
5. Які методи і способи функціонування політики? 

План 
1. Сутність, структура та функції політичної системи суспільства. 
2. Типологія і тенденції динаміки сучасних політичних систем: 

високорозвинутих, середньорозвинутих, слаборозвинутих та колишніх 
соціалістичних країн і країн-республік колишнього Радянського Союзу; 

3. Шляхи демократизації політичної системи України. 
4. Основні закономірності розвитку політичної системи суспільства. 

Теми рефератів 
1. Вплив політичного режиму на політичну систему. 
2. Універсальне та національне у функціях та структурі політичної системи. 
3. Роль опозиції в розвитку політичної системи суспільства. 
4. Характер і напрям динаміки політичної системи України. 
5. Типологія політичних систем. 
6. Специфіка політичних систем деяких держав (на вибір). 
7. Інституційна структура політичної системи. 

Основні категорії  та поняття 
Політична система суспільства · соціальна спільність (група) · політична організація 

суспільства · політичні відносини · соціально-політичні інститути · засоби масової інформації · 
громадське суспільство · політична влада · політична партія · форма правління · політичний режим 
· політичний процес · політична свобода · політична рівність · монетаризм · політична діяльність · 
політична сфера. 

Методичні рекомендації 
1. Вивчення проблем, пов'язаних з політичною системою суспільства, 

має велике практичне значення як для оптимізації управління 
кожною країною, так і для регулювання відносин між країнами 

і народами. Щоб ефективно управляти чимось, необхідно 
знати алгоритми і механізми 
функціонування тієї системи, управління 
якої є важливим практичним завданням. 
Тому при підготовці до заняття важливо 
зрозуміти сутність політичної системи, 
вияснити, з яких елементів вона 
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складається і який існує характер зв'язку між цими елементами, тобто яка 
структура політичної системи. 

Політична система будь-якого суспільства складається з 4-х основних 
елементів: 

1) Суб'єкти політичної діяльності – соціальні та етнічні спільності, класи, 
політичні організації, індивіди. 

2) Політичні відносини в суспільстві – відносини соціальних і етнічних 
спільностей, класів, особистостей, тобто суб'єктів політичних відносин. 

3) Політична організація суспільства – це керуюча частина політичної 
системи в особі політичних закладів і суспільних інститутів. 

4) Політична ідеологія, мораль, традиції, норми суспільно-політичного 
життя, носіями яких є конкретні суб'єкти політики. 

Зверніть увагу, що всі елементи політичної системи суспільства взаємозв'язані 
і взаємозалежні. Загальним знаменником цього взаємозв'язку і взаємозалежності є 
боротьба за здобуття чи утримання політичної влади, яку ведуть держава, її 
органи управління, політичні партії, суспільні організації, рухи, засоби масової 
інформації, церква, що утворюють політичну організацію суспільства. Всі 
елементи останньої активно взаємодіють. Причому, ступінь взаємного впливу 
елементів політичної організації суттєво визначається місцевими конкретними 
умовами (назвіть їх). 

Аналізуючи функції політичної системи, потрібно відповісти на питання: 
"Для чого і навіщо існує політична система?". 

Будь-яка система функціональна, і в її функціональності виявляється її 
сутність. Функції політичної системи суспільства: 

1) законотворча; 
2) визначення конкретних цілей, задач, шляхів і програми розвитку 

суспільства; 
3) організація діяльності соціальних спільностей на здійснення 

поставлених цілей, задач, програм; 
4) захист і вираження інтересів правлячої соціальної групи; 
5) визначення і розподіл матеріальних і духовних цінностей выдповідно до 

інтересів і положень соціальних цінностей; 
6) об'єднання інтересів різних груп населення на платформі 

загальнолюдських цінностей; 
7) узгодження інтересів державних утворень; 
8) духовно-ідеологічна діяльність; 
9) забезпечення стабільності розвитку економіки і суспільно-політичної 

системи в цілому; 
10) утвердження існуючого суспільно-політичного ладу, забезпечення 

внутрішньої та зовнішньої безпеки. 
2. У другому питанні слід зосередити увагу на різноманітності політичних 

систем у світі, які визначаються, в першу чергу, рівнем соціально-економічного 
розвитку суспільства. Так, політичні системи у високорозвинутих країнах 
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відрізняються парламентаризмом і демократизмом. Високий рівень демократії в 
цих країнах характеризується чітким поділом законодавчої, виконавчої і судової 
влади, великою роллю засобів масової інформації в політичному житті, котрі не 
випадково називають "четвертою владою". В розвинутих державах склалися в 
основному такі форми управління:   парламентська,   президентська,   змішана,   
тобто   парламентсько-президентська та монархічна. 

Аналізуючи політичні системи країн Західної Європи, зверніть увагу на те, що 
для них сьогодні характерним є перехід від партійно-статичної нерухомої системи 
до демократичної. Болючість цього переходу в різних країнах проходить по 
різному (назвіть причини). 

Після другої світової війни в країнах Західної Європи з'явилися, за радянським 
зразком, авторитарні, антидемократичні режими, в яких цілком були відкинуті 
або суттєво деформовані кращі загальнолюдські цінності та демократичні 
принципи життєдіяльності. Сьогодні в цих країнах намітився реальний перехід 
від авторитарної партійної державної системи псевдосоціалістичного типу до 
політичного плюралізму, демократії та ринкової економіки (назвіть приклади). 

Досвід цих країн свідчить про можливості двох варіантів перебудови 
унітарно-авторитарних політичних систем – мирного та силового. В яких країнах 
мав місце той чи інший варіант? В обох варіантах чітко бачимо схожість 
політичних процесів: швидке формування багатопартійної системи 
парламентського типу, створення коаліційних урядів, радикальні зміни у вищих 
рядах влади. 

Загальним для всіх країн Східної Європи є також те, що їх розвиток може піти 
шляхом утворення нових авторитарних режимів, але з іншою ідеологічною 
“начинкою”. Соціальна база для політичних систем сильної влади в цих країнах 
має місце. Повернення до авторитарної системи в цих країнах можливе в тому 
випадку, якщо керуючі політичні сили будуть нездатними до створення 
конструктивної коаліції в умовах безперервної боротьби за владу та поглиблення 
кризових дестабілізуючих тенденцій. 

Таким чином, в країнах Східної Європи спостерігається непростий перехід від 
авторитарних однопартійних режимів до політичного та економічного 
плюралізму, парламентської демократії, цивільного суспільства, заснованого на 
загальнолюдських ідеалах та цінностях. 

Процеси, які відбуваються в цих країнах, можна проблематично віднести до 
тої чи іншої уже відомої суспільно-політичної системи, але сутність того, що 
відбувається, однозначна – демократичні перетворення на основі гуманних 
принципів, які здійснюються з урахуванням національних та конкретно-
історичних особливостей. 

Говорячи про політичну систему країн "третього світу", або – країн, що 
розвиваються, зверніть увагу на ряд суттєвих особливостей, які зумовлені 
специфікою їх політичного життя, недавньою колоніальною залежністю. Часто 
тут сильно виражені суб'єктивні фактори політичних державних діячів, або групи 
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вождів-керівників. Для цих країн характерна нерозвиненість демократичних 
інститутів влади, низький рівень політичної культури населення, значна частина 
якого не вміє ні читати, ні писати. Крім цього, в політичних системах тісно 
переплелися старі і нові традиції, інтереси і погляди – родинно-племінні, 
національні, метропольні, запозичені в інших країнах. Зверніть увагу на те, що, 
виходячи з структури політичної системи і способу її функціонування, 
спеціалісти виділяють три головні різновиди політичної системи країн, що 
розвиваються – ліберальна, автократична і тоталітарна. 

Аналізуючи процес становлення політичних систем республік колишнього 
СРСР, слід мати на увазі труднощі як об'єктивного, так і суб’єктивного характеру 
у формуванні і розподілі владних структур системи. Намагання нової влади 
"посадити" в своїй державі окремі інститути інших держав не завжди позитивно 
здійснюється. Заважають цьому також відповідні розходження і протиріччя між 
законодавчою і виконавчою владою. Поміркуйте про причини цих протиріч і 
шляхи їх подолання. 

Завершуючи розгляд другого питання семінару, необхідно з'ясувати головні 
тенденції динаміки у сучасних політичних системах. До таких тенденцій 
відносяться: 

1) Посилення ролі держави, розширення її регулюючої і іноваційної функцій 
(етатизація) і правового регулювання, яке охоплює усі сфери суспільного життя. 

2) Централізація і децентралізація влади, скорочення кола осіб (суспільно-
професійних груп), які приймають кінцеві рішення на всіх рівнях організаційної 
ієрархії. Тут важливо мати на увазі, що надмірна централізація, як і надмірна 
децентралізація однаково згубно впливають на якість, стабільність всієї 
політичної системи. Так, надмірна централізація – сковує місцеву ініціативу, а 
надмірна децентралізація викликає дезінтеграцію. 

3) Посилення взаємозалежності між елементами політичних систем, 
причому, не тільки у внутрішньому, а і в міжнародному масштабі. Сьогодні цей 
процес має місце у політичних організаціях, які входять до складу тієї ж самої 
політичної системи, а також між самими системами (наприклад, розвиток 
співробітництва в рамках ЄЕС, НАТО і т.ін.). 

3. Розглядаючи третє питання, слід зазначити головні шляхи чи напрямки 
демократизації політичної системи України. До таких напрямків відносяться: 

1) Максимальний простір процесам самоврядування, розвиток ініціативи 
представницьких закладів. 

2) Формування механізмів виявлення і реалізації інтересів всіх 
соціальних груп суспільства. 

3) Утвердження верховенства закону, зміцнення законності та 
правопорядку. 

4) Запобігання можливості узурпації повноважень законодавчої, 
виконавчої та судової влади. 

5) Створення ефективного механізму самооновлення політичної системи 
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суспільства. 
6) Максимальна воля і незалежність засобів масової інформації у 

висвітленні соціальних і політичних процесів та подій. 
7) Вільний розвиток особистості, всіх соціальних та етнічних спільностей. 
8) Утвердження політичного плюралізму, формування політичної опозиції і 

багатопартійності. Назвіть інші напрями. 
Головне – мати на увазі, що процес демократизації політичного життя 

України, як і інших країн СНД, знаходиться лише в початковій стадії свого 
розвитку, у котрій є не тільки прогресивні, але й регресивні явища. Проаналізуйте 
ті та інші, зробіть висновки і свої пропозиції. 

Мабуть, ви погодитесь з тим, що практично ще не приведені в дію всі 
демократичні механізми. Разом з тим не можна не визнати, що багатопартійність 
в Україні стала дійсністю. Відповідну незалежність отримали засоби масової 
інформації. Утверджуються елементи політичного і економічного плюралізму, 
духовної волі (своє незалежне місце в житті суспільства починає займати церква). 
Місцева влада отримала можливість для ініціативи і самостійної діяльності. Але в 
цілому політична система українського суспільства залишається в стадії 
формування і розвитку. 

Слід мати на увазі, що в Україні існує такий політичний інститут, як 
президентська влада. Студентам потрібно знати повноваження президента (див. 
Конституцію України), а також виборчу систему до перебудови і сучасну. 

4. Розглядаючи четверте питання, слід пам'ятати, що закони загального 
розвитку реалізуються лише як закони-тенденції, певні закономірності, які мають 
статичний характер. Існує дві основні групи закономірностей розвитку політичної 
системи суспільства: 

1) закономірності у становленні та розвитку політичної влади; 
2) економіко-політичні закономірності. 
Перша група закономірностей головним чином стосується взаємовідносин 

особистості та політичної влади: 
1) змістом та метою діяльності будь-якого політичного лідера є завоювання та 

утримання політичної влади; 
2) відносини в системі політичної влади визначають всі інші відносини в 

політичній системі суспільства; 
3) будь-яка політична влада має тенденцію до розширення своїх повноважень 

та до становлення тотального контролю над суспільством; 
4) політична влада практично завжди і всюди має політичну опозицію 

(відкриту або існуючу нелегально). 
5) тоталітарний режим виключає розподіл влади, багатопартійність, свободу 

особистості; 
6) демократична політична система передбачає: 
а) розподіл влади; 
б) гарантію прав та свобод особистості. 
Друга група закономірностей відображає взаємодію економічної та 
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політичної системи. До цих закономірностей відносяться: 
1) пряме співвідношення між рівнем розвитку економічної системи та 

розвитком демократії в тій чи іншій країні; 
2) підвищення впливу політичних засобів на розвиток економічної сфери 

суспільства; 
3) широка можливість економічними засобами регулювати ключові політичні 

процеси; 
4) відповідна стабілізація соціального життя; 
5) розвиток політичного та суспільного життя тощо. 
Закінчити розгляд питання доцільно аналізом шляхів демократизації 

суспільного життя: 
1) якісне підвищення професійного рівня політичної еліти; 
2) втілення в життя цивілізованих політичних механізмів суперництва різних 

політичних сил тощо. 
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Питання для дискусії 
1. Чим забезпечується якість, стабільність, стійкість, збалансованість 

політичної системи суспільства: змістом елементів чи характером зв'язку 
між ними, тобто структурою, або і тим і іншим? 

2. Порівняйте обсяг наступних понять: "Політична система", 'Ідеологічна 
система", "Суспільна система", "Економічна система". 

3. Що передбачає політична реформа, яка здійснюється в Україні: реформу 
виборчої системи, органів влади, державного апарату? Що ще? 
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4. Чи можна стверджувати, що політична  система  суспільства – це, по суті, 
реальна і конкретна  соціотехніка  управління ? 

5. Риси авторитаризму  та плюралізму . 
6. Якими  причинами  пояснюється  специфіка взаємодії економічної та 

політичної  систем  у сучасній Україні ? 
7. Які особливості політичної системи суспільства роблять її 

верховенствуючою  в комплексі  інших суспільних  систем? 
8. Назвіть основні критерії оцінки  рівня розвитку різних політичних  систем 

суспільства. 


