенції. 
Відповідно до структури парламенти розподіляються на однопалатні та 
двопалатні. Перші притаманні державам, що розвиваються. У більшості 
сучасних держав існують двопалатні парламенти. Останні виникли як результат 
історичного розвитку і поєднання станового і загальнодемократичного типів 
представництва, вони стали практичним рішенням найгострішого питання : як 
поєднати вимоги демократії з професіоналізмом у сфері політики. 
Акцентування на професіоналізмі призводить до кастовості, елітарності в 
політичному житті, а широкий доступ народних мас у сферу прийняття 
політичних рішень може призвести до руйнування традиційних політичних 
інститутів, анархії і нарешті перетворитися на охлократію і деспотизм. На цю 
проблему, зокрема, вказували батьки-засновники США, творці американської 
Конституції: їх турбував надто популістський потенціал нижньої палати. Як 
головний обмежувач популістських настроїв мас, основна перешкода 
некомпетентності та руйнівного радикалізму має стати верхня палата Конгресу 
– Сенат. 

За обсягом компетенції сучасні парламенти поділяють: на парламенти з 
абсолютно визначеною компетенцією (США, Франція); парламенти з 
абсолютно невизначеною компетенцією (Великобританія, Італія, Ірландія); 
парламенти з відносно визначеною компетенцією (ФРН, Індія). 

Незважаючи на відмінні риси в діяльності парламентів, коло їх 
повноважень окреслений досить чітко. Це – законодавчі повноваження; 
прийняття державного бюджету; контроль за діяльністю уряду; 
зовнішньополітичні повноваження (ратифікація міжнародних договорів і угод). 
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Також парламенти (особливо верхня палата) наділяються спеціальними 
слідчими функціями (створення спеціальних слідчих комісій). 

Уряд – виконавчий орган влади. Формування і діяльність уряду залежить 
від форми правління. У президентських республіках уряд формується 
президентом і практично незалежний від розстановки партій у парламенті. Для 
парламентарних форм правління формування виконавчого органу влади 
залежить від розстановки партійно-політичних сил у парламенті, оскільки 
призначення уряду відбувається за поданням парламентської більшості. У 
сучасних умовах діяльність уряду не обмежується лише виконанням законів, 
що приймає парламент. Уряд реалізує інтереси суспільства відповідно до 
законів. Крім того, уряд володіє законодавчою ініціативою, має право вето на 
закони, прийняті парламентом (реалізується, як правило, президентом за 
поданням уряду або глави уряду), складає проект державного бюджету і 
реалізує його після затвердження парламентом. 

 
3.Партії та соціально-політичні рухи 
 

Важливим інститутом сучасних політичних систем є політичні партії. 
Сам термін «партія» походить від латинського і означає групу людей, 
об'єднаних спільністю ідей та інтересів. 

Політична партія (від лат. – частина, група, відділ) – добровільна 
політична організація, яка об'єднує у своїх лавах найбільш активну й 
організовану частину соціальної спільності (народу, нації, соціальної групи) з 
метою вираження і захисту, політичного інтересу, здійснення практичної 
роботи для задоволення цього інтересу. 

Перші політичні партії з'явилися ще в Стародавній Греції. Ці організації 
були порівняно малочисельні і мали нестійкий характер. У партії 
об'єднувалися, звичайно, жителі одного селища чи міста. Такі партії переважно 
були покликані виражати інтереси багатих рабовласників. Подібні партії 
існували і в середньовіччі, але вони не відігравали ніякої політичної ролі. 
Вперше більш-менш оформлені політичні партії виникли в період буржуазних 
революцій (кінець ХУШ – початок ХХ ст.). Вони активно включалися в 
політичну боротьбу та інші форми політичного життя. 

З посиленням класового розшарування суспільства і поглибленням 
соціальних конфліктів, роль політичних партій почала суттєво зростати. 
Сучасні політичні партії існують для того, щоб на основі певних ідей і 
цінностей згуртувати однодумців і реалізувати свої установки, що 
відображають інтереси тих чи інших класів, соціальних груп. 

Політичні партії значною мірою визначають характер і спрямування 
політичного процесу, політичну стабільність суспільства. Розвиток політичних 
партій, їхній громадський статус і характер взаємодії з державою – є критеріями 
оцінки існуючого в країні політичного режиму. 
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Завдяки політичним партіям здійснюється прямий і зворотний зв'язок між 
суспільством і державою. Це важливий інститут громадянського суспільства. 
Під впливом партій відбуваються зрушення в структурі державних органів – 
утворюються парламентські фракції, встановлюється той чи інший порядок 
формування уряду і заміщення вакантних посад. Політичні партії виступають 
ініціаторами запровадження виборчої системи. Під їх впливом відбуваються 
законотворчий і правотворчий процеси, утверджуються нові політичні норми і 
з'являються ідеологічні документи. Без опори на партійну систему неможлива 
ефективна робота парламенту. 

Можна стверджувати, що партії є невід'ємною частиною парламентської 
системи. Партії – істотний чинник стабільності політичного режиму. Основне 
призначення партій полягає у вираженні та відстоюванні ідей, світогляду та 
інтересів своїх прихильників та однодумців; 

Важливими рисами політичних партій є їх спроможність відчувати 
політичний час, уміння знаходити в своєму середовищі і виховувати справжніх 
політичних лідерів, діячів. Партії постійно продукують нові ідеї і постійно 
розвивають свою структуру. 

Політичні партії розрізняються між собою за такими ознаками: 
- класовою суттю; 
- цілями та ідеологією; 
- соціальною основою; 
- місцем і роллю у політичній системі; 
-структурою; 
- методами діяльності. 
За класовою суттю політичні партії можуть бути: буржуазні, дрібно-

буржуазні, робітничі, селянські та інші. 
За цілями та ідеологією їх поділяють на консервативні, ліберальні, 

радикальні, фашистські, соціал-демократичні, комуністичні, соціалістичні. 
За структурою – автократичні, демократичні та інші. 
За місцем у політичній системі суспільства партії бувають правлячі, 

опозиційні, легальні і нелегальні. 
За методами діяльності політичні партії діляться на авангардні і 

парламентські. 
Окрім того, німецький політолог і соціолог М.Вебер, роблячи акцент на 

внутрішню структуру, організаційний бік політичних партій, визначає такі їх 
типи: децентралізовані; масові; строго централізовані; комуністичні. 

Політичні партії, що відстоюють більш-менш прогресивні доктрини, 
мають намір або здійснюють відповідні заходи, прийнято називати лівими, 
реакційні – правими. Ті, що займають проміжне становище, – партіями 
центру. Найбільш поширеним у західній політології є поділ на партії масові і 
кадрові. 

Масові партії – добре організовані і формуються на грунті певного 
світогляду. Вони звертаються до невеликих соціальних груп, релігії, ідеології. 
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Претендують на роль вихователя народу,  викривача несправедливості. Вони 
існують за рахунок членських внесків, що є джерелом фінансування їхньої 
участі у виборчих кампаніях. 

Кадрові партії виражають ідеї та інтереси правлячого класу і 
спираються на існуючі соціально-політичні структури. Основне завдання цих 
партій – забезпечити широку підтримку з боку виборців. 

У таких партіях відсутнє поняття членства як зобов'язання перед партією 
і сплати членських внесків. 

Кінцева мета діяльності і масових і кадрових партій одна – перемога на 
виборах. 

Вважається, що масові партії (а це, як правило, робітничі партії) нині 
перетворилися в «загальнонародні», оскільки конкурентна боротьба за виборців 
змушує їх вербувати прихильників з усіх верств населення. «Народними» 
стають і кадрові партії, залучаючи до себе трудящих, звертаючи серйозну увагу 
на організаторську діяльність. 

Існує підхід, згідно з яким класифікація партій здійснюється з 
урахуванням насамперед їхньої класової природи. При цьому підкреслюється, 
що інтереси буржуазії, як і робітничого класу, можуть захищати не одна, а 
кілька партій. Не виключається і те, що одна партія може виражати інтереси 
двох класів. Згідно з таким підходом, буржуазною ладові притаманні чотири 
основних типи партій. По-перше, поміщицькі. що захищають інтереси великих 
землевласників. По-друге, буржуазні партії, які відображають інтереси 
монополістичної національної буржуазії. а в деяких країнах і сільської 
буржуазії. По-третє, дрібнобуржуазні партії сільської і міської буржуазії. Їхній 
вплив на політичне життя не значний По-четверте, робітничі партії – соціал-
демократичні і комуністичні, або, як вони кваліфікуються, марксистсько-
ленінські партії. 

В умовах, коли в країні не одна, а кілька партій, то жодна партія не може 
розраховувати на статус постійно правлячої сили. Правлячою партією можна 
стати тільки в результаті народної підтримки на виборах, V чесній і відкритій 
конкуренції з іншими партіями. При необхідності партії можуть об'єднуватися 
у коаліції з метою формування уряду і т.д. У блоки або коаліції можуть також 
об'єднуватися і ті партії, які перебувають в опозиції. 

Не випадково розвинуті країни дозволяють собі «розкіш» плекати опо-
зицію, беручи її нерідко на державне утримання. Очевидно, що там вбачають у 
наявності опозиції ефективний засіб, який дає змогу попереджати застій у 
суспільному розвитку. Як сказав образно один західний політолог, «коли б 
опозиції не було, то її варто було б вигадати». 

Проте, визнаючи, що без сильної опозиції не може бути і сильної й 
ефективної влади, слід підкреслити, що діяльність опозиції повинна носити 
конструктивний характер. 

Досвід розвинутих демократичних держав свідчить, що суспільний 
прогрес можливий лише тоді, коли правляча партія і політична опозиція при 
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всіх своїх відмінностях визнавали необхідність консенсусу щодо 
фундаментальних цінностей і робили все для його досягнення. Це аж ніж не 
суперечить боротьбі політичних партій за владу, оскільки саме влада створює 
можливість реалізувати їм програмні цілі. Саме тому будь-яка партія не може 
не прагнути прийти до політичної влади. 

Проте акценти при цьому політичні партії повинні робити на боротьбі за 
владу, а не на боротьбі між собою. 

Історія є свідком різних способів виникнення партій: 
1) об'єднання навколо парламентської групи депутатів одного 

політичного напряму, представників у місцевих органах влади, що їх 
підгримують; 

2) діяльність виборчих комітетів різних рівнів у процесі популяризації 
кандидата і платформи його однодумців, здійснення постійних зв'язків депутата 
з округом; 

3) створення таємної групи змовників, що принципово виступає за зміну 
існуючого політичного режиму; 

4) на базі руху політичного або громадського об'єднання певної групи в 
організацію для здійснення цілей методом політичної діяльності. 

Статус партії регулюється законодавством країни. З цією метою місце й 
роль партій визначаються у конституціях, окремих законах. Відповідно до 
законодавства здійснюється реєстрація партій, у кожній країні є свої 
особливості державно-правового закріплення статусу партій. 

Партії забезпечують політичний зв'язок між державою та її громадянами. 
У процесі такого зв'язку вони здійснюють такі завдання: 1) об'єднання 
політичних сил; 2) генерування ідей; 3) координація дій; 4) погодження теорії і 
практики різних політичних сил та їх організацій; 5) виявлення політичних та 
інших інтересів; 6) забезпечення волевиявлення мас. 

Життєдіяльність і впливовість політичної партії забезпечують її складові, 
серед яких є обов'язковими: 1) організаційна; 2) теоретична; 3) аналітична; 4) 
ідеологічна; 5) пропагандистська; 6) власне політична.  

Якщо партія перестає здійснювати будь-який з названих видів діяльності, 
вона не здатна досягти поставлених цілей, перестає бути впливовою і згортає 
свою діяльність. 

Партійна система – це сукупність партій (правлячих та опозиційних), які 
тісно пов'язані між собою і з державою й беруть участь у здійсненні влади.  

Від партійної системи як важливої складової політичної системи 
безпосередньо залежить стабільність і ефективність останньої, зокрема 
тривалість існування уряду в даному складі. Така залежність виявляється, 
насамперед, у тому, наскільки адекватна проголошеним намірам передвиборча 
чи поточна програма партії, партійної коаліції, що перемогла на виборах. 

За словами польського політолога А.Боднара, партійна система – це 
об'єднання взаємозалежних партій, які прагнуть до завоювання, утримання та 
здійснення влади. 
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Найбільш поширена типологія партійних систем грунтується на 
кількісному критерії – числі партій, які реально борються за владу або 
здійснюють на неї вплив. Відповідно виділяються однопартійна, двопартійна й 
багатопартійна системи. 

Однопартійна система має такі ознаки: 
– існування тільки однієї легальної партії, заборона утворення інших; 
– домінуюча роль партії в державі, зрощення партійного апарату з 

державним; 
– тоталітарний політичний, режим. 
Однопартійна система існувала в 20–40-х роках у фашистській Італії, в 30–

40-х – в гітлерівській Німеччині, в 20–80-х рр. у Радянському Союзі, сьогодні – 
на Кубі, в Північній Кореї, Іраку та деяких країнах Африки (Кенії, Малі, Лівії 
тощо). 

Двопартійна система характеризується такими рисами: 
– наявність кількох політичних партій; 
– існування 2-х партій значно авторитетніших за інших; 
– формування складу уряду однією з двох партій, котра перемогла на 

виборах; 
– впливова опозиція партії, яка програла вибори; 
– демократичний політичний режим. 
Класичними країнами з двопартійною системою залишаються Велико-

британія і США. Республіканська й Демократична партії СІЛА, Консервативна 
та Лейбористська партії Великобританії мають вікові традиції політичної 
боротьби, а виборче законодавство цих країн сприяє існуванню саме такої 
системи. 

Серед багатопартійних систем італійський політолог Сарторі виділяє 
системи обмеженого і поляризованого плюралізму, а також атомізовану 
партійну систему. 

Система обмеженого плюралізму, за Сарторі, характеризується 
ознаками: 

– наявністю в країні багатьох політичних партій; 
– репрезентацією у парламенті лише кількох партій; 
– репрезентацією в уряді деяких із представлених у парламенті партій; 
– відсутністю позасистемної опозиції; 
– демократичним політичним устроєм. 

Залежно від механізму формування виділяють різні варіанти системи 
обмеженого плюралізму: 

1) Однопартійне правління, коли уряд формується партією, що дістала 
абсолютну більшість голосів на парламентських виборах. Типовим прикладом є 
Іспанія, де офіційно зареєстровано близько 250 політичних партій та 
організацій, у парламенті їх представлено вісім, а уряд сформовано 
соціалістичною партією, котра перемогла на виборах. Так формується уряд в 
Індії. 
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2) Двоблокова коаліція, коли уряд формується одним з двох блоків, що 
перемагає на виборах, наприклад, у ФРН, де з 1969 р. по 1982 р. уряд 
формувався блоком соціал-демократів з вільними демократами (СДПН-ВДПН), 
а постійний блок ХДС/ХСС перебував в опозиції. З 1982 р. ситуація змінилася, 
оскільки ВДПН розірвала блок із СДПН й увійшла до коаліції ХДС/ХСС, яка і 
перемогла на виборах. Подібна система діє в Австрії. Деякі автори називають 
двоблокову коаліцію «модифікованою двопартійною системою», зважаючи на 
наявність двох сильних партій, жодна з яких, одначе, не має абсолютної 
більшості в парламенті, а тому змушена шукати союзу з третьою . 

3) Мультипаргійна коаліція, коли уряд формується з представників 
Декількох партій на основі їхнього пропорційного представництва в парламенті 
за результатами виборів. Характерним прикладом мультипар-тійних стабільних 
коаліцій є Швейцарія, а нестабільних – Італія, Бельгія, Нідерланди. 

Сарторі вважає систему обмеженого плюралізму найдосконалішою, 
оскільки в ній відсутні антисистемні партії та двосторонні опозиції, всі партії 
орієнтовані на участь в уряді, можлива їхня участь в коаліційних кабінетах. 

Систему поляризованого плюралізму характеризують: 
– наявність багатьох політичних партій; 
– гострота ідеологічного розмежування між ними; 
– присутність серед політичних партій позасистемних; 
– формування уряду партіями центру; 
– наявність двосторонньої (двополярної) деструктивної опозиції; 
– демократичний політичний режим.  

Типовими країнами з поляризованою системою в різні роки були Франція 
й Італія. У Франції партіями центру були Французька соціалістична партія 
(ФСП) та праве Об'єднання на підтримку республіки (ОПР), роль лівої 
деструктивної опозиції виконувала Французька комуністична партія (ФКП), а 
правої – Національний фронт (НФ). 

Як бачимо, ідеологічний спектр партій в умовах поляризованої системи 
охоплює всі можливі різновиди ідеологій, що й визначає запеклість боротьби 
ідей на політичній арені. Роль лівої деструктивної опозиції виконують, як 
правило, прокомуністичні політичні сили, а правої – неофашистські. За 
організаційною структурою всі партії масові. При цьому, якщо для партій 
центру характерна децентралізована схема взаємодії між керівними й 
місцевими органами, то для обох полюсів опозиції– централізована. Відповідно 
методи і засоби діяльності партій центру парламентські, а партій опозиції – від 
парламентських до авангардних. деструктивних за засобами дій. Соціальна база 
й електорат усіх цих партій відповідають їхнім ідеологічним засадам, при 
цьому типовою є орієнтація партій, особливо центристської коаліції, на всі 
суспільні верстви. 

Стабільність та ефективність функціонування системи поляризованого 
плюралізму перебувають у прямопропорційній залежності від стабільності, 
міцності коаліції центристських сил. 
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Атомізована партійна система характеризується такими ознаками: 
– наявністю й незначною впливовістю всіх партій; 
– присутністю серед політичних партій позасистемних; 
– формування уряду на позапартійній основі або на основі широкої коаліції; 
– демократичним або авторитарним політичним режимом. 
Існують два різновиди атомізованої системи:  
1.Системи крайнього плюралізму. Вона притаманна республікам 

колишнього СРСР і більшості країн Східної Європи. Багаторічна комуністична 
олігархія змінилась тут широким конгломератом порівняно невеликих (у 
середньому 1000, але не більше 10000 членів) політичних партій. Так, кількість 
партій у Польщі сьогодні становить 132, в Грузії – 79. 

За умов крайнього плюралізму уряд формується або на широкій 
коаліційній основі (як у країнах Східної Європи), або за позапартійними 
критеріями, як у республіках колишнього СРСР. 

За ідеологічним спрямуванням спектр партій надзвичайно широкий – від 
традиційних «ідеологічних» до таких екзотичних, як польська партія любителів 
пива. 

2.Авторитарна псевдопартійність (деякі країни Латинської Америки – 
Уругвай, Парагвай, Гаїті). Багато партій ведуть конкурентну боротьбу, але 
реальна влада й контроль над ситуацією в країні перебуває в руках військової 
верхівки, яка стоїть над партіями й над традиційними інститутами 
парламентської і президентської республіки. 

Атомізована партійна система неефективна і найменш стабільна серед 
усіх інших. Це стосується як системи крайнього плюралізму, так і системи 
авторитарної псевдопартійності. Система крайнього плюралізму швидко 
скочувалася в бік або тоталітарної однопартійної диктатури або стабільних 
систем із числа розглянутих вище (ФРН наприкінці 40-х – початку 50-х). Так 
само диктаторські режими в країнах Латинської Америки ніколи не залишалися 
надовго. 

Варто мати на увазі, що кордони між різними типами систем досить 
прозорі. 

Ті країни, які мають постійно, протягом тривалого часу одну з роз-
глянутих стабільних систем, відрізняються від інших не тільки стабільністю 
політичної системи в цілому, а й вищим рівнем економічного розвитку, більш 
демократичними засобами в управлінні й більш розвиненим громадянським 
суспільством. 

Характер партійних систем визначає вид політичного режиму, механізм 
та ефективність демократії. Тому цей аспект теорії і практики діяльності 
політичних партій особливо привертає до себе увагу вчених від політики. 

Важливу роль у формуванні та діяльності органів влади, впливу на владні 
відносини відіграють громадсько-політичні об'єднання, які склались у 
суспільстві. 
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Громадські об'єднання – це такі добровільні організаційні структури 
громадян, які створені на основі їхньої самодіяльності, вираження та захисту 
різного роду інтересів. Завдяки своїй діяльності вони сприяють розвиткові 
активності своїх членів в усіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Громадські об'єднання не слід плутати із соціально-економічними 
об'єднаннями. До останніх належать об'єднання, спілки, асоціації соціально-
економічного характеру – кооперативні спілки, асоціації державних 
підприємств, спілки орендарів та підприємців, науково-промислові спілки 
тощо. Для таких об'єднань характерними є деполітизованість, чітка 
спрямованість на захист економіки, широкий спектр заходів, за допомогою 
яких досягається поставлена мета. 

Громадські об'єднання являють собою певну систему. Це громадські 
рухи, масові громадські організації; громадські самодіяльні органи. Кожне з 
них має свої характерні особливості. 

Громадські рухи – це самодіяльні об'єднання мас, створені на основі 
спільності інтересів і впорядкованої діяльності. 

Найбільш відомими громадськими рухами є рух за мир антифашистські, 
антивоєнні, антиракетні, екологічні та інші. Вони поєднують у собі стихійне та 
свідоме начала. На відміну від масових громадських організацій, вони не 
мають чіткої формальної структури. Якщо така структура з'являється, вони 
можуть переростати у масові громадські організації або політичні партії. 
Створення політичних партій становить вищий етап консолідації мас у процесі 
розвитку політичних рухів. 

Політичні рухи – особлива форма діяльності політичних сил, що 
представляють політичні інтереси й прагнення різних спільностей та їх 
організацій, спрямована на зміну існуючих соціально-політичних та 
економічних умов шляхом впливу на владні структури, вдосконалення або 
зміни їх. 

На основі соціально-політичних критеріїв проводять типологізацію 
політичних рухів. 

1) Відповідно до соціальної бази: класові – робітничі, селянські, 
буржуазні, національні, народні; окремих соціальних груп – інтелігенції, 
студентські, молодіжні та інші. 

2) Відповідно до ставлення до існуючого ладу: революційні, 
контрреволюційні, реформаторські, консервативні. 

3) Відповідно до терміну досягнення поставленої мети: довгострокові, 
короткострокові, одномоментні. 

4) Відповідно до форм організації політичних рухів: організовані, 
слабоорганізовані, стихійні. 

5) Відповідно до характеру мети: комуністичні, соціалістичні, ліберальні, 
клерикальні, анархістські та інші. 

Розвиток політичних рухів дає можливість визначити їх основні 
особливості: 
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– спрямовані на зміну або вдосконалення владних структур; 
– як форма волевиявлення інтересів та прагнень соціальних спільностей і 

їх організацій як політичних сил; 
– використання політичних засобів у прагненнях вплинути на організацію 

влади та її функціонування; 
– можливість у процесі політичного руху консолідації в партійні 

структури. 
Для XX ст. є характерним яскраве розмаїття різного роду політичних 

рухів. Зокрема, до них належать народні фронти. 
Народний фронт – це масовий суспільно-політичний рух у тих чи інших 

країнах, економіко-географічних і адміністративно-політичних регіонах, що 
охоплюють собою широкі кола населення, їхні масові організації і політичні 
партії для досягнення тих політичних цілей, навколо яких вони об'єдналися. 

Характерними особливостями народних фронтів є: охоплення широких 
мас населення, його різноманітних елементів; об'єднання населення навколо 
різних інтересів і політичних цілей; охоплення різнопланових партій та інших 
масових організацій; обмеження часом досягнення мети; керівна роль 
політичних партій та інше. 

Отже, політичні рухи – важлива політична сила, яка має об'єктивну 
основу для свого розвитку у будь-якому суспільстві і є формою активізації 
демократичних процесів. 

Масова громадська організація – це добровільне, самодіяльне, ор-
ганізаційно оформлене на основі добровільного членства об'єднання громадян, 
створене за їхньою волею для виявлення й задоволення інтересів на засадах 
самоврядування відповідно до завдань і цілей, закріплених у статутах.  

До них належать: профспілкові, молодіжні, творчі добровільні 
товариства; релігійні організації. 

Громадські органи – вид громадських об'єднань, що створюються при 
державних органах.  
До них належать: комітети захисту миру, ветеранів війни, жінок, 

батьківські ради, вуличні, квартальні комітети тощо. Вони не мають членства, 
статутів. 

Політичним критерієм будь-якого громадського об'єднання є: чітка 
політична спрямованість; закріплення у правових актах участі громадських 
об'єднань у формуванні і діяльності органів державної влади, функціонуванні 
інших державних органів; вияв політичної активності (підтримка, протест, 
участь у різних формах політичної діяльності). 

Отже, громадські об'єднання є показником демократизму політичної 
системи суспільства. 

У створенні та функціонуванні політичної системи значну роль віді-
грають суспільно-політичні рухи – своєрідна форма вияву політичної 
активності людських мас. Тут мається на увазі спільна діяльність, об'єднання 
людей, що різняться своїми ідейними засадами і доктринами, цілями та 
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способами їх досягнення, чисельністю і внутрішньою структурою, роллю у 
політичному житті. 

Термін «рух» у політології використовується при вивченні дуже 
різнопорядкових явищ. В одних випадках розглядаються політичні сили, 
значною мірою глобального характеру. Це, наприклад, національно-
визвольний, національно-соціалістичний, соціал-демократичний та інші рухи. 
Протягом кількох десятиліть відчутною реалією був міжнародний 
комуністичний рух, а також рух країн, що не приєдналися до протистоячих 
блоків. 

Оскільки суспільно-політичні рухи різні за своїми характеристиками, то і 
класифікувати їх можна по-різному. Так, Е.Гідденс виділяє чотири типи 
суспільно-політичних рухів. 

Перший тип – трансформативні рухи, спрямовані на радикальні зміни в 
суспільствах. Ці зміни глибокі, всеохоплюючі і часто насильницькі. 

Другий тип – реформаторські. Вони більш обмежені в прагненнях, 
пов’язані з певними перетвореннями в суспільстві і спрямовані на зміну лише 
деяких сторін існуючого суспільного порядку. Наприклад, такі рухи є реакцією 
на специфічні види несправедливості або нерівності. 

Третій тип – рухи порятунку, що ставлять за мету звільнити людей від 
таких життєвих шляхів, які розцінюються як гріховні. Такими є, наприклад, 
різноманітні релігійні течії.  

Четвертий тип – альтернативні рухи, спрямовані на досягнення 
часткових індивідуальних змін Вони не намагаються досягти повної зміни 
звичок індивідів, а зосереджені на усуненні якихось специфічних негативних 
рис людей. 

Суспільно-політичні рухи не ставлять перед собою мету завойовувати 
державну владу, проте вони можуть зіграти істотну роль при зміні правлячих 
сил і навіть характеру влади. Однак їх вплив на уряд здійснюється 
опосередковано. 

 На відміну від партій, суспільно-політичні рухи, як правило, тривких 
довгочасних організаційних структур не мають. Відсутнє і фіксоване членство. 
Більше того, участь у них не перериває членства в тих або інших політичних 
партіях. Це єдина соціальна організація, яка може об’єднати людей різної 
партійної належності для досягнення певних політичних цілей. 

Суспільно-політичні рухи є суттєвим фактором подолання авторитарних і 
тоталітарних режимів. Це визначається характером переходу до демократичної 
системи.  

 
4.Проблеми формування багатопартійності в Україні 
 
Україна, відійшовши від тоталітарної однонартійності, у 1990 р, стала на 

шлях формування багатопартійної системи. Відродження політичного 
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плюралізму і багатопартійності в Україні нерозривно пов'язане із процесом 
становлення і розбудови української державності. Можна виділити кілька 
етапів формування сучасної партійної системи в Україні. 

I етап (1990-1993 pp.) – період початкової багатопартійності (т.зв. 
«національно-романтичний»). Його характерними рисами були: 

– правове оформлення багатопартійності в 1990 р. внаслідок скасування 6 і 7 
статей Конституції СРСР, в яких закріплювалася однопартійна система. 
Першими легалізованими партіями в 1990–1991 pp. стали: Українська 
республіканська партія (УРП), Українська селянська демократична партія 
(УСДП), Партія Зелених України (ПЗУ), Ліберальна партія (ЛПУ), Соціал-
демократична партія України (СДПУ), Українська християнсько-демократична 
партія (УХДП), Соціалістична партія України (СПУ); 

– визначальним при створенні партій був ідеологічний чинник. Уже в перші 
роки незалежності на програмно-ідеологічній та особистісній основі 
сформувався спектр політичних сил, що відображав практично усі ідеологічні 
позиції – від крайньо-лівих до крайньо-правих; 

– нові партії були нечисленними, мало відповідали реальним потребам 
громадян та не були залученими до вироблення державної політики; 

– партійні структури, маючи лише попередні програми без механізмів їх 
реалізації, не могли стати повноцінними суб'єктами політичної системи. Але на 
виборах до Верховної Ради 1990 р. представники опозиційних партій та рухів 
переважно національного спрямування дістали близько чверті мандатів і, тим 
самим, стали досить впливовою силою всередині законодавчого органу. Вплив 
партій цього спрямування проявився зокрема в прийнятті Верховною Радою 
постанови про заборону діяльності Компартії України після спроби державного 
перевороту 19–21 серпня 1991 р. у Москві. 

Закінчується перший етап партійної еволюції в 1993 р. з перетворенням 
Народного Руху України (НРУ) у політичну партію і реєстрацією забороненої 
Комуністичної партії України (КПУ). 

 II етап партійного будівництва тривав з 1993 р. до 1998 p., тобто до 
парламентських виборів за новою змішаною мажоритарно-пропорційною 
виборчою системою. Дослідники визначають цей період партійного розвитку як 
етап атомізованої багатопартійності. 

Основні риси періоду атомізованої багатопартійності: 
– на тлі соціально-економічних проблем, що охопили українське суспільство 

в цей період, спостерігається організаційне оформлення партій і подальше 
зростання їх кількості. Станом на початок 1996 р. було зареєстровано 40 партій; 

– однак партії ще не мали такого рівня впливу, який допоміг би їх фракціям 
створити більшість у парламенті та місцевих представницьких органах, 
формувати склад уряду та органів виконавчої влади на місцях. Вибори 1994 р. 
не принесли ні бажаного зміцнення, ні укрупнення українських партій. Серед 
причин цього слід виділити: по-перше, Закон «Про вибори народних депутатів 
України» від 1993 p., встановивши мажоритарну систему виборів, фактично 
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проігнорував партії; а по-друге, саме суспільство було ще недостатньо 
структурованим, а партії – недостатньо зрілими, особливо в питанні визначення 
і розширення своєї соціальної бази. 

Станом на травень 1994 р. у Верховній Раді XIII скликання були 
представлені депутати від 16 партій (194 депутати), але більше 1% 
депутатських мандатів здобули лише 6 політичних сил. 

– правоцентристський (національно-демократичний) та лівий напрям 
отримали своїх фаворитів. У 1993 р. відбулася трансформація громадської 
політичної організації НРУ у політичну партію, а також було знято заборону з 
діяльності КПУ. Вибори 1994 р. підтвердили домінуючі позиції цих політичних 
сил; 

– вплив ідеологічного чинника на створення партій відчутно зменшується і 
поєднується з іншими факторами. Створюються партії, що відбивають і 
захищають інтереси державно-політичної еліти (створення так званих «партій 
влади»), фінансово-промислових груп. Серед прикладів партій, створених 
адміністративним втручанням, можна назвати Народно-демократичну партію 
(НДП), Аграрну партію України (АПУ). 

III етап (1998–2006 pp.) – період формування системи поляризованого 
плюралізму. Початком цього етапу є проведення виборів 1998 р. на новій 
мажоритарно-пропорційній основі, яка діяла до парламентських виборів 2006 р. 
Зміна виборчої системи з мажоритарної системи абсолютної більшості на 
змішану мажоритарно-пропорційну стимулювала трансформацію партійної 
системи з атомізованої в систему поляризованого плюралізму. Про це свідчать 
такі характеристики: 

– значна поляризація серед політичних сил, ідеологічна несумісність крайніх 
екстрем політичного спектру; 

– існування політичного центру і двосторонньої опозиції; 
– наявність політичних сил, які відмовляються визнавати чи ставлять під 

сумнів легітимність існуючих у державі порядків; 
– зростає чисельність політичних партій, утворюються їхні структури в 

регіонах; 
– зменшення кількості безпартійних депутатів та зміцнення статусу 

політичних партій завдяки проведенню виборів на партійній основі; 
– скорочення кількості політичних партій, представлених у парламенті. У 

1998 р. результати голосування за партійними списками показали, що 9 
політичних партій (СелПУ та СПУ у блоці) подолали чотирьохвідсотковий 
виборчий бар'єр і здобули представництво в Верховній Раді України (КПУ, 
НРУ, СелПУ, СПУ, ПЗУ, НДП, Громада, ПСПУ, СДПУ(о)). Серед народних 
депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах, безпартійних було 
лише 114 осіб, тобто 51,12 %. 

Слід відмітити також позитивну тенденцію посилення позицій політичних 
партій у суспільстві. Із загальної кількості кандидатів у народні депутати на 
виборах 1998 р. 56,6 % були висунуті політичними партіями та виборчими 
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блоками партій. 
Посиленню ролі партій у суспільстві сприяло не тільки запровадження 

змішаної виборчої системи, а й прийняття у 2001 році Закону «Про політичні 
партії України», яким регламентовано основи партійної діяльності. 

За результатами парламентських виборів 2002 року, які також відбувалися за 
змішаною системою, в загальнодержавному багатомандатному округу до 
Верховної Ради України потрапило шість політичних партій або їх блоків, 
незважаючи на те, що у виборчому бюлетені було 33 партії /виборчі блоки 
(Блок Віктора Ющенка «Наша Україна», КПУ, Блок «За єдину Україну», 
«Виборчий блок Юлії Тимошенко», СПУ, СДПУ(о)).  

Крім зазначених блоків та партій, за результатами виборів в одномандатних 
виборчих округах до парламенту потрапили тільки Виборчий блок політичних 
партій «Демократична партія України – партія «Демократичний союз» (5 
мандатів), Виборчий блок політичних партій «Єдність» (4 мандати), Партія 
національно-економічного розвитку України (1 мандат), Українська морська 
партія (1 мандат), Українська Національна Асамблея (1 мандат). Але всі вони 
не вплинули суттєво на розклад сил у Верховній Раді. 

У період з 1998 по 2006 pp. в розвитку партійної системи чітко 
простежувалися процеси дроблення та консолідації політичних сил. Особливо 
відчутними були процеси дроблення після виборів 1998 р. Розкол відбувся в 
партії «Громада», Народному Русі України, Народно-демократичній партії, 
Ліберальній партії, Демократичній партії України, Партії зелених України. 
Розколи в партіях привели до створення нових політичних об'єднань і фракцій у 
Верховній Раді. Але вже в 2002 р. на зміну стадії партійної роздрібненості 
приходить етап консолідації провідних політичних сил насамперед під час 
виборів і задля вирішення виборчих завдань. Це реалізовується через створення 
виборчих об'єднань та блоків. Головним чинником партійно-політичної 
структури за ції є особистості політичних лідерів, а також етнокультурні та 
регіонально-політичні детермінанти електоральної бази провідних політичних 
сил. 

IV етап розпочався після проведення парламентських виборів 2006 р. на 
новій, партійній основі. Система пропорційного представництва з закритими 
партійними списками сприяла розгортанню передвиборної боротьби між 
партіями як організаціями.  

Для громадян України членство в партії є однією з основних форм 
здійснення впливу на політичну систему, каналом для публічного декларування 
власних ціннісних чи ідеологічних позицій, можливістю підвищення власних 
статусних позицій у суспільстві, видом професійної діяльності. Останні дві 
позиції переважають у формуванні комплексу мотивів щодо набуття членства в 
партії в умовах політичних трансформацій і засвідчують про зміни у якості 
членства. Членами політичної партії є 5,3 % громадян України, найбільше їх на 
півдні - 10,2 %, серед громадян віком від 60 років (6,6 %), з неповною 
середньою освітою (8,0 %) та відносно забезпечених (9,6 %).  
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Починаючи з 2005 р., в Україні обирались п'ять складів Кабінету Міністрів. 
В той же час, партійна афіліація членів уряду стала визначальним фактором 
його формування. Всі ці п'ять складів вищого виконавчого органу влади були 
сформовані правлячою на той час парламентською коаліцією. Значна частина 
міністрів на момент їх призначення була народними депутатами, а в тих 
випадках, коли в Кабінет призначався безпартійний міністр, він або вона 
проходили по відповідній квоті партії-члена правлячої коаліції. Таким чином, 
починаючи з 2005 р. різні політичні сили в Україні сприйняли традиційну 
європейську модель «партійного уряду», яка встановлює партійну монополію 
на формування уряду. Парламентські вибори 2006 і 2007 рр. підтвердили стійку 
та послідовну тенденцію української партійної системи.  

З 2006 р. прискорився розвиток та інституціоналізація української партійної 
системи. Національна партійна система стала суттєво більш автономною від 
зовнішнього політичного середовища та більш стабільною, порівняно з 
минулими роками. Партії стали помітнішими в українському політикумі, зріс 
рівень їх ідентифікації серед електорату, що, в свою чергу, неминуче веде до їх 
політичної відповідальності за свої дії.  

Протягом 2010-2011 рр. механізм, який сприяв прискореній 
інституціоналізації партійної системи України, був демонтований. Скасування 
Конституційним Судом конституційної реформи 2004 р., повернення до 
змішаної виборчої системи негативно вплинули на розвиток українських 
політичних партій. Наприклад, вже на парламентських виборах 2012 р. керівні 
органи абсолютної більшості політичних партій торгували місцями членів 
виборчих комісій.  

Вибори до Верховної Ради України 
(порівняльна таблиця) 

 

п/н 
Суб’єкт виборчого 

процесу 
Парламентські 
вибори 2006 р. 

Позачергові 
вибори 2007 р. 

Парламентські  
Вибори 2012 р.  

1. Партія регіонів 
32,14 % 

(186 мандатів) 
34,37 % 

(175 мандатів) 

30 %  
(187 (115 о/м) 
мандатів) 

2. 
БЮТ, ВО 

«Батьківщина» 
22,29 % 

(129 мандатів) 
30,71 %  

(156 мандатів) 

25,54 %  
(102 (40 о/м) 
мандата) 

3. УДАР - - 
13,96 %  

(40 (6 о/м) мандатів 

4. ВО «Свобода» - - 
10,44 %  

(38 (13 о/м) мандатів) 

5. 
Комуністична партія 

України 
3,66 % 

(21 мандат) 
5,39 %  

(27 мандатів) 
13,19 % 

 (32 мандата) 

6. 
Блок «Наша Україна», 

НУНС 
13,95 % 

(81 мандат) 
14,15 %  

(72 мандата) 
- 

7. СПУ 
5,69 % 

(33 мандата) 
2,86 % - 

8. 
Народна партія,  
Блок Литвина 

2,44 % 
3,96 %  

(20 мандатів) 
2 мандата 
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ЛЕКЦІЯ 7. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 
 

1. Громадянське суспільство: суть, структура, риси 
2. Правова держава: суть та основні риси 
3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні 

 
1.Громадянське суспільство: суть, структура, риси 
 

Термін “громадянське суспільство” з'являється у ХVII ст. в роботах 
Гоббса, Локка. Потім у XVIII – XIX ст. до аналізу громадянського суспільства 
звертаються Віко, Монтеск’є, Руссо, Гегель, Маркс та інші. 

В процесі дослідження особливим предметом уваги стала проблема 
взаємозв’язку та взаємовідносин між громадянським суспільством та 
державою. 

За Гегелем, держава і громадянське суспільство є не просто 
взаємопов’язаними між собою частинами одного цілого. Вони, скоріше, є двома 
сторонами однієї медалі, причому лицевою стороною виступає держава, 
оскільки областю дії держави є загальні інтереси. Громадянське ж суспільство – 
це сфера приватних інтересів. 

Поняття громадянського суспільства трактується неоднозначно. В цілому 
зміст його включає всю сукупність неполітичних відносин у суспільстві, тобто 
економічних, соціальних, в тому числі і національних, духовно-моральних, 
релігійних. Ці відносини і складають життєву основу політичної системи 
суспільства, держави як такої. 

Тобто, громадянське суспільство є виразником національних, релігійних, 
інших традицій, звичаїв, міфів, символів, стереотипів поведінки, морально-
естетичних норм, цінностей. 

Головною дійовою особою громадянського суспільства є людина як 
особистість, а не як якась безлика частина суспільства. Особистість – це 
індивід, який має певну систему потреб, інтересів, цінностей. Процес та 
механізм реалізації цієї системи і відображається поняттям громадянського 
суспільства. Тобто, громадянське суспільство характеризує наявність 
можливостей самореалізації особистості. 

Таким чином, зміст громадянського суспільства включає в себе не тільки 
неполітичні відносини, а й систему незалежних від держави громадських 
інститутів, організацій, асоціацій, які призвані забезпечити умови для реалізації 
індивідуальних та колективних інтересів громадян. До таких утворень 
відносяться перш за все профспілки, різного роду товариства (мисливців, 
рибалок, автолюбителів). 

Тобто, громадянське суспільство – це своєрідний соціальний простір, в 
якому люди взаємопов’язані і взаємодіють між собою як незалежні один від 
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одного і від держави особистості. 
Головні риси громадянського суспільства: 

– відокремлена від держави структура суспільства, до якої належать 
різноманітні асоціації, добровільні об'єднання людей; 
– адекватний вільним відносинам обміну суспільний лад, політична система, за 
яких держава є похідною від громадянського суспільства та процесів у ньому; 
– утвердження безпосередніх і різноманітних інтересів, можливість їх 
вираження та здійснення; 
– можливість забезпечення справжнього, реального життя, на відміну від 
держави – сфери умовного, формального життя; 
– наявність ринку, вільної конкуренції, відносин обміну діяльністю та її 
продуктами між незалежними власниками; 
– безпосереднє спілкування людей; 
– повага громадянських прав, які вважаються вищими за державні закони; 
– свобода особистості; 
– плюралізм, сукупність усіх неполітичних відносин у суспільстві й 
різноманітної діяльності людей; 
– регулювання дій людей безпосередньо самими ж людьми, передусім через 
норми моралі. 

Існування в громадянському суспільстві різних суперечливих інтересів, 
які воно не здатне задовольнити, покликало до життя державу як утілення, 
реалізацію всезагального інтересу, як інституцію, обов'язком якої є 
гарантування й захист прав людини. У такому суспільстві реально функціонує 
власність, здатна реалізуватися в правовому полі. 

Якщо в громадянському суспільстві дії людей зумовлені їхніми 
реальними потребами та вимогами здорового глузду, то держава і виконавці її 
волі понад усе ставлять формальний бік справи. Будьяку подію, значущу й 
вартісну для особи (народження, шлюб тощо), держава вважає реальним 
фактом тільки після виконання належних формальних процедур, 
документального засвідчення (складання протоколу, підписання акту). 

Альтернативність ознак та цінностей держави й громадянського 
суспільства не означає їх антагоністичності, а навпаки, зумовлює їх взаємну 
потребу. Без держави неможливе громадянське суспільство, без громадянського 
суспільства неможлива повноцінна правова держава. Вони є 
взаємообумовленими аспектами одного цілісного життя людини, 
цивілізованого суспільного буття. 
 
2.Правова держава: суть та основні риси 
 
 Ідея правової держави бере свій початок з творчості Платона (428/7-348/7 до 
н.е.). Співвідношення держави і людини, держави і права, політики і закону 
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аналізував і обгрунтовував Ціцерон (106-43 рр. до н.е.), який бачив у державі 
погоджену правову взаємодію вільних членів суспільства. 
 Філософське обгрунтування ідеї правової держави дав І Кант (1724-1804). На 
його думку, тільки об’єднана воля всіх осіб, які утворюють народ, може бути 
джерелом законів у правовій державі. Маючи право участі в загальному 
рішенні, кожен в той же час зобов’язаний неодмінно йому підкорятися. 
Невідчуженою приналежністю громадянина є рівність перед законом. Це 
значить, що кожний громадянин вправі визнати над собою тільки таку владу, 
яка неухильно дотримується тих законів, що і він. 
 Більша частина положень Канта, а також Локка, Монтеск’є ввійшла в 
Конституцію США 1787 р., у французьку Декларацію прав людини та 
громадянина 1789 р. 
  Правову державу характеризують: 1) верховенство закону і його 
панування в суспільстві; рівність перед законом самої держави, всіх її органів, 
громадських організацій, службових осіб і громадян; 2) вищість 
представницьких органів влади, їх відкритість і публічність, відсутність будь-
якої диктатури; 3) поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову, що 
створює систему взаємостримування і взаємопротиваг гілок влади; 4) гарантія 
прав і свобод у межах законності, взаємна відповідальність держави, об’єднань 
громадян та індивідів; 5) високий рівень громадських структур, можливість 
громадських об’єднань і особи брати участь в управлінні суспільством; 
дотримання принципів загального, прямого, рівного виборчого права; 
6) контроль державної влади з боку суспільства, громадян та їх організацій;  
7) відповідальність держави перед світовим співтовариством правових держав; 
8) органічний зв’язок прав і свобод громадян з їх обов’язками, 
відповідальністю, законослухняністю, самоконтролем, самосвідомістю, 
правовою культурою. 

Основні ознаки правової держави: 
1. Зверхність закону у всіх сферах суспільного життя; 
2. Реальність прав і свобод людини; 
3. Взаємна відповідальність держави і особи; 
4. Поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; 
5. Наявність ефективних форм контролю та нагляду за здійсненням законів. 

Шляхи формування правової держави 
1. Перетворення закону у вирішальний засіб управління всіма сторонами життя 
суспільства. Для цього необхідно перш за все змінити співвідношення закону з 
підзаконними актами на користь першого. 
2. Досягнення такого стану суспільства, при якому дотримання закону було б 
вигідніше ніж його порушення. Це передбачає, щоб самі закони відображали 
реалії життя і сприяли їх розвитку та удосконаленню, а також високий рівень 
правової культури населення. 
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3. Перетворення правоохоронних органів в робочий механізм, який активно 
сприяв би становленню правопорядку, дотриманню законів. 
4. Децентралізація управління, розмежування функцій центральних структур 
влади і органів місцевого самоврядування. 

 
4. Особливості формування громадянського суспільства в Україні 
 
За роки незалежності в Україні склалась мережа громадських інститутів, 

завдяки яким суспільне життя набуло певних рис громадянського суспільства, 
рис, які істотно відрізняють його від життя за комуністичного режиму. 
Формально існує правове поле, необхідне для захисту прав особи та для її 
добровільної участі у вирішенні громадських справ. Внаслідок утвердження 
інституту приватної власності були утворені приватні школи, вищі навчальні 
заклади, культурно-освітні установи, які також є проявом громадського 
суспільства. Розвивається благодійництво як форма громадської діяльності. 
З`явилося багато приватних ЗМІ. Поки що в країні існують значні проблеми з їх 
незалежністю та свободою слова, однак є і рух, спрямований на виправлення 
ситуації. 

Разом з тим, громадянське суспільство в Україні поки що не заявило про 
себе як центр сили, з яким би мусили рахуватися владні структури, не стало 
противагою влади. Вкрай потрібні радикальні зрушення в системі цінностей, у 
характері стосунків між державою і громадянином (суспільством), у 
судово0правовій системі. Покладання на «зв`язки» при захисті особистих 
інтересів та на «керівництво» при розв`язанні суспільних проблем, так само, як 
і мовчазне сприйняття зловживань під час виборів та референдумів, свідчать 
про те, що політична культура громадськості в Україні залишається 
недостатньо розвиненою. 

Заважають невикоренені у масовій свідомості стереотипи тоталітарного 
минулого, у тому числі й персоналістські орієнтації більшої частини людей; їх 
сподівання на те, що порятунок прийде від «сильного лідера» і, як наслідок, - 
вичікувальна позиція замість громадянської активності. Загалом можна сказати, 
що структурні зміни поки що не перейшли на культурний рівень і не 
сформували особистість, здатну захищати свої власні і суспільні інтереси та 
бути опорою демократії. 

Потрібні зусилля як широкого колу населення, так і національної еліти, 
спрямовані на зміцнення інститутів і формування культури громадянського 
суспільства. 
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ЛЕКЦІЯ 8. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. ПРОБЛЕМИ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
1. Нації та принципи їх політичного самовизначення 
2. Розвиток української національної ідеї в політичному житті України 
3. Регіональна політика України 

 
1. Нації та принципи їх політичного самовизначення 
 
Націю визначають як історично сформовану на етапі розвитку буржуазних 

відносин спільність людей, що має одну територію, мову, економіку, культуру і 
психологію. Деякі політологи розглядають націю як державно-правове 
утворення, тобто як макрогрупу, що проживає на певній території, має спільний 
уряд та інші політичні інститути. В даному випадку визначальним елементом 
націй є наявність або відсутність певної державної організації. Виходячи з 
цього, деяким народам відмовляється в праві навіть називатися нацією, якщо 
вони з якихось причин (іноземне поневолення, насильницька асиміляція) не 
мають свого державного утворення. 

Вся історія людства характеризується боротьбою різних народів за своє 
самоствердження. Одні вважали своїм правом домінувати над іншими 
народами, безроздільно користуватися їхньою територією, ресурсами, інші - 
вважали своїм невід'ємним правом звільнитися і самостійно вирішувати свою 
долю. Одні народи в умовах своїх національних держав вдосконалювали свою 
економіку і культуру, інші - протягом багатьох століть мріяли про свою 
державності. І лише в ХХ ст. право націй на самовизначення і вибір форми 
свого облаштування став нормою взаємин демократичних держав, закріпленої 
Організацією Об'єднаних Націй. 

Право на самовизначення - одне з найважливіших прав, яким володіють всі 
народи незалежно від своєї чисельності, рівня розвитку, місця розселення та 
інших характеристик. Самовизначення означає право будь-якого народу 
самостійно вирішувати свою долю, задовольняти усі свої потреби (етнічні, 
національні), визначати форму своєї державності, частково або повністю її 
міняти, входити до складу будь-якої держави (унітарної чи федеративної), 
відділятися і створювати власну державу, об'єднуватися з іншими державами в 
конфедерацію, співдружність і т.інш. 

Політична самостійність є гарантом суверенітету й рівноправності народів, 
їх добровільності у виборі шляху розвитку. Національна державність виступає і 
найважливішим інструментом економічної, територіальної, культурної 
спільності народу, його духовної цінності і спадкоємності поколінь. Вона 
служить і фактором внутрінаціональної консолідації народу і його зв'язків з 
навколишнім світом. 
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Досвід показує, що чим малочисленнее народ, тим потрібніше йому 
державність як спосіб захисту від асиміляційних процесів, збереження своєї 
культури, мови, традицій етнічних норм. Історія свідчить про те, що багато 
народів, до недавно населяють нашу планету і не мають своєї державності, 
припинили своє етнічне існування. Асиміляційні процеси проходили і на 
території колишнього СРСР, де деякі нечисленні народи азіатській частині і 
півночі країни розчинилися в більш великих етнічних утвореннях. 

Таким чином, сутність права націй на самовизначення полягає в тому, що 
свою долю народ вирішує сам, а не якийсь інший, більш численний, не якесь 
інше, чуже держава. Саме його рішення з приводу своєї долі (досягнуте в 
процесі голосування, опитування) є найважливішим, єдиним і остаточним. 

 
2. Розвиток української національної ідеї в політичному житті України 
 
Національна ідея виникає тоді, коли народ помічає свою єдність, внутрішню 

взаємозв'язок, свій історичний характер, свої традиції, свою долю і 
призначення, робить їх предметом своєї свідомості та мотивування своєї волі. 
Ідея не зникає і знову не з'являється в залежності від певних природних або 
соціальних змін в житті народу. Їй властиве лише оновлення та розвиток в 
залежності від тих чи інших історичних обставин. Українська національна ідея 
існує стільки, скільки існує сам український народ. 
        В українській національній ідеї домінуюче становище займало прагнення 
до здобуття державної незалежності та суверенітету. Першорядне значення 
займав і питання про соборність, тобто об'єднанні всіх українських земель, які з 
різних причин опинялися в ту чи іншу епоху в складі різних держав, в єдину 
державу. З часів козацької республіки українській ідеї властиве прагнення до 
демократичного устрою суспільства, в якому переважають такі цінності, як 
людяність, цивілізованість, гуманізм, державний патріотизм. В українській 
національній ідеї виразно простежується природна доброта, порядність, 
гостинність, охайність, поступливий характер, працьовитість, хоробрість. 
        Конкретне бачення національної ідеї залежить від історичної ситуації та 
суб'єктивного сприйняття мети народу і засобів її досягнення. Так, наприклад, 
Т.Шевченко вселяв надію народу на невідворотне революційне визволення від 
соціального й національного гніту, а також нагадував народу про традиції і 
цінності минулого, пробуджував національну свідомість і національну гідність. 
М.Грушевський вважав серцевиною української національної ідеї визнання 
права українського народу на самовизначення, а також пошук оптимальних 
форм його організації. 
         В умовах, коли Україна і її народ впродовж багатьох століть існували у 
складі інших держав, що мають свою національну ідеологію і політику, 
українська національна ідеологія не заохочувалася, а часто і піддавалася 
репресіям. У роки тоталітаризму українська національна ідея офіційно була 



 

 

 

49

визнана реакційної, ототожнювалася з націоналізмом, який був антиподом 
офіційної ідеології інтернаціоналізму .. 
          Волею долі і історичної обумовленості український народ, отримав 
незалежність і приступив до будівництва своєї держави. В цих умовах 
найважливішим є стимулювання політичної активності українського народу, 
сприяння духовному оновленню суспільства, здійснення глибинних 
перетворень економіки, утвердження і поширення в суспільстві державної 
ідеології, розробка цілісної системи ціннісних орієнтацій суспільства, 
концептуальним ядром якої має бути власне державна національна ідея. 
         Україна, як і переважна більшість країн світу, - держава з 
багатонаціональним населенням. За даними перепису населення 1989 р. на 
території України проживало 72,7% українців, 22,1% росіян, 0,9% євреїв, 0,8% 
білорусів, 0,6% молдаван, 0,4% болгар, 0,4 % поляків, 1% гагаузів і 2,8% 
представників інших національностей. 
        Етнаціональная політика демократичної держави повинна враховувати 
національний склад населення, надавати рівні права і свободи всім своїм 
громадянам незалежно від національної приналежності. Одним з перших 
законів незалежної України був Закон про національні меншини. У ньому 
продекларовані рівні права і свободи представникам різних національностей, 
передбачені заходи для задоволення культурних потреб національних меншин. 
        У складній ситуації опинився і сам український народ, що дав назву 
державі. В результаті перебування протягом століть у складі інших держав, він 
значною мірою втратив свою ідентичність, зазнав втрат у культурному 
розвитку. З набуттям державності успадковані великі економічні, соціальні та 
екологічні проблеми. Тому з самого початку своєї незалежності постало 
питання про національне відродження українського народу. 
         Сутність національного відродження полягає в усвідомленні етносом себе 
як нації, як дійової особи історії і сучасного світу. Національний ренесанс не є 
простим відновленням всього історичного минулого. Навіть якщо мова йде про 
відродження національного духу, то і цей процес не можна розуміти як 
повернення до старих форм культури. Не може бути і повернення до архаїчних 
форм господарського устрою, політичних та інших структур, ідейно-
політичних доктрин, адекватних минулого. 
        Національне відродження - це не реставрація нації і вже тим більше не 
реанімація всього, що було в її історії. Відродження - це модернізація нації, її 
оновлення в системі реальностей сучасного життя. Мова йде про 
багатогранному процесі засвоєння на основі критичного переосмислення 
традицій народу і одночасно створення сучасних господарських, 
соціокультурних і політичних структур, інститутів і цінностей, завдяки яким 
нація стає сувереном своєї долі. 
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3. Регіональна політика України 
 

Для стабільного розвитку суспільства та ефективного розвитку держави 
необхідно забезпечити баланс загальнодержавних інтересів з інтересами 
регіонів та територіальних громад, грунтуючись на принципах унітарності 
держави і цілісності його території. Має бути досягнуто оптимальне 
співвідношення децентралізації і централізації влади, забезпечена 
збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів, враховані їхні 
історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, 
етнічні та культурні традиції. 

Що ж таке регіональна політика? Регіональна політика - це сукупність 
регіональних рішень і дій, що відносяться до якого-небудь економіко-
географічному району країни. Вона передбачає створення ефективно діючої 
системи влади та управління в центрі і в регіонах, її фінансово-економічне та 
нормативно-правове забезпечення на основі оптимального поєднання 
загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів. 

В даний час завдання регіональної політики передбачають наступне: по-
перше, запровадження механізму стимулювання соціального та економічного 
розвитку депресивних територій; по-друге, розширення прав регіонів у 
вирішенні завдань ринкових перетворень, соціальної політики, підвищенні 
рівня відрахувань з державного бюджету місцевим бюджетом, розширенні прав 
регіонів в управлінні державною власністю; по-третє, введення єдиних 
соціальних стандартів та дієвих механізмів соціального захисту населення 
незалежно від економічних можливостей населення, та ін 

Подолання істотних відмінностей у рівні соціально-економічного 
розвитку регіонів передбачає: 1) децентралізацію функцій виконавчої влади, 
делегування регіонам значної їх частини; 2) збалансування повноважень між 
центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
управління, розробка ефективного механізму контролю над виконанням ними 
делегованих повноважень; 3) зміцнення місцевих фінансів, закінчення процесу 
формування власності територіальних громад, стимулювання розвитку 
регіонального міжнародного співробітництва; 4) введення механізмів надання 
депресивним регіонам державної підтримки та стимулювання соціально-
економічного розвитку. 

В цілому державна регіональна політика України має базуватися на таких 
основних принципах: пріоритет загальнонаціональних інтересів, врахування 
особливостей регіонів, забезпечення всім регіонам однакових умов розвитку, 
забезпечення законності та стабільності в розподілі повноважень між центром і 
регіонами, ресурсне забезпечення проведення державної регіональної політики, 
створення системи регіонального управління, яка відповідає державній 
регіональній політиці. Кожен регіон проводить політику по досягненню 
власних регіональних цілей щодо делегованої йому влади. 
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