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1.3. Теорія політичного процесу 
 
Політичний процес – це сукупність подій та акцій, з яких складається 

взаємодія людей, суспільних груп і політичних інституцій один з одним. 
Політична діяльність – це вся сукупність дій, вчинків, акцій щодо 

здійснення політичної взаємодії в суспільстві. Разом з тим категорія "політична 
діяльність" у широкому розумінні охоплює і неправові політичні акції, такі, як 
шантаж, підкуп, загроза застосування сили чи саме її застосування. 

Політичний екстремізм (від лат. extremus – крайній, граничний) слід 
розуміти як схильність учасників політичного процесу до крайніх засобів та дій, 
нетерпиме ставлення до інших позицій, поглядів, рішень, як абсолютну 
"ультрапринципову" безкомпромісність. Екстремізм виключає визнання інших 
думок та інтересів, що існують у багатоманітному світі, їх врахування при 
розв’язанні спільних проблем. Як правило, екстремістська політика пов’язана з 
використанням силових засобів, з примусовим нав’язуванням якоїсь однієї 
позиції за допомогою крайніх засобів. 

Політична діяльність у стилі узгодження інтересів будується на 
толерантності (визнанні й терпимому ставленні до інтересів та позицій інших 
політичних сил при загальній незгоді з ними), плюралізмі (визнанні правомірності 
існування та здійснення будь-яких інтересів та цілей, що не суперечать правам 
людини та чинному законодавству), компромісності політики (готовності 
поступитися якоюсь часткою своєї позиції заради досягнення взаємної 
прийнятності намірів). 

Політична згода, консенсус, на відміну від одноманітності та одностайності – 
це згода у головному при розбіжності деталей, досягнута шляхом взаємних 
поступок, і є єдино можливою умовою співіснування розмаїтих соціальних груп. 

У структурі політичної діяльності розрізняють політичну участь громадян і 
професійну політичну діяльність, політичне функціонування. 

Політична залученість – це здійснення певних вчинків, заходів, акцій, які 
мають виражати інтереси, думки, погляди, уподобання громадян, спонукати 
органи влади до їх урахування й здійснення, засвідчувати незгоду, протест або, 
навпаки, підтримку якогось рішення чи дії. 

Конкретними формами політичної залученості є демонстрації, мітинги, 
збори, робота у різних громадсько-політичних організаціях, об’єднаннях тощо. 

Найбільш поширеним, доступним і прийнятним способом участі громадян у 
формуванні влади, виявлення лояльного ставлення до неї, впливу на визначення 
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політичного курсу є політичні вибори.  
Політичні вибори – це формування керівних органів влади всіх рівнів, партій, 

громадських організацій, призначення представників якоїсь громади, делегатів до 
представницьких зборів, з’їздів тощо. Виборами треба назвати також і прийняття 
колегіального рішення (голосуванням чи то згідно з принципом консенсусу), коли 
якась думка, її формування визнається всіма або більшістю спільною, правдивою, 
"обирається" як обов’язкова для всіх. 

Референдум (від лат. referendum – те, що має бути повідомлене) – спосіб 
прийняття законів та інших рішень з найважливіших питань суспільного життя 
прямим волевиявленням громадян через усенародне голосування. Це визначна 
форма прямої демократії – безпосереднє здійснення народом державної, а саме 
законодавчої влади, участі громадян у розв’язанні найважливіших питань 
суспільного життя, коли їм пропонують зробити свій вибір із чітких та ясних 
альтернативних відповідей на ці запитання. 

Політичний конфлікт – це такий стан політичної ситуації, коли учасники 
суспільної взаємодії прагнуть здобути взаємовиключні результати. 

Цивілізованим політичним засобом розв’язання суспільних конфліктів є 
переговори. 

Переговори є невід’ємною частиною політичного процесу, способом 
віднайдення згоди, досягнення домовленості про розподіл ресурсів, прийняття 
двосторонніх чи багатосторонніх рішень про те, хто, яку роль і на яких умовах 
відіграватиме в тій чи іншій ситуації. Результатами переговорів мають бути 
рішення, з якими так чи інакше погоджуються всі учасники, їхня згода брати на 
себе зобов’язання виконувати умови й вимоги договору. 

Компроміс (від лат. compromissum – угода, згода) – один із головних 
принципів демократичного суспільства, згідно з яким учасники політичного 
процесу зобов’язані йти на поступки, відмовлятися від другорядного у своїх 
позиціях заради досягнення згоди у головному, для здобуття взаємної 
прийнятності намірів та дій. 

Політична демонстрація (від лат. demonstratio – показую, пояснюю) є 
масова хода прихильників якоїсь ідеї чи політичної сили, здійснювана з метою 
висловити певні суспільно-політичні настрої, вимоги, заявити про солідарність, 
протест тощо, привернути увагу громадськості й влади до існуючої проблеми, 
вимагати її розв’язання. 

Маніфестація (від лат. manifesto – виявляю) – публічний масовий виступ з 
метою декларувати, заявити про свої інтереси, потреби, уподобання, висловити 
солідарність, співчуття або протест, довести їх до відома органів влади й широкої 
громадськості. 
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Політичний мітинг (від англ. meeting – зустріч, збори) – це збори, але такі, 
що скликані не для розв’язання якогось питання, не для ведення дискусії. Це 
збори прихильників якогось вже існуючого рішення, певної ідеї, яка на мітингу 
перетворюється на вимогу – заборонити або дозволити щось, підтримати чи 
засудити тощо. 

Однією з форм пасивного протесту проти антидемократичного законодавства, 
існуючих порядків, форми правління взагалі і виборчої системи зокрема є відмова 
громадян брати участь у політичному житті суспільства, їхнє байдуже ставлення 
до використання громадянських прав і виконання громадянських обов’язків, 
наприклад, ухилення від участі у виборах до органів державної влади, у зборах 
тощо. Саме у зв’язку з виборами таке явище отримало назву абсентеїзму (від 
англійського absent – відсутній). 

Обструкція (від лат. obstructio – перешкода) – один з прийомів політичної 
боротьби, спосіб вислову протесту шляхом унеможливлення прийняття якихось 
рішень, заперечення пропозицій, створення перешкод у їх здійсненні. 

Крайніми формами соціально-політичного протесту є повстання, заколоти, 
терор. 

Повстання – масові виступи певних верств населення, класів, окремих 
соціальних груп проти існуючої влади або якогось окремого її рішення. 
Повстання може вирости із заколоту, тобто бути результатом попередньої 
таємної змови, може виникати й стихійно, спонтанно. 

Найгострішою формою повстання є збройне повстання. Його спричинює 
напруженість та масштабність нерозв’язаних соціальних конфліктів. 

Заколот – збройне повстання, здійснюване внаслідок таємної змови. 
Учасники заколоту можуть прагнути до захоплення влади, зміни форми 
державного правління або до відокремлення якоїсь частини країни. Заколот – це 
щось середнє між путчем і масовим повстанням. 

Путч – збройний змовний виступ противників існуючої влади з метою 
здійснити державний переворот і встановити військово-авторитарний режим. 
Путч – це захоплення державної влади вузьким колом змовників з 
використанням підрозділів збройних сил. Армія може бути використана 
путчистами як безпосередній інструмент захоплення влади або як знаряддя тиску 
на уряд з метою домогтися його відставки й передачі влади воєнним. 

Взагалі державний переворот – насильницька зміна державної влади, форми 
державного правління. Він може бути наслідком заколоту, путчу або повстання. 
Проте як державний переворот кваліфікується й прийняття неконституційного 
рішення, в результаті якого відбувається зміна влади, структури держави, балансу 
повноважень між її гілками та інституціями. 
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Терор (від лат. teror – страх, жах) – розправа з політичними супротивниками 
шляхом насильства й фізичного знищення, репресій, залякування тощо.  

У правовому суспільстві має бути запереченою сама ідея, що комусь 
дозволено застосовувати силу всупереч справедливості, праву, взаємним 
домовленостям. 

Невід’ємною складовою політичного процесу в суспільстві, улаштованому на 
засадах ринкової економіки, вважається інституція лобізму. 

Лобі (від англ. lobby – приймальня, вестибюль) – це представники приватних 
фірм, корпорацій, громадських організацій при органах влади в державі, у 
завдання яких входить домагатися від урядовців, аби ті брали до уваги, 
враховували й задовольняли репрезентовані лобістами інтереси – приймали або 
відхиляли бажані закони, кандидатів на відповідальні посади, надавали вигідні 
державні замовлення тощо. 

Корупція (від лат. corruptio – підкуп, порча, занепад) – підкупність, 
продажність і хабарництво державних посадових осіб, політичних і громадських 
діячів, урядовців та високопоставлених чиновників. Законодавство багатьох країн 
визначає корупцію як кримінальний злочин. 

Опозиція (від лат. oppositio – протиставлення, заперечення) – це сукупність 
політичних сил, які виражають незгоду і чинять протидію офіційному 
державному курсу, політиці, яку проводить партія, що перебуває при владі. 
Опозиція є невід’ємною складовою демократично улаштованого суспільства. 

Надзвичайний стан – особливий правовий режим, за якого виявляються 
обмеженими громадянські права і свободи, посилюються адміністративні 
повноваження виконавчої влади, поширюються карально-репресивні форми 
впливу з боку держави. 

Президентське правління. Конституції низки країн у випадках виникнення 
екстремальних, критичних ситуацій надають главі держави надзвичайні 
повноваження, які покликані не тільки забезпечити максимум влади адміністрації, 
але ще й створюють можливості для призупинення конституційних гарантій 
щодо прав та свобод особи. 

Імпічмент (від старофранц. empeеchеment – осуд, звинувачення) – певний 
порядок притягнення до парламентської відповідальності вищих посадових осіб 
держави аж до президента включно; передбачена конституціями низки 
англосаксонських країн процедура відлучення від влади вищих посадових осіб 
держави в разі вчинення ними дій, які підпадають під такий вплив. 

Пленум (від лат. plenum – повне) – загальні збори, засідання у повному складі 
членів виборного керівного органу, громадської організації, вищих законодавчих 
або судових органів. Пленуми проводяться з метою аналізу, колегіального 
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обговорення й прийняття рішень з найважливіших питань суспільного життя, 
діяльності організацій чи органу. 

Пленарні засідання є головною формою роботи Верховної Ради України; на 
них приймаються закони й постанови. Періодичність, порядок скликання й 
роботи на пленарних засіданнях визначаються статутом партії, законом або 
регламентом відповідного органу. 

Ратифікація (від лат. ratus – затверджений) – затвердження верховним 
представницьким органом влади в державі міжнародного договору, який відтепер 
набуває юридичної сили для цієї держави. 

"Круглий стіл" – процедури політичних консультацій для відпрацювання 
кількома сторонами спільної оптимальної тактики і стратегії шляхом взаємних 
поступок і компромісів. 

Політична заява не обов’язково містить якусь нову інформацію, бо вона 
може бути здійснювана, аби справити вплив на перебіг подій в суспільстві, 
здобути політичний капітал, надати комусь підстави для певних висновків, 
спонукати до вигідних тому, хто робить заяву, дій. 

(Рябов С.Г., ТоменкоМ.В. Основи теорії політики. – К.: 
Тандем, 1996) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


