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1. Поняття демократії: форми та принципи. 

Один із найважливіших критеріїв зрілості суспільства - ступінь його  

демократичності (рівень демократії). В соціальному розвитку демократія є найефективнішим 

способом реалізації суперечностей, вдосконалення й гармонізації суспільства. 

      Демократія - форма державно-політичного устрою суспільства, яка  

грунтується на визнанні народу джерелом і носієм влади, на прагненні забезпечити 

справедливість, рівність, добробут усіх людей, що населяють певну державу. 

Виникла демократія разом з появою держави. Вперше це поняття згадується в працях 

мислителів Давньої Греції (Геродот). 

      Для утвердження демократії необхідна висока політична культура  

населення, і саме в процесі демократизації така культура формується. 

 Форми демократії: 

     - пряма (безпосередня) демократія - порядок, за якого рішення  

ухвалюються на основі безпосереднього і конкретного виявлення волі та думки усіх громадян 

(вибори, референдуми, плебісцити, обговорення законопроектів, опитування громадян); 

          - представницька демократія - порядок розгляду і вирішення державних і громадських 

питань повноважними представниками населення (виборчими або призначеними). 

           Найважливіша серед ознак демократії - можливість громадян брати реальну участь в 

управлінні, у вирішенні державних і громадських справ. 

 Моделі сучасної демократії: 

- ліберальна (ототожнення народу як джерела влади з індивідом; визнання особистості 

первинним і головним джерелом влади); формальний характер розуміння демократії; 

парламентаризм; обмеження компетенції і сфери впливу держави; розподіл влади; обмеження 

влади більшості над меншістю); 

- колективістська  (визнання народу єдиним однорідним цілим; відсутність 

суперечностей у середовищі народу; колективістське розуміння свободи); всепрониклий 

характер влади; загальна політична мобілізація; декларування соціальної демократії); 

- плюралістична (наявність багатоманітних інтересів, група – головний елемент); 

конституціалізм; розподіл влади; індивідуальна свобода, права людини, автономія меншості).  

          Один із головних критеріїв демократичності суспільства - наявність фундаментальних прав 

і свобод людини. Справжній демократизм вимагає усунення дистанції між проголошеними  правами 

та їх реальним втіленням. 

          Принципи демократії: 

- влада більшості; 

- плюралізм; 

- рівність; 

- поділ влади; 

- виборність; 

- гласність; 

- контроль. 
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     Для демократизації суспільства важливим є вироблення дієвих засобів  

боротьби з бюрократизмом: 

- розвиток реальної критики; 

- радикальне зміцнення законності і правопорядку; 

- створення ефективного механізму своєчасного самооновлення політичної системи. 

      Великою загрозою для демократії є вульгарне ототожнення її з  

уседозволеністю та безвідповідальністю. Платон застерігав, що найбільша свобода може 

перетворитись на жорстоку тиранію, якщо народ стає юрбою, охлосом, натовпом, що керується лише 

інстинктом. Демократія має спиратись на законність і владу, що її забезпечує. 

 

2. Види виборчих систем. 

Кожен громадянин залежно від конкретних обставин, особистих потреб і можливостей 

вибирає для себе конкретну політичну роль або ролі. Звичайно, що не всі бажають зробити політику 

своєю професію. Проте існує вид  політичної діяльності, у якій бере участь, як правило, більшість 

населення. Це вибори, що визнаються в розвинутих країнах оптимальним способом формування і 

відновлення державної влади і місцевого самоврядування. 

Вибори до різного роду центральних і місцевих представницьких установ є одним із 

елементів демократії.  

Вибори – встановлена законом державно-правова процедура, під час якої громадяни 

віддають свої голоси за кандидата або партію, у результаті чого їхня воля формує виборний 

(представницький) орган влади або обирається (займає свій пост) конкретна посадова особа – 

президент, мер міста, суддя. 

Слід зауважити, що вибори є повноцінними та реальними лише за умови, що в 

конкурентній боротьбі брали участь два і більше кандидати або декілька партій. 

Класифікація виборів: 

- загальнонаціональні, регіональні, місцеві; 

- парламентські, президентські, муніципальні; 

- прямі і непрямі (непрямі і багатоступеневі); 

- чергові і позачергові; 

- додаткові і часткові. 

Світова практика функціонування демократичних держав знає кілька варіантів виборчих 

систем. 

Чинники, що впливають на існування тієї чи іншої виборчої системи: 

- характер домінування в суспільстві і часова тривалість демократичної традиції і політичної 

культури; 

- врахування національних і місцевих особливостей народного представництва; 

- наявність однопалатної або двопалатної структури парламенту; 

- наділення парламенту функцією формування уряду або тільки законотворення. 

Виборча система – встановлений конституцією і законодавством порядок визначення 

результатів прямих виборів. 

Види виборчих систем: 

- мажоритарна (фр. majorite – більшість) – перемагає кандидат, який одержав більше голосів, ніж 

його суперники; розрізняють мажоритарні системи абсолютної (50 % + 1 голос) та відносної 

більшості; мажоритарні виборчі системи можуть бути одномандатними (територія країни 

поділяється на округи, від кожного обирається по одному депутату - США, Канада, Франція), 

багатомандатними (кожен виборець має стільки голосів, скільки обирається депутатів від цього 

виборчого округу; вирішується питання «найкращого» кандидата - Нова Зеландія), 

префенційними (виборець проводить рейтинг усіх кандидатів доти, доки необхідна кількість 

кандидатів не набере абсолютної більшості голосів - Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди); 

- пропорційна – розподіл депутатських мандатів здійснюється пропорційно до кількості голосів, 

поданих за кожну з партій у багатомандатних виборчих округах; передусім голосують за партії, 

які представлено списком кандидатів - Австрія, Данія, Італія, Швеція; 

- змішана – комбінація елементів пропорційної та мажоритарної систем; наприклад, Німеччина – 

одна половина депутатів обирається за принципом одномандатної мажоритарної системи, інша – 

за пропорційною; у першому випадку використовується бар’єр для блокування партій, які 



 3 
наберуть менше 5 %; це сприяє стабільності, тому що прихильники «малих» партій, змушені 

голосувати за одну з «основних»; 

- куріальна – там, де існує проблема забезпечення представництва у парламенті нечисленних 

етнічних або соціальних груп; для кожної курії передбачаються норми представництва і 

відповідно до них створюються виборчі округи - Зімбабве, Фіджі. 

В сучасних умовах конкурентна боротьба між політичними суперниками багато в чому 

нагадує традиційний ринок, де індивідуальні «покупці» (виборці) стоять перед проблемою вибору 

«товару» (претендентів на владу), тому часто стають жертвами політичного маніпулювання. В таких 

умовах обізнаність в політичних проблемах та процесах стає запорукою самостійності в оцінках 

дійсності.  

 

3. Політична діяльність та участь громадянина в управління суспільством. 

 

Найголовнішим компонентом політичної системи є людина. 

Суб’єктом політики можуть бути особистість, організація чи суспільна група, які здатні творити 

політику та ініціювати істотні зміни в політичних відносинах. Під творенням політики розуміють 

постійну і певною мірою самостійну  участь у політичному житті відповідно до власних і суспільних 

інтересів,  вплив на поведінку та стан інших суб’єктів. 

 Здатність творити політику характеризують терміном політична суб’єктність, яка залежить 

від об’єктивних можливостей діяти (обмежених структурою політичних сил і рівнем розвитку 

суб’єкта) і суб’єктивних можливостей (мотивації, знання, уміння, послідовність дій). 

 Суб’єктів політики класифікують за ознаками: 

- інтересом, який вони прагнуть реалізувати через політичну владу; 

- соціально-становою належністю; 

- соціально-професійною належністю; 

- належністю до організованих етноконфесійних груп; 

- ступенем і мірою організованості. 

     Людина є первинним суб’єктом політики, який характеризується: 

- різною участю у політичному житті; 

- різними  можливостями впливу на владу; 

- мірою політичної активності. 

     Ставлення людини до політики може набирати різноманітних виявів  

політичної поведінки - від беззаперечного схвалення до прихованого опору або політичного 

екстремізму. 

      Поняття "політична людина" включає до керівника держави. Серед "людей політичних" 

можна виділити лідера, активіста, керівника, професійного політика, державного урядовця, 

представника "маси", учасника натовпу. 

     Розглядаючи особу як суб’єкта політики, необхідно враховувати її  

політичний статус у суспільстві, який у значній мірі визначає форми, масштаби і результати 

політичної активності індивіда.  

     Типи політичного статусу особи: 

- пересічний член суспільства, який має статус об’єкта політики; 

- пересічний член суспільства, який характеризується високим політичним інтересом і політичною 

активністю; 

- політичний лідер; 

- професійний політик. 

 
 


