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Семінарські заняття за темами 6 та 7 модуля ІІ 

 

 

А. Письмова робота (15 хв) 
Дайте відповідь на одне з поданих запитань: 
 

1. Прокоментуйте вислів: «Політика – справа невдячна, економіка – 
річ бездушна, виробництво – згубне для природи, держава та 
особа – антиподи». Напишіть ваші роздуми щодо вислову та  про 
основний засіб, який здатний це вирішити – гуманізм. 

2. 1919 р., благословляючи створення інституту заручників (білих 
офіцерів), Л. Троцький писав: «Мораль підкоряється інтересам 
революції, мета (демократія і соціалізм) виправдовує, за відомих 
умов, такі засоби, як насильство, неправда та вбивство, якщо вони 
«справді ведуть до визволення людства». До якого підходу 
співвідношення мети та засобів у політиці цей вислів підходить? 

3. Й. Сталін говорив, віддаючи розпорядження про знищення 
неугодних йому людей: «Є людина – є проблема, немає людини – 
немає проблеми». Як ви ставитеся до цього вислову? Обґрунтуйте 
власну точку зору письмово. 
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4. Перелічіть умови за яких ви б особисто застосували насилля. 

5. Назвіть злочини за які, на вашу думку, потрібно страчувати на 

смерть? 

6. Сформулюйте основні вимоги до поведінки державного службовця. 

7. Обґрунтуйте важливість дотримання в повсякденній практиці 

принципів державної служби, визначених у Законі України «Про 

державну службу» та в «Загальних правилах поведінки державного 

службовця». 

8. Проаналізуйте розробки М. Вебера в руслі теорії раціональної 

бюрократії. Дайте визначення раціональній бюрократії, назвіть 

основні положення теорії, час виникнення. Яким чином пов’язана 

теорія раціональної бюрократії з іншими теоріями М. Вебера? 

Розкрийте її актуальність на сьогодні. 

9. Виберіть на власний розсуд будь-яке політичне рішення і проаналі-

зуйте його відповідно до структури, якості, доречності і т. д. 

10. Створіть проект політичного рішення, яке є актуальним для сучасної 

України та може позитивно вплинути на політичну/економічну 

ситуацію в країні. 

11. Розробіть схему прийняття рішення в кризових умовах. 

12. Порівняйте веберівську теорію з нині існуючими теоріями влади 

або панування. Знайдіть позитивні та негативні риси, відмінності 

та спільні риси. 

 

Б. Дискусія з тем 

 

1. Ідеальне суспільство ХХІ ст.: політико-етичні принципи. 

2. Суспільний прогрес – основа морального регресу. 

3. Розділіться на підгрупи та проаналізуйте принципи легального 

панування з огляду на їхню практичну доцільність або недоцільність. 

4. Дайте відповідь, чи можуть існувати крім запропонованих М. Вебером 

трьох типів легітимного панування ще якісь, чи достатньо виокрем-

лення цих трьох? 

5. Теоретичне обґрунтування поняття «насилля в політиці». 

6. Дослідіть ненасильницькі дії як основний засіб для політики в 

правових державах. 

  


