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      Політика - це мистецтво жити разом 

                                                                                               (Платон) 

 

1. Політика як суспільне явище. 

Давньогрецькою політика (politike) мистецтво здійснювати спільні справи, співіснувати 

громадою, керувати державою. 

Походження поняття «політика» здебільшого пов’язують із назвою однойменної праці 

Аристотеля, в якій він розглядав основи організації та діяльності держави, політичної влади. Його 

спроба осмислення політики є свідченням давнього походження цього суспільного феномену. 

Політика як форма суспільної життєдіяльності виникла внаслідок необхідності узгоджувати, 

підпорядковувати приватні, часткові інтереси більш загальному - спільному, і зокрема, збереженню 

єдності й цілісності розшарованого суспільства. 

         Розвиток політики здійснюється паралельно з розвитком суспільства 

         У найбільш загальному визначенні, що прийшло з історії, політика означає суспільну 

діяльність, що пов’язана передусім з участю в отриманні, утриманні та реалізації влади в державі. 

         Метою політики як усвідомленої форми діяльності є націленість на забезпечення оптимально 

можливого в даному суспільстві та конкретних умовах здійснення суспільних процесів, їх вивчення 

та регулювання і розвиток у тому напрямі, якого бажає домінуюча чи опозиційна група. Політика - це 

реалізація певної мети переважно через відносини протиборства (не обов’язково революційності, 

адже політичний компроміс - це також подолання власних амбіцій однієї з сил, подолання 

нетерпимості до інших). 

Політика - сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з приводу 

використання інститутів публічної влади для реалізації своїх суспільно значущих інтересів та 

потреб. 

 Структура політика: 

- політичний інтерес - внутрішнє, мотиваційне джерело політичної поведінки; 

- політична організація - спосіб і характер побудови центрів управління політичною сферою 

суспільства; 

- політичні відносини - взаємозв’язки суб’єктів політики, суб’єктів та об’єктів політики; 

- політична свідомість - усвідомлене ставлення людей до своїх політичних інтересів; 

- політична діяльність - активність суб’єктів політики, спрямована на реалізацію політичних 

інтересів. 

Об’єктом політики насамперед є влада. До неї прагнуть політичні сили, які відбивають 

інтереси тих чи інших соціальних груп суспільства. Об’єктом  політики в різних сферах суспільства 

є відносини соціальних груп із питань, життєво важливих для зазначених  груп і суспільства взагалі, 

а  також відносини між ними та державними інституціями. 
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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.  

Ресурси політики: переконання, заблудження, традиції, моральні та правові норми, культура, 

релігія, народ, бюрократія. 

 На думку Гізе, Мін’є, Т’єрі політика - це соціальне явище, що виходить з поняття «класовий 

інтерес», джерело суспільного прогресу в боротьбі класів. 

 Ленін вважав, що політика - це відношення між класами. 

Фрідріх ІІ (король Прусії) вважав, що слово «політика» спеціально вигадане для монархів, 

щоб їх не називали мерзотниками і шахраями. 

 У. Черчілль говорив: «Навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика 

цікавиться нами». 

 Політичні знання і культура потрібні кожній сучасній людині, незалежно від її професії, 

кола інтересів, оскільки, живучи у суспільстві, вона обов’язково повинна взаємодіяти з іншими 

людьми і державою. Без володіння такими знаннями особистість ризикує стати розмінною 

монетою у політичній грі, перетворитись на об’єкт  маніпулювання і приниження зі  сторони 

більш активних у політичному відношенні сил. 

 

2. Політична влада. Державна влада. 

Проблема влади стає все більш актуальною в умовах сучасного етапу розвитку нашої країни. 

Поняття «влада» слід віднести до основних в політичній теорії, воно дає ключ до розумінні 

політичних інститутів, власне політики і держави. 

Влада - здатність окремої особи, групи людей, організації, партії чи держави нав’язувати 

свою волю іншим співучасникам соціальної взаємодії і керувати їхніми діями насильницькими 

і ненасильницькими засобами і методами. 

Відносинам влади  приділяли велику увагу мислителі з давніх часів і до сучасності. Платон в 

роботі «Республіка» і Арістотель в роботі «Політика» розвивали ідею про різноманітність 

політичних одиниць, внутрішніх режимів і влади. 

 Т. Гоббс в творі «Левіафан» писав, що влада - засіб досягти блага в майбутньому, а саме 

життя є одвічне і безустанне прагнення влади, яке припиняється лише зі смертю.  

Монтеск’є розробив принципи розподілу влади і трьох видів правління (демократія, 

аристократія, деспотія). 

 Ідеї про легітимність влади, як влади, заснованої на згоді людей, договорі, що встановлюється 

правом, належать Лільберну, Руссо, Локку, Мішель Кроз’є вважав, що таємниця влади не розкрита, 

вона подібна до тхора, про якого всі знають, що він десь утік, але якого ніхто не бачив. Бернар - 

Анрі Леві стверджував, що влада є «радикальним злом». 

Підходи до тлумачення сутності влади: 

- біхевіористичний - влада як певний тип поведінки, заснований на можливості зміни поведінки 

інших людей (Ф. Ніцше, Б. Рассел); 

- інструменталістичний - влада як можливість використання певних засобів, зокрема насильства 

(О. Е. Тоффлер називає інструментами влади багатство, знання і насильство); 

- телеологічний влада як  досягнення певних цілей і одержання результатів (Т. Парсоне); 

- структуралістський - влада як особливі відносини між тим, хто управляє, і тим, хто 

підпорядковується (Дж. Бертон, М. Вебер); 

- конфліктологічний - влада як можливість прийняття рішень, які регулюють розподіл благ у 

конфліктних ситуаціях; 

- реляціоністський - влада як міжособистісні стосунки, які дають змогу одному індивідові 

змінювати поведінку іншого. 

Система влади включає в себе: 

- суб’єкти влади; 

- об’єкти влади; 

- механізм влади. 

 Структурні елементи влади: 

- джерела влади (авторитет, харизма, сила, престиж, закон, багатство, знання, інтерес, таємниця); 
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- ресурси влади  (насильство, примус, переконання, заохочення, право, традиції, страх, міфи); 

- суб’єкти влади (державні і громадські політичні інститути, еліта, лідери); 

- об’єкти влади (суспільство, клас, етнос, група, індивід); 

- функції влади (панування, керування, контроль, управління, координація, організація, 

мобілізація). 

Існування у будь-якому суспільстві різних його сферах передбачає і відповідний поділ влади 

на політичну, державну, економічну, судову, військову, сімейну, ідеологічну. Влада може мати 

політичний і неполітичний характер. Вона нерозривно пов’язана з політикою, в любому випадку 

політика визначається через владу. 

Політична влада - можливість і здатність усіх суб’єктів політики здійснювати вплив на 

процес прийняття політичних рішень, їх реалізацію, на політичну поведінку індивідів, 

соціальних груп і об’єднань; це реальна можливість певного класу, групи, конкретних індивідів 

проводити свою волю  при посередництві політики і правових норм. 

 «Політична влада»  є ширшою ніж державна влада. Вона характеризується рядом ознак і 

функцій:  

 - прямий або непрямий примус;  

 - приманювання за допомогою підкупу і обіцянок; блокування наслідків; 

 -  політичний маркетинг;  

 - «розтягнення сіті влади»; 

  - шантаж за допомогою погроз у теперішньому і обіцянка бід у випадку непокори в майбутньому;  

 - інформаційний контроль.  

Політична влада здійснюється через систему політичних інструментів: державні органи, 

організації, партії. 

 Функції політичної влади: 

- Інтегральна функція влади спрямована на консолідацію всіх соціально-політичних сил, 

інтеграцію прогресивних політичних, ідеологічних, інтелектуальних ресурсів суспільства з метою 

реалізації суспільнозначущих, історично визначених цілей. 

- Регулятивна функція влади забезпечує створення політичних механізмів регулювання 

життєдіяльності суспільства, підтримує вольовими методами функціонування цих механізмів. 

- Функція мотивації означає, що влада формує мотиви політичної діяльності. 

- Стабілізаційна функція влада націлена на забезпечення стійкого, стабільного розвитку 

політичної системи, всіх її структур, громадянського суспільства. 

Державна влада є лише однією із форм політичної влади; це спеціально організована 

система державних органів, організацій та установ, створена для управління усіма сферами 

суспільного життя; вона виражає волю політично і економічно панівної спільності і спирається 

на спеціальний апарат примусу, має монопольне право видавати закони і інші розпорядження, 

обов’язкові для всього населення. 

    Особливості державної влади: публічний характер, монополія на наявність спеціального 

апарату примусу, наявність певного територіального простору, монополія на право та юридичне 

закріплення влади, обов’язковість владних розпоряджень для всього населення. 

        Функції державної влади: 

- встановлення законів; 

- застосування різних заходів управління; 

- здійснення правосуддя. 

          Головне призначення  влади - підтримка суспільного порядку. 

Одна з головних проблем відносин - влада та її межі. Головний принцип меж влада - 

недопустимість її безмежності. 

     Будь-яка влада як засіб обмінних процесів має здатність втрачати свою ефективність. Це 

явище ерозії влада (ЯЕВ). ЯЕВ має ознаки: управлінські дії стають все менш ефективними; чим 

вищий адміністративний рівень, тим сильніші тенденції до псування влади (Лорд Ектон: «Влада 

розбещує людину, а абсолютна влада - розбещує абсолютно»). На ерозію влада діють ендогенні, 

екзогенні та процесуальні чинники. 

 

3. Політична система. 
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Різноманітні політичні явища в суспільстві є самодостатньою цілісністю. Ця їхня властивість 

втілена в понятті «політична система суспільства». Її завдання - забезпечення безперервності, 

взаємопов’язаності і координації діяльності різних політичних суб’єктів для досягнення поставлених 

цілей. 

 Вона гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішення соціальних конфліктів і 

запобігання кризовим явищам. Теорія політичної системи важлива для розуміння політичного життя 

будь-якого суспільства, для передбачення напрямів та перспектив розвитку вітчизняної політичної 

реальності. 

Політична система є підсистемою суспільства. Істотна ознака політичної системи - 

формування та здійснення політичної, державної влади. Саме владні відносини характеризують 

політичну систему. 

Особливості політичної системи:  

- монополія на владу в масштабах усього суспільства; 

- визначення стратегії суспільного розвитку загалом і економічної, соціальної, культурної та 

зовнішньої політики зокрема; 

- визначення та репрезентація інтересів панівних соціальних груп або всього суспільства на 

державному рівні; 

- забезпечення політичного та адміністративно-державного управління суспільними процесами; 

- стабілізація або дестабілізація суспільного життя; 

- формування правової системи і функціонування в її рамках або за її межами. 

Політична система - сукупність інститутів, які формують і розподіляють державну владу 

та здійснюють управління суспільними процесами, а також репрезентують інтереси певних 

соціальних груп у рамках відповідного типу політичної культури. 

Політична система складається із законодавчої, судової, виконавчої систем, центральних, 

проміжних і місцевих систем управління (самоуправління), які базуються на принципах 

представництва та організації.  

 Структурні рівні політичної системи: 

- інституціональний; 

- процесуальний; 

- інтеракціоністський. 

           Структура політичної системи: 

- політичні відносини; 

- політична організація суспільства (державно-правові органи, регіональні та місцеві органи 

самоврядування); 

- партійна система; 

- виборча система; 

- політична свідомість і культура; 

- політичні принципи і норми; 

- засоби масової інформації. 

     Структура політичної системи дає змогу згрупувати різноманітні політичні явища і процеси в 

єдину цілісну систему, розкрити її структурний та функціональний характер як на макро-, так і на 

мікрорівнях, тобто на інституціональному, міжособистісному і груповому рівнях. 

 Функції політичної системи: 

- владно-політична; 

- національної інтеграції; 

- стабілізації суспільно-політичного життя; 

- соціально-політична модернізація; 

- управління; 

- правова. 

 

4. Політична еліта та політичне лідерство. 

Категорії «політична еліта» та «політичне лідерство» є базовими поняттями політичної сфери 

та політичного життя суспільства. Вони виступають об’єктивними виразниками інтересів окремих 

великих суспільних груп, хоча і нав’язують свою волю цим суспільним групам і суспільству взагалі.  
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Політична еліта (франц. еlite – краще, відібране, вибране) – самостійна, вища, відносно 

привілейована група людей, наділена особливими психологічними, соціальними і політичними 

якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов’язаних з 

використанням державної влади або впливом на неї. 

Існує багато підходів до обґрунтування необхідності еліт: 

- біологічний – відмінність між елітою і масою є генетичною: люди, які належать 

до еліти, володіють вищим біологічним, фізичним і розумовим потенціалом; 

- психологічний – еліта і маса наділені особливими психологічними якостями 

(З.Фрейд вважав, що диференціація суспільства на еліту та масу виникла з родового 

авторитету): людській масі властива потреба в авторитетові як втіленню батьківської 

опіки, що існувала в дитинстві; За Фрейдом в кожної людини є два начала – бажання життя 

(ерос) та бажання смерті (танатос), в еліти переважає перше, в маси – друге; 

- функціонально-технократичний – існування еліти пояснюється необхідністю 

забезпечення потреб суспільства в управлінні. 

Тип еліти залежить від політичного режиму, в якому вона існує. Основні типи еліт – відкрита 

і закрита.  

За особистими якостями виділяють статичну і виконавчу еліту; за типом впливу – 

професійну і групову; залежно від форми правління – традиційну, внутрішню, зовнішню; за 

стилем правління – демократичну, ліберальну, авторитарну.  

К.Мангайм визначив три типи добору еліт – на основі крові, на основі приватної власності, 

на основі інтелектуальної продуктивності. На його погляд, еліта крові характерна для 

доіндустріального суспільства, еліта багатства – індустріального, еліта продуктивності – 

постіндустріального. 

Проблема політичного лідерства є однією з найскладніших і найважливіших проблем 

політичної теорії та практики політичного життя. Недаремно в політичній науці лідерство образно 

характеризується як нервовий вузол всіх політичних процесів. Як соціальний феномен лідерство 

властиве всім соціальним спільнотам і є найдавнішою персоніфікованою формою людського життя. 

У політичні  науці існує багато теорій, концепцій і трактувань лідерства: 

- теорія рис лідерства – лідер має володіти певними рисами – глибше та масштабніше 

мислити, швидко знаходити вихід із складних ситуацій, мати підхід до людей, високий рівень 

інтелекту, нестандартне мислення, оволодіти вмінням уникати, а в разі необхідності розв’язувати 

конфлікти; 

- ситуаційна концепція – лідер діє в межах певної ситуації, він необхідний як рушій, що 

розв’язує актуальну для певного періоду проблему; 

- теорія послідовників – політичне лідерство розглядається як особливі відносини між 

лідером і підлеглими або тими, хто його обрав чи на нього впливає; 

- психологічні концепції лідерства – ґрунтуються на вченні З.Фрейда, згідно них в основі 

лідерства – певне лібідо, здебільшого підсвідоме почуття сексуального характеру. 

Політичне лідерство – заснований на авторитеті персоніфікований спосіб самоорганізації 

суспільного життя, сутність якого складають владні відносини впливу і послідовництва, панування і 

підкорення. 

Політичний лідер (англ. leader – провідник, керівник, той, хто веде за собою) – впливовий 

учасник політичного процесу, який незалежно від формального статусу, намагається і здатний 

консолідувати зусилля людей, спрямувати їх на досягнення висунутих ним спільних цілей.  

Лідер може очолювати державу, велику соціальну чи соціально-етнічну спільноту, політичну 

партію, суспільно-політичний рух, громадсько-політичну організацію. Становище лідера зобов’язує 

багато до чого, адже його авторитет, політичні та особистісні якості суворо оцінюються людьми і 

значною мірою зумовлюють успіх політичної діяльності. 

Одна з перших спроб типологізації політичного лідерства належить М.Веберу. Він виділив 

наступні типи лідерства: 

- традиційне – засноване на вірі правлячих і підлеглих в те, що влада є законною, оскільки 

спирається на авторитет освячених і непорушних традицій і звичаїв її наслідування; 

- раціонально-легальне (бюрократичне) -  ґрунтується на вірі в законність раціонально 

встановлених правил і процедур обрання лідера і його ділової компетенції; 
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- харизматичне – ґрунтується на ірраціональній вірі в надзвичайні, надприродні, 

недоступні для інших, богоявлені якості правителя, які надають йому можливість і 

неформальне право підкоряти собі маси. 

Політичний лідер у будь-якому суспільстві покликаний виконувати певні функції:  

 - об’єднання суспільства навколо загальних цілей;  

 - схвалення та здійснення компетентних політичних рішень; 

  - зв’язок влади і підвладних структур, послаблення емоційної відчуженості між двома 

частинами державного механізму; підтримання чи пропагування соціального оптимізму;  

 - легітимізація наявного суспільно-політичного устрою.  

Соціальна значущість політичного лідерства залежить від рівня політичної культури і 

активності мас суспільства.   

 
 


