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1. Поняття політичного процесу 

 
Політичний процес – одна з центральних і, разом з тим вельми 

специфічних категорій політичної науки. Незважаючи на безліч відмінностей у 
визначеннях політичного процесу вважається загальновизнаним, що він 
відображає реальну взаємодію суб'єктів політики, що склалося не у 
відповідності з намірами лідерів чи програмами партій, а в результаті дії 
найрізноманітніших зовнішніх і внутрішніх факторів. 
 Інакше кажучи, політичний процес показує як громадяни, групи і 
інститути влади взаємодіють один з одним і державою, реалізуючи свої 
специфічні ролі та функції. А так як ситуації, стимули і мотиви людської 
поведінки постійно змінюються, політичний процес виключає будь-яку 
заданість чи зумовленість у розвитку подій і явищ. 
 Розкриваючи зміст політики через сформовані форми виконання 
суб'єктами своїх цілей і функцій, політичний процес демонструє, як їх 
здійснення відтворює одні елементи політичної системи, руйнує інші, розвиває 
і творить треті. Тим самим, політичний процес розкриває як поверхневі, так і 
глибинні зміни політичної системи, характеризує її перехід від одного стану до 
іншого в часі і просторі. 
 На підставі вищесказаного, політичний процес можна визначити як 
сукупність дій суб'єктів політики по здійсненню своїх специфічних функцій у 
сфері влади і провідних до розвитку або занепаду політичної системи 
суспільства. 

 Політичні процеси мають свою структуру, що ми можемо визначити як 
базові і периферійні. Базові – це різноманітні способи включення широких 
соціальних верств у відносини з державою; вимоги населення до управлінських 
рішень, формування політичних еліт і т.п. Іншими словами як населення бере 
участь у державному управлінні. Периферійні ж політичні процеси 
розкривають динаміку формування окремих політичних асоціацій (партій, 
груп), розвиток місцевого самоврядування і т.п. 
 І базові і периферійні процеси орієнтуються на норми суперництва чи 
співробітництва, можуть протікати явно чи в прихованій формі. Явний 
(відкритий) політичний процес характеризується тим, що інтереси груп і 
громадян систематично виявляються в їхніх публічних домаганнях до 
державної влади, яка, в свою чергу, робить доступною для суспільного 
контролю фазу підготовки і прийняття управлінських рішень. 
 На противагу відкритому, - прихований (тіньовий) процес базується на 
діяльності незареєстрованих політичних лідерів, груп, центрів влади, а також на 
владних домаганнях громадян, не виражених у формі звернення до офіційних 
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органів державного управління. 
 Кожен з політичних процесів володіє і власним внутрішнім ритмом, 
циклічністю. Як правило, пік політичної активності населення припадає на час 
виборів, після чого політичне життя як би затихає, а здійснення контрольних 
функцій за обраними поступово послаблюється. 
 Базові та периферійні політичні процеси протікають у відповідності зі 
змінами державного управління. Ми можемо назвати три режими їх протікання. 
Перший – це режим функціонування в рамках сформованих взаємовідносин 
громадян та інститутів державної влади. Для нього характерні традиції і 
спадкоємність у політичному житті суспільства. Другий режим – розвиток. Він 
полягає в тому, що структури й механізми влади швидко і оперативно 
відгукуються на нові соціальні вимоги населення, вся політична система 
змінюється на основі застосування гнучких стратегій і технологій 
володарювання з урахуванням різноманітних інтересів груп і громадян. 
 Третьою різновидом режиму існування політичних процесів є режим 
занепаду, розпаду політичної цілісності. В даному випадку політичні зміни 
мають негативний характер і сприяють розпаду режиму державної влади, яка 
втрачає здатність управляти економічним життям і регулювати соціальні 
відносини, втрачає стабільність і легітимність. 
 Характер і зміст політичного процесу визначаються особливостями даної 
політичної системи і існуючим режимом. Кожній системі властиві свої типи 
політичного процесу. Демократичний тип характеризується участю широких 
мас в управлінні державою та реальною свободою громадян у політичному 
житті. Тоталітарний тип - припускає виключення реального політичної участі 
та свободу політичного вибору для більшості населення. 
 Організація політичного процесу залежить не тільки від завдань, 
поставлених політичним керівництвом та інтересами беруть участь у ньому 
суб'єктів. На нього впливають багато об'єктивні і суб'єктивні явища: 
економічні, соціальні, ідеологічні, культурні, психологічні. Все це обмежує 
поле свідомо організованих і керованих дій і відносин. Звідси і безліч 
непередбачуваних результатів політичної діяльності. 
 По зовнішності своєї діяльності можна виділити дві моделі політичного 
процесу: глобальний і приватний. Перший – це сукупні дії суб'єктів політики, 
втілюються у формуванні, функціонуванні, зміні та розвитку політичної 
системи в цілому. Другий - це процеси ідеологічні, політичні, економічні, 
структуроутворюючі, правові, обмежені рамками окремих сфер життя 
суспільства. І глобальні і приватні політичні процеси – це процеси дії влади як 
інструмент управління і керівництва суспільством. 
 Прийняття політичних рішень - центральний елемент перетворення 
політичних вимог різних груп і громадян у прийнятні для всього суспільства 
засоби і методи регулювання соціальних відносин. Досвід прийняття 
політичних рішень показує, що незважаючи на те, що існують численні 
математичні моделі, соціологічні та економічні інститути, в процесі прийняття 
рішень панують неформалізовані процедури, які залежать від особистого 
досвіду осіб, що визначають цілі та засоби їх досягнення, від інтуїції та 
персональних знань управлінців, їх міжособистісних зв'язків. 
 Більше того, оскільки в суспільстві, як правило, не існує якоїсь однієї 
групи, здатної цілком і повністю контролювати процес прийняття рішень, то 
цей процес завжди репрезентує собою компроміс, що, звичайно, посилює роль 
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суб'єктивізму в прийнятті рішень. Оскільки політична влада реалізується через 
особистий вплив керуючих, то і прийняття рішень носить характер 
непередбачуваності та непрогнозованості. 
 Прийняття рішення – складний процес і проходить в своїй стадії три 
етапи – підготовчий, власне прийняття рішень і реалізація прийнятих рішень. 
На підготовчому етапі вибирають ті вимоги, які носять політичний характер і 
визначають насущні проблеми життя громадян. Іншими словами, щоб 
підготувати рішення, необхідно ретельно продумати, що ж треба зробити, щоб 
воно було виконане. 
 Коли на підготовчому етапі визначені проблеми, які необхідно 
вирішувати, то настає момент власне прийняття рішень. Існують два основні 
методи їх прийняття: раціонально-універсальний і метод послідовних 
обмежень. При першому методі, рішення приймається у відповідності з 
поставленою метою і становить як би ідеальний план її реалізації. Однак на 
практиці, найчастіше, використовується метод послідовних обмежень, який 
дозволяє спочатку реалізувати часткові цілі поставленої проблеми, прагнучи 
врешті-решт вирішити і всю проблему. 
 Коли рішення прийнято, настає етап його реалізації. Від того, як воно 
буде виконано, залежить авторитет керівників, благополуччя громадян і 
легітимність влади. Існує кілька основних типів реалізації політичних рішень: 
популізм, елітизм, консерватизм, демократизм і радикалізм. Кожному з цих 
типів здійснення політичного курсу відповідають певні методи владного 
регулювання, характер взаємин влади і населення, інформаційний режим 
владарювання. 
 Так, популізм як основний засіб досягнення владних цілей передбачає 
пряму апеляцію до громадської думки, безпосередню опору на масові настрої. 
Тому він обов'язково зорієнтований на спрощення, а в ряді випадків і 
вульгаризацію пропонованих суспільству цілей. Правлячі еліти намагаються 
виробити якийсь лозунг, заклик до населення, реалізація якого, на їхню думку, 
забезпечить подолання всіх суперечностей і швидке просування до успіху. 
 Нерідко в таких випадках використовується лестощі («талановитий, 
працьовитий український народ здатний у короткий термін подолати виниклі 
труднощі»), залякування зовнішньою і внутрішньою загрозою («правлячі кола – 
у владі мафії»), необгрунтовані обіцянки і обіцянки («радикальні реформи 
швидко приведуть до підйому економіки»). Найбільш яскраво популізм 
проявляється при диктаторських режимах, але і в демократичних державах він 
може виступати складовою частиною політичного курсу. 
 Відмінна риса елітизму - курс на запобігання скільки значної участі 
громадян не лише у виробленні, але й коректуванню рішень, на заохочення 
різних посередницьких форм взаємодії з суспільством, закритий характер 
прийняття й здійснення політичних рішень. 
 При консервативній політиці в діяльності влад домінує установка на 
збереження структури і функцій державних органів влади, традиційних форм і 
методів політичного регулювання. Такі методи управління характерні для 
стабільних політичних режимів, які культивують внутрішню прихильність 
громадян до збережених і шанованим у даному суспільстві цінностям і ідеалам. 
Це підсилює патріотичні настрої і сприяє збереженню цілісності політичного і 
громадського організмів. Багато десятиліть в Англії зберігається інститут 
королівської влади і громадяни, принаймні їх більшість, ставляться до нього з 
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повагою і вважають його необхідним для підтримки стабільності в суспільстві. 
 До прямо протилежних результатів призводить радикалізм. Соціальні та 
політичні наслідки, викликані радикальними методами перетворень, рідко 
несуть громадянський мир, порядок і поліпшення життя населення. Після 
розвалу СРСР в колишніх його республіках стали проводитися радикальні 
зміни з метою якнайшвидше сформувати демократичні інститути влади, що 
призвело до різкого падіння її авторитету, безвідповідальності чиновницького 
апарату і глибокої кризи в суспільстві, на ліквідацію якого знадобиться багато 
років. 
 На відміну від радикалізму, демократизм орієнтується на реальні потреби 
та запити, права і свободи громадян. Демократизм культивує атмосферу 
взаємовідповідальність відносин між пересічними громадянами та політичним 
керівництвом, домагається довіри людей, бажання співпрацювати з владою. 
Дотримання процедур виборчих циклів, принципу розподілу влади, 
цивілізованих відносин з опозицією, як правило, виключає з арсеналу 
політичного управління засоби жорсткого соціального примусу. 
 Важливим елементом політичного процесу є політичний протест, який 
являє собою різновид негативної реакції людини або групи на сформовану в 
суспільстві політичну ситуацію або конкретну дію окремих органів держави і 
політичних опонентів. 
 Як правило, політичний протест виникає там, де діють неефективні 
стратегії і технології здійснення влади. Його найбільш поширеним джерелом є 
слабка прихильність громадян пануючим у суспільстві цінностям, низька 
солідарність з проголошеними політичними цілями режиму, психологічна 
незадоволеність сформованою системою взаємовідносин громадянина і 
держави, страх за своє майбутнє, бєспрєдєл в розгул злочинності, падіння 
доходів населення і збільшення податків і виплат. 
 В залежності від причин викликали протест, громадяни можуть 
домагатися своїх цілей або шляхом коригування урядового курсу, не змінюючи 
при цьому основ і принципів сформованої політичної системи і режиму 
правління, або вимагаючи заміни існуючої системи влади. До перших можна 
віднести дозволені владою демонстрації, пікети, політичні резолюції партій та 
запити парламентаріїв, заперечують проти того чи іншого рішення уряду, 
окремі акти громадянської непокори. 
 В як другі форм політичного протесту можуть розглядатися заборонені 
владою антиконституційні демонстрації і ходи, діяльність незареєстрованих 
політичних партій і рухів, політичний тероризм, а також самі руйнівні для 
суспільства форми політичної участі - революції. Прагнучи запобігти подібні 
дії, держави визначають шляхи вдосконалення конституційних основ 
політичного ладу, але в той же час формують структури і механізми, 
припиняють несанкціоновані форми політичного протесту населення. 

 
2. Форми участі громадян в політичному житті суспільства 

 
Політичний процес передбачає різні форми політичної участі громадян у 

політичному житті суспільства. Основою його є участь більшості громадян у 
виборах, які проводяться регулярно через певні, передбачені законом, проміжки 
часу. 

В Україні Верховна Рада та Президент обираються на 5 років. Вважається, 
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що такий проміжок часу достатній для виконання кандидатом своєї 
передвиборчої програми і, в той же час, не настільки великий, щоб політик не 
міг не замислюватися про майбутні вибори, не пам'ятати своєї відповідальності 
перед виборцями. Місцеві органи влади обираються на 4-5 років (в Україні - 5 
років), рідко на більш тривалі терміни - до 12 років, як, наприклад, у Німеччині. 

У демократичних країнах вибори проводяться на основі загального і 
рівного виборчого права. Для проведення виборів створюються виборчі округи 
таким чином, щоб кожен депутат обирався рівним числом жителів або виборців 
- тільки тоді забезпечується справжню рівність виборчого права. 
 Вельми відповідальне політичний захід - висунення претендентів на 
виборні посади. Для їх визначення та агітації за них організується передвиборча 
кампанія. Кандидати можуть висуватися громадськими організаціями, партіями 
або за власною ініціативою претендентів. Реальні шанси бути обраними мають, 
звичайно, кандидати від політичних партій. Принципи демократичної політики 
вимагають, щоб партії і кандидати вели виборчу кампанію в рівних умовах. 
Здійснити це вимога на практиці виявляється нелегко. 
 Справа в тому, що партії, які користуються підтримкою більш заможних 
верств населення, можуть розраховувати на великі пожертви в передвиборні 
фонди, що забезпечує їм доступ на телебачення, радіо, сторінки газет. У 
вигідному становищі опиняються кандидати правлячої партії, або мають в 
даний час влада. Але певний мінімум прав мають всі кандидати. Держава бере 
на себе частину витрат кандидатів з ведення передвиборчої кампанії, надає 
партіям час для виступів на телебаченні і радіо. 
 Прагнення стати депутатом чи сенатором іноді буває настільки бажаним, 
що багато політиків ідуть на порушення виборчого законодавства – беруть 
більше коштів у своїх прихильників, ніж це дозволяється законом, 
використовують власні гроші, вручають виборцям подарунки і т.п. 

 Передвиборна агітація закінчується за день до голосування, порядок якого 
строго регламентується законодавством. Воно має бути таємним. Виборець 
один в кабіні заповнює бюлетень і сам повинен опустити його в урну. Особлива 
увага приділяється підрахунку голосів. Щоб не було порушень і підтасовок при 
розтині урни і підрахунку голосів, дозволяється присутність сторонніх 
спостерігачів. Самі урни опечатуються. 
 Голоси виборців підраховують на підставі певних правил. Сукупність 
таких правил називається виборчою системою. Найбільш поширені дві виборчі 
системи: система більшості або мажоритарна, і система пропорційного 
представництва, або пропорційна. 
 При мажоритарній системі обраним вважається кандидат, який одержав 
більшість голосів виборців, причому вона має два різновиди: абсолютної 
більшості і відносної більшості. При мажоритарній системі абсолютної 
більшості перемагає кандидат, за якого проголосувало 50% виборців, які взяли 
участь у виборах + 1 чоловік. У разі, якщо переможець не виявлений, 
проводиться другий тур виборів, в якому бере участь два кандидати, які 
отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. При мажоритарній 
системі відносної більшості перемога віддається кандидату, який набрав 
голосів більше, ніж кожен з його суперників в окремо, навіть якщо його 
підтримали менше половини прийшли на виборчі дільниці. 
 При пропорційній системі кожна партія виставляє на виборах списки 
кандидатів. У відповідності з ними і числа поданих голосів за дану партію, 
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визначається кількість депутатів. Дана система дозволяє навіть і дрібним 
партіям, у тому числі і екстремістським, мати своїх представників в органах 
влади. Щоб цього не сталося в законодавстві багатьох країн, в тому числі і 
України, і Росії встановлюється загороджувальний пункт, який не дає 
можливість отримати депутатські повноваження тим партіям, які отримали 
менше 4-5% голосів виборців. 
 Підсумки виборів і перемога на виборах є єдиним законним способом 
прийти до влади, дозволяє виявити розстановку політичних сил в країні, 
визначити, яке довіру виборців до тієї чи іншої партії, до її передвиборчій 
програмі, лідерам. За підсумками виборів ми можемо судити і про рівень 
політичної свідомості і культури народу. Бернар Шоу з цього приводу 
зауважив: «демократія – винахід, що забезпечує нам такий уряд, який ми 
заслуговуємо». 
 Наступною формою політичної участі є референдум, що в перекладі з 
латинської означає «те, що має бути повідомлено». Референдум – це 
голосування населення щодо законодавчого чи іншого всередині – або 
зовнішньополітичному питанню. Найважливіше розходження між виборами і 
референдумом полягає в тому, що вибори належать до механізмів 
представницької демократії, тоді як референдум - інститут прямої демократії. 
На виборах виборці визначають, хто з кандидатів представлятиме їхні інтереси 
в законодавчих зборах або займе виборний пост, на референдумі ж вони самі 
приймають рішення по винесеному на голосування конституційному або 
законодавчому питанню. 
 В даний час конституції багатьох держав передбачають можливість чи 
обов'язковість у ряді випадків проведення референдумів. Ініціатива проведення 
його надається главі держави, парламенту, громадським організаціям, народу. 
На загальнонаціональний референдум виносяться найважливіші питання 
політичного життя країни: прийняття конституції та поправок до неї, зміна 
форми державного устрою або форми правління, прийняття нових або 
скасування чинних законів, вступ країни в міжнародну організацію і т.п. За 
Конституцією України лише референдуму дано право вирішувати питання про 
зміну території держави. 
 Підсумки референдуму не мають юридичної сили, але думка народу має 
величезну політичну силу і приймається урядом і президентом до виконання. 
Наприклад, коли Верховна Рада Росії не зміг прийняти Конституцію – 
президент звернувся до народу. При підготовці до референдуму виборчі округи 
не створюються. Прийнятим вважається те рішення, за яке проголосувала 
більшість громадян, що брали участь у референдумі. 
 В даний час в більшості демократичних держав референдуми не 
підміняють, а доповнюють механізм представницької демократії. Для того, щоб 
референдум точніше висловлював волевиявлення народу, йому має передувати 
широке і всебічне обговорення виноситься на голосування питання 
 Формою політичної участі народу в управлінні є також плебісцит. Як і 
референдум, він покликаний визначити думку виборців шляхом голосування. 
Свою назву він отримав від слова «плебей», так називали вільних людей в 
стародавньому Римі. Вони регулярно проводили збори, на яких приймалися 
рішення, у тому числі і політичні. 
 У сфері міждержавних відносин плебісцит застосовується для опитування 
населення про приналежність території, на якій воно проживає, тій чи іншій 
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державі. Наприклад, у Криму є політичні сили, які прагнуть організувати 
плебісцит з питання приналежності Севастополя Росії. 
 У внутрішньополітичному житті плебісцит виступає як один з видів 
референдуму з питання довіри главі держави і здійснюваної нею політики. 
Вимога проведення плебісциту може виходити не тільки від народу, 
незадоволеного політичним керівництвом, але і від самого керівництва. 
Наприклад, президент країни або уряд може звертатися до народу за 
підтримкою свого курсу. І якщо підтримка буде отримана, то політичний курс 
вже буде представлений як народний. Наприклад, у Німеччині 19 серпня 1934 
90% виборців схвалили передачу канцлеру А.Гітлеру функції президента. 
 Таким чином, референдум та плебісцит – це пряме вираження волі 
народу. Але історія свідчить, що народ можна обманути і за допомогою його 
можуть прийти до влади люди, які потім зрадять його інтереси. В залежності 
від рівня економічної та політичної культури, менталітету народу даної 
держави, політична участь громадян у житті суспільства може призвести або до 
стабільності політичного життя суспільства або, навпаки, до політичних 
конфліктів і нестійкості політичної системи. 

 
3. Політична стабільність і конфлікти 

 
Стабільність - це збереження режиму стійкості та узгодженості з 

мінімальними відхиленнями. Повна політична стабільність явище виняткове, 
тому що зміна урядів, активність опозиції звичні для більшості країн, в тому 
числі і для тих, які вважаються політично стабільними. 

Стабільність не завжди благо для громадян. Сталінський режим 30-50-хх 
років придбав стабільність. Влада була міцна і стійка, але в той же час 
періодичні чистки партії, масова підозрілість і репресії призвели до того, що 
ніхто не міг почувати себе впевнено в тій політичній системі. Порядок 
підтримувався безмежним єдиновладдя, підкріпленим страхом. 
 У періоди правління Брежнєва, Андропова, Черненка також зберігалася 
політична стабільність на основі жорсткої центральної партійної влади. У той 
же час життєвий рівень людей все в більшій мірі підтримувався за рахунок 
продажу у величезних кількостях нафти і газу, а промисловість і сільське 
господарство приходили в занепад, в суспільстві наростала незадоволеність 
сформованою політичною системою. Країна в соціальному, економічному, 
політичному розвитку сильно відстала від розвинених країн. Природно, назріла 
необхідність демократичних перетворень, і суспільство сподівалося, що з 
приходом нових політичних керівників з'явиться можливість нової творчої 
діяльності народних мас на благо собі та країні. 
 Насправді ж відбулася дестабілізація політичного режиму, нові 
демократичні інститути народом фактично не були прийняті з огляду на те, що 
наше керівництво на чолі з М.С.Горбачовим поспішало якнайшвидше 
реформувати суспільство, не враховуючи сформувався менталітет народу. У 
цьому відношенні більш розумно до реформ підійшли китайські керівники на 
чолі з Ден Сяо Піном. Зберігши існуючу політичну систему, вони поступово 
стали впроваджувати ринкові відносини і зуміли нагодувати мільярдний народ і 
пробудити у нього ініціативу до праці. 
 В цілому ж демократія повинна привести до стабільності, оскільки вона 
дає можливість керівництву балансувати між правими і лівими і реагувати на 
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вимоги суспільства. Але невдоволення громадян своїм, головним чином, 
економічним і соціальним становищем може призвести до дестабілізації, якщо 
не будуть прийняті закони і не організоване життя людей по ним. Конфлікти в 
політиці властиві будь-якому суспільству, бо політичні цінності по-різному 
засвоюються різними поколіннями, не завжди органічно вписуються в реальну 
політичне життя. Політичні інститути демократії можуть бути використані не 
тільки для досягнення стабільності, але і як засоби нагнітання напруженості і 
наростання конфліктів. Джерелом конфліктів є ще й те, що реальне політичне 
співтовариство людей завжди формується через їх взаємодію, припускаючи як 
співробітництво, так і змагальність. Звідси ми можемо дати наступне 
визначення політичного конфлікту: це різновид і результат конкурентної 
взаємодії двох і більше сторін, що оспорюють один у одного розподіл владних 
повноважень або ресурсів. 
 Конкурентне взаємодія викликається в основному трьома причинами. 
Перша причина – це об'єктивні джерела – сформовані у суспільстві 
неспівпадаючі статуси суб'єктів політики, їх різні системи і потреби у владі, 
недолік ресурсів. В даному випадку уникнути конфліктів сторін, різним чином 
включених в політичну гру, можливо тільки шляхом перетворень або міняють 
саму організацію влади в суспільстві, або за допомогою змін статусу політичної 
діяльності конкуруючих суб'єктів. 
 Друга причина – суб'єктивні джерела – відмінність людей, груп, об'єднань 
за ідейним поглядам, за оцінкою історичних і актуальних подій. Такі конфлікти 
найчастіше виникають у тих країнах, де стикаються якісно різні думки про 
шляхи реформування державності, закладаються основи нового політичного 
устрою, шукаються шляхи виходу з соціальної кризи. Якщо, приміром, 
розбіжності стосуються основоположних цінностей і пріоритетів політичного 
розвитку, досягнення згоди між конфліктуючими сторонами доводиться 
домагатися протягом досить тривалого часу. 
 Третя причина пов'язана з усвідомленням громадянами своєї 
приналежності до соціальних, етнічних, релігійних і іншим спільнотам і 
об'єднанням, що визначає розуміння ними свого місця в соціальній і політичній 
системі. В демократичній Україні, де утворилася велика кількість політичних 
партій і об'єднань, змінилася роль профспілок, перестали діяти гарантії 
пов'язані з безплатною освітою, медичною допомогою - людина стала 
визначати своє положення в суспільстві, в тому числі і з органами влади, 
самостійно. Часто, не знаходячи взаєморозуміння з ними, він змушений 
вступати в конфлікт, який викликає політичну напругу в суспільстві і може 
призвести до громадянської непокори. 

 
4. Політика, мораль і політична поведінка 

 
Мораль - особлива, специфічна сфера суспільного життя, заснована на 

оцінці будь-яких вчинків і дій з точки зору ідеалів добра і зла, справедливості і 
несправедливості. Вона передбачає оцінку суспільних явищ не з індивідуальної, 
а з колективною, і, в першу чергу, з загальнолюдської точки зору. Дотримання 
її норм і вимог – основа моральної поведінки людей. 

Дотримання моральних норм у поведінці людей і в цілому суспільства – 
необхідна умова існування людської цивілізації, бо аморалізм призводить не 
тільки до руйнування особистості, а й до деградації всього суспільства. 
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Головним регулятором виконання людьми моральних норм є совість. Не 
випадково говорять, що якщо людина порушує норми людського співжиття, то 
у нього немає совісті. Совість – це емоційне переживання відповідальності 
людини перед самим собою, іншими людьми, суспільством, людством, Богом. 
Вона – внутрішній суддя людини, що забезпечує самоконтроль особистості у 
всіх ситуаціях і особливо там, де політичний і громадський контроль 
утруднений або неможливий. Тільки совість, поєднана з боргом, виступає 
найбільш надійним гарантом гуманізму політики. 

Совість перетворює індивід з стадної тварини або робота в Людину. Якщо 
у неї (людини) зруйнована моральна регуляція, якщо він позбавлений докорів 
сумління, то в кінці кінців ми маємо небезпечне для суспільства та інших 
людей істота. Не випадково Гітлер, проводячи людиноненависницьку політику 
націонал-соціалізму, переконував своїх солдатів в тому, що він звільняє їх від 
хвороби, званої совістю. 

Яка ж взаємозв'язок і взаємозалежність політики і моралі у суспільстві? 
На зорі цивілізації невеликі, людські колективи (рід, плем'я) могли 

обійтися без політики, регулюючи взаємодію людей і забезпечуючи 
громадський порядок за допомогою звичаїв, традицій, сімейних відносин. 
Однак розвиток виробництва, поглиблення поділу праці, загострення 
соціальних конфліктів, ускладнення суспільства призвело до виникнення 
потреб отримувати блага за рахунок інших людей і природи. Це спокуса 
багатством і споживацтво, створює небезпеку виродження роду людського і 
окремих людей. Про це попереджав свого часу Аристотель. «Без чесноти, – 
писав він, – людина стає самим нечестивим і диким істотою, а у відношенні до 
статевого насолоди і до їжі - він гірше тоді всякого тварини». 

Іншими словами, тільки за допомогою моралі суспільство вже не могло 
регулювати свої відносини. Все це призвело до виникнення політики, яка стала 
регулювати поведінку людей за допомогою спеціального апарату примусу. Так, 
наприклад, характерну для моралі функцію докорів сумління, тут виконує суд, 
який карає за порушення встановлених норм. 

Таким чином, політика і мораль переслідують одну мету – зберігати 
стабільність в суспільстві, регулювати його життя в цілому і кожного 
громадянина окремо. У той же час є істотні відмінності між політикою і 
мораллю. Найважливішим із них є конфліктність політики. Вона випливає з 
того, що джерелом політики є економічні інтереси людей, а джерелом моралі 
виступають загальнолюдські цінності, проходження яким не обіцяє індивіду 
особистої вигоди. Тому, виникає суперництво моральних і політичних мотивів 
поведінки. На жаль, частіше за все, в цьому суперництві перемагають політичні 
мотиви поведінки, а не моральні. 

Багато категорій моралі носять характер ідеалів, з якими слід погоджувати 
свої дії, але яких в реальному житті навряд чи кому-небудь вдається досягти. 
Навряд чи можна знайти людину, яка за все своє життя жодного разу не 
лукавив, говорив лише одну правду або ж у відповідності з християнськими 
моральними заповідями полюбив кожного свого ближнього як самого себе. 
«Хто з вас без гріха, перший кинь в неї камінь» – звернувся Христос до 
натовпу, що намагалася строго судити блудницю, і ніхто з людей не підняв 
руку, порахувавши себе безгрішним. 

Мораль завжди індивідуальна, її суб'єкт і відповідач – окрема людина, що 
робить свій моральний вибір. Політика ж носить груповий, колективний 
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характер. У ній людина виступає як представник класу, нації, партії. Його 
особиста відповідальність як би розчиняється в колективних рішеннях і діях. 

Найважливішою відмінною рисою політики є також опора на силу, 
використання примусових санкцій за невиконання вимог. Політика, писав 
М.Вебер, – «оперує за допомогою вельми специфічного засобу – влади, за якою 
стоїть насильство». Мораль же у принципі засуджує насильство і спирається, 
головним чином, на «санкції» совісті, ну а власна совість може пробачити 
людині навіть злочин. 

У той же час політика карає не тільки супротивників і порушників, але 
нерідко і безневинних, викликаючи у людей страх і невдоволення політичним 
режимом. У цьому сенсі неправильні політичні рішення викликають 
невдоволення людей і сприяють зниженню легітимності влади зі всіма 
витікаючими для політичних лідерів наслідками. 
 У зв'язку з цим можна поставити питання – чи можлива моральна 
політика? Щоб відповісти на нього ми повинні проаналізувати взаємини моралі 
і політики. Найкращим варіантом для людини і всього суспільства є моральний 
абсолютизм. У даному випадку політика повинна не тільки мати 
високоморальні цілі (загальне благо, справедливість і т.п.), але і за будь-яких 
обставин не порушувати моральні принципи (правдивість, доброзичливість до 
людей, чесність і т.п.), використовуючи при цьому лише морально допустимі 
засоби. 
 Такий підхід до політики є абсолютно прийнятним з точки зору інтересів 
людей, але, в теж час, спроби повністю підпорядкувати політику моральності 
прирікають її на неефективність і тим самим компрометують і мораль і 
політику. Цілком очевидно, що жодна політична революція не змогла б 
здійснитися, якби політика випливала тільки моральним нормам, бо вони 
супроводжувалися і війнами, і кров'ю. 
 Можна допустити, що взаємовідносини політики і моралі відбуваються 
на принципі автономії, тобто політика і мораль не повинні втручатися в 
компетенції один одного. Мораль – це справа громадянського суспільства, 
особистої відповідальності, політика – область протиборства групових 
інтересів, вільна від моральності. 
 Родоначальником таких поглядів є Макіавеллі, який вважав, що заради 
порятунку держави і порядку государ в праві використовувати будь-які, в тому 
числі і аморальні засоби. У приватній же життя він зобов'язаний керуватися 
загальноприйнятими нормами моралі. Тому було б неправильно вважати його 
апологетом повного відриву політики від моралі. Такий відрив в більшому 
ступені характерний для ідеологів соціалістичної революції. «Моралі в політиці 
немає, а є тільки доцільність» – говорив В.І.Ленін. Ігнорування політикою 
моральних цінностей робить її аморальною. 
 Можна виділити цілий ряд причин, що пояснюють аморальність 
політики: 
 1. Влада дає можливість розпоряджатися матеріальними і духовними 
благами, долями людей. Це тягне до державної «годівниці» людей спраглих 
особистої слави і збагачення. Володіє владою часто відчуває спокуса 
використати її в корисливих цілях, а залежний від неї відчуває повагу до 
сильних світу цього, прагнення догодити, підлестити начальству. Розбещуючої 
вплив влади наростає в міру її концентрації і посилення безконтрольності. У 
силу цих особливостей влади, суспільство потребує ефективної системи 
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відбору компетентної і моральної політичної еліти, в забезпеченні дієвого 
контролю за можновладцями. 
 2. У політиці реальні, прагматичні інтереси завжди стоять на першому 
плані, виправдовуючи хитрість, брехня, вбивства та інші аморальні вчинки, що 
призводять до величезних лих, позбавленням і жертвам. 
 3. Узагальненість, безособовість, показність і опосередкованість 
здійснення політичних рішень, що полегшують відступ від моралі. Політичні 
рішення звичайно приймаються від імені партії, народу, нації та не стосуються 
конкретних особистостей. Ті, хто приймає рішення, як правило їх 
безпосередньо не виконують і часто не бачать і не відчувають негативних 
наслідків своєї політики. Прийняти спільне рішення про ліквідацію цілого 
експлуататорського класу в моральному відношенні значно легше, ніж самому 
знищити хоча б одного його представника. 
 4. В.Ленін виправдовував червоний терор необхідністю знищення 
експлуататорів заради щасливого майбутнього знедолених. «Наша моральність 
виводиться з інтересів класової боротьби пролетаріату» - говорив він. 
Підпорядкування моралі політиці, а отже руйнування всякої моралі притаманні 
і демократичним країнам. Наприклад, війна США у В'єтнамі та Іраку і т.п 
 5. Аморальні дії у вищих ешелонах влади мають властивість 
розмножуватись, наростати подібно до сніжного кому. Реально це виявляється 
в тому, що аморальний вищий керівник зазвичай прагне звільнятися від чесних 
працівників, або зробити їх своїми спільниками, оточує себе любими людьми, 
які, в свою чергу, також плодять собі подібне оточення. Такі зловживання 
політичних керівників особливо великі в жорстко централізованих політичних 
структурах, таких як фашизм, сталінізм і ін 
 6. Орієнтація політики на ефективність, досягнення мети. Політичні 
керівники, організації, рухи, прагнучи якомога швидше досягти поставлених 
цілей, застосовують різні способи, методи, засоби не погодившись з мораллю. 
Іншими словами, засоби і способи отримання результатів мало цікавлять 
політиків, лише б був результат. Хоча, в кінцевому рахунку, це призводить до 
зубожіння народу, непопулярності політичних керівників і невдоволенню їх 
діями. 
 7. Конфліктність політики. Вона функціонує як відношення друзів 
(союзників) - ворогів (суперників), що підвищує емоційну ворожість, або 
щонайменше, напруженість між суб'єктами політики. Ворогам же або 
суперникам, як відомо, дуже рідко вдається робити добро, а це – важлива 
вимога моральності. 
 8. Публічність політики. Громадяни пред'являють до політиків високі 
вимоги і оцінюють їх насамперед у двох головних якостях: ділових 
(компетентність, енергійність, вміння керувати людьми) і людських, моральних 
(порядність, справедливість, турбота про людей, готовність захищати їх 
інтереси, особисте життя і т.п .) При цьому судять політиків більш строго, ніж 
пересічних громадян. 
 Таким чином, реальна політика дуже часто буває далека від моральності і 
вважається багатьма «брудною справою». Однак повністю відірватися від 
моралі політика не може, бо це рано чи пізно веде до компрометації самої 
політики і деградації всього суспільства. 
 З усього сказаного може скластися враження, що сутність самої політики, 
її об'єктивні характеристики повинні завжди приводити до сумних результатів 
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для громадян. Насправді ж ми маємо ряд благополучних держав, де люди 
живуть за законами і поважають своє політичне керівництво, яке робить усе 
можливе для забезпечення процвітання суспільства. Це можливо тільки в тому 
випадку, якщо до співвідношення політики і моралі буде компромісний підхід. 
 Одним з засновником такого підходу є німецький філософ, соціолог Макс 
Вебер. Він писав, що етика повинна враховувати особливості політики. Для 
того, щоб окреслити кордон впливу моральності на політику, Вебер розділяє 
мораль на етику переконань і етику відповідальності. 
 Етика переконань означає невідступне слідування моральним принципам, 
незалежно від того, до яких результатів це призведе, не рахуючись з витратами 
і жертвами. Етика відповідальності, навпаки, передбачає облік конкретної 
обстановки, орієнтацію політики в першу чергу на її наслідки, внутрішню 
відповідальність політиків за ті результати своїх дій, які можна передбачити, 
готовність запобігти більше зло, в тому числі і за допомогою зла меншого. 
Співвідношення етики відповідальності та етики переконань у реальних діях 
повинен визначати сам політик. 
 Практика політичного життя суспільства показує, що відсутність 
ефективної системи відповідальності породжує безвідповідальність. Завдання 
полягає в тому, щоб знайти такий механізм, який дозволив би громадянам 
суворо питати зі своїх політичних керівників за їх невдачі, Цей механізм може 
бути розроблений і буде ефективно діяти лише за активної участі всіх громадян 
у політичному житті, а це буде можливо при підвищенні загальної і політичної 
культури суспільства. 
 Під політичною поведінкою розуміється будь-яка дія або група дій з 
приводу влади і з використанням влади. На відміну від морального або 
релігійного, політична поведінка в цілому відрізняється більшою 
організованістю, колективністю, як діяльності, так і бездіяльності, розвитком 
організацій. Обов'язковий елемент механізму політичної поведінки - групові 
впливу, формування колективних інтересів, їх актуалізація. Якщо владу можна 
назвати першим питанням політики, то вибір поведінки - це друге питання 
політики. 
 У політиці розуміють три форми поведінки: що відхиляється, 
функціональне і непередбачуване. Відхиляється поведінка – це межгрупповая 
напруженість, порушення співробітництва, можливість агресивної поведінки, 
великі економічні втрати. Все це може призвести до терористичних актів, 
організації непокори, заворушень, озброєному заколоту, повстання, війнам. Це 
поведінка послаблює або руйнує сформований порядок. У той же час він може 
сприяти і створенню нової політичної системи. Відхиляється поведінка в 
демократичному суспільстві не пригнічується системою, якщо воно не 
суперечить принципам Конституції. 
 Функціональна поведінка – це політична поведінка, спрямована на 
збереження існуючого політичного ладу. Вона формується у відповідності з 
поставленими політичними цілями і спирається на всю міць державного 
апарату і влади. 
 Непередбачувана поведінка – це політична поведінка, яке виникає в 
результаті швидких, масових політичних змін, що підвищують роль 
випадковості, коли в умовах анархії і безвладдя посилюється роль лідерів. Їх 
швидкі, не завжди вдалі рішення можуть бути засновані не на оцінці 
обстановки, а на вольових рішеннях. Прикладом може бути швидке, 
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непередбачуване рішення про ліквідацію СРСР в результаті Біловезьких угод. 
 Які ж існують типи політичної поведінки і як вони впливають на 
політичне життя суспільства? 

 Боротьба. Поведінка типу боротьби грунтується на усвідомленні 
непримиренності позицій і на цій основі політичний противник визнається 
ворогом. До переговорів супротивники вдаються тільки в тому випадку, якщо 
упор на силу стає абсолютно безперспективним або вкрай невигідним. Політика 
типу боротьби виправдовує тиранію, деспотію, авторитаризм, бунт, революцію, 
масові заворушення і страйки, конфронтацію, війну. 
 Відкритим типом опору владі є бунт. Бунт – це бурхлива, що йде від 
низів, стихійно виникла спроба вирішення конфлікту між керованими і 
керуючими. Бунт спрямований не стільки проти влади, скільки проти окремих 
її представників, виливається у заворушення, захвати чогось або когось, 
вбивства, побиття, підпали; супроводжується знищенням інтелектуального 
надбання і загибеллю людей. 
 Збройним і організованим виступом проти існуючої влади є заколот. 
Організатори заколоту – група однодумців, які мають досвід протиправних 
актів з використанням насильства. Сам по собі заколот не може мати успіху, бо 
не представляє для влади якоїсь грізної сили зважаючи нечисленності його 
учасників і, як правило, погану організацію. Заколот, з'єднаний з бунтом або 
бунтами, є масовим виступом проти існуючого політичного ладу і може 
перейти в революцію. 
 Революція – це насильницьке повалення старої влади і встановлення 
нової. Всі великі революції переходили в громадянські війни і закінчувалися 
встановленням монархій (Англія, Франція) або авторитарних режимів (Росія, 
Китай). Разом з тим, революції несуть не тільки розруху і жертви. Як 
стверджував К. Маркс, вони є «локомотивами історії». Буржуазні революції 
стали стимулом розвитку капіталізму в Європі. Загроза революційних 
перетворень змушує державну владу шукати шляхи виходу з кризи і діяти в 
інтересах народу. Якщо таких шляхів вона не знайде, то повинна поступитися 
своїм місцем іншим політичним керівникам, які можуть розробити більш 
ефективну політику. 
 В даний час набув великого значення такий тип політичної поведінки як 
гра. Вираз «політичні ігри» увійшло в побут і набуло широкого поширення і 
визнання. Гра має на меті - прийняти оптимальне рішення, застрахуватися від 
помилок. Вона поширена серед безпосередніх учасників політичних подій від 
лідера до виборця. 

 
5. Політичні еліти. Політичне лідерство 

 
Поняття «еліта» у перекладі з французького означає «краще», «добірне». У 

первісному змісті воно вживалося для позначення яких-небудь відмітних, 
яскраво виражених переважаючих якостей або властивостей, наприклад, 
«елітне зерно», «елітні війська». Ідеї поділу суспільства на знатних і 
«простолюдинів» по своєму соціальному стану і функціям ми знаходимо в 
працях філософів Древнього Сходу, античної Греції і християнської епохи. 

Елітистська теорія була сформульована Платоном у його навчанні про 
«ідеальну державу». У більш пізніши час значний внесок у формування і 
розвиток элітизма внесли Н.Макіавеллі, О.Конт, О.Шопенгауэр, Ф.Ніцше. 
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Однак у системному виді ця теорія була представлена в роботах італійських 
соціологів Вильфредо Парето (1848-1923), Гаэтано Моска (1853-1941), Роберта 
Міхельса (1876-1936). Вони сприймали еліту як особливий пануючий прошарок 
у суспільстві, що існував завжди, і який усвідомлює свою значимість і 
винятковість. Вся історія людства виступає як нескінченна низка зміни еліт, в 
якої маси виступають у якості активних або пасивних спостерігачів. Основною 
ознакою приналежності до еліти є володіння владою: у В.Парето – по праву 
їхнього найвищого індексу в області їхньої діяльності, а у Г.Моска як найбільш 
активних у політичних відносинах. 

Концепції походження еліт. У роботах «Основи політичної науки» і 
«Історія політичних доктрин» Г.Моска (Італія) сформулював основний принцип 
існування еліт: у всіх суспільствах, незалежно від стадії розвитку, існує два 
класи – керуючий, що монополізує владу і використовує своє положення, і 
керований, котрий забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому. 
Суспільство традиційного типу можна представити у вигляді піраміди, на верху 
якої знаходиться еліта, що володіє такими якостями, як: військова доблесть, 
багатство, священство, уміння керувати і брати на себе відповідальність, живий 
розум і здібності до творчої діяльності.. 

Він виділяє два типи керування суспільством: автократичний, при якому 
влада передається зверху вниз; і ліберально-демократичний, коли делегується 
знизу нагору. Незалежно від способу організації влади, правлячий клас завжди 
використовує три способи одержання і закріплення влади - спадкування, 
вибори і кооптацію. Абсолютизація першого способу веде до «закритості» еліти 
і її виродження; виборність з її демократичними інститутами може привести до 
«розмивання» правлячого класу. Демократія, на думку Г.Моски, є формою 
маніпулювання масами. Кооптуючи у свій склад кращих представників «низів» 
і пристосовуючи їх до своїх норм і вимог, політичний клас пристосовується і 
трансформується згідно сучасних вимог. 

Своє право на владу правлячий клас засновує волею до влади і нездатністю 
більшості до самостійного існування в силу своєї роз'єднаності і низького рівня 
розвитку. М.Моска стверджував, що незалежно від форми політичного 
пристрою держави, еліти існують завжди. 

З іншої позиції розглядав процес формування еліт В.Парето (Італія). 
Соціальна структура сучасного суспільства нагадує усічену піраміду, на 
«верху» якої знаходяться «кращі» з різних соціальних груп. Піднімаючися 
нагору по соціальним сходам, вони поповнюють ряди традиційної еліти. У 
роботі «Трактат по загальній соціології» В.Парето відзначив, що в силу 
неоднорідності суспільства, виділяється сукупність індивідів, що досягають 
високих результатів у своїй сфері діяльності. Найбільш активні особистості в 
силу природних властивостей і інтелекту беруть участь у керуванні 
суспільством і можуть називатися елітою. У свою чергу, соціальні групи і 
класи, що довели свою економічну і соціальну значимість для суспільства, 
мають право на просування до влади. 

В.Парето сформулював закон «циркуляції еліт». Частини еліт, які не 
витримали конкуренції, опускаються вниз по соціальному значенню – у маси. 
Чим більше відкритий для соціальної мобільності правлячий клас, тим 
ефективніше він зберігає своє панування. При уповільненні темпів циркуляції 
виникає стан соціальної нестабільності політичної системи, що, звичайно, 
закінчується революцією і новим перерозподілом суспільної ваги різних класів 
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і соціальних прошарків. 
Для еліти, по В.Парето, характерні такі риси: високий ступінь знань і 

ефективність їхнього використання, уміння переконувати і маніпулювати 
масами і здатність застосувати силу. Якщо правляча еліта втратила здатність 
ідеологічного маніпулювання і нездатна удатися до примуса, значить вона 
деградувала і повинна поступитися місцем для нової генерації. 

По методах правління еліта поділяється на «львів» з авторитарними 
методами правління і «лис», що за допомогою мистецтва переконання мас і 
хитрощів завжди знаходять нетрадиційні методи рішення проблем. Як і 
Г.Моска, він вважав, що масам приділяється роль інструмента для усунення 
еліти, що зжила себе. 

В інший площині розглядає проблему взаємин «еліти-маси» Р.Міхельс 
(Німеччина), що у своїй головній праці «Політичні партії. Нарис про 
олігархічні тенденції демократії» розробив так називаний «залізний закон 
олігархії». 

Проаналізувавши досвід діяльності соціал-демократичних партій у ряді 
європейських країн, він знайшов причину виникнення еліти в самому існуванні 
соціальних інститутів, насамперед, влади. Всі соціальні інститути зв'язані з 
формуванням особливого управлінського шару – «бюрократії». У будь-якій 
самій демократичній структурі, а, отже, і в суспільстві в цілому, влада 
поступово концентрується в руках лідерів і функціонерів, що у силу своєї 
професійної діяльності мають більший доступ до інформації, до фінансових і 
матеріальних фондів. Вони мають можливість права вибору рішення. 
Некомпетентність мас, пасивність і байдужість до суспільної діяльності сприяє 
«переродженню демократії в олігархію». 

У структурі пануючого класу він виділяє три групи: політичну, 
інтелектуальну й економічну, кожна з яких у певні періоди відіграє домінуючу 
роль. На думку Р.Михельса «закон олігархії» аж ніяк не означає неможливості 
встановлення демократичного ладу. Політичні еліти за всіх часів 
зіштовхуються з необхідністю організації мас, а, отже, і необхідністю 
підтримки з боку мас. Зміна еліт перешкоджає встановленню постійного 
олігархічного ладу. 

Механізм добору і приналежності до еліти визначається типом суспільних 
економічних відносин і типом - традиційним або сучасним - суспільства. Ще 
О.Конт вважав, що зі зміною типу суспільства і пануючих соціальних 
інститутів змінюється і тип еліти - від священнослужителів і воїнів до 
бюрократів і вчених. У традиційному суспільстві критерієм добору в еліту 
виступали соціальне походження (родовитість), закріплені в традиціях, нормах, 
особистої доблесті «знатних». У сучасному суспільстві на перше місце 
висуваються розміри власності, особисті якості і досягнення в сфері своєї 
діяльності. На практиці питання ставиться інакше: чи всі представники, 
наприклад, дворянства, або досить заможні люди можуть відноситися до числа 
еліти? 

Існує загальноприйнята класифікація теорій еліт, що з різних позицій 
розглядають поділ пануючого економічно і політично класу на «еліту і не 
еліту». Ці теорії можна звести до двох напрямків: ціннісного або 
меритократичного (лат. meritus – кращий і греч. сrаtоs – влада) і функціонально-
владного. 

Перший напрямок бере свій початок і знаходить своє вираження в 
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елітистських теоріях Платона, Н.Макіавеллі, Ф.Ніцше, Г.Моска, В.Парето, 
К.Мангейма, Т.Веблена, О.Белла й інших. У рамках цього напрямку 
виділяються: 

–  біологічна теорія еліт, відповідно якої до еліти належать люди, що 
займають вищі місця в суспільстві завдяки своєму соціальному походженню й 
особистим біологічним якостям; 

–  психологічна теорія еліт, що поклала в основу винятково видатні 
психологічні й інтелектуальні якості членів еліти. Так, французький політолог 
Л. Боден вважає, що еліта, яка має інтелектуальну і моральну перевагу над 
масами, повинна мати високе положення в суспільстві; 

–  технократична теорія, відповідно до якої зростає роль технократів. 
Використовуючи свої знання, вони поступово витісняють на периферію 
традиційних власників. До цієї теорії примикає організаційно-менеджерська 
теорія, сформульована Дж.Бернхеймом і Д.Беллом. Відповідно до цієї теорії, в 
еліту входять менеджери і бюрократичний апарат держави. 

 В цілому, для всіх цих теорій властиві загальні ознаки: поява еліт зв'язана 
з природною нерівністю здібностей і соціальних статусів людей, існування еліт 
– це не тільки результат боротьби за владу, а наслідок природного добору 
суспільством кращих представників; еліти - це найбільш продуктивна частина 
суспільства. 

 До другого напрямку відносяться теорії, що визначають еліту, як групу, 
що здійснює владні і соціально значимі функції у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства: 

–  функціональна теорія еліт відносить до неї тих осіб, що впливають на 
громадське життя – великих власників, вищих керівників, економічних, 
політичних лідерів, видатних працівників сфери освіти, культури тощо; 

–  розподільна теорія еліт обмежує коло осіб тими, хто має пряме 
відношення до сфери виробництва і розподілу благ. 

Значний внесок у розробку теорій еліт в Україні внесли Д.Донцов і 
В.Липинський. Основні ідеї Д.Донцова, сформульовані в роботі «Дух нашої 
давнини», укладаються в рамки психологічної теорії еліт. Представники еліт 
повинні бути аристократами духу, честі, високих моральних якостей. Вони 
можуть походити з різних соціальних шарів, але для усіх характерні високий 
ступінь особистого аскетизму і самопожертви в ім'я національної ідеї. Він був 
переконаний, що «вимріяне демократами суспільство, яке складалося б лише з 
селянства, або взагалі лише з так званого трудящого народу, без окремої 
провідної верстви, - це плебейська фантазія, у житті не існуюча». 

П.Липинский доводив, що без існування «національної аристократії» 
існування самостійної держави неможливо. Тільки вона є носієм духу, культури 
і моралі нації і тому зацікавлена в існуванні держави. Народ без аристократії 
приречений знаходитися в складі чужих держав. Якщо замінити термін 
«національна аристократія» на національну інтелігенцію, це твердження 
П.Липинского цілком відповідає політичній практиці державоутворення. 

П.Липинский виділяє три способи формування національної еліти: 
класократичний, демократичний, охлократичний. Класократичний – це спосіб 
з'єднання різних груп пануючого класу при монархії; демократичний спосіб 
припускає відкриту боротьбу різних представників за владу і характерний для 
республік; охлократичний спосіб – це влада окремих соціально-політичних 
груп, що можуть зберегти своє панування тільки шляхом диктатури. 
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Виходячи з критеріїв різних теорій еліт, можна зробити наступні висновки: 
якщо по формальних ознаках відносити до еліти усіх високопоставлених 
представників пануючого класу, то розмивається сам зміст поняття еліти – 
кращих, самих гідних у своєї сфері життєдіяльності людей. Вищим критерієм 
приналежності до еліти стає визнання заслуг з боку держави і суспільства. Еліта 
– це вищий шар пануючого класу, що виробляє і втілює в життя найбільш 
значимі для суспільства рішення. У залежності від ступеня демократизації 
суспільства значення еліти може збільшуватися або зменшуватися. Недовіра до 
еліти може привести до соціальної нестабільності. Політична еліта працює 
ефективно, якщо вона легітимна у свідомості мас, а її моральні цінності 
розглядаються в суспільстві, як зразок для наслідування. 

Способи формування элит. У світовій практиці існує дві основні системи 
формування еліт, що звичайно в чистому виді не застосовуються – система 
гільдій і антрепенерська (підприємницька). Для системи гільдій характерні 
наступні риси:  

– наявність формальних вимог для індивідуального росту – походження, 
вік, освіта, партійність;  

– поступове просування по соціальним сходам за допомогою добору 
претендентів з боку вузького кола керівників; 

– відсутність відкритої конкуренції і дуже вузька соціальна база; 
– тенденція до відтворення вже існуючого типу еліти по ряду формальних 

ознак і необхідних якостей. 
Антрепенерська система формування еліт характерна для демократичних 

співтовариств. Вона ґрунтується на конкурентній основі і їй властиві 
відкритість, відсутність формальних інституціональних фільтрів і можливість 
добору претендентів по особистим якостям з дуже широкого соціального кола. 

Суспільні критерії визнання еліти змінюються в залежності від характеру 
епохи. На думку К.Манхейма, Г.Моска і Д.Белла, для доіндустріального 
періоду основним критерієм приналежності до еліти було соціальне 
походження, для індустріального – багатство і соціальне походження, для 
розвинених індустріальних і постіндустріального – особисті здібності і знання. 

Типологія еліт по загальним ознакам. Відповідно до розповсюдженої серед 
політологів точці зору, сучасна еліта не монолітна. Фактично співіснують 
прошарки еліт і контреліт, між якими виникають конкурентні відносини в 
боротьбі за домінуюче положення. 

П.Шарап (США) обґрунтовано гадає, що в будь-якому суспільстві існують 
традиційна і сучасна еліти. Так, у більшості європейських і азіатських країн 
вплив традиційної еліти ґрунтується на вазі соціального походження, 
історичних традицій і залишках общинної самосвідомості пересічних людей. 
До сучасної еліти відносяться родини, що домоглися успіху за останні 
десятиліття на теренах державної, військової або підприємницької діяльності і 
які мають наступні ознаки: значні розміри власності, длбру репутацію, 
впливовість у своєму середовищі, високий освітній рівень (2-3 вищі освіти), 
професійний статус. 

Дуже часто традиційні еліти здобувають закритий характер і, незважаючи 
на ряд позитивних моментів - досвід, певну монолітність, твердість рішень, – 
прагнуть до самодостатності і втрачають зв'язок з політичною реальністю. 

Відкриті еліти здійснюють набір у своє середовище у відкритій 
конкурентній боротьбі, в якій велике значення мають особисті якості: 
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організаторські здібності, енергійність, прагматичність, мобільність і ділова 
хватка. 

По місцю в політичній системі еліти підрозділяються на правлячі і 
контреліты, що у сучасних суспільствах широко вдаються до допомоги 
народних мас. 

По функціональній ознаці еліти підрозділяються на економічну, політичн, 
бюрократичн і культурно-інформаційну. 

Економічну еліту складають власники великих майнових станів. В епоху 
раннього індустріального або буржуазного (згідно К.Марксу) суспільства ця 
частина еліти безцеремонно диктувала свою волю всім іншим частинам еліти. 
Реальне положення справ відбивала приказка: «Що добре для «Дженерал 
Моторс», те добре і для США». Разом з тим, економічну еліту буквально 
роздирають на шматки закони конкуренції між промисловими, фінансовими, 
торговельними й іншими частинами буржуазії. Суспільні і профспілкові 
організації, внутрішнє суперництво обмежують вплив великих власників на 
суспільство і змушують їх удаватися до допомоги різних політичних сил і 
державної бюрократії. 

Вища політична еліта складається з лідерів і вищих функціонерів 
політичних партій, груп тиску, що займають ключові позиції в політичному 
керівництві держави або ж в опозиційних рухах. До цього типу еліт відносяться 
також парламентарії, професійні політологи, представники регіональних еліт. В 
той же час не можна стверджувати, що політики домінують як самостійна 
політична сила або сліпо виконують замовлення тих, хто їм платить. 

Політики для досягнення своїх особистих, партійних або 
загальнонаціональних цілей використовують розбіжності між різними загонами 
пануючого класу в цілому і соціальних групах у суспільстві. Дуже близькі до 
політичної еліти по своєму походженню і ролі бюрократична адміністрація і 
військова еліти. Виконуючи роль посередників між «елітою - панівним класом - 
масами», вони, у силу специфіки своєї роботи, мають могутні важелі 
уповільнення, прискорення або повного провалу політичних реформ. У 
сучасний період мілітаризації геополітичних відносин і панування військово-
промислового комплексу військова бюрократія найчастіше нав'язує цивільним 
політикам і суспільству своє розуміння проблем. Наприклад, військова 
інтервенція США в Іраку або силове рішення Росії політичних проблем у Чечні 
привели до нового витка нестабільності в регіонах, але, разом з тим, 
благотворно відбилися на авторитеті й інтересах національних элит. 
Бюрократія завжди прагнула до самореалізації за рахунок суспільства і 
держави, і в суспільствах перехідного типу (постколоніальний період в Африці, 
пострадянські держави) найчастіше ставала основою нової еліти. У ХХ столітті 
це привело до відродження олігархічних режимів. 

Головною функцією культурно-інформаційної еліти (діячі культури, 
освіти, ЗМІ, шоу-бізнесу) є формування стійких і сприятливих до пануючої 
еліти стереотипів поводження широких мас. Духовні і моральні цінності не 
можуть самостійно швидко змінюватися, тому за допомогою інформаційного 
простору штучно формується суспільна думка, що найчастіше є компромісом 
між соціальними чеканнями широких мас і інтересами еліти. У період розпаду 
СРСР значна частина населення була переконана, що перехід на ринкові 
відносини прискорить економічний розвиток і приведе до процвітання широких 
мас, і мало хто передбачав такі наслідки, як крах держпідприємств, появу 
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безробіття і фінансових пірамід, різке поглиблення соціальної нерівності, 
розвал у сферах науки і культури. 

Особливості формування пострадянської еліти. Становлення, розвиток і 
занепад вищої еліти в СРСР ілюструють науково-практичну цінність теорій 
В.Парето, Г.Моска і Р.Міхельса. В умовах тоталітарної політичної системи 
партійно-господарська бюрократія, так звана «номенклатура», фактично стала 
розпорядником державної власності, привласнивши собі від імені народу владу, 
привілеї і право розпоряджатися чужими долями. 

Радянська еліта формувалася, з одного боку, з не дуже освічених, але 
найбільш активних представників народних мас, а, з іншого боку, спиралася на 
досвід і традиції сотень і тисяч представників старої еліти, особливо з 
бюрократичної еліти. Це була відносно відкрита еліта, добір у яку здійснювався 
по строго визначеним критеріям: соціальному походженню, партійності, 
стажеві роботи, особистій відданості і лояльності до режиму і перших осіб 
держави. З кожним новим поколінням ускладнювалася система соціальних 
статусів і всіляких рангів. Специфічною особливістю цієї еліти став партійний 
патерналізм - система загального заступництва старших представників еліти 
молодшими. 

До 80-х років ХХ ст. практика гільдійного добору кадрів, «закритість 
еліти», штучно створена недоторканність представників еліти, утрата 
кваліфікації й ідеологічних орієнтирів привели фактично до розкладання вищої 
еліти і всього «номенклатурного» класу. Гонка за володіння владою 
перемінилася на боротьбу за володіння приватною власністю. 

Наприкінці 80-х років почався бурхливий ріст «нової» тіньовий 
економічної і політичної контрреліти, для якої соціалістичні цінноти були 
чужими. Злиття цих факторів визначило долю СРСР і колишньої радянської 
еліти. 

Вивчаючи досвід становлення еліти в Україні й у колишніх 
пострадянських республіках, можна зробити висновки: усередині правлячої 
еліти йде гостра конкурентна боротьба на міжрегіональному рівні між різними 
загонами економічної, бюрократичної, політичної еліти, орієнтованими на різні 
цінності. Загальнонаціональна еліта, як продукт розвитку, ще не сформувалася. 
Підтверджується також теза, що навіть при радикальній зміні політичних 
систем стара еліта стає ядром нової в силу свого соціального стану, відношення 
до влади і професійних умінь. 

Соціальний зміст лідерства. Роль еліти в політичному житті суспільства 
значно зростає при вмілому керівництві з боку видатних людей. Керування 
суспільством є одним із соціальних інститутів і поширюється на всі сфери 
життєдіяльності, у тому числі і політичну. У різні історичні періоди 
центральними фігурами політичного керування виступають вожді, тирани, 
монархи, демагоги, лідери, де кожний з цих термінів має самостійний сенс. 
Останнім часом стало популярним називати керівників лідерами. Та чи так це? 

Лідерство (від англ. leader – ведучий) визначається як спосіб впливу будь-
якої особи або групи на інших з метою: а) одержання матеріальних і духовних 
вигод; б) об'єднання групи з метою досягнення загальної мети; в) зміни або 
закріплення існуючих соціально-економічних або політичних відносин; г) 
формування нових внутрігрупових цінностей. Звичайно лідером стає 
особистість, що здатна приймати самостійні рішення і згуртувати навколишніх 
у єдине ціле незалежно від стилю керування. 



 

 

 

22

У стародавності еталоном були герої-вожді, наприклад, міфічний Язон, 
відважний цар спартанців Леонід. У Середньовіччя такими стали шляхетні 
лицарі і монархи. У період становлення і розвитку буржуазних відносин героєм 
стає особистість, що стоїть над юрбою, скованої нормами моралі і релігійною 
системою виховання. Так, З.Фрейд затверджував, що маси мають потребу в 
авторитеті, подібному батьківському у великій родині. 

Поняття «лідер» і «лідерство» здобуває інший понятийний зміст у середині 
ХХ століття в демократичних країнах, де виборці мають право самостійного 
вибору політичного керівника по особистим достоїнствам. Він повинний уміти 
довести своє право на володіння формальною владою в суспільстві. Лідер стає 
легітимним, якщо він визнається більшістю народу. 

Необхідно відзначити, що в сучасному соціальному і класово 
неоднорідному суспільстві неминуче співіснують лідери різних рівнів. Вони 
можуть відбивати соціальні, політичні, економічні й емоційні чекання 
опозиційних до діючих лідерів соціальних груп. При конфліктних ситуаціях 
діяльність опозиційних лідерів виглядає цілком легітимно в очах рядових 
громадян і означеної частини еліти. Наприклад, події в СРСР у 1991 р., коли під 
тиском народу була повалена влада КПРС, а потім на місце законного 
президента М.Горбачова був обраний опозиційний політичний лідер Б. Єльцин, 
були сприйняті населенням позитивно . 

При вивченні феномена лідерства звичайно враховуються дві сторони: при 
яких умовах формується характер лідерства і яким чином - авторитарним або 
демократичним - здійснюється зв'язок між лідером-елітою і масами. Виходячи з 
цього, існує декілька класичних визначень лідерства: 

1) політичне лідерство - це еталонний стереотип поводження для певної 
соціокультурної спільноти, заснований на авторитеті, підпорядкуванні і вірі в 
спільність цілей; 

2)  політичне лідерство - це постійний вплив з боку означеної особи на 
певні групи або суспільство в цілому з метою збереження, зміни або ліквідації 
існуючої політичної дійсності; 

3) політичне лідерство - це соціальний статус, зв'язаний з виконанням 
певних керівних обов'язків і закріплений формальними законами. 

Основні вимоги до лідера. Лідер може випереджати свою історичну епоху 
як по характеру, так і по засобам рішення суспільних протиріч. Однак він є 
представником свого середовища і найчастіше змушений підкорятися вимогам 
суспільства. Для того, щоб мати реальну владу, він повинен мати здатність до 
компромісу і достатньої сили волі до досягнення цілей. 

Лідер повинен мати набір моральних якостей, що відіграють чималу роль в 
успіху або невдачах, а також здатність до переконання мас. В очах еліти він 
виглядає як авторитетна особистість, а в очах мас - як харизматичний вождь. На 
рівні великої політики втрачається прямий зв'язок між політиком і масами. 
Отже, на перше місце висуваються не його особисті якості, а його здатність 
уловити і відбити настрої виборців. 

Політичний діяч повинен уміти вести відкриту публічну полеміку на 
досить високому рівні культури і відрізнятися здатністю «тримати удар» з боку 
супротивників. За допомогою свого оточення він повинен мати здібності 
продуцировати ідеї і рішення, що є відповіддю на реальні проблеми свого часу. 
Наприклад, Ф.Рузвельт, рятуючи економіку США в період Великої депресії, 
рішуче настояв на втручанні держави в ринкову економіку і виграв. 
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Невизначеність в економічних перетвореннях середини 90-х років, схований 
саботаж команди і слабість М.Горбачова як загальнонаціонального лідера, 
привели СРСР до розвалу. 

Усякий визнаний політичний лідер домагається свого успіху самостійним 
шляхом. Лідерство не успадковується, тому свої відносини з елітою й 
оточенням лідери будують на основі целераціональності, прагматизму і поваги 
до інтересів виборців, а не найближчого оточення. 

Функції лідера. Політичне лідерство виконує в сфері політичної діяльності 
певні функції, від успіху виконання яких життя людей у суспільстві може 
істотно покращитися або погіршитися. 

1.Програмна або конструктивна функція звичайно звернена до всього 
суспільства або на задоволення вимог конкретних соціальних шарів. Політична 
програма повинна бути доступної для розуміння і близької інтересам більшості. 

2.Керівна або організаторська функція припускає процес вироблення і 
прийняття політичних рішень, пошуку засобів і засобів їхньої реалізації. Лідер 
формує апарат зі своїх прихильників, створює умови для досягнення влади не 
тільки заради задоволення особистих амбіцій, але і для активної зміни 
навколишнього соціального середовища. 

3.Мобілізаційна функція спрямована на пошуки максимально ефективних 
рішень в інноваційній діяльності в розподілі соціальних ролей і функцій для 
різних соціальних груп. Як правило, використовується різноманітний апарат 
непрямої спонуки і прямого насильства - ідеологія, церква, ЗМІ, культура, 
політичні і громадські організації, силові структури і інше. Так, для схвалення 
своєї політики світовим співтовариством у відношенні Іраку в 2004 р. 
президент США Буш максимально використовував усі підлеглі йому способи і 
ресурси - від прямої дезінформації прихильників і ворогів до економічного 
шантажу. 

4.Интегративная функція (координаційна) спрямована на зближення 
сподвижників, народних мас навколо конкретної мети. Для цього лідер повинен 
привести дії інститутів влади, політичних організацій у відповідність із 
суспільною думкою і нормами загальноприйнятих моральних цінностей. 

5.Комунікативна функція припускає встановлення двостороннього зв'язку 
між лідером, його оточенням і широкими народними масами. Необхідні досить 
кропіткі робота з переконання громадян у необхідності прийняття і виконання 
визначених політичних рішень. Професійно проведена комунікативна 
діяльність (у виді PR-компанії) може збільшити число прихильників і зменшити 
вплив супротивників. 

Класифікація теорій політичного лідерства. У попередні історичні эпохи 
чимало правителів загинуло по своїй дурості, але рідко хто заперечував їх 
право на владу по ознаці походження. В даний час деякі формальні керівники 
виступають у ролі визнаних лідерів. Існує ряд теорій, що намагаються пояснити 
природу лідерства. 

«Теорія особистісних рис» (Ф.Гальтон, Е.Богардус, К.Бэрд) пояснюють 
природу лідерства видатними якостями лідера, що виділяють його з юрби: 
цілісність характеру, проникливість і рішучість, сила волі і відсутність зайвої 
емоційності, экстравертность і здатність розуміти інших. До середини ХХ 
століття були виділені основні риси, але у ході подальших досліджень 
вирішальна роль особистих якостей не підтвердилася через розкид суб'єктивних 
оцінок. Але в західній політичній культурі наявності у політика основних рис 
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приділяється велика увага. Так, відомий актор А.Шварцнеггер переміг своїх 
більш досвідчених політичних супротивників на губернаторських виборах у 
США завдяки сформованому образові борця за справедливість. 
 На зміну теорії рис прийшли «ситуативні теорії» лідерства (Т.Хилтон, 
А.Голнер, Э.Фромм, Д.Ріксмен, С.Міллз), згідно яким лідерство залежить від 
мінливого соціального середовища. Мінливі обставини вимагають зміни 
необхідного набору особистих якостей, нових стилів і методів керування, тобто 
нового лідера створюють місце, час і обставини. 

Відповідно до цієї теорії лідерство стало розглядатися як еквівалентний 
обмін між масами і лідером (Дж.Хоманс, С.Эванс), або як динамічна взаємодія 
між цілями лідера і цілями-потребами послідовників (Р.Кеттел, Дж.Джуліан). У 
залежності від ситуації лідер може прагнути переконати навколишніх у своїй 
правоті, або прагматично пристосовуватися до потреб, що змінюються. 
Р.Стогділл у своєму «Посібнику з лідерства» виділяє наступні стилі 
керівництва: авторитарний, переконуючий, демократичний, інтелектуальний, 
виконавчий. При цьому може бути орієнтація на задачу або на міжособистісні 
відносини. Індивідуально-ситуативні теорії враховують такі фактори, як мотиви 
і мети лідера, що склалися на означений момент, як стереотипи лідера в масах, 
особисті риси і відношення лідера до навколишніх і їх потреб. На сьогоднішній 
день ця група теорій є найбільш розповсюдженою. 

Значним авторитетом користуються психологічні теорії, у джерел яких 
стояли З.Фрейд, Г.Лассуелл, Г.Лебон, Э.Фромм. Прагнення до влади - це форма 
компенсації комплексу неповноцінності, який варто шукати в сфері 
несвідомого. Виділяються два типи особистості: ті, хто прагне до влади, і ті, хто 
має потребу в заступництві, тобто лідери і юрба. У вирішальні моменти 
розвитку суспільства (системні кризи) народ шукає рятівника.Саме в такі 
моменти з'являється авторитарний тип лідера. 

Психологічна теорія (А.Джордж, Е.Еріксон) сформулювала ідею 
формування лідера харизматичного типу. Харизма (богоданність) виникає в 
періоди збігу глибоких соціальних криз, коли в суспільстві трощаться устояні 
звичні уявлення, моральні норми, соціальні цінності і приходить глибока криза 
індивідуальної свідомості. Саме в такі моменти окремі видатні особистості 
виступають у ролі творців «нової дійсності», в якій бідує суспільство, що 
знаходиться в пошуках самоствердження (Христос, Мао, Гітлер). 

Мотиваційний напрямок (Л.Етеридж, М.Херманн) розглядає тип відносин, 
коли політики, активність яких спрямована тільки на досягнення мети, завжди 
будуть домінувати над політиками, у яких потреба в схваленні і любові з боку 
підлеглих є домінантною моделлю поводження. До того ж, лідери з яскраво 
вираженими мотивами досягненнями мети схильні оточувати себе 
компетентними людьми. 

Виділяється три моделі поводження політика (М.Херманн): 
– «модель мотивації особистих анклавів» припускає створення навколо 

себе анклаву доброзичливих і вірних прихильників, що знаходиться усередині 
ворожого світу; 

– «модель імперської мотивації» припускає підпорядкування лідера волі 
його групи, що висунула. Тут панує дух компетенції, почуття відповідальності, 
відсутності фаворитизму і дотримання командних норм поводження; 

– «модель мотивації конкістадора» припускає встановлення лідером таких 
відносин, коли він єдиний краще усіх знає, що треба народу, державі, світові. 
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Оточення виникає для того, щоб втілювати і реалізовувати ідею лідера і носить 
для нього безособистісний характер. 

Прикладний напрямок виступає як збір емпіричних даних, побудова 
визначених причинно-наслідкових зв'язків і стереотипів. 

Функціональні напрямки розглядають лідера як ставленика, що одержав 
владу від своїх прихильників. Не можна лідера-функціонера прямолінійно 
ототожнювати з маріонеткою. Така взаємодія розглядається як технічна 
взаємодія («лідер-оточення-еліта», Р.Міллз), або як результат спільної творчості 
групи («формальний лідер», А.Бентли), або як результат двостороннього 
впливу («лідер-частина, група-загальне», Дж.Пейдж). 

Відомий американський учений Т.Парсонс вважає лідерство функцією 
групи, спрямованої на самопідтримку статусу. Особистість, що виділяється 
високим рівнем впливу, стає неформальним лідером у групі, а при 
інституціоналізації статусу групи він стає формальним лідером. «Формальний і 
неформальний лідер, виконуючи свою роль, модифікує своє поводження в 
залежності від реакції членів групи, виборців. Іноді на поверхню в ієрархічних 
структурах випливають безпринципні люди, що пристосовуються, стаючи 
лідерами без власного «Я». 

У конкурентному суспільстві формальне лідерство твердо залежить від 
потреб групи, суспільства; від чекань соціуму в конкретній політичній ситуації; 
навіть від «моди» на лідера (феномен родин Кеннеді, Буш). 

Для вивчення природи лідерства велике значення має типологизация по 
різних ознаках. Одним з перших класифікував лідерів по ознаці авторитету 
М.Вебер. Розглядаючи лідерство як можливість віддавати накази і викликати 
покору, Вебер виділив три типи лідерства. Традиційне лідерство, засноване на 
вірі і принципі передачі влади в спадщину, обґрунтовує право на владу і на 
приналежність до еліти. Раціонально-легальне (бюрократичне) лідерство, 
засноване на розумності закону, на формальному порядку обрання лідера, 
виникає в період індустріального етапу розвитку суспільства. Кандидат 
повинний мати набір достоїнств, бути інструментом закону і підкорятися 
визначеним зобов'язанням перед підлеглими після передачі йому державних 
функцій. Харизматичне лідерство ґрунтується на вірі в надприродні здібності і 
якості лідера. Для такого типу лідерства характерна фанатична відданість 
послідовників. Особливість харизматичного лідерства полягає в тому, що перші 
два типи лідерства властиві стабільним соціальним системам, а останнє - у 
періоди глибоких суспільних криз і потрясінь. 

А.М.Гантер, приміром, виділяє ряд базових якостей, властивих 
харизматичному лідерові: уміння емоційно впливати на людей; видатні 
ораторські здібності; імідж сильної людини, здатної домагатися мети; образ, що 
викликає позитивні емоції в мас; стан психологічного комфорту при 
підвищеній увазі мас; 

Діяльність харизматичного лідера орієнтується не на розум і логіку, а на 
колективне несвідоме за допомогою ідеології, релігії, ритуальних дій і 
постійної боротьби з ворогами. 

У залежності від того, яким методом перетворення дійсності віддають 
перевагу лідери, вони підрозділяються на реформаторів, революціонерів і 
консерваторів. По стилю керування розрізняють авторитарний стиль, 
демократичний стиль і стиль лідерства, що невтручається.  

Аналізуючи типи лідерів, відома політолог М.Херманн (США) виділила 
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наступних сім факторів, що впливають на формування лідера: 1) політичні 
переконання і здатність їх відстоювати; 2) політичний стиль; 3) мотиви 
діяльності; 4) реакція лідера на стресові ситуації; 5) обставини, що привели до 
політики; 6) політичний досвід; 7) політична обстановка в суспільстві. 

На підставі аналізу вона виділяє чотири типи-образи лідерів: 
– «прапороносець» – має цілі і веде за собою сподвижників; завжди 

знаходиться в центрі діяльності; 
– «комівояжер» – здатний переконати, уважно вислухати, дати пораду і 

порекомендувати; 
– «маріонетка» – відбиває інтереси своїх послідовників, рідко здатний на 

самостійні дії і виступає представником групи; 
– «пожежний» – виявляє себе в насущних моментах, не здатний до 

рутинної роботи. 
Однак у політичній практиці використовуються всі чотири типи лідерства 

в різному сполученні. 
Французький учений Ж.Блондель в основу своєї класифікації заклав два 

принципи – відношення лідера до інновацій і традицій, а також по обсягу сфери 
діяльності. 

При відсутності контролю за владою в традиційній і слаборозвиненій 
соціальній структурі сучасного світу лідерство підмінюється вождізмом. По 
визначенню енциклопедичного словника вождізм: 1) владний інститут, 
властивий патріархально-родовим і ранєфеодальним суспільствам Сходу й 
Африки, заснований на особистому пануванні військового або феодального 
проводиря; 2) тип владних відносин, заснований на особистій відданості 
персоні, що володіє верховною владою. У політиці вождізм має місце в 
ідеологізованих, жорстко централізованих суспільствах і існує у виді ієрархії 
установ влади корпоративного характеру. 

У сучасному світі вождізм, як система влади, виступає у виді клієнталізму, 
непотизму і трібализму. 

У політичній системі клієнталізм виступає як ієрархії владних кланів, 
усередині яких панують відносини виду «клієнт-патрон». Просування політика 
по щабелям влади здійснюється всім кланом. Непотизм являє собою 
рекрутовання послідовників у правлячу еліту по ознаці родинності і близості, а 
трібалізм – по земляцьких ознаках. Незалежно від типу ідеології, культури або 
релігії, вождізм скрізь розвивається як жорстко централізована, безконтрольна 
форма панування. 

Основа переродження лідерства у вождізм полягає у відсталості 
соціальних відносин. Сприйняття дійсності стає ірраціональним, тому що 
відносини між вождем і його оточенням утрачають розумні основи. Вождь 
прибігає до найбільш доступних маніпуляцій суспільною свідомістю, що 
сприймає все нове як далеке і вороже. Ірраціональним стає прагнення оточення 
наділити вождя незвичайними здібностями, надзвичайною мудрістю і 
прозорливістю, знанням усього того, що повинніо знати його близькі і підлеглі 
і, природно, країна і народ. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що в сучасному світі місце 
старої зв'язки «еліта-лідер» активно заміщається новою - «маса-еліта-лідер». 
Масам у політиці належить визначальна роль, але прийняття політичних рішень 
– складний процес, що вимагає професійних знань представників еліти й 
особистої відповідальності лідерів. 
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 ЛЕКЦІЯ 10. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 
 

1. Політична свідомість та її структура 
2. Громадська думка як форма політичної свідомості 
3. Політична культура як чинник політичної поведінки 
4. Типи, моделі та риси політичної культури 
5. Функції політичної культури 
 
1. Політична свідомість та її структура 

 
Суспільна свідомість – це колективний розум народу, його духовний стан і 

цінність, цілісність духовного життя, що визначається суспільним буттям. 
Політична свідомість – це відображення політичного життя суспільства в 

певній емпірично-психологічній, ідейно-теоретичній, світоглядній, 
національно-традиційній, індивідуально-особисгісній і масовій формах. 

Особливістю політичного процесу є свідомий цілеспрямований характер 
дії його суб'єктів – індивідів, класів, соціальних груп і націй, політичних 
інститутів, які виражають їхні інтереси. Як сфера політичних відносин, 
політична свідомість – явище історичне, що постійно розвивається незалежно 
від волі людей і їх бажань. 

Політичну свідомість зумовлюють і суперечливі та негативні чинники – 
кризовий стан економічної і політичної сфер, падіння моральних устоїв, 
зростання злочинності тощо. 

Політична свідомість здатна бути попереду практики, прогнозувати 
політичні процеси. Вона впливає на політичне життя суспільства, а через нього 
впливає на економічні, духовні, культурні відносини; визначає напрям 
політичної діяльності соціальних груп, політичних партій, громадських 
організацій, політичних лідерів та особистостей. 

Формування політичної свідомості – це усвідомлення суспільними 
суб'єктами процесів, які відбуваються в політичному житті, через призму 
притаманних їм інтересів і ціннісних орієнтацій. Чим повніше і глибше 
інтереси і ціннісні орієнтації певної соціальної спільності, групи, особи 
відповідають інтересам суспільного процесу, тим повніше їхня політична 
свідомість відображає дійсне життя. Отже, і матеріальна основа політичної 
свідомості криється у сфері політичних відносин, а останнє є людські контакти 
й відносини, котрі виникають із проблемою використання політичної державної 
влади в суспільстві. 

Оскільки суспільство – складна система, то і політична свідомість не є 
однорідною. Насамперед вона виступає як специфічна форма мислення, вияву 
політичних інтересів певних класів. Неоднорідність самих класів, наявність 
різних груп і верств у них, існування інших форм соціальних спільностей – це 
ще більше диференціює політичну свідомість. 

У політичній діяльності люди завжди керуються знаннями, концепціями, 
програмами, настроями, почуттями, тобто політичною свідомістю. Політична 
свідомість – це єдність теоретичного й буденного рівнів свідомості суб'єктів, що 
роблять можливим і необхідним врахування їхніх інтересів, узагальнення їх у 
політичні програми, теорії, вироблення шляхів і засобів реалізації їх. У такий 
спосіб політична свідомість виступає показником усвідомлення людьми цілей 
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політичного розвитку і механізмів їх здійснення і водночас фактором розвитку 
політичного життя, політичної системи суспільства. 

Виділяють психологічну, ідеологічну та діяльнісну функції політичної 
свідомості як відносно самостійні, але такі, що взаємно проникають одна в одну 
і лише у своїй цілісності формують «обличчя» політичної свідомості. 
Вважають, що не ідеологічна функція є провідною, а практична діяльність. 
Діяльність є основою політичної свідомості, надає їй певності та 
загальнозначущого політичного смислу. 

Вкрай важливо враховувати стан політичної свідомості як суспільства в 
цілому, так і окремих класів, верств, груп, прагнути до удосконалення, 
консенсусу в їхніх політичних позиціях, сприяти формуванню такої політичної 
свідомості, яка б відображала найбільш суттєві життєво важливі для всього 
населення інтереси. 

Політична свідомість – явище багаторівневе. Залежно від суб'єктів воно 
виявляється як свідомість на рівні всього суспільства, далі – нації, класів, групи 
– формальної чи неформальної, вікової та іншої, нарешті – індивіда. 

Якщо йдеться про глобальні загальнолюдські інтереси і глобальні 
проблеми, то виділяється загальнолюдська політична свідомість. 

За ступенем відображення закономірностей сфери боротьби за владу та її 
здійснення в структурі політичної влади розрізняють два взаємопов'язані рівні 
політичної свідомості: теоретичний – орієнтується на розкриття законів 
політичного життя, він характерний для діяльності вчених та ідеологів, 
виразників інтересів тих або інших соціальних груп. На грунті такої політичної 
свідомості виробляються певні концепції, які втілюються в політичних 
деклараціях, програмах; емпіричний рівень формується на грунті 
навколишнього практичного досвіду людей і пов'язаний із їхньою 
безпосередньою політичною діяльністю. Ця свідомість віддзеркалюється в 
спостереженнях, навиках і уяві суб'єктів політичних процесів. З цим рівнем 
пов'язана і повсякденна політична свідомість. Вона включає в себе не тільки 
емпіричні, а й певні ідеологічні, теоретичні елементи. 

Емпірична, повсякденна політична свідомість характеризується 
соціально-психологічними рисами: почуттями, емоціями, настроями, 
безпосереднім гострим сприйняттям політичних процесів і подій, що надає 
цьому рівневі свідомості особливої динамічності, гнучкості, здатності чутливо 
реагувати на зміну політичних умов. 

Суттєвою для політики є також масова свідомість. Вона покликана до 
життя процесом зростання маси людей, які беруть участь в історичних діях, 
примноженням та ускладненням політичних зв'язків. За своїм змістом вона 
становить сукупність ідей, уявлень, настроїв, що відображають всі сторони 
життя суспільства, доступні масам і здатні викликати у них інтерес. Носієм її 
виступає маса, як сукупність індивідів. 

Стан масової свідомості фіксується у такому соціальному феномені, як 
громадська думка, яка має інтегральний характер, оскільки вона акумулює 
множинність суперечливих думок та інтересів. 

При типологізації політичної свідомості використовуються критерії які 
характеризують особливості ідейно-політичних і психологічних орієнтацій 
людей. Так, американські політологи виділяють технократичний 
консервативний, радикальний, ліберальний, реформістський, революційний, 



 

 

 

29

тоталітарний, авторитарний, демократичний, анархічний, націоналістичний, 
популістський типи політичної свідомості. 

Окрім згаданих вище, політична свідомість виконує три головні функції, 
що взаємозалежні і органічно доповнюють одна одну: пізнавальна, регулятивна 
та виховна. 

Політична свідомість визначається політичним життям, економікою, 
буттям в цілому. Проте, маючи вторинний характер, політична свідомість не є 
пасивним відображенням суспільного буття, а має деякий вплив на нього, який 
залежить від змісту і зрілості цієї свідомості, рівня її поширення серед 
населення, характеру політичного устрою країни. 

Формування політичної свідомості є усвідомленням соціальними 
суб'єктами реальних процесів політичного житія через призму певних інтересів. 
Це формування відбувається через залучення людей до активної політичної 
діяльності, через роботу державних органів і громадських організацій, через 
діяльність засобів масової інформації, через роботу закладів освіти, через 
самоосвіту і самовиховання, через всебічний розвиток суспільного буття. 

 
2. Громадська думка як форма політичної свідомості 

 
Громадська думка — це специфічний стан свідомості, який включає в себе 

потайне чи явне ставлення різних соціальних спільностей до подій, фактів або 
процесів соціальної дійсності, в тому числі політичної діяльності політичних 
суб'єктів, політичних лідерів. 

Громадська думка фіксує сприйняття дійсності через призму масової 
свідомості. В ній віддзеркалюються як спільні, так і специфічні інтереси класів, 
національних, професійних, духовних та інших спільностей, у цілому суб'єктів 
політичного процесу. Це один з дієвих каналів демократичної політичної 
системи, завдяки якому політичні структури спроможні збагнути інтереси мас і 
розгорнути діяльність з метою здійснення їх. 

Громадська думка, як політичний інститут, бере участь у здійсненні влади. 
Це важливий механізм прийняття політичних рішень на всіх рівнях. 
формування громадської думки є сферою боротьби за владу. В цьому зв'язку 
складовою частиною політичного процесу можна вважати боротьбу за 
громадську думку. 

Громадська думка – це не механічна сума думок членів суспільства, а 
історично зумовлений динамічний стан масової свідомості великих груп людей. 

Основними каналами вияву громадської думки є референдум, опитування 
населення, збори, маніфестації, всенародні обговорення. Особливе значення 
мають засоби масової інформації. Вони розглядаються як один із 
найважливіших інструментів завоювання і здійснення влади. 

Якщо громадська думка враховується постійно і планомірно, то вона стає 
своєрідним «дзеркалом» суперечностей, інтересів різних соціальних груп, 
прошарків, осіб, дає можливість виявляти їх, узагальнити і розробити програму 
управління політичною діяльністю людей. Епізодичні дослідження громадської 
думки не дають динаміки зміни інтересів, передбачити напрямок розвитку 
політичних процесів за допомогою їх не вдається. 

Необхідна чітка програма послідовного, цілеспрямованого аналізу всіх 
процесів політичного життя суспільства, де громадській думці слід надати 
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статус основного регулятива в діалектиці інтересів груп і осіб, механізмі 
демократизації соціально-політичної обстановки. 

В основі думок людини лежить синтез реальності та інтересів. Інтереси 
такою ж мірою суб'єктивні й багатоманітні, якими є індивідуальними і 
своєрідними окремі особи. Індивідуальні оцінки людей з політичних питань, що 
становлять загальний інтерес, відображаються у суспільній думці. 

Вираження загального інтересу значною мірою залежить від життєвої 
позиції індивідів, їх зацікавленого ставлення до політичних процесів, бачення у 
політичних проблемах змісту власних інтересів. Якщо індивідуальні інтереси 
не дістають відображення у загальних, то зміст громадської думки буде 
формальним, неправдивим. 

Зміст громадської думки, її компетентність залежить від того, наскільки в 
ній відображені загальні інтереси як перетворена, знята форма індивідуальних 
інтересів. На формуванні і функціонуванні громадської думки позначається 
певний вплив з боку численних соціальних установ – політичних організацій, 
засобів масової інформації. 

Громадська думка може бути моністичною, плюралістичною і одно-
стайною. Може виступати правильним, реалістичним або хибним, ілюзорним 
уявленням щодо дійсності. 

Оскільки громадська думка відіграє суттєву роль у політичному житті, її 
вивчення вимагає серйозного наукового підходу. 

Громадська думка є постійно діючим фактором управління, за допомогою 
якого виконується декілька впливових функцій, а саме: 

– експресивно-контрольна, яка визначає політичну позицію тих або інших 
спільностей; 

– консультативна, яка дає поради щодо пошуку оптимальних політичних 
дій; 

– директивна, яка виносить рішення з тих або інших питань, регулює 
поведінку індивідів, спільностей і установ, підтримує або відкидає ті чи інші 
уявлення, цінності і норми. 

Для того, щоб ці функції були реалізовані, повинен бути гарантований 
вплив громадської думки на функціонування політичної системи. Визначається 
громадська думка дією багатьох факторів: 

– складом тих спільностей, що висловлюють свою думку, 
– ступенем збігу інтересів верств і груп, які входять до них, 
– характером питань, що обговорюються та ін, 
Якщо громадська думка формується на основі спільної зацікавленості 

людей у конкретних політичних питаннях, то процес становлення й 
використання інтересів різних соціальних груп, осіб як фундамент 
компетентності громадської думки набуває особливого значення. 

Громадська думка – складне політичне явище, яке своїм змістом 
віддзеркалює співвідношення соціальних сил, що фактично діють у суспільстві. 
Ця думка існує тоді, коли потенційно різні точки зору можуть бути виражені 
публічно і коли їх узгодження здійснюється шляхом зіставлення різних 
позицій. 

Громадська думка – це сфера політичної боротьби, до якої залучені 
економічні і політичні сили, оскільки формування і відображення того, що 
становить її зміст, залежить як від матеріальних (засобів формування і 
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поширення думок), так і політичних передумов (засобів, які дають змогу 
визначити межі легальної (офіційної) і громадської думки). 

Характер впливу громадської думки на політичні процеси залежить від 
існуючого політичного режиму. В умовах тоталітаризму, авторитаризму при 
допомозі державних інститутів здійснюється маніпуляція масовою свідомістю 
відповідно до офіційної ідеології. 

Громадська думка має базуватися на всемірному розвитку демократичних 
інститутів, що дають змогу подолати бюрократичні перекручення, косність, 
підміну волі народу адмініструванням, на можливостях широкого використання 
і розвитку демократичних відносин для безпосередньої участі людей у 
політичних процесах і управлінні ними. 

 
3. Політична культура як чинник політичної поведінки 

 
Політична культура, як соціальне явище, виникла ще в процесі розколу 

суспільства на класи і з появою держави. Незважаючи на це, сам термін 
«політична культура» вперше був введений в обіг відомим філософом XVIII ст. 
І.Гердером, а особливого поширення це поняття набуло лише в 50-х роках XX 
століття. 

Досить повною характеристикою політичної культури є визначення її як 
соціально-культурного феномену, що характеризує не тільки політичні 
погляди, переконання і цінності, але й політичну діяльність соціальних 
суб'єктів і функціонування політичних інститутів. Саме тому більш вживаним є 
розуміння її як властивої даному суспільству системи поглядів і переконань, які 
склались історично і є відносно стійкими, а також особливого характеру 
моделей політичної поведінки, що виявляється у діяльності суб'єктів 
політичного процесу. Тому одним з критеріїв оцінки політичної культури є 
здатність до участі в політичному процесі, уміння правильно оцінювати 
політичні реалії, результативність діяльності. 

Політична культура – сукупність цінностей, знань, ставлень, орієнтації 
того чи іншого соціального суб’єкту, що фіксує рівень розвитку їх політичної 
свідомості, політичної діяльності і поведінки. 

Елементами змісту поняття «політична культура» є думки, почуття, оцінки 
більшості громадян в їхньому ставленні до такого політичного об'єкта, як 
держава, до гілок влади, до того, ким та як приймаються політичні рішення. 
Політолог М. Кубаєвський вважає, що таке ставлення включає у себе три рівні: 

1) гносеологічний, коли кожний громадянин має знання про політичне 
життя своєї держави, структуру політичних органів; 

2) аксіологічний, коли кожен громадянин позитивно чи негативно оцінює 
життя своєї країни; 

3) практичний, коли кожний громадянин активно чи пасивно бере участь 
у політичному житті. 

 Елементи політичної культури. До елементів змісту поняття «політична 
культура» належать такі цінності, як свобода, державність, гуманізм, 
справедливість, бажання захистити незалежність та економічні інтереси своєї 
держави. Також серед елементів змісту політичної культури важливе місце 
посідають традиції, які сприяють формуванню і збереженню даржавних 
інституцій. Кожний державний народ має свої традиційні державні органи, які 
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регулюють внутрішнє життя та міждержавні відносини. Існують і певні норми 
участі народу у таких органах. 

До елементів політичної культури ми також відносимо: 
1. Політичний досвід – знання, норми, стереотипи поведінки, засвоєні 

індивідом під час власної політичної соціалізації чи політичної діяльності; 
2. Ідеологічний компонент, який включає політичні знання, політичні 

переконання та політичні цінності; 
3. Емоційно-психологічний компонент - орієнтації і установки громадян на 

політичні інститути, нормативну систему, політичні події, окремі політичні 
ролі. 

Політична культура суспільства складається з політичної культури 
індивідів і суспільства. Індивідуальна політична культура – це погляди, знання і 
установки окремо взятої людини. ЇЇ формування має досить індивідуальний 
характер, але в більший мірі залежить від політичної культуру суспільства 
взагалі, що містить в собі величезну кількість індивідуальних політичних 
культур. 

Політична культура є своєрідним процесом, у якому можна виділити етапи 
операцій, зокрема: 

– формування елементів політичної культури (ідей, ідеалів, норм, 
символів, стереотипів тощо); 

– трансляція вироблених елементів культури на усі регіони держави, на 
кожну соціальну групу, на усе суспільство (так звана політична соціалізація); 

– функціонування політичної культури; 
– удосконалення системи політичної культури відповідно до нових умов 

життя. 
  

4. Типи, моделі та риси політичної культури 
 

Класифікація політичної культури за типами дуже різноманітна. 
Охарактеризуємо типологію американських політологів Г.Алмонда і С.Верби. 

Патріархальний тип. Він притаманний суспільству з несформованою 
політичною системою, де відсутні спеціалізовані політичні ролі та інтерес 
громадян до політики, а їх політичні орієнтації невіддільні від релігійних і 
соціальних (існує переважно у відсталих племен). 

Підданський тип. Йому властиве здебільшого пасивне ставлення до 
політичної системи: особа в дусі підданської культури шанує авторитет уряду, 
пасивна в політичному житті (найпоширеніший цей тип у феодальному 
суспільстві). 

Активістський тип. Він вирізняється чіткою орієнтацією індивідів на 
активну роль у політичній системі, незалежно від позитивного чи негативного 
ставлення до її елементів або системи загалом. 

У реальній політиці існують, як правило, змішані типи: піддансько-
активістський, патріархально-підданський та ін. 

Типологію політичних культур, що базується на формаційному підході, 
запропонував польський політолог Є. Вятр. На його думку, докапіталістичним 
формаціям притаманний традиційний тип політичної культури з такими 
рисами: визнання святості влади, регулювання прав і взаємин підданого та 
влади на основі традиційних норм («так було завжди»); непорушність 
політичної системи, її усталених норм. Основні види цієї культури, за Вятром, 
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— племінна, теократична, деспотична; другорядні — патриціанська, 
дворянська. Для капіталізму головним типом політичної культури є буржуазно-
демократична, яка, у свою чергу, поділяється на консервативно-ліберальну і 
ліберально-демократичну. Консервативно-ліберальнаполітична культура визнає 
головними цінностями громадянські права і свободи, традиції, але часто 
заперечує радикально-реформаторські зміни (особливо там, де при владі 
консервативні сили). У ліберально-демо-кратичнт культурі визнання 
буржуазно-демократичних цінностей і взірців супроводжується більшою 
лібералізацією та очікуванням соціальних реформ (скандинавські держави, де 
впливові соціал-демократичні партії). У капіталістичному суспільстві може 
існувати і другорядна політична культура — автократична у формі 
авторитарної чи тоталітарної (Німеччина за часів нацизму). Соціалістичному 
суспільству, стверджує Вятр, властива політична культура соціалістичного 
демократизму, а також другорядна — реліктова автократична культура. 

Донедавна у вітчизняній політичній науці панувала типологізація 
політичних культур за історично-формацій-ним критерієм.Згідно з нею 
вирізняють рабовласницький, феодальний, капіталістичний та соціалістичний 
типи культур. У межах кожного з них виділяються класові види політичної 
культури: буржуазна, пролетарська та ін. На сучасному етапі набув поширення 
поділ на тоталітарний, плюралістичний і перехідний типи політичної культури. 
Тоталітарна культура базується на принциповій одномірності соціального, 
економічного та духовного життя суспільства, на його тяжінні до стирання 
політичного, ідеологічного та іншого розмаїття, до монополізму, тотального 
контролю, згортання прав і свобод людини.Плюралістичний тип політичної 
культури стверджує багатоманіття, множинність усіх форм матеріального, 
політичного, ідеологічного, соціального буття, свободу думки і вибору в межах 
закону, вільну змагальність та конкуренцію, захист прав і свобод людини. 
Перехідний тип політичної культури (від тоталітарного до плюралістичного) 
притаманний переважній більшості постсоціалістичних країн, у т. ч. Україні. 

За територіально-національною ознакою виокремлюють національний тип 
політичної культури. Він відповідає традиціям і особливостям певного етносу в 
межах його території. Однак навіть у культурі відносно «чистого» 
національного типу внутрішні політичні цінності, настанови – неоднорідні. 
Тому теорія політичної культури широко послуговується поняттям «політична 
субкультура». 

Політична субкультура – сукупність особливостей політичної культури 
певної соціальної групи, які відрізняють цю політичну культуру від культури 
іншої групи людей. 

Групові особливості зумовлені відмінностями в соціальному стані людей, 
освітніми, статевими, віковими, етнічними, релігійними та іншими чинниками, 
що дає підстави для тверджень про субкультуру жінок, робітників, підприємців, 
селян, молоді. Приміром, молодіжну субкультуру вирізняють гострота 
сприймання політичних подій, емоційність, нерідко недостатня зваженість 
оцінок, тяжіння до нового, а подекуди бунтарство й апатія. Водночас 
складовою політичної субкультури соціальної групи є найтиповіші риси 
політичної культури суспільства. 

Наявність у суспільстві полярних політичних субкультур, їх велика 
розбіжність породжують фрагментарну політичну культуру, яка спричиняє 
нестабільність у суспільстві, неповагу до загальнолюдських, 
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загальнонаціональних цінностей, інтересів та ідеалів, намагання вивищити над 
ними регіональні, групові, партійні, що стримує прогресивні зрушення в 
суспільстві. 

На сьогодні існує кілька концепцій (моделей) політичної культури: 
1. Психологічний підхід (школа Г.Алмонда) розглядає політичну культуру 

як набір психологічних орієнтацій на соціально-політичні об'єкти та процеси; 
2. Комплексний узагальнений підхід (Д. Мервік, Р. Такер, Л. Дітмер) 

ототожнює політичну культуру з політичною системою, або зводить її до 
політичних відносин; 

3. Об'єктивістське (нормативне) трактування (Л.Пай, Д.Пол) визначає 
політичну культуру як сукупність прийнятих політичною системою норм і 
зразків політичної поведінки; 

4. Еврістична концепція (С.Хантінгтон) - політична культура розуміється 
як гіпотетична нормативна модель бажаної поведінки. 

5. Соціопсихологічний підхід (Р.Карр, Д.Гарднер, Ю.Тихомиров): - 
політична культура визначається як установча поведінкова матриця, в межах 
якої розташована і функціонує політична система. 

 
5. Функції політичної культури 

 
Політична культура відіграє в суспільстві низку важливих функцій. 

Функції політичної культури обумовлені її сутністю, вони показують її дію і 
вплив в політичній системі суспільства. Найважливішими є: 

1. Пізнавальна функція - вивчає політичні уявлення, знання, міфи, чутки та 
політичну ідеологію; 

2. Інтегративна функція – ставить за мету досягнення на базі 
загальноприйнятних політико-культурних цінностей злагоди в межах існуючої 
політичної системи; 

3. Комунікативна функція - дозволяє встановити зв'язок між учасниками 
політичного процесу, а також передавати елементи політичної культури від 
покоління до покоління, накопичувати політичний досвід; 

4. Забезпечення інтересів відповідних соціальних спільнот людей; 
5. Регулююча - забезпечує ефективність функціонування політичної 

системи на основі притаманних для неї ідеалів, норм, традицій; 
6. Виховна - формування «політичної людини» на грунті цінностей і норм, 

які відповідають інтересам пануючих соціальних класів і груп; 
7. Прогностична - передбачення можливих варіантів развитку класів, 

соціальних верств, націй у певних соціально-політичних ситуаціях. 
Кожен тип політичної культури притаманий для свого історичного часу і 

певного типу суспільства. В цьому міститься запорука неповторності і 
індивідуального розвитку політичних культур. В той же час існують загальні 
засади – форми власності, виробництва і розподілу, історичні традиції, релігійні 
доктрини, моральні норми, які дозволяють нам знайти загальні риси у кожної 
політичної культури і за певними критеріями класификувати їх. На основі вже 
існуючого історичного досвіду і наукових знань вчені і політики можуть 
зробити висновки стосовно перспектив розвитку кожного суспільства і знайти 
найбільше бажані і результативні рішення. 
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ЛЕКЦІЯ 11. ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
 
1. Сутність, концепції та закономірності зовнішньої політики 
2. Основні прояви кризи сучасної цивілізації. Роль міжнародних 

організацій в забезпеченні миру 
3. Напрямки зовнішньополітичної діяльності Української держави 
 
1. Сутність, концепції та закономірності зовнішньої політики 

 
 Кожна держава, незалежно від її географічного становища, політичного 
режиму, техніко-економічного і наукового потенціалу є частиною системи 
міжнародних відносин. Ці відносини обумовлені як геополітичними чинниками 
окремих держав, так і різного роду господарсько-економічних, енергетичних, 
сировинних, технологічних, наукових, культурних, релігійних взаємозв'язків. 
Інтереси окремих держав можуть бути близькими, частково співпадаючими і 
кардинально-протилежними. Отже, міжнародна політика - важлива сфера 
діяльності уряду кожної держави, яка прагне захищати свої інтереси, 
реалізовувати зовнішньополітичні цілі і завдання. 
 Система міжнародних відносин - неоднозначна. У цю глобальну 
сукупність включається безліч підсистем, які відрізняються між собою 
характером відносин між державами або групами держав. Відповідно до 
історично склалися зовнішньополітичними установками і цілями найбільш 
взаємопов'язані держави створюють групові та загальні системи відносин між 
стратегічними партнерами, між членами спілок, блоків, коаліцій. Над 
державної, найбільш авторитетною є Організація Об'єднаних Націй (ООН). 
 Крім поняття «міжнародні відносини» широко вживається й таке поняття 
як «міжнародна політика». Кожна політична одиниця, тобто держава, в межах 
своїх можливостей, економічних, соціальних та етнічних особливостей 
визначає для себе тактичні і стратегічні зовнішньополітичні цілі. Діяльність, 
спрямована на реалізацію цих цілей і являють суть «міжнародна політика». 
Вона може включати методи політичного тиску, економічних санкцій, 
фінансових ін'єкцій, нав'язування своїх умов, в ім'я своїх короткострокових і 
довгострокових цілей. 
 Міжнародна політика – це комплекс двосторонніх та багатосторонніх 
політичних, економічних, дипломатичних, культурних, науково-технічних 
відносин між державами; історично зумовлена форма інтегративних тенденцій, 
які виникають у процесі розвитку світового співтовариства, а також форми 
взаємодії між його суб’єктами. Як спосіб взаємодії між суспільними групами 
міжнародні політичні відносини виникають разом з виникненням цих 
суспільних груп. У структурі міжнародних політичних відносин розрізняють 
відносини між державами та діяльність недержавних суб’єктів. Важливим 
елементом міжнародної політики є відносини між регіональними 
міждержавними об’єднаннями: військово-політичним і економічними 
коаліціями та союзами, інтеграційними організаціями. У багатьох сучасних 
наукових дослідженням міжнародний політичний процес трактується як 
складова частина світової політики. Міжнародна політика трактується водночас 
як діяльність і як мистецтво щодо проведення вжиття групових або державних 
інтересів. Нові підходи та принципи побудови взаємовідносин між державами, 
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започатковані з середини 80-х років, призвели до трансформації політики 
конфронтації та загрози ядерного конфлікту, визнання взаємозалежності 
держав сучасного світу, відмови від силового вирішення конфліктних проблем. 
Останнім часом у структурі цілей та завдань міжнародної політики визначають 
такі: участь у міжнародному поділі праці та пов’язаний з ним обмін 
технологіями, інформацією; розвиток культурних взаємин і сприяння 
культурному взаємозбагаченню; спільне вирішення глобальних проблем і 
забезпечення глобальної безпеки; захист прав людини у загальносвітовому 
вимірі. 
 Міжнародна політика, в залежності від тих цілей, які держава, її вище 
керівництво ставить, кваліфікується політологами на кілька різновидів. 
Зовнішня політика молодих держав може бути спрямована на поступову 
інтеграцію в міжнародну господарсько-економічну систему. У числі 
економічних тут переслідуються цілі оновлення промисловості, запозичення і 
впровадження сучасних енергозберігаючих та наукоємних технологій, 
підвищення конкурентноздатності продукції вітчизняного виробництва. 
 Зовнішня політика промислово-розвинених держав, економічно не 
зацікавлених у примноженні числа потенційних конкурентів, полягає в так 
званому, «помірному изоляционизме». Помірному, бо вони не зацікавлені в 
соціальний вибух, рецидиві комуністичної ідеології. Тому їх «помірний 
ізоляціонізм» передбачає і надання деякої фінансової, економічної та 
технологічної допомоги. Головне - зберегти для себе ринок збуту товарів 
сумнівної якості. 
 Поряд з економічними чинниками, що впливають на вироблення 
міжнародної політики, існують і геополітичні інтереси, які нерідко 
превалюють. До них відносять, наприклад, виходи до моря або морям, 
залізничні, автомобільні, трубопровідні комунікації, від яких залежить політика 
інтеграції в міжнародні господарсько-економічні структури. Ще більш значимі 
військово-стратегічні міркування, коли просторово-географічні умови 
оцінюються в аспекті державної безпеки. Додавши стратегічно важливе 
геополітичне простір, держави змінює на свою користь співвідношення сил, що 
дозволяє їм нав'язувати свої умови відносин і співпраці з урядами інших 
сусідніх держав. 
 Прогнозуючи можливі зміни зовнішньої політики тієї чи іншої держави, 
політологи, як правило, враховують соціально-економічну та політичну 
ситуацію, тенденції її розвитку, соціально-психологічний клімат аналізованого 
об'єкта, бо історія всіх часів і народів підтверджує діалектичну взаємозв'язок і 
взаємозалежність політики внутрішньої і зовнішньої. 
 Історія багатьох держав свідчить, що в умовах внутрішньої кризи 
можливі різні варіанти змін зовнішньої політики. В одних випадках уряд будує 
свою зовнішню політику, розраховуючи на міжнародну допомогу у вигляді 
пільгових кредитів, надання сучасних технологій. Зовнішня політика в таких 
випадках приводиться у відповідності з міжнародними правовими нормами і 
принципами, стає більш обережною, цивілізованою. В інших випадках, за 
допомогою пропагандистських кампаній, шовіністичних, неоімперських або 
радикально-націоналістичних шабашів правляча верхівка прагне переключити 
масове невдоволення в інше русло, перекласти відповідальність за кризу на 
інші народи. 
 У числі інших факторів, при формуванні зовнішньої політики слід 
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виділити і психологічний. Емоційне, національно-патріотичне настрій широких 
мас населення, яке прийшло на зміну почуттів ущемлення, песимізму та 
безвиході. У такому положенні уряд, глава держави втягують суспільство у 
військові авантюри. При цьому розраховують за допомогою військових акцій 
згуртувати націю навколо уряду, відвернути від проблем соціальних, 
обгрунтувати більш жорсткі заходи проти опозиційних сил всередині держави. 
 Історії відомі й такі ситуації коли емоційно – психологічний стан 
широких мас населення позитивно впливало на зовнішню політику уряду. Як 
підкреслювали американські політологи та публіцисти, війну у В'єтнамі США 
програли не в джунглях, а на вулицях власних міст. Усезростаюча опозиція 
авантюрної політики, міжнародного жандарма, масові демонстрації, акти 
непокори змусили уряд припинити брудну війну. 
 З'ясувавши взаємозв'язок зовнішньої і внутрішньої політики, політологи 
спробували обгрунтувати концепції визначального впливу, тобто, яка ж з них 
превалює. Думки вчених з цього питання неоднозначні. На думку одних, 
визначальний вплив чинить таки політика внутрішня. Обгрунтувати пріоритет 
внутрішньої чи зовнішньої політики як закономірність вченим не вдалося, хоча 
закономірності, що визначають зовнішньополітичну діяльність держав, 
існують. Л.Гумплович, наприклад, вважає, що територіальні претензії, 
суперечки з питань лінії кордонів – це не просто типове протистояння між 
сусідніми державами, – а закономірність міжнародного життя. 
 Закономірністю також є прагнення держав, по-перше, нарощувати свою 
військову, економічну міць, зовнішньополітичне вплив. По-друге, всіма 
засобами прагнути не допустити зростання військового економічного 
потенціалу держави сусіднього. З'ясування цієї закономірності має величезне 
практичне значення. Гонка озброєнь, торгова, митна війни, науково-технічний, 
технологічний ізоляціонізм не сприяють прогресу кожної з протиборчих 
держав, але збільшують небезпеку військових конфліктів. 
 Закономірними є також тенденції економічної інтеграції. Наприклад, в 
Європі інтеграційний процес сприяв економічному зростанню та соціальному 
прогресу всіх держав, які увійшли в єдині структури (Рада Європи, Союз 
Європи, або Спільний ринок). І не менш важливо, що інтеграція змінила 
психологічний клімат у Європі. Століттями накапливающееся взаємна недовіра, 
відчуження та ворожість вже не отруюють свідомість громадян сусідніх 
держав. Ні в економічні структури, ні в НАТО, згідно єдиними для всіх 
правилами, не можуть бути прийняті держави, які мають один до одного 
територіальні претензії, перебувають у стані конфронтації. 
 Інтеграція, як уже зазначалося, об'єктивно обумовлена. Однак зближення 
між державами, по-перше, можливе лише тоді, коли на рівні зовнішньої 
політики будуть зжиті як шовіністичні стереотипи і імперські амбіції, так і 
прояви містечкового націоналізму, по-друге, інтеграцію можна квапити 
адміністративно-політичним тиском, нав'язуванням умов, які забезпечують 
однієї зі сторін небудь переваги. 
 Деякі політологи як закономірність зовнішньої політики, розглядають 
циклічність розвитку світового політичного процесу. Прихильники цієї 
концепції вважають, що на певному історичному етапі міжнародні відносини 
зазнають впливу або навіть зумовлюються державами, які для своєї епохи є 
великими. Наприклад, з кінця ХV століття історики відзначають цикли впливу 
таких колоніальних держав як Португалія, Великобританія, Нідерланди. У ХХ 
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столітті в числі держав, які суттєво впливали або навіть у чомусь зумовлювали 
міжнародні відносини, називають США і СРСР, які створили двополюсну 
систему військово-силового, політичного, ідеологічного та економічного 
впливу. 
 Змагаючись з США, керівництво СРСР надмірно захопилося 
нарощуванням ракетно-ядерного потенціалу, гонкою озброєнь, створенням 
військово-промислового комплексу. Економіка ставала «самоедской». 
Асигнування на розрекламовані соціальні програми щорічно скорочувалися. 
Життєвий рівень став все більше відставати від якості життя населення 
промислово-розвинених держав. У цих умовах вплив центру стало недостатнім 
не лише для залучення у свою орбіту держав, що розвиваються, трудящих 
капіталістичного світу, але і для підтримки необхідних доцентрових сил 
всередині Союзу. Наростаючі відцентрові сили і зруйнували СРСР. 

 
2. Основні прояви кризи сучасної цивілізації. Роль міжнародних 

організацій в забезпеченні миру 
 

У сучасному світі налічується понад 60 значних соціально-політичних 
проблем. Серед них: 1. Загроза війни. 2. Криза пов’язана з народонаселенням. 3. 
Розрив між економічно розвиненими і економічно відсталами країнами. 4. 
Екологічна криза. 5. Криза пов’язана з розвитком людини (створення умов для 
її майбутнього, здоров’я, соціальний захист). 6. Криза, пов’язана з 
урбанізацією. 7. Загроза духовному середовищу суспільства.  

До глобальних політичних проблем сучасності належать: 1. Виживання 
людини, тобто сомозбереження життя світового співтовариства, захист 
цивілізації від загибелі. 2. Планетарна відповідальність усіх народів, націй, 
держав, класів, політичних партій, соціальних груп, індивідів за пом’якшення і 
вирішення глобальних політичних проблем. 3. Обов’язковість широкого 
міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних політичних проблем.  

Глобальні політичні проблеми детерміновані сучасними умовами 
матеріального суспільного виробництва, глобальними соціально-політичними 
суперечностями ядерно-космічної ери. Один з засобів вирішення проблем – 
комплексне вивчення, узагальнення і поширення національного і міжнародного 
досвіду як основа пошуку нових форм і засобів вирішення глобальних проблем, 
передавання такого досвіду майбутнім поколінням. Глобальні політичні 
проблеми є комплексними, тобтоо взаємозумовленими. Їх становлення і 
подальший розвиток можна вважати одним з підсумків взаємодії різних 
соціально-політичних, техніко-економічних, природніх процесів.  

Певну роль у забезпеченні миру відіграють міжнародні організації. 
Міжнародні організації – об’єднання держав, національних громадських 
організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального 
або глобального характеру, відвернення та врегулювання військових 
конфліктів. Розрізняють організації, які виступають за мир, розброєння та 
безпеку; за дотримання громадських прав; проти забруднення навколишнього 
природнього середовища; проти расизму. Особливе місце серед міжнародних 
організацій посідає ООН. Усі інші міжнародні організації поділяються на 
міжурядові та неурядові. Серед міжурядових ОПЕК, НАТО, СНД та ін. До 
неурядових міжнародних органзацій належать: Всесвітня організація 
профспілок, Грінпіс та ін. Міжнародні організації мають керівні органи 
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(асамблея, конгрес) та виконавчі органи (секретаріат, штаб-квартира), засоби 
відраховані на загальні потреби їх членами і бюрократичний апарат. Рішення 
міжнародних організацій мають рекомендаційний характер і підлягають 
ратифікації парламентами держав. Однак невиконаня рішень міжнародних 
організацій може викликати санкції. 

 
3. Напрямки зовнішньополітичної діяльності Української держави 
 
Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і 
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за 
загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.  

Україна проводить виважену, послідовну та цілеспрямовану 
зовнішньополітичну діяльність, відповідно, основні напрямки її зовнішньої 
політики в цілому залишаються незмінними з часу проголошення незалежності 
у 1991 році.  

Україна послiдовно й неухильно будує свою зовнiшню полiтику на основi 
беззастережного дотримання принципiв мiжнародного права, Статуту ООН та 
iнших мiжнародно-правових актiв. Така позицiя нашої держави закрiплена у 
схвалених Верховною Радою 2 липня 1993 р. «Основних напрямках зовнiшньої 
полiтики України» – концептуальним документом, на засадах якого базується 
та розвивається зовнiшньополiтична діяльність України.  

Визначається три основнi напрями зовнiшньої полiтики України:  
1. Розвиток двостороннiх мiждержавних вiдносин;  
2. Європейська iнтеграцiя;  
3. Багатостороння дипломатiя.  
У двостороннiх вiдносинах прiоритетними для України є вiдносини з 

сусiднiми країнами та стосунки зі стратегiчно важливими партнерами і 
впливовими державами свiту.  

В свою чергу європейська iнтеграцiя для України - це подальше полiтичне 
та iнституцiйне зближення з ЄС та еволюцiйне просування до кiнцевої мети 
iнтеграцiї до Європейського Союзу; адаптування українського законодавства до 
норм ЄС та Ради Європи як ключовий iнтеграцiйний елемент; поглиблення 
вiдносин України з НАТО як однiєю з основних складових всеохоплюючої 
системи європейської стабiльностi та безпеки.  

В рамках багатосторонньої дипломатiї можна видiлити такi прiоритетнi 
напрями зовнiшньополiтичної дiяльностi:  

– забезпечення ефективної участi держави у дiяльностi мiжнародних 
органiзацiй;  

– налагодження ефективного регiонального та субрегіонального 
спiвробiтництва, посилення ролi України в регiональних та субрегiональних 
органiзацiях, форумах i об'єднаннях;  

– активiзацiя дiяльностi в багатостороннiх домовленостях в галузi 
роззброєння, в т.ч. ядерного, заходiв довiри, у миротворчих та 
миропiдтримуючих операцiях, безпекових режимах i контрольних механiзмах. 

Для України національними інтересами постають раціональне 
державотворення і зміна суспільного ладу. В перхідний час досить різко 
загострюються суспільні проблеми і суперечності. У такій ситуації на перший 
план виходять державні інтереси, які не завжди збігаються з інтересами особи. 
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Найважливішим завданням для держави в системі національних інтересів є 
подолання кризи, розвиток і підтримка процесів соціально-культурного й 
духовного відродження як засади національної державності українського 
народу. В нинішній конкретно-історичний період державні інтереси України 
збігаються зі стратегічними завданнями щодо забезпечення ефективного 
функціонування суспільства, внутрішньої стабільності, соціальної злагоди, 
сприятливих міжнародних умові і колективної безпеки. Ці завдання 
випливають із політичної та економічної доцільності, одночасно вони постають 
і як національні інтереси України. Актуальним для влади є забезпечення 
запитів кожного члена суспільства, прав людини. За нинішніх умов будь-який 
уряд України ризикує втратити довіру і владу, якщо не знайде оптимальних 
засобів, форм і методів реалізації політики поєднання державних і особистих 
інтересів, а водночас – узгодження їх з національними інтересами нашої країни. 

 
ЛЕКЦІЯ 12. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС  
ТА СУЧАСНІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ 

 
1. Світові політико-ідеологічні доктрини 
2. Лібералізм і неолібералізм 
3. Консерватизм і неоконсерватизм 
4. Соціалізм і сучасна соціал-демократія 
5. Сучасний радикалізм 
6. Клерикальні напрямки в світовій політиці 
 
1. Світові політико-ідеологічні доктрини 

 
Категорія «політичний процес» характеризує сукупність видів політичної 

діяльності і відносин не тільки в рамках політичних систем, але також і в 
світовому співтоваристві. Внутрішні та міжнародні процеси взаємопов'язані 
між собою і взаємообумовлені. Поняття міжнародний політичний процес 
позначає сукупність дій і взаємовідносин суб'єктів світового співтовариства 
щодо реалізації своїх і загальних інтересів. Ці інтереси усвідомлюються 
насамперед у формі ідеології, хоча є й інші форми – релігія, мистецтво, наука та 
ін Ідеологічне відображення дійсності найбільш безпосередньо пов'язано з 
політикою. Від політичної свідомості суспільства залежить зміст і характер 
політичного процесу. 
 Термін «ідеологія» був введений в науковий обіг у XVIII столітті 
французькими вченим де Грасі. Він прагнув знайти у світосприйнятті логічні і 
психологічні основи політікі.В надалі в науці склалися різні погляди на це 
духовне явище. Більшість вчених визначають ідеологію як систематизовану 
сукупність ідей, що виражають інтереси, цілі і наміри великих соціальних груп 
– класів, націй, партій і т.інш. 
 Будь-яка ідеологія носить політичний характер, але поняття політична 
ідеологія вживається в специфічному сенсі – як сукупність поглядів соціальних 
груп на політичний устрій суспільства, на місце політики в суспільному житті. 
Політична ідеологія обгрунтовує домагання суспільних груп на владу або її 
використання і тому передбачає певну стратегію дій. Вона конкретизується в 
програмних документах партій, в заявах різних політичних сил, знаходячи 
чіткість, спрямованість на конкретні ситуації і владні механізми. 



 

 

 

41

 Політична ідеологія виконує ряд функцій: 
– Легітимація влади правлячих сил або права на владу опозиції; 
– Мобілізація та інтеграція громадян. Стимулювання цілеспрямованих дій 

з їх боку; 
– Компенсація соціальної незадоволеності надією на благополучне зміна 

соціального буття. 
 Оскільки політична ідеологія призначена для цільової і ідейної орієнтації 
політичної поведінки, розрізняються такі рівні її функціонування. Перший – 
теоретико-концептуальний. На ньому формулюються основні положення, що 
розкривають інтереси і ідеали класу, шару, нації, держави. Другий – програмно-
політичний. Тут соціально-філософські принципи і ідеали переводяться в 
програми, гасла та вимоги. Третій – актуалізований. Він характеризує ступінь 
засвоєння громадянами цілей і принципів даної ідеології і їх втілення в тих чи 
інших формах політичної участі. 
 У суспільстві відбувається безперервна взаємодія ідеологічних цінностей, 
обмін оцінками й судженнями. Цей процес сприяє народженню і розпаду 
ідеологій, синтезу ідеологічних течій, постійному ускладненню мотивацій 
політичної поведінки. Суперництво ідеологій завжди було безпосереднім 
вираженням боротьби класів, верств, груп. 
 Світова практика виробила безліч ідеологічних систем. Основні 
різновиди сучасної політичної ідеології – лібералізм, консерватизм, комунізм 
(марксизм-ленінізм), соціал-демократизм і фашизм. Кожна з політичних 
доктрин не лише має свої витоки, соціальну базу, теоретико-методологічні 
принципи і обстоювані соціально-політичні ідеї, певні політичні цінності й 
орієнтири щодо оптимізації різних сфер суспільного життя, а й намагається 
пропагувати свої цілі та ідеали, вимагає цілеспрямованих дій громадян щодо 
досягнення певної мети. 

 
2. Лібералізм і неолібералізм 

 
Лібералізм об’єднує прибічників парламентського ладу, заснованого на 

наступних принципах: всі люди вільні і мають однакові громадянські права; 
особистість і її права є основою будь-якого суспільства, права особи священні і 
обов’язок держави їх оберігати. Пошуки компромісу і досягнення консенсусу 
між індивідами, соціальними верствами і державою – основний зміст 
виконавчої і законодавчої влади. Лібералізм (від лат. liberalis – вільний) 
сформувався наприкінці XVII – початку XVIII століття як ідеологія людей, які 
краще за владу знають, що їм потрібно – наперед всього, ліквідація соціально-
політичної залежності від держави та станових привілеїв. В його основі лежать 
роботи Ш.Монтеск'є, Д.Локка, Т.Гоббса, А.Сміта, Т. Джефферсона та інших. 
Економічною основою лібералізму стали роботи А. Сміта, Д. Рікардо, які 
виступали за природнє право – за повний простір приватной іниціативи. Це 
право породило інши економічні права – необхідність вільного ринку, дії 
закону конкуренції. Політичні права повинні доповнювати і охороняти 
первинні природні права. Засновники. лібералізму віддавали пальму 
первинності громадянському суспільству, а не державі. Економічна свобода є 
базою політичної і цивільної свободи. 

 У основу первинного лібералізму закладений принцип свободи особи, яка 
стоїть вище всіх суспільних інститутів. На першому місці, по думці одного з 
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перших засновників ліберелізму Б.Констана, стоїть свобода економічної 
діяльності і право обирити та бути обраними мають заможні люди. Тільки в 
цьому разі існує відповідальність особистості як перед собою, так і перед 
суспільством. Таким чином, лібералізм завжди відстоював вимогу 
індивідуальної свободи, толерантність до поглядів і переконань інших людей, 
але тільки з точки зору майнового цензу. Наприклад, громадянські права в 
першій країні ліберальної демократії США жинки отримали у перший чверті 
ХХ століття, а негри – у повному обсязі після другої світової війни. 

 Лібералізм нашого часу досить гармонійно зв'язав у собі принципи 
гуманізму й індивідуалізму. Принцип свободи в економічній сфері трактується 
як свобода від обмежень з боку держави. Боротьба за свободу означала для 
лібералів боротьбу за обмеження всіх зовнішніх обмежень, що накладаються на 
економічну, фізичну й інтелектуальну свободу людини. Вони виступали проти 
усіх форм спадкової влади і станових привілеїв. На базі цих установлень була 
сформована ідея «держави - нічного сторожа», суть якої складається в тому, що 
держава повинна бути наділена лише мінімальними необхідними функціями, 
які забезпечують охорону порядку і захист країни від зовнішньої небезпеки. 
Саме в лібералізмі сформувалася ідея пріоритету громадського суспільства над 
державою. Поряд з цим, постійно існує думка, що ринкова система відносин не 
гарантує досягнення загального добробуту. Державний і суспільний сектор 
економіки повинні вносити вогомий вклад в стабільність єкономічного 
становища людей. 

В сфері державного будівництва виділяються ідеї обов’язкового поділу 
влади і наявності парламентаризму. Для лібералізму характерні ідеї 
багатопартийності, плюралізму ідеологій, захисту ідей демократії, розширення 
прав місцевого самоврядування. Між тим, значення держави і державного 
апарату весь час зростае Найбільше повно ідеї лібералізму знайшли в практиці 
англо-саксонських країн і США. У США індивідуалізм розглядається як 
головний принцип устрою суспільства. Самостійність і опора на власні сили, 
свобода конкуренції - головні установлення американського способу життя. 
Виникнення лібералізму тісно пов’язане з розвитком капіталізму, буржуазними 
революціями. 

Будь яка ідеологія змінюється під впливом економічних, політичних, 
соціальних умов. Ідеологія лише тоді життєздатна, якщо вона реагує на зміни в 
навколишньому світі. Ідеї, що були вкрай необхідними в ХVIII-XIX ст., 
морально застаріли на початку ХХ ст. зокрема. Капіталістичний світ у перший 
половині ХХ ст. розвивався в економічному сенсі дуже нестабільно. Активно 
розвивався монополізм, що як наслідок приводило до занепаду дрібного і 
середнього бізнесу, до безробіття . Все це вело до соціальної невпевнонисті.. 
Під впливом цих негараздів починається перегляд окремих сторін ліберальної 
концепції і з’являється неолібералізм, що об’єднав в собі класичні цінноти 
лібералізму і нові вимоги часу до соціально-економічного розвитку. Його 
формування в 30-х р. ХХ ст. пов'язують із «новим курсом» Ф. Рузвельта. 
Неолібералізм скорегував ряд важливих установлень своєї ідеології. Зокрема, 
неолібералізм визнає необхідним деяку участь держави в регулюванні 
економічних відносин, проведенні активної соціальної політики. Неолібералізм 
проголошує ідею державного захисту підприємництва, ринку і конкуренції від 
монополізму, ідею соціального захисту громадян, забезпечення рівних 
соціальних можливостей у здійсненні основних прав людини. Він виступає за 
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обмеження влади монополій, розподіл матеріальних благ через систему 
податків і державних соціальних програм на користь нижчих прошарків 
суспільства. Неолібералізм вважається ідеологічною платформою 
Демократичної партії США.  

В основу неолібералізму покладені ідеї англійського економіста Д. Кейнса. 
Серед неолібералів – Ф. Хайєк, Дж. Гелбрейт, Р. Даль, Ф. Д. Рузвельт. Зміст їх 
новаций міститься в наступному: доктрина природних прав людини передбачає 
механизм вільного ринку, але за активної регулюючої ролі держави з метою 
підтримки сприятливих умов для конкуренції. Максимально необхідні 
політична і духовна свобода громадян, звільнення особи від колективного 
контролю, пріоритет прав людини перед інтересами соціального слою, класу, 
держави, свобода політичного вибора. 

До функції держави відноситься захист підприємництва, ринку і 
конкуренції від монополізму, розробка загальної стратегії економічного 
розвитку; соціальний захист громадян: безплатна освіта, державна медична 
допомога, створення системи соціального забезпечення; забезпечення рівних 
соціальних можливостей у здійсненні основних прав людини. Суперечки в 
ліберальній середі з приводу ролі держави і зміщення, таким чином, політичних 
пріоритетів привели до повернення частини лібералів на позиції класичного 
лібералізму і переходу до табору консерваторів. Суспільство на думку сучасних 
нових лібералів повинно підвищувати рівень соціальної захищеності всіх 
громадян, здійснюючи, при необхідності, соціальну допомогу. Підкреслюється 
необхідність колективної дії в соціально-політичній сфері в рамках 
демократичних законів. Позиції сучасних лібералів явно зближуються з 
позиціями соціал-демократів. 

Вищою метою лібералізму була ідея індивідуальної свободи. Ліберальне 
розуміння свободи включає гарантію прав особи, захист від сваволі влади, 
можливість впливати на рішення влади. Найважливіше твердження 
лібералізму – це необхідність встановлення балансу між суспільством і 
особистими інтересами людини. Країною класичного лібералізму вважають 
США. Сучасний ліберальний рух включає понад 100 партій з чисельністю 
понад 3 мільйони членів. Більшість ліберальних партій об’єднані у Ліберальний 
Інтернаціонал, створений ще у 1947 р. В Україні ліберальний напрям в чистому 
виді не існує. Його прихильники виступають за формування вільного ринку, 
забезпечення умов для різних форм економічної діяльності, розвиток 
конкуренції. 

 
3. Консерватизм і неоконсерватизм 

 
Консерватизм (від лат. conservo – зберігаю). У якості визначення термін 

використовується для найменування як ідейно-політичної доктрини, так і 
політичної практики, що спрямована на захист старих догм і соціальних 
інститутів. В побутовому розумінні під консерватизмом часто розуміють 
притаманний певним категоріям людей страх перед майбутнім, небажання змін. 
Так певним консерватизмом завжди відрізняється старше покоління від 
молодшого. Консерватизм, як політична ідеологія і практика суспільно-
політичного життя, зорієнтований на збереження і підтримання існуючих форм 
соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад. 
Історично консерватизм виступав опонентом лібералізму на всьому шляху їх 
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співіснування. Виник як ідеологія, що відстоювала ідею непорушності 
установлених Богом порядків, під час буржуазних революцій XVII-XVIII ст. 
Творцями ідеології консерватизму були Э. Берк, Ж. Де Местр, Л. де Бональд. 
Вони сформулювали основні принципи консервативної ідеології – стабільність, 
незмінність моральних та суспільних традицій і ціннот, відказ від 
революційного нового, опір на релігійне та патріархальне буття, еволюційні 
зміни. Хоча історично консерватизм виникнув як феодальна ідеологія, його 
соціальна база достатньо велика. Консерватизм виражає ідеї й погляди тих 
соціальних верств, становищу яких загрожують об'єктивні тенденції суспільно-
історичного і соціально-політичного розвитку.  

Ця ідеологія базується на визнанні непорушності сформованого порядку 
речей. Тому в основі консерватизму лежить традиціоналізм – ідея зберігання 
традиційних цінностей пов'язаних із сім'єю, релігією, становими 
розмежуваннями. Політичні принципи варто пристосовувати до звичаїв, 
національних традицій.  

Отже, консеватизм – це політична ідеологія, яка орієнтується на 
збереження, підтримання існуючих форм економічного, соціального, 
політичного життя, традиційних духовних цінностей. 

Вперше термін “консерватизм” був вжитий французським письменником 
Ф.Р.Шатобріаном для позначення ідеології аристократичних прошарків 
населення під час Великої Французської революції. Оформлення ідей 
консерватизму в цілісну систему поглядів здійснили англійський політичний 
діяч Е.Берк, французські дослідники Ж.Местр та Л.Бональд. Праця Е.Берка 
“Роздуми про Французську революцію” (1710 р.) – одне з 
найфундаментальніших досліджень про ідеологію консерватизму. Саме в цій 
праці виведено систему цінностей консерватизму, до яких автор 
відносить: релігійні та духовні цілі політичної діяльності; культ моралі; культ 
традицій, національної культури, патріотизму; авторитет церкви, сім’ї, 
школи; пріоритет інтересів держави над інтересами індивіда; сильна ієрархічна 
держава; прагматизм, здоровий глузд, скептицизм; поступовість і обережність 
процесу соціальних змін; спадковість розвитку; історична єдність минулого, 
сьогодення і майбутнього; свобода і відповідальність. 

Основними ідеями класичного консерватизму є: визнання обмежених 
можливостей людського розуму у пізнанні суспільства та недосконалість 
людської природи; в економічній сфері акцент робиться на розвиток 
приватного підприємства, недоторканість, святість приватної власності; в 
політичній сфері основним завданням державної влади є підтримка законності 
та правопорядку в суспільстві; ставлення до Конституції (а спочатку до 
монархії) як до Богом даного порядку; переконаність про вроджену нерівність 
людей та первінність держави щодо громадянського суспільства; 
функціонування суспільства регулюють не тільки закони, а й звичаї; існування 
аристократії, еліти є запорукою розумного суспільного устрою; політика 
підпорядкована релігійній моралі. 

 Дж.Берклі, Д.Юм підкреслювали, що не революційні перетворення, а 
лише еволюція добре налагоджених соціальних інститутів може досягнути 
примірення нерівних інтересів і спрямувати суперечливі індивідуальні дії на 
досягнення соціальних цілей. Всі представники консервативної думки 
вказували, що існує певна система цінностей і в спробах реформувати 
політичний лад треба діяти в межах цієї системи. Механічний перенос навіть 
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найдосконалішої політичної системи на чужорідний грунт призведе до розколу 
в суспільстві і знищенню держави. Консерватори дотримуються концепції 
спадковості і оновлення соціальних зв’язків. Будь-яка реформа має поступово 
входити в життя суспільства і виникати лише тоді, коли з’являться базисні 
підстави для її проведення. 

На відмінність від лібералів консерватори є захисникками держави, для 
них інтереси спільноти вище, ніж права окремої людини. Вони є рішучими 
противниками соціальної рівності людей. 

З індустріальним розвитком суспільства зміст ідеології змінюється. 
Спочатку консерватизм частково становиться на позиції раннього лібералізму в 
сфері недоторканості економічних і майнових інтересів людини з боку держави. 
Після світової війни консерватизм перетерпів ряд істотних змін. Як і ліберали, 
вони починають боротись за свободу ринку, конкуренції, потребували 
обмежити втручання держави в економіку. У 70-х рр. ХХ століття виникає 
неоконсерватизм. Неоконсерватизм є потужною ідеологією в багатьох 
державах: до нього належать республіканці у США, торі у Великобританії, 
голісти у Франції, християнські демократи у Італії, ФРН . Він сформувався на 
базі протистояння неоліберализму і соціалізму – їх цінностям вони 
противопоставили свої – авторітет влади, необхідність громадянської 
стабільності, соціальний контракт та солідарність, сусідську взаємодопомогу. 
Неоконсерватизм сприйняв ідею про можливість раціонального аналізу 
суспільства. Він поєднує в собі дві основні риси: повагу до ідей класичного 
лібералізму з його ідеєю вільного індивіду і традиційну для консерватизму ідею 
цінності релігії, сім’ї, закону, традицій тощо. Признаючи в принципі 
необхідність втручання держави в економіку, консерватори потребують 
обмеження такого втручання. Антиэтатизм є визначальною рисою ідейно-
політичних установлень неоконсерватизму.  

Основні ідеї неоконсерваторів: збереження в суспільстві сильної позиції 
держави при вільному розвитку великого бізнесу; допуск до політичної влади 
лише представників елітних прошарків суспільства; сила державної влади – в її 
професіоналізмі та моральності; у міжнародних відносинах на першому плані 
повинні домінувати національні інтереси, насамперед, економічна 
зацікавленість. Головною соціальною опорою неоконсерватизму став 
шгвидкозростаючий середній клас. Соціальна політика спрямована на 
звертання широких соціальних програм допомоги малозабезпеченим 
прошаркам. Кожен повинен заробляти сам і не брати на забезпечення невдах та 
гультяїв – така риторика принесла успіх на певному етапі.  

В цілому, консерватизм не суперечить ідеї розвитку, а лише прагне, щоб 
розвиток був органічним і майбутне не знищувало минуле. Російський вчений 
М.Бердяєв писав: “Нещасна доля тієї країни, в якій немає здорового 
консерватизму, закладеного в самому народі, нема вірності, нема зв’язку з 
пращурами”. 

 
4. Соціалізм і сучасна соціал-демократія 

 
Соціалізм ( від латинського socialis – суспільний) – ідейно-політична 

течія, що стверджує ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільній 
власності в її різноманітних формах, відсутності експлуатації, справедливому 
розподілу, матеріальних благ і духовних цінностей в залежності від затраченої 
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праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості. Виділяються два 
найголовніші підходи до соціалізму: марксистсько-ленінський та соціал-
демократичний. 

Теоретичними засадами соціал-демократії є роботи Ф.Лассаля, 
К.Каутського, Е.Бернштейна. Великий вплив на формування принципів 
соціал-демократії здійснили ідеї французького вченого П.Ж.Прудона, який 
пропонував організувати соціалістичне суспільство на основі дрібнотоварного 
приватного виробництва. Зокрема, в роботі «Що таке власність?» він 
пропонував знищити велику приватну власність шляхом розділу великого 
капіталу і в майбутньому суспільстві перейти до системи обміну послугами і 
товарами. В наступних своїх роботах П.Ж.Прудон переглянув частину своєї 
концепції і запропонував, як основу для своєї моделі суспільства, 
дрібнобуржуазну приватну власність та свободу конкуренції. Він 
обґрунтовував необхідність поступових економічних реформ, кінцевою метою 
яких є перетворення капіталізму в асоціативне суспільство дрібних 
підприємців. Таким чином, Прудон заперечував необхідність класової боротьби 
пролетаріату і виступав проти об’єднання робітників в політичні організації. В 
кінцевому результаті він прийшов до висновку про необхідність знищення 
держави, адже жодна держава, за його думкою не буде захищати інтереси 
робітників. Ідея П.Ж.Прудона щодо знищення держави була використана в 
анархічній ідеології, за якою повинен здійснитися перехід від політичного 
регулювання до промислового. Устрій, коли зникне політична влада, а все буде 
визначати економічна доцільність, сам П.Ж.Прудон назвав «анархією».  

На межі ХІХ – початку ХХ ст.. Є.Бернштейн (1850-1932), ідеолог 
реформізму і ревізіонізму, проаналізувавши процес переходу капіталізму в 
монополістичну стадію, зробив ряд висновків, які кардинально розходилися з 
ленінськими. В праці «Проблеми соціалізма і завдання соціал-демократії» 
(1899) він сформулював основні напрями ревізії марксизму. Ревізіонізм (від 
лат. revisio – перегляд), по Леніну, це одна з форм ідеології дрібної буржуазії та 
середнього класу. В економічній теорії Бернштейн зробив висновок, що 
монополізація капіталізму веде до зростання чисельності робочого класу і 
слоужбовців різного роду і не веде до краху капіталістичних відносин. Ідея 
знищення приватної власності не є слушною, бо ніяка модель державного 
планування не може замінити механізму ринкової конкуренції. Він виступив за 
збереження приватної і різних колективних форм власності.  

В політичній сфері Бернштейн обґрунтував роль соціал-демократичної 
партії – як партії соціальних реформ. З одного боку, він не заперечував класової 
боротьби, а з іншого, – абсолютизував тезу мирного вростання капіталізму в 
соціалізм. Соціалізм – це не частина комуністичної формації, а самостійна 
формація, яка не має чітких контурів. Під впливом часу , технічних і наукових 
змін уявлення про зміст соціалізму у людей змінюються. Головною ознакою 
соціалізму має бути не критерій наявності власності, а ступінь захисту 
державою працівників. „Кінцева мета – ніщо, рух – все” – головний девіз 
ревізіонизму. Змістом революційної діяльності визначалася легальна політична 
боротьба за допомогою реформ і тиску на панівні класи. Бернштейн заявив, що 
демократія і загальне виборче право знищують підгрунтя для класової 
ворожнечи. 

Другий крупний теоретик і діяч соціал-демократії К.Каутський (1854 – 
1938) доказував, що за допомогою держави можливо побудувати 
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«демократичний соціалізм».До 20-х років він зробив багато для популяризації 
ідей  соціал-демократії і мав вплив в пролетарському русі. Жовтневу 
революцію в Росії він зустрів досить вороже, бо на цей час відмовився від ідеї 
диктатури пролетаріату і класової боротьби. Він був переконаний, що 
політична практика більшовиків приведе до нищивних результатів в лавах 
міжнародного пролетарського руху. Теоретичні основи соціал-демократії, 
закладені в працях вчених - марксистів ХІХ ст., в практичній діяльності 
сучасної соціал-демократії дещо трансформувались, в тому числі і під впливом 
суспільних потрясінь першої половини ХХ ст. В програмі сучасної соціал-
демократії соціалізм – це не конкретний суспільний устрій, а процес 
упровадження соціальної справедливості в громадське життя.  

Соціал-демократи відстоюють пріоритет мирних, еволюційних засобів 
досягнення рівності, ідея про поступове реформування буржуазного 
суспільства пов'язана з пропагандою соціального партнерства. Вони 
виступають за активне втручання держави в економіку, перерозподіл прибутків 
на користь незаможних прошарків, розвиток державного сектора економіки, 
численні соціальні програми. 

Соціал-демократичний підхід характеризується наступними рисами: рефор
мування капіталізму із збереженням принципа недоторканості приватної 
власності; соціальне партнерство різних класових прошарків; досягнення 
вищого рівня соціальної рівності і справедливості; забезпечення росту 
середнього класу.  

Практичне впровадження політики соціал-демократії в деяких країнах 
(Німеччина, Швеція) призвело до досягнення достатньо високого рівеня життя 
населення. Проте в 80-90-х рр. виникли проблеми монополізації в економіці, 
зростання бюджетного тягаря для пересічних громадян, зростання впливу 
бюрократії в державі і соціал-демократи в ряді країн втратили колишній вплив. 
Проте продовжує існувати Соцінтерн, що об’єднує понад 100 соціалістичних 
партій - як правлячих, так і опозиційних в різних країнах. На сьогодні соціал-
демократична доктрина є дуже поширеною в країнах Західної і Північної 
Європи. Існує і християнський підхід до соціалізму, який проповідує ідею 
позбавлення трудящих від експлуатації і бідності шляхом морально-релігійного 
самовдосконалення, збереження приватної власності, засудження класової 
боротьби і соціальних революцій. 

Концепція демократичного соціалізму. Таким чином, у ХХ ст. чітко 
виділилася розбіжність між комуністичним і соціал-демократичним напрямком. 
Теоретики ліберальної гілки соціал-демократії У.Пальме, В.Брандт, 
Б.Крайский, Ф.Міттеран та інші визнають в марксизмі тільки гуманістичні 
цінноти, повністю заперечуючи диктатуру пролетаріату і революційні методи 
боротьби. В 50-ті роки ХХ ст. у Західній Європі сформувалися принципи 
демократичного соціалізму. По-перше, як вже вказувалось, соціалізм як 
суспільний лад не є метою чи ідеалом, це поступовий розвиток суспільства 
шляхом економічних і соціальних перетворень. З розвитком суспільства 
уявлення про соціалізм змінюються , незмінним залишається головний критерій 
– рівень соціальної захищенності та добробуту усіх громадян держави. По-
друге, відмова від комунізму як формаційного поняття. По-третє, соціал-
демократи вважають, що на сучасному етапі капіталізм настільки 
трансформувався, що не має потреби його знищувати. Змішана економічна 
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система сучасного суспільства може керуватись надкласовою державою, яка, 
проводячи ефективну соціальну політику в інтересах середнього класу, з часом 
трансформує капіталізм в соціалізм. Таким чином, в їх розумінні, соціалістична 
модель суспільства – це єдність ринкової економіки, гнучкого планування, 
демократії і ефективної соціальної політики держави.  

Сучасний демократичний соціалізм характеризується визнанням 
принципів надкласової, загальнолюдської етики; солідарністі і класового миру 
всіх соціальних груп та індивідів; рівністю соціальних можливостей, гармонією 
суспільних, групових та індивідуальних інтересів; взаємодопомогою і 
братерством. Приватна власність визнається природним фактором 
соціалістичного суспільно-економічного ладу. Кардинально розходяться 
погляди комуністів і соціал-демократів на функції держави. На думку соціал-
демократів держава повинна не регламентувати всі сторони життя, а 
висловлювати інтереси всієї нації, тобто стати органом контролю і регулювання 
соціальних, класових і економічних суперечностей.  

На сьогодні вплив соціал-демократів у більшості країн світу не 
зменшується. Одночасно, їх ідеологія набуває нових рис. А саме: підсилюється 
визнання ролі приватного сектору, під впливом зростання авторитету 
неоконсервативної доктрини у суспільстві в соціал-демократичних концепціях 
підсилюється етичний акцент – звернення до ідей особистої свободи, гуманізму 
праці, солідарності громадян. Більше уваги приділяється соціальній політиці, 
розробці нових концепцій соціалізації суспільства. Менш антагоністичними 
стали відносини з іншими ідеологіями, зокрема лібералізмом, розширюється 
соціальна база – соціал-демократи орієнтуються не тільки на робітничий клас, 
але і на середні прошарки суспільства.  

Між тим, сама соціалістична модель розвитку знаходиться у своєрідному 
стані кризи, бо на практиці існує багато розбіжностей між теорією та 
практичним втіленням ідеї поступової трансформації капіталізму в соціалізм .  

Так, з кінця 60-х років в світі розвивається так званий рух «нових лівих». 
Особливої ваги він досяг у країнах Латинської Америки. Теоретичною основою 
цього руху стали ідеї Д.Кон-Бендита, Г.Маркузе та інших. Прибічники цієї течії 
вважають, що оскільки, на сучасному етапі розвиток буржуазного суспільства 
позбавив робітничий клас його революційності, а класові конфлікти згладились 
і поступились місцем конфліктам між тими хто керує і тими, ким керують, то 
ідеї соціалізму і комунізму застаріли. «Нові ліві» стверджують, що ідеї соціал-
демократії аморальні, держави як основний елемент політичної системи 
повинні щезнути, а формою організації суспільства мають бути комуни. 
Політичні партії – це атавізм, повинні існувати широкі суспільні рухи, метою 
котрих повинно стати поступове завоювання політичної влади. Головний центр 
своєї боротьби вони бачать в розробці нової системи етичних цінностей на 
противагу цінностям буржуазним. По-новому, ставиться питання про шляхи і 
засоби соціальних перетворень. «Нові ліві» вважають, що економічні і 
політичні перетворення повинні бути тісно пов’язані з етично- моральним 
перетворенням суспільства. Щоправда, конкретної політичної програми дій в 
«нових лівих» немає. 
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5. Сучасний радикалізм 
 

Радикалізм (від латинського radikalis – докорінний) – ідейно-політична 
течія, яка обстоює розрив з визнаною традицією, спрямована на рішучу, 
докорінну зміну методів політичної діяльності, основних інститутів політичної 
системи суспільства або негайне здійснення інших політичних цілей. Як 
політична течія радикалізм виник у ХІХ ст. Його представники вимагали 
проведення демократичних реформ при збереженні соціально-економічних 
основ самого ладу. 

Соціального опорок» радикалів е дрібні і середні власники, що 
дотримуються республіканських і антиклерикальних поглядів, частина 
ліберальної інтелігенції, заможне селянство, середнє чиновництво. 

Радикалізм як політичну течію характеризують: стійке надання переваги 
рішучим методам перетворень, динамічні зміни поглядів і дій; звернення до 
простих форм вирішення складаних проблем, прагнення до форсування подій; 
забезпечення диктаторських методів; обстоювання демократичних перетворень 
без врахування меж підтримки їх масами; прагнення поліпшити соціальне 
законодавство; розширення інтеграції, насамперед західноєвропейської; 
розвиток міждержавних відносин без дискримінації тощо. 

У країнах Східної Європи організаційні структури радикалізму не 
склалися, однак як позиція, напрям суспільно-політичної думки, методи дій, 
політичної діяльності він має свої особливості.  

 Радикалізму політики сьогодні властиві пошук простих способів 
розв’язання складаних проблем; прагнення твердо запрограмувати зміни; 
абсолютизація можливостей раціонального управління; намагання форсувати 
події, що призводять до розриву між засобами і цілями політичної дії (цілі 
можуть бути шляхетними, засоби реалізації – безчесними); стійке тяжіння до 
використання крайніх засобів політичної дії, що породжує імпульси до 
насильства, віру в ефективне розв’язання за його допомогою будь-яких 
політичних проблем; прояви правового нігілізму, що розглядається як вияв 
свободи, політичний запас та інш.  

 
6.  Клерикальні напрямки в світовій політиці 

 
Клерикалізм (від лат. clericalis – церковний) – ідеологія і суспільно – 

політична практика здійснення церквою, релігійними, політичними партіями та 
іншими релігійними організаціями системи заходів на конфесійній ідеологічній 
основі, спрямованих на досягнення домінуючої ролі релігії й церкви в різних 
сферах суспільного життя, а також на створення теократичної держави як 
необхідно умови врятування людства. 

Клерикалізм, як політичний напрямок, склався в XIX ст. Його ідеї 
поширилися у всьому світі, справивши серйозний вплив на суспільно-політичне 
життя. В багатьох країнах, поряд з релігійними організаціями, були створені 
конфесійні політичні партії, профспілки, жіночі та молодіжні об'єднання. Вони 
зміцнили позиції клерикалізму. 

Релігійних переконань і нині дотримується більша частина людства. Серед 
конфесій (віросповідань) найбільш впливовим є католицтво, що його визнають 
майже 600 млн чоловік з усіх континентів. Понад половина з них – у країнах 
Латинської Америки і США. Католиками є населення семи 
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західноєвропейських країн: Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Австрії, Бельгії 
та Ірландії. Католики становлять значну частину населення і в 
східноєвропейських країнах: Угорщині, Чехії, Словаччині та Польщі, багатьох 
країнах Азії та Африки. 

Ідейно-політичним центром католицизму є Ватикан. Його соціальна 
доктрина була розроблена в енцикліці папи Льва XIII «Про нові речі», що була 
опублікована в 1891 р. Згідно з цією енциклікою ідеальна модель соціального 
устрою має створюватися на основі християнської демократії, яка передбачає 
співробітництво між класами й народами, ліквідацію протиріч між працею й 
капіталом. У 1991 р., рівно через 100 років після виходу попередньої енцикліки, 
папа Іоанн Павло II випустив нову, ювілейну енцикліку «Сотий рік», в якій 
проголосив подальший розвиток соціальної доктрини Ватикану, 
сформулювавши права й свободи людини та обгрунтувавши необхідність участі 
католицької церкви в захисті цих прав, зміцненні й поглибленні християнської 
демократії. 

З нових позицій розглядає ця енцикліка і ставлення церкви до 
загальнолюдських проблем, визнаючи необхідність зміцнення солідарності між 
всіма народами, між віруючими і атеїстами в ім'я збереження миру на Землі. У 
зв'язку з цим засуджуються війни, використання зброї масового знищення 
тощо. 

Оновлення соціальної доктрини Ватикану виявилося також і в 
розширеному тлумаченні принципу свободи совісті, надання католицькій 
церкві права розвивати контакти з іншими релігіями та віросповіданнями. 
Відтак, хоч католицька церква продовжує визнавати істинним (правомірним) 
лише своє релігійне вчення, вона встановила дійове співробітництво з іншими 
християнськими віросповіданнями й релігіями. 

До світових релігій, які справляють серйозний вплив на політичні процеси 
й суспільне життя, належить іслам. Його послідовники – понад мільярд 
мусульман – проживають у 52 країнах Азії та Африки і проголосили іслам 
основою своєї державності. Ці країни дотримуються різної політичної 
орієнтації, в них склалися й різні структури влади: абсолютистсько-теократичні 
режими (Саудівська Аравія та інші), конституційні монархії (Йорданія, 
Марокко, Малайзія та інші), республіки (Іран, Пакистан, Лівія та інші). 

У 70-х роках, особливо після перемоги національно-визвольної «ісламської 
революції» в Ірані, в країнах мусульманського Сходу помітно зріс вплив 
ісламу: масовими стали релігійні свята, посилилося відвідування святих місць, 
активну діяльність розгорнули партії та рухи, що виступають за повернення до 
«ісламських цінностей» в політиці, економіці та культурі. 

Духовні й політичні лідери широко використовують іслам для впливу на 
віруючих. «Оновлений» ісламський соціальний порядок пропагується як 
«третій» шлях розвитку. За цим порядком передбачається надати державі роль 
стримуючої сили, міцного бар'єра на шляху проникнення західного й східного 
впливу, ідей та культур, з якими мусульманські народи зв'язують свої біди, 
зростання злиденності й безправ'я. 

Як свідчить суспільна практика, будь-яка ідейно-політична течія 
намагається справити як найсильніший вплив на людей з метою залучення до 
себе максимальної кількості прихильників. Через це різні політичні течії 
неминуче змагаються між собою, сподіваючись відштовхнути одна одну на 
узбіччя суспільного життя. Але взаємовідносини різних ідейно-політичних 
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течій неможливо звести лише до боротьби. Між ними відбувається ніби 
постійна дискусія з приводу суспільних проблем, що в ній вони взаємно 
впливають одна на одну і взаємозбагачуються. Тому взаємне збагачення різних 
ідейно-політичних течій можна розглядати передовсім як взаємодію, що 
включає в себе різні елементи і процеси. 
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