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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Самостійна робота студентів в рамках навчальної дисципліни «Сучасні 
теорії влади та соціального контролю» передбачає формування самостійності 
у здобутті знань, способах оволодіння складними вміннями і навичками 
бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння по-
новому підходити до вирішення питань, оптимізувати пізнавальну і розумову 
активність і самостійність, здатність до творчості. 

Метою організації самостійної роботи студентів є формування у 
студентів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі 
підготовки документів. 

В умовах організації навчального процесу у вищому навчальному 
закладі, збільшенні обсягу навчального матеріалу, який рекомендований 
студентам на самостійне опанування, неможливо обійтись без самостійної 
роботи студентів як в аудиторний, так й позаудиторний час. Індивідуальний 
пошук знань важливий, адже сприяє розвитку допитливості, зацікавленості, 
орієнтує на дослідницьку роботу теоретичного або дослідно-
експериментального рівнів.  

Спираючись на даний принцип, викладач приймає активну участь в 
організації самостійної роботи студентів, співвідносячи її з навчально-
освітньою діяльністю в аудиторії. 

Реалізації даного принципу сприятимуть наступні правила: 
• враховуючи освітні можливості студентів, чітко визначати обсяг та 

складність їхньої самостійної роботи; 
• рекомендувати студентам різноманітні форми самостійної роботи; 
• допомагати студентам оволодівати методами самостійної роботи; 
• періодично здійснювати контроль за перебігом самостійної роботи 

студентів. 
Специфіка сучасної соціальної роботи та її менеджменту вимагає 

високого рівня професіоналізму. Професіоналізм конкретного працівника є 
результатом його самореалізації в ході тривалого процесу професійного 
становлення, для якого характерні індивідуальна своєрідність й унікальність 
умов протікання. Професійне становлення фахівця із соціальної роботи – 
цілісний і безперервний процес розвитку практичної, освітньої й 
дослідницької діяльності особистості у соціальній сфері, орієнтований на 
формування професійних знань, умінь, навичок і особистісних якостей, 
адекватних кваліфікаційним вимогам та етичному стандарту професії.  

Курс “Сучасні теорії влади та соціального контролю” знайомить 
студентів з основними традиціями у вивченні феномена влади, 
концептуальними підходами до аналізу та інтерпретації явища, сутністю і 
специфікою політичної влади, механізмами принципами та процедурами 
державного управління як практичного вияву політичної влади. Курс 
складається з трьох основних частин. У першій частині розглядаються 
концептуальні проблеми, що мають місце в дискусіях з приводу змісту 



поняття, дається типологічний аналіз влади і систематизувався спектр 
підходів до пояснення цього феномена. У другій частині курсу вивчаються 
основні теорії політичної влади, перш за все їх сучасні версії, структура та 
сутнісні зхарактеристики політичної влади. Третя частина присвячена 
особливостям державного управління як механізму реалізації політичної 
влади через політичний маркетинг та менеджмент.  

Дисципліна «Сучасні теорії влади та соціального контролю» є 
складовою циклу професійно-практичної підготовки студентів другого 
(магістерського) освітнього рівня спеціальності «Соціальна робота».  

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні теорії влади та 
соціального контролю» є опанування студентами знаннями сучасних теорій 
влади, їх відмінностей від класичних теорій та їх практичним застосуванням. 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є сучасні теорії влади та 
соціального контролю, їх практичного застосування у політичному 
менеджменті та соціальних технологіях здійснення влади в сучасній 
українській практиці. 

Завдання курсу 

1. Розкрити сутність явища влади і еволюцію поглядів на його 
інтерпретацію 

2. Визначити і проаналізувати основні концептуальні підходи до 
розуміння явища влади. 

3. З'ясувати сутність, особливості , форми і механізми політичнолї влади. 
4. Розглянути теоретичні перспективи і напрями у вивченні політичної 

влади, зокрема такі, як  елітизм, плюралізм, корпоративізм та ін. 
5. Визначити специфіку і особливості окремих форм політичної влади в 

українському суспільстві. 
6. Окреслити сутність і принципи державного управління як форми 

реалізації політичної влади. 
В результаті вивчення курсу студент повинен  

знати: 

1. Базові поняття “дискурсу влади” і способи їх операціоналізації; 
2. Основні концептуальні підходи до інтерпретації феномена влади 
3. Теоретичні перспективи і напрями у вивченні політичної влади 

(елітизм, плюралізм, корпоративізм, марксизм і ін.); 
4. Когнітивні моделі, що використовуються у вивченні політичної влади; 
5. Специфіку і особливості окремих форм політичної влади в 

українському суспільстві. 
6. Сутність і принципи державного управління як форми реалізації 

політичної влади. 
вміти: 



1. Аналізувати та інтерпретувати явище влади з позиції різних наукових 
парадигм 

2. Виявляти особливості феномена влади в наукових підходах різних 
учених 

3. Екстраполювати теоретичні конструкти стосовно явища влади на 
сучасні суспільні реалії 

4. Окреслювати сутність і специфіку політичної влади на теоретичному 
рівні і в практичному вимірі 

5. Характеризувати особливості політичної влади в сучасній Україні 
6. Аналізувати і оцінювати сутність і принципи державного управління на 

прикладному рівні 
 
Міждисциплінарні зв’язки: ця дисципліна базується на знаннях з 

професійно-орієнтованих дисциплін «Теорія соціальної роботи», 
«Політологія», «Соціологія політики», «Політична філософія». 

Засоби контролю знань студентів з дисципліни: 

 - поточний контроль студентів проводиться з метою перевірки 
засвоєння ними основних положень лекційного матеріалу. Він здійснюється 
на семінарських заняттях, шляхом опитування (письмового та усного), 
тестування, прослуховуванням доповідей та рефератів студентів, оцінки 
якості відповідей на контрольні запитання та індивідуальні та творчі 
завдання; 

- підсумковий (модульний) контроль – здійснюється за рахунок аналізу 
результатів модульних контролів студентів за темами навчальної дисципліни. 
Підсумкова оцінка розраховується як сумарний бал успішності кожного 
студента за заліковими модулями навчальної дисципліни та під час 
проведення заліку за означеним у навчальній програмі переліком питань; 

- підсумково-модульний контроль за дисципліну здійснюється з 
урахуванням середньозваженого усіх оцінок за залікові модулі. Підсумково-
модульна оцінка може перескладатися з метою її підвищення в період 
проведення тижнів академічного контролю за означеними у навчальній 
програмі переліком питань. 

 
  



ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «Сучасні теорії влади та соціального контролю» 
 

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями 
у вільний від аудиторних занять час. 

До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти 
виконують під час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі 
підготовки індивідуальних завдань, навчально-пошукової або науково-
дослідної діяльності. Це не залежить від того, здійснюється робота за умов 
консультування викладачем, або без його участі; поза розкладом, або за 
розкладом, що регламентує самостійну підготовку. 

 З дисципліни «Сучасні теорії влади та соціального контролю» 
рекомендуються такі види самостійної роботи: 

- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних тем 
дисципліни та окремих питань; 

- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і 
спеціальною літературою; 

- підготовка до семінарських занять за допомогою статей з наукових 
періодичних журналів та авторефератів дисертацій; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- виконання творчих завдань; 

- підготовка до контрольних робіт та модульного тестування; 

- написання рефератів; 

- підготовка доповідей на студентські наукові конференції. 

 

  



Теми для самостійного вивчення й поглибленого опрацювання 

«Сучасні теорії влади: стислий огляд» 

При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно 
звернути увагу на наступні аспекти: перехід від традиційного до сучасного 
суспільства поставив перед політичною владою додаткові завдання, що 
стосуються проблеми легітимності. Політична влада в сучасному 
індустріальному суспільстві потребує не стільки харизматичних лідерах, 
скільки в масовій підтримці. Підтримка політичної системи стверджує 
об'єктивність її існування, а отже, що особливо важливо, - віру в легітимність 
самої системи. Американський політолог Д. Істон пов'язує легітимність з 
істинністю і справедливістю самої влади. Легітимність виражає той факт, що 
індивід в явній або неявній формі сприймає політичний об'єкт як відповідний 
його власним моральним принципам, а сто власні суб'єктивні відчуття 
істинного і справедливого збігаються з істинним і справедливим в політичній 
сфері. Тим самим між владою та індивідом встановлюються певні соціально-
психологічні відносини, в основі яких лежить певний ціннісний консенсус. 
Індивід сприймає політичну владу як "свою", як таку, що діє або має намір 
діяти в його інтересах. Це знімає в його свідомості негативне ставлення до 
влади і формує в ньому установку або переконання на її підтримку. Віра в 
легітимність влади формує переконання або подання, що уряд буде діяти 
відповідно до висловленої ним волею, що він сам здатний впливати на владу 
за допомогою легально встановлених каналів.  

Спираючись на системний аналіз влади, Д. Істон створив багато в чому 
нову і більш функціональну концепцію легітимності влади, що дозволило 
вимірювати її вже емпіричним шляхом. Відповідно до його концепції 
підтримка політичної системи може бути різною як по об'єкту і змістом, так і 
за часом дії. У залежності від часу і змісту підтримки Д. Істон запропонував 
розрізняти два основних типи підтримки: дифузну і специфічну. 

Дифузна - загальна, або фундаментальна, довготривала, переважно 
афективна підтримка (віра в легітимність, довіру) ідей і найбільш важливих 
принципів політичного ладу незалежно від результатів його діяльності. 

Специфічна - орієнтована на результат, інструментальна, короткочасна 
і в основному свідома підтримка влади і того, як вони діють. 

Ці відмінності засновані на спостереженнях різних моделей поведінки 
громадян: так, вони часом можуть бути не згодні з діяльністю свого уряду, 
наприклад з конкретними напрямками в політиці, її представниками чи 
стилем управління, що в більшості випадків утворює короткочасні зі змінною 
інтенсивністю явища. Однак при цьому вони продовжують надавати 
фундаментальну, довгострокову підтримку принципам політичного ладу 
(наприклад, інститутам і нормам демократії). Таким чином, криза підтримки 
уряду або неефективність певних напрямків його політики необов'язково 
ведуть до кризи всієї системи. За згодом невдоволення окремими елементами 
політичної системи (наприклад, партіями, політиками, їх певними 



пропозиціями чи діями в політиці) може акумулюватися, концентруватися і 
потім вести до поступової і часто непомітною ерозії легітимності влади. 

В якості основних джерел (об'єктів) легітимності Істон вивів такі 
підстави: ідеологія, структура та особистісні якості. Відповідно до джерел 
легітимності він визначив і її основні типи: ідеологічний, структурний і 
персональний. 
Ідеологічний тип легітимності грунтується на цінностях і нормах, які 
поділяють політичний режим і якими він керується. Ідеологічна легітимність 
виростає з переконання громадян у правильності та істинності даних 
цінностей і норм, з моральних переконань в обгрунтованості режиму або 
походження та розподілу владних ролей. Відповідно, чим більше громадян 
поділяють цінності і норми політичного режиму, тим більшою легітимністю 
він володіє, і навпаки, чим менше громадян довіряють режимові і поділяють 
його цінності і норми, тим меншою легітимністю він володіє. 

Очевидно, що в обгрунтуванні насамперед ідеологічною легітимності 
Істон виходить з традицій консенсусного підходу в дослідженні влади і 
суспільства. Тільки на підставі такого підходу можна обгрунтувати угоду як 
вихідну позицію щодо основоположних цінностей і норм, якими повинен 
керуватися політичний режим. В іншому випадку в суспільстві з сильною 
соціальною поляризацією, орієнтацією на конфронтаційність і відсутністю 
мінімального ціннісного консенсусу навряд чи можна очікувати досягнення 
сильної ідеологічної легітимності. У цій ситуації або сама політична влада 
вольовим способом може визначити для суспільства, які цінності та норми 
вважати базовими, а які - другорядними, або вона буде прагнути балансувати 
між різними структурами цінностей до тих пір, поки в суспільстві не 
дозріють передумови досягнення консенсусу. 

Структурний тип легітимності визначає ставлення громадян до 
структурі, нормам політичного режиму і розподілу владних ролей у ньому. В 
основі структурної легітимності знаходиться переконаність громадян у 
цінності структури і норм самого політичного режиму. Структура 
політичного режиму грає виключно важливу роль у його функціонуванні - 
починаючи з прийому зовнішніх імпульсів у вигляді вимог і підтримки і 
кінчаючи процесом трансформації їх в певний політичний продукт, який 
створить і реалізує цінності, важливі як для самої політичної системи, так і 
для всієї соціальної системи в цілому. Структура політичної системи має 
ключове значення у виконанні нею свого головного завдання або функції - 
прийняття та реалізація владних рішень. Вона багато в чому визначає 
ефективність діяльності політичної влади, а сама ефективність служить 
одним з важливих показників, на підставі яких громадяни судять про режим 
в цілому. Пошук оптимальної структури політичної влади не може бути 
обмежений якимось певним терміном, тим більше його не можна обмежувати 
політичною діяльністю певних політичних осіб. Невипадково тому в 
багатьох країнах, що відрізняються стабільністю і ефективністю політичної 
влади, пошук оптимальної структури займав не роки, а цілі десятиліття, а в 



деяких випадках розтягувався на сторіччя. Досить тут буде нагадати 
історичні приклади Англії, США, Франції. 

Немаловажне значення в доданні необхідної легітимності влади має і 
характер розподілу владних ролей в державі, структура відносин, що 
склалася між законодавчою і виконавчою владою. Громадяни повинні бути 
впевнені в тому, що існуючий розподіл владних ролей в політичному режимі 
є максимально ефективним і не створює перешкод на шляху реалізації 
прийнятих політичних рішень в ім'я їх блага. Суперечливість або 
конфліктність у здійсненні владних ролей, що виражаються, наприклад, у 
прагненні однієї гілки влади підпорядкувати собі іншу або наділення 
виконавчої влади функціями законодавчої і т.д., не можуть сприяти 
формуванню у громадян довіри і підтримки до наявних державних інститутів 
і не можуть служити зміцненню загальної легітимності режиму. 

Персональний, або особистісний, тип легітимності характеризує 
ставлення громадян до особам, які виконують владні ролі в рамках 
політичного режиму. 

В основі особистісної легітимності лежать переконання громадян в 
обгрунтованості покладених на особу виконуваних ним владних ролей. Мова 
йде не стільки про юридично-правової сторони питання, законності 
виконання ним владних ролей. Хоча і це може мати місце і стати причиною 
делегітимації влади. Тут мова йде скоріше про відповідність особистісних 
характеристик політичного діяча вимогам, покладеним на нього владної 
роллю. Особистісна легітимність передбачає наявність постійних оцінок 
діяльності політичного обличчя з боку громадян. Це може знаходити своє 
відображення в опитуваннях громадської думки, яке буде або схвалювати 
його поведінку в якості виконуючого певні владні функції, або, навпаки, 
негативно оцінювати. Це може бути публікація рейтингу популярності того 
чи іншого політичного діяча і т.д. У будь-якому випадку оцінка діяльності 
особи відбуватиметься на основі базових цінностей і норм, які поділяють 
громадяни і що об`єднують їх з існуючим політичним режимом. 

Особистісна легітимність персоніфікує владу в рамках сформованих 
цінностей і норм, надає їй емоційне забарвлення, посилює інтерес громадян 
до політики, перешкоджає знеособлення політичного процесу. 
Зрозуміло, що всі три типи легітимності взаємопов'язані один з одним і 
створюють основу легітимації влади в суспільстві. Сама ж легітимація влади 
в сучасному суспільстві означає бути у відповідності з ціннісними 
уподобаннями громадян, які носять відповідно до концепції Істона стійкий і 
довготривалий характер. 

У 1980-х рр., Розвиваючи системний аналіз політичний влади і 
концепцію політичної підтримки Д. Істона, німецька дослідниця Б. Вестлі (В. 
Westle) внесла ряд важливих доповнень до первісної концепцію. Дослідивши 
реальність і динаміку процесів легітимації у західних демократіях, вона 
додала дві змішаних типу підтримки та специфіковані їх для всіх трьох 
об'єктів підтримки. 



Перший змішаний тип отримав назву тип дифузно-специфічної 
підтримки. У ньому об'єднані в ньому обидві характеристики 
фундаментального (дифузного) і короткочасного (специфічного) видів 
підтримки. Цей тип підтримки заснований на домінуючої ролі ідеологічної 
оцінки результатів діяльності політичної системи та її владних структур. 
Таким чином, легітимність влади заснована на оцінці того, якою мірою 
конкретний об'єкт відповідає в реальності ідеї політичного ладу або 
індивідуальним цінностям або перевагам громадян. Отже, цей вид підтримки 
не поширюється на легітимність політичної системи в цілому або на її 
фундаментальні ідеали. 

Другий змішаний тип визначається Вестлі як тип специфічно- дифузної 
підтримки. Він заснований не на ідеологічній, а на інструментальній, або 
специфічної, оцінки соціальних ефектів, отриманих в результаті конкретних 
рішень і (або) результатів, отриманих у ході реалізації напрямів політики, 
ініційованих владою. Але ці оцінки пов'язані не тільки з діяльністю 
правителів на короткочасної основі (як це має місце при типі "чистої" 
специфічної підтримки), але, акумулюючись, вони поступово 
ототожнюються з самим політичним ладом (його структурами, нормами, 
цінностями), так що це може призвести до дифузним, фундаментальним, 
довготривалим оцінками легітимності. Тому даний змішаний тип називається 
специфічно-дифузним. 

У цілому для Д. Істона і його послідовників характерно те, що вони 
трактують легітимність системи як її відповідність власним моральним 
принципам індивіда, його власним уявленням про те, що є справедливим і 
істинним в політичних відносинах. Тому легітимність в їх розумінні є 
ступінь, в якій члени політичної системи сприймають її як гідну своєї 
підтримки. Таке розуміння легітимності влади підкреслює активну роль і 
відповідальність самих громадян у процесі легітимації і залишає за ними 
остаточне рішення у визнанні влади як легальна і законну (легітимною). 
Видається, що ця позиція особливо важлива в умовах посткомуністичного 
розвитку, коли від активності і прямої участі громадян у творенні нової 
політичної системи залежить доля демократичного процесу. Тому, особливо 
цікавим, для сучасного правознавства стає дослідження особливого політико-
правового типу владарювання, адекватного стилюмислидеятельности 
індивідів у конкретній ментальному полі, і навіть специфічну процедуру 
раціоналізації, у межах якої формується значення, роль і поняття тієї чи іншої 
соціального феномена. 

Маючи ці загальні уявлення, і навіть на принципи філософською-
філософській-історико-філософської методи П.І.Новгородцева, можна 
запропонувати певну дослідницьку спрямованість щодо влади, що 
спирається на реконструкцію конкретного образу влади, технологій її 
здійснення і способу владної організації соціальної дійсності. 

Вочевидь, що у соціумі,понимаемом як конкретне діалогічне простір, 
виробляються типізовані риси, які знаходять себе у ментальних уявленнях. 
Ця сукупність уявлень зв'язуються і переплітаються з урахуванням деякого 



образу влади укоріненого у самому фундаменті національної самосвідомості. 
Вперше він виникає у колективному досвіді, який об'єднував той чи інший 
народ у яких або значимих про спільні дії, даруючи йому почуття єдності і 
можливість самоідентифікації. Натомість під час політико-правової практики 
цей спосіб пожвавлюється, наповнюється конкретним змістом, одне слово 
вторгається в реальність як конкретної “ідеї влади”, спирається визначені 
моделі і знаходять способи адаптації й розвитку суспільства на певних 
історичних умовах, зберігаючи його єдність, та й представників влади. 
Соединяясь з практикою, ця ідея воскрешає минуле, пророкує майбутнє, 
організує справжнє. Отже, влада скоріш слід розуміти лише як ім'я, яке 
фігурує вмислидеятельности людей для всього комплексу владних відносин 
що з організацією, підтриманням порядку, здійсненням контролю та 
реалізації соціально значущих стратегій. 

Безсумнівно, і те, що після кожної історичної епосі властивий певний 
дискурс влади, породжуваний і підтримуваний у межах певної соціальності, 
де під дискурсом розуміється умови, яке розкриває і актуалізує буття для 
суб'єкта, створює особливий “фон”, контекст існування реальних феноменів. 
У цього дискурс можна, як особливий стиль мислення, дії і вислови щодо 
буття, характерний певної соціокультурної середовища, у якому особливу 
логіку об'єктів та потреб, когнітивнихготовностей іаксиологических знань.  

Тому, для характеристики соціальної природи тієї чи іншої феномена, 
зокрема влади, на той чи іншого історичний час, необхідно “зануриться” в 
певний дискурсивне простір, що пов'язує традиції, і сучасність, що 
даєинтенциональную спрямованість сприйняття й передумови розвитку 
певних соціальних феноменів. Важливо, що сама дискурс має складну 
структуру, чия архітектоніка складається з: позначка-,мезо- і мікро- 
складових; в політико-правовому дослідженні владі він розкривається, 
відповідно, через: образ, певну конфігурацію інституцій та реальну практику.  
Образ влади,архитипический порядок, поведінковий досвід, як позначка 
основа дискурсу є які транслюються ментальні образи, символи, моделі і 
знаходять способи здійснення влади, адекватні глибинним основам 
конкретного суспільства. З усіх цих елементів образ влади, як ідеал, ціннісна 
система, найглибший, символічні уявлення найбільш поверхневі і рухливі, а 
моделі і знаходять способи її здійснення займають деяке проміжне 
становище.  

Взагалі, політико-правове мислення, намагаючись поринути у сутність 
соціальних явищ і процесів, спирається на реальну соціокультурну життя 
суспільства, що є джерелом формування образів тієї чи іншої соціального 
феномена. Безперечно, що пізнання, та й сама практика, неспроможна 
уникнути певних узагальнень, які у принципі є ідеальної моделлю які 
сприймаються об'єктів і явищ. Так, конкретне історичне умова або соціальне 
фон багато чому визначає образ тієї чи іншої політико-правового феномена, 
оформляє свій неповторний стиль, національного правового і політичного 
мислення, а в відповідність до останнім вибудовуються конкретні моделі і 
механізми упорядкування соціальних відносин. Тому, самедиалогически 



побудований, з урахуванням історико-культурного фону, специфіки й 
особливо політичного і основам правової мислення та дій образ влади 
дозволяє більш глибші й послідовно простежити становлення та розвитку 
самого владного мислення.  

Одне слово в таких межах необхідно “реконструювати властивий 
тільки цьому історичному знання специфічний порядок раціональності, 
відшукати самоорганізуюче ядро досвіду, сприяти його виявлення в 
соціальності…”. Влада тут аналізується як глибинних вимірів соціальності, 
де владне мислення підтримується не окремим державно-правовим 
інститутом, а цілому системою упорядкованості і функцію контролю у 
суспільстві. Через це, як “пізнати влада – це атакувати й не так “ті чи інші” 
інститути влади, групи, еліту чи клас, але техніку, форми влади”. 

Натомість, мезоскладову дискурсу можна як конкретну конфігурацію 
інституцій. Остання представляється через типові, стійкі культурні практики, 
що визначають своєрідні стратегії досягнення політичних і когнітивних дію 
соціальних агентів. Наприклад, М. Фуко розкриває специфіку влади з 
допомогою поняття “диспозитив”, являє собою матрицюконфигурирования 
культивованих певним суспільством практик.Диспозитив відтворює у своєму 
історичному варіанті – “стратегічний імператив”, сприяє всередині кожної 
конкретної культури розгортання сформованих у суспільстві конфігурацій 
здійснення влади. Отже, влада конструюється як 
“центрованого,субстанционального феномена”, але реалізує себе у вигляді 
функціонування відповідногодиспозитива, пронизуючого всі рівні й форми 
владних відносин. “Влада, як у Фуко – розуміється не як надбання, бо як 
стратегія, що впливу панування приписується не “присвоєнню”, а 
механізмам, маневрів, тактикам, технік, діям. Що можна вважати її 
моделлю… влада скоріш вирушає, ніж належить; вона 
“привілей”,приобретенная чисохраняемая панівним класом, а сукупне вплив 
його стратегічних позицій”. У цьому сенсі, влада так можна трактувати, не як 
певну субстанцію,погруженную в соціальне тіло, бо як множинність форм 
властиві визначеному культурному контексту, які визначають характері і 
зміст соціального взаємодії між окремими індивідами, між індивідом і 
групою - іт.п.  

Національні особливості, специфіка владного мислення та відповідно 
особливі, історично сформовані універсальні технології здійснення влади 
організують, структурують,стратифицируют соціальний простір, 
функціонуюче вже проводяться як простір влади з властивими йому 
владними відносинами і ієрархічної структурою. Організоване владне 
простір покликане зберігати упорядкованість, єдність і стабільність 
соціальної спільності, а в ньому окремий соціальний суб'єкт стає учасником 
владних відносин, вносить свої повороти розуміння влади, способи її 
здійснення у процесіактивно-диалогического взаємодії. Така ситуація 
справляє враження те, що конкретний соціальний агент, котрий обіймає той 
чи інший владну позицію є саме влада. Проте, в такому погляді упускається з 



погляду те, що сама діючий суб'єкт поміщений у вже існуюче простір влади й 
систему владних технологій.  

Реальність влади тут скоріш слід розглядати, як деяку системну 
цілісність, але у своє чергуразделенную різні владні зони. Кожне полі влади 
не мають відмітну структуру позицій, і систему відносин соціальних сил, свої 
і режими функціонуванні, свої фінансові ресурси і технології здійснення і 
легітимації влади. Крім цього кожне полі конструює своє простір гри, 
відносини із своїми обмеженнями й потенційними можливостями, у яких 
локалізовано ціле безліч відносин різновекторних сил, призводять їх у 
постійний рух. З синергетичної погляду можна сказати, кожна частина 
владної системи постійнофлуктуирует, змінюється, впливає і відкривається 
сама щодо впливу. Одне слово є специфічнийсамоорганизующийся організм, 
тим щонайменше, який базується і що розвивається на певній основі – образі 
соціального порядку, влади й “універсальних” технологій її здійснення, 
властивих певному проміжку часу. 

І, нарешті, у межах мікро складової дискурсу розгортаються 
безпосередньо самі владні відносини, складаються у повсякденній практиці, 
де всі владні образи і техніки “пожвавлюються”. Це область, де мережу 
владних відносин також стратегій отримує свою реальність, де проводять 
знання і набутий сенси. Тут можна назвати дві дослідницькі позиції, що з тій 
чи іншій точки розглядають конкретні відносин влади. 

Перша, акцентує на локальних просторах влади й властивих йому 
техніках, де то, можливо управляємо і контролюємо окремий індивід. Тут 
становище конкретного індивіда характеризує його місце у сформованій 
інституціональної конфігурації. Змістовна сторона соціальної позиції, своєю 
чергою, розкривається через ставлення решти соціальним місцях, у вигляді 
дистанціїотделяющею ця була з інших, і навіть через інформаційну 
насиченість. Слід зазначити, що певний соціальне місце, надає суб'єкту вибір 
деяких можливих, у цьому стані альтернатив. У цьому вся ракурсі влада 
виступає не а саме, що дається чи захоплюється, її делегують чи 
перерозподіляють, вона ввозяться різних напружених точках, соціальні 
позиції, у яких група чи окремий індивід захоплюється владою. Лише 
соціальна позиція відкриває суб'єкту весь арсенал влади та її обмеження. 

Другий напрямок виходить із окремого суб'єкта, свідомо чинного у 
межах певного соціального поля, який конструює свій значеннєвий контекст 
через особистий досвід минулого і соціальну практику. Приміром, М. Фуко 
наполягає у тому, і що може існувати сітки владних відносин без певної 
кількості “практик себе”, із яких воно виростає, куди вона спирається і 
розгортається. У цих одиничних практиках складаються стилі існування, що 
з розвитком, їх соціальним “відстоюванням” набувають громадський 
характер, що саме ці практики конструюють опори “всепроникною сітки 
владнихотношений”. 

Можна виділити ряд характеристик, які має сучасна державна влада, 
якщо через призму соціальних відносин, в сітку яких остання органічно 
«ушита». До таких специфічним рис структурі державної влади слід віднести 



імперативні,диспозитивний, інформативний і дисциплінарний характери 
влади. Підимперативним характером влади у теорії держави й права 
розуміється сукупність громадських відносин заснованих на виключно 
принципах панування і підпорядкування, тобто. такі взаємини 
носятьассиметричний характер. З принципу федералізму, такий характер 
властивий сфері управління, де існує чіткаформально-нормативное 
регулювання відносин між різними органами структурі державної влади. 
Далі говорячи продиспозитивном характері, треба сказати, що це вид 
відносин грунтується за принципами рівності сторін і запровадження 
взаємовідносин, зазвичай, в цивільно-правової сфері, між рівними суб'єктами 
на договірній основі, таких, відповідно, притаманнийсимметрический 
характер відносин.Информативний характер структурі державної влади 
передбачає створення і певних видів знання, є опорою владної діяльності 
державних посадових осіб. Поширення інформаційних потоків формують 
«образ» і «соціальні звички», якими сприймається остання, і навіть контролю 
над коментуванням і циркуляцією цими потоками у суспільстві. І що 
найбільш важко вловимі, часом неусвідомлювані здебільшого владні 
відносини носять дисциплінарний характер. Такий вид взаємовідносин, що 
виникає держави, його органами, різними інституціями та постсовєтським 
суспільством, нині пропрацьований слабко, цим як бачимо і пояснюється 
труднощі аналізу опосередкованого, непрямого характеру владного впливу 
на громадську систему. У цей характер владного впливу починає 
формуватися у Європі з XVII – XVIII ст., коли владні відносини 
поширюються налаштувалася на нові, приватні галузі людського поведінки, 
із засобів таких дисциплін як релігія, медицина, освіту, територіальне 
розподіл, в'язниці і педагогічний контроль, а як і практик навчання, 
покарання, психіатрії та інших. У межах яких створюються репресивні і 
контрольні елементи, що утворюють «дисциплінарну влада». Під якої у своє 
чергу і розуміються певні техніки,трансформирующие окремих суб'єктів 
комунікації та "взаємини в об'єкти з допомогою різних створених дисциплін, 
які мабуть, і задають певну модальності функціонування комунікативних 
мереж взаємовідносин, стратегій, технік, та інших соціальних практик.  

Такий підхід до владної проблематики не беззаперечний потребує 
подальший розвиток, але тепер можна сказати, що він відкриває нові, значно 
глибші «коріння» влади, дозволяє прив'язати теорію до реальності, 
викриваючи її стратегії імеханизми. Закінчуючи коротку думку, слід 
відзначити й те що сьогодні у наукові дослідження відбувається перехід до 
принципово інший аналітиці як державної, і у цілому влади, дозволяє 
моделювати її дійсне здійснення. Сьогодні очевидно, «що Енциклопедія 
сучасної вітчизняної правової науці ще треба побудувати адекватну 
аналітику влади…, що дозволить розглядати її сутність у тих 
російськоїсоцио-правовой реальності, усталених політико-правових 
технологій. Причому ця аналітика орієнтуватиметься реконструкцію 
вітчизняних владних відносин, відновлення справжньої суті державно-
політичних і юридичиних інститутів». 



В іншому дискурсі, можна розділити на два типу характером виділених 
у яких соціальних відносин. Передусім, це найбільш традиційна, розроблена і 
поширена ідея визначення влади як ставлення суб'єкт – об'єкт. У цілому нині, 
нашу увагу на вже утримувалася у межах цієї ідеї, і можна було помітити, що 
вона сягає корінням у сиву давнину і тому налічує безліч владних 
теорій,развертивающие свої дефініції влади спираючись цю схему відносин. 
Не претендуючи на всеосяжність, виділимо такі традиції: 
вольова,структурно-функциональная,формально-управленческая і 
біхевіоризм. Так, вольове розуміння влади традиційною для німецької думки. 
Влада у Гегеля, Маркса, Фіхте, Шопенгауера, Ніцше і Вебера сприймається 
як потенційна спроможність чи можливість нав'язування свою волю суб'єкта 
влади – об'єкту. Зазначимо, приміром, що з Ніцше – влада є воля та здатність 
досамоутверждению. У Маркса – це воля панівного класу, у Вебера - це 
здатність, можливість проводити всередині громадських відносин волю 
суб'єкта, всупереч опорові, у вигляді різних механізмів і техніки.  

 
2. Головні соціологічні підходи для аналізу влади 

 
При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути 
увагу на наступні аспекти: 

У межах структурно-функционального підходу влада сприймається як 
посередник у системі громадських відносин також більше, вона належить не 
окремим індивідам, а є надбання колективу. Влада тут постає як інтегруючий 
і регулюючі чинник.Функцией, якої є мобілізація суспільних груп задля 
досягнення тій чи іншійсоциально-значимой мети. Продовжуючи розвивати 
згадану ідею, Д.Истон акцентує на здібності влади приймати значимі 
суспільству рішення, привносячи і підтримуючи певні цінності.  
У формально-управленческом підході влада, як механізм управління та 
молодіжні організації, вперше отримує свою легітимність і легальність в 
правовому дискурсі. У разі влада виступає, за рахунком, як влада державна, 
яка змістовно розкривається у можливості й уміння домінуючого впливу 
керованого суб'єкта на керований об'єкт. З цих позицій влада є правова 
організація соціуму, а механізм влади становить державно-правове 
управління різними видами діяльності. Останній має складну ієрархічну 
структуру, яка пронизує кожне соціальне полі, беручи свої фінансові ресурси 
в «єднанні народу», де формальний суб'єкт влади – громадяни, передають 
свої владні повноваження офіційному агенту – державі. 

Так другому типу ідей влади властиво розуміння її як стосунки між 
суб'єктами. Розвінчуючимифичность об'єкта, автори, які дотримуються цієї 
ідеї, стверджують, влада, то соціальна взаємодія суб'єктів, що з тих чи інших 
позицій впливають її модальності, стратегії, знання і набутий режими 
функціонування. Що ж до об'єкта, це лише спеціально створені техніки, з 
допомогою яких один суб'єкт посилює своєю владою завдяки до дедалі 
більше повного відома позиції акцій іншого суб'єкта – позиції об'єкта. Ця 
традиція представлена двома напрямами. Перше, комунікативне, де влада 



визначається, як вид тотального спілкування, яка за цього може бути чийсь 
власністю. Влада – служить організації узгоджених громадських дій, що 
спираються, передусім, на переважання публічного інтересу над приватним. 
Хабермас вважає, влада є механізмом опосередкованого виникнення 
протиріч між публічної політики та приватній сферою життя, забезпечуючи у 
своїй відтворення природних каналів комунікації і взаємодії між 
політичними суб'єктами.  

До другої напрямку можна віднести концепцію М. Фуко Звертаючись 
до розгляду сутності влади, відходить від традиційного розуміння, вплив 
суб'єкта на об'єкт із засобів різних механізмів, ресурсів тощо. З цих позицій, 
владу в Фуко розглядається не як сукупність інститутів власності та апаратів, 
а, передусім, як множинність відносин сили іманентних області, де їх 
здійснюються формуються. У цього, влада розуміється не як надбання, що 
можна придбати й використовувати, а навпаки – як певний комплекс 
стратегічних дій зі властивими їм знаннями, технологіями і техніками. Отже, 
влада має власної власної екзистенції, вона довільна і живе як така, де 
кожний її захопити, утримувати і мати нею, немає, вона народжується у 
надрах соціальної діяльності, існує у вигляді мислення, дій, думок і навички 
поведінки. Відповідно до такого розуміння, влада постає як соціальне дію, 
якеинструментализирует волю групи з відношення до певній значимоїцели. 

Складність і багатогранність сучасної соціальної організації жадає від 
дослідника комплексного розгляду проблем, він має висвітлити її 
переважають у всіх проявах і зв'язках. Суто прикладні й потужні приватні 
методи аналізу большє нє можуть сприяти отриманню цілісної картини 
реальності. Без перебільшення можна сказати, що ця системність і 
комплексність захопила жодну сучасну теорію. Приміром, навіть ті теорії 
якпостструктурализм і постмодернізм, навколо яких обертаються основні 
дискусії які звинувачують у не системності, не фундаментальності і 
упорядкованості, за рахунком, навпаки пронизані системним пафосом.  

Тому, виходячи з цих аспектах реальності влада, слід розглядати, як 
деяку системну цілісність, але у своє чергу,разделенную різні владні зони. У 
соціальному простір вони вписані не ієрархічним порядком, а переплітаються 
надають взаємовплив друг на друга. Через це, зазначає Ж. Дельоз, 
владапирамидальна, а сеґментована ілинейна, вона здійснюється з 
допомогою змішаності, а чи не через висоту ідаль. Так кожне дисциплінарне 
простір незалежно друг від друга зі своєї техніці, ритуалам і тактичним 
цілям, в водночас вони суміжні і його вирішують один, і тугіше завдання, 
функціонують за однією стратегії - «вихованню слухняних й економічно 
ефективних тіл». Кожне полі влада має відмітну структуру позицій, і систему 
відносин сили, свої і режими функціонуванні, свої фінансові ресурси і 
технології здійснення і легітимації влади. Вочевидь, що у тому чи іншому 
соціальному полі скоріш є регулятором громадських відносин, 
якритуализированний механізм соціального спілкування, і підтримки моделі 
співіснування, ніж будь-якої інструмент чи річ. Вона постає як свого роду 
синергетичний принцип самоорганізації людської діяльності. Понад те, ту чи 



іншу полі стані захопити чи підпорядкувати інше,т.к. потребує його 
існування, як, наприклад, потребує економіці, в водночас економіка потребує 
політиці. Крім цього кожне полі конструює своє простір гри, відносини із 
своїми обмеженнями й потенційними можливостями, у яких локалізовано 
ціле безліч відносин сили призводять їх у постійний рух. Отже, кожна 
частина системи постійнофлуктуирует, змінюється, впливає і відкривається 
сама щодо впливу.  

Здійснюючи перехід від теорії влади безпосередньо до теорії структурі 
державної влади, слід розвести, з методологічних позицій, політичну та 
державної влади. Зазначимо, за Ч.Меррием, те, що сучасне політичне простір 
представлено двома «полюсами» життя, насамперед це державна влада, з 
іншого боку, це неофіційне вплив різних, здебільшого, консолідованих 
суб'єктів Таке співіснування з політичної просторі поруч із офіційним 
центром влади багатьох інших полюсів зусиль і відповідних зон впливу, було 
визначено ще працях Макіавеллі, Гоббса, Локка, Руссо та інших. У цього 
політичну влада можна як постійно непостійну, самоорганізовану, 
багаторівневу, складну мережу владних відносин, національних стратегій і 
практик. Це справжнє розмаїття інституціональних і суб'єктивних опор. Від, 
як взаємодіють між всі суб'єкти політичного виміру, який характері і 
принципи цих взаємовідносин, буде, безсумнівно, залежати стан і режим 
функціонування політичної системи на цілому. Безумовно, центральне місце 
у політичної організації товариства займає державна влада. На відміну від 
політичної, державна влада характеризується поруч специфічних ознак. Вона 
має власним консолідованим суб'єктом влади, що висловлює її соціальну 
сутність. Має необмежений юридичний характер, монопольне декларація 
проправотворческую діяльність, як засіб організації громадських 
відносин,правоприменительную, як засіб регулювання і місцевого контролю. 
Державна влада може цілком легально використовувати силові механізми, 
спираючись на спеціальний апарат примусу, у своїй має 
єдинийорганизационно-оформленний центр прийняття управлінські рішення, 
використовую як механізм примусу, а й економічні, соціально-політичні, 
культурно інформаційні ресурси. Усі перелічені ознаки «прямо випливають 
із відмінностей держави. Вони конкретизують стосовно організації структурі 
державної влади, дозволяють відмежувати від інших видів соціальної влади».  

Наделенная певними повноваженнями і легітимізована в правовому 
дискурсі державна влада пронизує, є у кожному соціальному полі силу свого 
адміністративно-управлінського характеру.Означая позицію іуполномочивая 
своїх представників ув кожній фазі соціального простору, системою знань і 
загальну модальності владних відносин, здійснювати впливом геть загальну 
соціальну стратегію. Як бачиться, розуміти державна влада потрібно а саме, 
що дається чи захоплюється, її делегують чи перерозподіляють, влада 
ввозяться різних напружених точках, соціальні позиції, у яких група чи 
окремий суб'єкт захоплюють владою. Лише соціальна позиції відкриває 
суб'єкту весь арсенал влади та її обмеження, де зараз його набуває не свободу 
дій, а реальну можливість впливати на дію, стратегію і сучасну практику. Так 



«… сама суб'єктивність є ідеологема влади: не ми привласнюємо собі влада, а 
вона нас привласнює і дарує нам почуття володіння. Інакше кажучи, суб'єкт 
влади виник як знак її містифікації, зникнення, як знак її підвладності не 
чому просто у нестямі».  
 

3. Постмодерні теорії влади 
 

При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути 
увагу на наступні аспекти: 

Якщо переломити вираз Канта про нескінченному пошуку визначення 
права, через владну проблематику, можна упевнено сказати, що все 
гуманітаристика приречена постійний пошук визначення, значимості й 
підвищення ролі влади у соціального життя суспільства. 

Весь історичний шлях розвитку людини свідчить у тому, що з того, як 
розуміється влада, який сенс вкладається в слово, залежить загалом і 
соціальний організація суспільства. Невипадково Б. Рассел вважав, що 
“влада” одна із фундаментальних понять, з урахуванням якого 
вибудовуються всі політико-правові концепції, йдоктрини. Тому наскільки 
чітко зможемо визначити сучасну специфіку влади, настільки будуть 
“об'єктивні” і наші судження про сучасної організації товариства. Ведучи 
мову про дефініції влади, як і про інші загальнонаукових категорій, 
наприклад, як-от право, закон, держава й т.п. треба сказати їхню високу 
евристичну значущість гуманітарної науки. Приміром, ухвали і поняття на 
праві як окреслюють образ тієї чи іншої політико-правового явища, а й 
характеризують кошти та форми осмислення правового буття суспільства 
взагалі. Проте, сьогодні, дедалі частіше періодичної літературі можна 
зустріти думка у тому, що з дослідження влади й існуючих конфігурацій 
владних інституцій використовуються інтуїтивні й теоретично непророблені 
уявлень про нього. Понад те, деякі автори стверджують, що і такою влади, у 
її сучасному розумінні взагалі немає, це слід, на думку, відмовитися від 
надання цього концепту, замінивши його чимось “корисним”, хоча й 
зрозуміло ніж конкретно. Наприклад, Ж. Бодрійяр пише, що “по суті, влади 
існує: немає і "бути неспроможна однобічності силового відносини, у якому 
трималася б “структура” влади, “реальність” влади та її вічному рухові. Усе 
це мрії влади у у тому вигляді, у якому вони нав'язані намразумом”. Справді 
під аркушами дослідницького погляду влада, нині, лежать у основному лише 
на її моделі і знаходять способи здійснення, що проект відбиває сучасну 
прагматичну ідею правління. Саме цього підходу на той чи іншого 
історичний часвисматривается певний набір реквізитів влади, що сприяє 
реконструкції логіки й архітектоніки тій чи іншій соціальності. Так, 
пояснюючи у світі права, влада ми апріорно розуміємо її як механізм 
соціальної комунікації, що має бути органічно вмонтований в юридичну 
життя суспільства, однак, відповідати “логіці” самої правової системи. У 
цьому плані механізми влади дуже часто збігаються із самою правовим 
регулюванням, а окремих випадках владу загалом сприймається як засіб 



задля досягнення правових цілей, тобто. немає власного “мови”, а 
артикулюється у системі соціальних відносин у вигляді права.  

У межах політичної теорії розуміння влади також звужується до 
технічний бік, тобто. до аналізу ефективних та соціально прийнятних, 
методів керувати комунікацією. Дослідницький інтерес до тієї влади тут 
більше викликаний прагматикою у ній цікаво те, що може дати, ніж те, що 
вона з себе представляє. За такої розумінні “ “очевидність” влади, втіленої у 
політичних інститутах, створює небезпечну ілюзіюлегкости оволодіння 
владою. Цей спокуса легкості своєю чергою стимулює різноманітних 
політичний радикалізм... Держава є свого роду “надбудову” над складної 
системою технологій влади, розміщених нижчому, “базисному” рівні; воно - 
свого роду згусток владних технологій, сконцентрованих лише у точці, і цю 
точку справді легше “взяти”, “захопити”, ніж перетворювати всієї системи 
владних технологій чи навіть надати якесь яке формує, формотворні впливом 
геть процес їх еволюції”.  

Проте загальновідомо, що у практиці влада є величезний масив 
окремих, конкретних відносин які включають у собі суб'єктивні моменти. У 
своїй буденності вона становить щось нестійке, мінливе, котрі прагнуть 
постійної трансформації залежно від соціального місця та простору. Через це 
технічний бік влади схильна до постійним переміщенням, і сконструювати її 
основі, яке або незбиране ядро влади, залишається інваріантним в в 
довгостроковій перспективі неможливо. Це своє чергу призводять до 
нестійкості багатьох теорій. Проте, практика вчить нас з того що все прояви 
влади виростають з якоїсь загальної сутності, усвідомлення якої впливає дії 
громадських агентів у цьому чи іншому соціальному полі, саме загальна 
дозволяє нам класифікувати якийсь “владне”, робить її зрозумілим до нашого 
мислення.  

Всі ці дискусії призводять до того, що саме категорія влади стає у 
сьогодні неконструктивної, тобто. перестає позначати щось конкретне. 
Проте, прояснення цього питання, по вкрай мері для теорії держави й права, 
представляє евристичний інтерес.  
Зблизька існуючих нині концепцій влади, передусім, впадає правді в очі їх 
численність і розмаїтість. Для Томаса Гоббса, наприклад, влада - цей засіб 
досягти Блага у майбутньому, і життя є вічне і безустанне прагнення до 
влади,прекращающееся лише зсмертью. Через двоє століть Олександр 
Гамільтон поставив риторичне запитання: "Що таке влада, як і спроможність 
чи дар щось зробити?". На початку нинішнього століття Макс Вебер 
визначав влада як індивіда здійснити своєї волі всупереч опоровідругих. У 
століття Р.Лассуелл й О. Каплан розглядали застосування влади як акти, які 
впливають на когось чи які спричиняють інші дії. Р. Даль вважав, влада дає 
можливість одній людині змусити іншого робити те, що він у своїй волі не чи 
зробив би. 
У той самий час Х. Арендт думала, влада зовсім не від належить одному 
окремої людини, лише групі людей, діючих спільно: "Влада, - писала вона, - 
означає здатність людини й не так діяти самому, скільки взаємодіяти коїться 



з іншими людьми. Влада перестав бути власністю одного індивіда - вона 
належить групі до того часу, доки група дієсогласованно". З.Лукс, 
відкидаючи це судження як "своєрідну ідіосинкразію" автора стосовно влади, 
стверджує, що у в основі всіх визначень влади лежить примітивне уявлення: 
якийсь Тим чи іншим чином впливає на У. І все-таки, як П.Моррисс, влада - 
непросто засіб впливу на когось чи щось, а дію як процес, направлений 
замінити зміна. Про те свідчить і А.Гидденс: володіння владою означає 
здатність змінювати порядоквещей. 

Як кажуть, концепції влади різноманітні і вирізняються друг від друга. 
Настільки високий рівень відмінності привела деяких сучасних політологів 
висновку: щодо утримання поняття влади існує єдиної думки; є "за своєю 
суттю оспорюваним".  

Але чому це? Та тому, влада включає у собі поняття про "здібності" і 
"можливості". А володіння владою рівносильне з того що від допомоги 
когось чи то з чогось залежать результати чи наслідки скоєних дій, які 
вплинуть існувати й інтереси покупців, безліч обставин.  
Зовсім інша річ - політичних діячів чи групи. Вони мають цілим набором 
специфічних людські сили чи можливостей: переконувати, приводити 
докази, рефлексувати, спілкуватися, передбачити результати діянь 
П.Лазаренка та заходів, оцінювати наслідки і на змінювати поведінка батьків 
у залежність від такий оцінки. У цьому полягає унікальність "влади" у 
суспільстві: концепція влади розглядаєтьсясточки зору моралі. Саме це 
людські можливості і сили стають основою те, що ми надаємо моральний та 
політичний сенс поняттю і теорій влади, які ми розглянемо у цій роботі. 
1. Теорія структурі державної влади: методологія, традиції, і сучасний стан 
Складність, недомовленість і жахаюча невизначеність, як структурі 
державної влади, і влади загалом нинішній момент явна. На погляд ясне і 
інтуїтивно зрозуміле соціальне явище розкриває свою безодню при 
глибокому її вивченні. Не дивлячись те що, влада у будь-який науці однак що 
з суспільством, вона й досі пір залишається нераспутанним 
«клубком»,перемешавшим у собі маси соціальних значень і понять. 
Вочевидь, що забути, обійти це явище у дослідницькій практиці неможливо, 
бо влада є опорою всіх соціальних відносин.  

Виходячи з позиції Ж.П. Сартра, який стверджував, що у основі 
соціального договору можна оскільки він розглядався об'єкту надати 
властивість знака і, отже, що погляд дослідника буде «… сковзати вздовж, не 
чіпаючисущности», звертаючи увагу лише на створене, символічного 
значення цього об'єкта. Як бачиться, головний фокус під час розгляду влади, 
таки у тому, що у дослідницької практиці, особливо у вітчизняної, йде діалог 
між різними концептами влади, де їїeidos аналізується, виявляється і 
розгортається крізь призму останніх. Це певну двоїстість, з одного боку 
дослідницький погляд або проходить наскрізь різних дефініцій і треба далі до 
аналізу сутності цього соціального явища. З іншого боку захоплює 
дослідника, і утримує їх у реальності створеного знака і тим самим, 
сприймаючи його як об'єкт, вирушаючи від останнього у аналізі владних 



відносин. Приміром, П. Бурдьє описує таке явище у вигляді терміна - 
«габітус», що є систему диспозицій, яка народжує іструктурирующую 
практику соціального агента та її уявлення. У цьому контексті 
поглядученного, як «мікроскоп», завжди налаштований на засадах й області 
привілейованої соціальної позиції інтелектуала. Понад те, обмеження на 
пізнавальне простір накладає як і обстановка і контекст соціального запиту 
мали на той чи іншого вид інтелектуальної діяльності, а як і те, що проблема 
влади завжди поринало гранично ідеологізоване і політизоване полі. Через 
це, не безперечно, можна стверджувати, що будь-який знання може бути 
повністю нейтральним чи цілком об'єктивним, оскільки є комунікативним 
продуктом певної історичної епохи. Отже, знання і парадигма істинності 
маніфестується і підтримується конкретним політичним та соціальним часом.  

У цього, цілком природним представляється необхідність вивченні 
влади, у її сучасному вимірі, через виявлення і аналіз історичного генези 
різних дискурсів влади. Також слід звернути увагу до умови і соціальний 
контекст, які сприяли становленню певній модальності владних відносин 
також конфігурації соціальних інституцій у тому чи іншому соціальному 
полі. Натомість соціальні поля, разом, утворює певний культурний текст 
епохи, у якому «зчитується», розвивається змінюється сама владна практика, 
яка обумовлюється переважно через мовні структури, різні дискурсивні 
диспозиції, створюючи певний соціально-політичний театр, де у межах 
кожне дійство можна зрозуміти і інтерпретоване. Звертаючись до сучасних 
принципам дослідження владного дискурсу, дуже цікаво зупиниться на точки 
зору Фуко і Бурдьє, що у противагу традиційному принципу мислення, 
більше його цікавить не сам суб'єкт елемент певній структури, а умови і 
практики, які обумовлюють дію і мислення суб'єкта. Зазвичай, при 
традиційному підході дослідник постає в об'єктивну позицію, інтерпретуючи 
і коментуючи суб'єкта як частку структури,абстрагируя його від соціальної 
дії і позбавляючи, лише на рівні узагальненого аналізу, пізнавальної 
активності й підвищення ролі випадкових відхилень у його діяльності. 
Звертаючи своє увагу до це пізнавальне обмеження структурного підходу, 
суб'єкт у Фуко або соціальне агент у Бурдьє, постає як свідомо який діє у 
рамках певного дискурсу чи соціального поля, підпорядковуючись 
конкретним правилами і соціальнимстратегиям. Така соціальна диспозиція 
суб'єкта у конкретній полі ментальної структури, дозволяє класифікувати і 
продукувати певні види практик, допомагає орієнтуватися у тому чи іншому 
дискурсі, адекватно реагувати на події, обмежено вписатися у їх перебіг і 
конструювати власні практики, соціальній та залежність від займаній позиції 
проводити існуючу стратегію. Цявключенность до дискурсу, з одного боку, 
сприяє процесу соціалізації, з другого, відкриває можливість для 
ефективногодействования та прийняття рішень. 

Отже, акцент у тих дослідженнях зміщується з аналізу структур, 
об'єктивних закономірностей її зміни й положення суб'єкта у ній, убік умов і 
практик, породжуваних і які переповнюють конкретним зміст цей дивний 
організм. Тут ставиться питання тому, як сукупність позицій у соціальному 



полі конструюється практиками і робить ця була у цьому полі незалежних від 
конкретного суб'єкта. Додамо що, з цим погляду важливим вимальовується 
ось що твердження Мішеля Фуко, що він висловлює у статті «Суб'єкт і 
міська влада»: «зрозуміти влада, це що означає, атакувати й не так ті чи інші 
інститути влади, групи, еліту чи клас, але техніку, форми влади… слід 
відмовитися від використання методів наукової чи адміністративної 
інквізиції, які виявляють хто, є, але з відповідають питання, чому це “хто”, 
стала, когаяможна ідентифікувати суб'єктом».  

Отже, цілком зрозумілим видається те, кожен владний дискурс грає 
далеко ще не первинну роль конкретних владних відносинах, у яких 
змістовно проявляється державна влада, а вторинну. Оскільки дискурс, хоч і 
управляє, і створює певну інтенцію у сенсі сутності влади, сам є 
породженням, продуктом епохи й тому його істинність завжди у 
національних інтересів та історичних лапках. Цілком справедливо пише 
Фуко, що «… будь-яка наука з'являється у точно певних умовах, з її 
історичними можливостями, областю власного досвіду і структурою своєї 
раціональності. Вона формує конкретнеapriori, що можна тепер зробити 
очевидним».  

Маючи ці загальні уявлення можна запропонувати деякі принципи 
згідно, із якими слід аналізувати влада, і котрих ми постараємося 
дотримуватися під час нашого розгляду проблем що стосуються теорії 
структурі державної влади.  

По-перше, необхідно виявити значення, цінність й розуміння влади у 
різних історичних епохах. Це вимагає розгляд й не так створених у ту чи 
іншу час концепцій, скільки того практичний досвід і ще історичним 
контекстом, які сформували певні уявлення про це соціальне феномен, як 
розгорталися соціальні відносини, і яку роль них грала влада. 

По-друге, слід визначити зміст і структуругосударственно-властного 
досвіду, а як і звернути увагу до історію установ, у яких виявлялися її 
організаційні зусилля. 

По-третє, важливо побачити щось спільне, незмінне, скажімо якийсь 
стрижень, який пронизував кожен історичний час, утворюючий інваріантні 
закономірності конструювання і функціонування різних соціальних полів.  
По-четверте, розглянути основні традиції, які надали значний вплив на 
сучасну теорію влади, як і систему знань які у суспільстві, будучи 
фундаментом розуміння і легітимації влади.  
І, нарешті, по-п'яте, слід зазначити на сучасні особливості структурі 
державної влади, зробити аналіз стратегій і тих глобальних соціальних 
практик, вкладених у утримання або трансформацію сформований соціально-
політичної структури.  

Перший інтерес до повалення влади, її суті Доповнень і соціальної 
значимості і, до її науковому розгляду і поясненню з'явиться ще у 
Стародавній Греції, Індії, та Китаї. Мабуть, завдяки їхнім високого розвитку, 
а як і зміни умов життєдіяльності виникає потреба у розумінні й поясненні, 
як самій владі, і сформованих владних практик. Важливо як і підкреслити, що 



і у Стародавній Греції, і у Давньому Китаї й Індії привсей спільності та 
існуючих розбіжностях поглядів на влада говориться переважно про влади 
державної, а самому феномену влади приділялося чи мале значення, або 
приділялося взагалі. Це, насамперед, обстановкою і контекстом соціального 
запиту мали на той чи іншого вид інтелектуальної діяльності. Приміром, що 
склалася владна теорія органічно пов'язані із нею соціальні практики 
наголошували і окреслювали напрями розвитку античної думки створення 
таких механізмів, які б здатні забезпечити політико-правову гарантію 
античної демократії та стійкість політичної організаціїобщества.  
Зазвичай, влада розумілася в древній період як певний засіб досягнення 
гармонії, ідеального держави, політичну стабільність і стійкості або заради 
подолання соціального хаосу. Через це влада була потребам регулювання 
громадських відносин, але це призвело до розвитку теорії управління, яка 
описує раціональне взаємодія між носіями влади й об'єктами управління. 
Влада завжди приписувалася чітко визначеному суб'єкту. У основі концепцій 
і трактатів різних мислителів лежала «турбота» у тому, хто має бути 
сувереном, які мають єдиної владою, як він виховати і як він нею повинен 
розпоряджатися. Походження влади у вона найчастіше пояснювалося чи 
божественної природою або вже договірної теорією. Безсумнівний інтерес 
викликає і те, що в окремих мислителів давнини влада розуміється як і 
«синергетичний» механізм,структурирующий хаос соціального життя. 
Особливої уваги заслуговує також і те, що, переважно, давньогрецькі 
філософи, «… називаючи свої роботи “Політик” чи “Політика”, центрі уваги 
висували не політику тактоковую, а влада. До речі, політику які й розуміли 
як влада». 

Проблема зв'язку верховної влади з і підтримку її легітимності 
вирішувалося цю епоху геть іншими способами ніж, наприклад, у 
Стародавній Греції, де цей функцію здійснювало Народні збори у "малих 
містах-державах. Як бачимо, у тому, щоб забезпечити «дух влади» у 
кожному куточку великих територією середньовічних держав проблема 
легітимності влади вирішувалося зовсім інше і, можливо більш об'ємними і 
важкими способами: щоб підтримувати своє право влада потрібно було 
постійне публічний прояв могутності й могутності влади. Воно проявлялося 
у першу черга у грандіозних ритуалах, символах, публічних стратах, гучних 
військових перемоги й т.п. Іншим механізмом зв'язку й легітимації дій влади 
виступала церква, котра за допомогою своєї розгалуженої мережі - могла 
підтримати державної влади навпаки нівелювати її значення дискредитувати 
її лідерів. З цих позицій природним здається наділення влади певної понад 
раціональної, божественної сутністю, бо прояв влади найчастіше пов'язували 
з божої волею, і тому не було у жодному виправданні та обгрунтування. 

Сьогодні сміливо стверджувати, що цікавість до сутності влади до 
принципів владних відносин, як характеристики політичних відносин, 
виникає завжди у період кризи і перебудови громадської системи. Такий 
інтерес спричинена тим, що владні відносини виступають, як складний 
механізм самоорганізації системи та упорядкування соціальних відносин, 



модальності яких залежить насамперед, як зазначалось, не від системи знань 
артикульованих у тих чи інших мовних нормах, текстах, тобто. у різних 
дискурсах. Так, на результаті XX в., як і його початку відбувався і з сьогодні, 
відбувається пошуктеоретико-методологических опор для побудови 
основних стратегій влади. Тому, у світі цього важливо, далі розглянути 
найвпливовіші традиції у сенсі і інтерпретації влади, які мають безпосереднє 
вплив на сучасність. 

 
Методичні вказівки до написання рефератів  

з дисципліни «Сучасні теорії влади та соціального контролю» 

 

Обираючи тему реферату, студент на власний розсуд опрацьовує одну або 
три із запропонованих у переліку тем (з різних навчальних модулів). Варто 
обирати так, щоб вона викликала інтерес або була пов’язана з практичною 
діяльністю студента, а також сприяла максимальному застосуванню знань та 
набуттю практичного досвіду. Одна тема обирається в разі великого обсягу 
знайденого матеріалу, три теми – в разі невеликих обсягів матеріалів на 
кожну окрему тему. 

При підготовці реферату студент повинен ознайомитись з навчальними 
посібниками, переліченими в списку літератури, а також самостійно 
зайнятися пошуком літератури з відповідного питання. Необхідно знайти 
глави чи розділи, які містять матеріал щодо конкретного питання та ретельно 
вивчити (прочитати, зрозуміти, законспектувати) його.  

У рефераті потрібно концентровано викласти основний зміст 
відповідей на поставлені питання. По кожному питанню необхідно зробити 
стислий висновок. Відповіді на питання повинні бути досить повними, 
самостійними, відображати рівень загальної культури та спеціальних знань 
студентів. 

Обсяг реферату - 15-20 сторінок друкованого тексту. На початку 
роботи потрібно вказати тему реферату, викласти зміст реферату, який 
відбиватиме структуру роботи (чіткий порядок побудови тексту, зв’язок між 
окремими частинами). Структура реферату має бути такою: титульний лист 
(назва навчального закладу, інститут; кафедра, дисципліна, з якої 
виконується реферат; тема; прізвище, ім'я та по-батькові студента, який 
виконав реферат; прізвище, ім'я та по-батькові викладача, який має 
перевірити реферат; місто та рік виконання роботи); план роботи; вступ (де 
викладена актуальність та основні положення обраної теми, об’єкт та 



предмет аналізу); основна частина (основний зміст розглянутих питань); 
висновки; список використаної літератури (потрібно вказати навчальні 
посібники та додаткову літературу, що використані при написанні).  

Особливу увагу слід приділити оформленню реферату. Він повинен 
бути виконаний охайно, ретельно. Кожне питання, має підпитання, 
закінчується коротеньким висновком. Кожен розділ роботи починається з 
нової сторінки. Всі сторінки мають бути пронумеровані (крім першої - 
титульної) у відповідності до плану роботи.  

 
 

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань 

 

Для активізації самостійної роботи студентів та здійснення поточного 
контролю знань пропонується виконання індивідуальних та творчих завдань. 
Теми індивідуальних та творчих завдань дозволяють активізувати 
комунікативні аспекти навчального процесу, надають студенту можливість 
розкрити свій творчий потенціал. 

 Індивідуальні та творчі  завдання можуть носити як теоретичний, так і 
практичний характер. Ці форми самостійної роботи студентів розглядаються, 
по-перше, як метод популяризації соціального знання, по-друге, як 
можливість побачити позицію студента та спосіб її реалізації, по-третє, як 
метод активізації навчальної свідомості, подолання стереотипів та пошук 
нових форм вивчення соціальної дійсності. Підґрунтям для цього виступає 
сама форма завдання, яка поєднує індивідуальну позицію автора з 
необхідністю наукового її обґрунтування. Крім інтелектуального 
напруження, яке сприяє активізації мислення студента, творче завдання 
дозволяє найбільш повно розкритися студенту, тому що він бачить 
необхідність свого втручання в проблему, що досліджується. 

Виконання індивідуальних та творчих завдань передбачає: вибір теми 
із переліку тем, запропонованих викладачем; відповідність викладеного 
матеріалу назві завдання; певний ступінь самостійності та творчості студента 
в осмисленості і викладенні теми завдання; логічність викладеного матеріалу.  

Виконання індивідуальних та творчих завдань формує у студента:  

- навички формулювання і аргументування власної точки зору;  



- вміння аналізувати складні суспільні проблеми; 

- вміння самостійно здобувати необхідну інформацію; 

- навички критичного аналізу соціальної реальності та застосування 
набутих теоретичних знань для їх практичного вирішення. 

Сутність індивідуальних завдань з дисципліни «Ведення професійних 
документів» полягає в організації активного пошуку адекватних прийомів 
розв’язання проблемних соціальних ситуацій (ситуаційних завдань), 
запропонованих викладачем або самостійно сформульованих студентом. 
Алгоритм організації виконання індивідуальних завдань включає поетапне 
спрямування аналітичної діяльності студента на аналіз представленого 
матеріалу, постановку проблеми и завдань з підвищення якості емпіричних 
досліджень та контролю викладача за дослідницьким процесом, внаслідок 
чого визначається динаміка переростання  у студентів навичок навчальної 
роботи у вміння наукового пізнання. З дисципліни  передбачені наступні 
форми індивідуальних завдань: 

- розв’язання ситуаційних завдань; 
- виконання творчих завдань; 
- індивідуальне науково-дослідне завдання.  

Залежно від індивідуальних пізнавальних можливостей студентів 
викладач, по-перше, диференціює рівень складності індивідуальних завдань 
(чи буде матеріал вивчатися студентом самостійно або під керівництвом 
викладача, а саме якщо студент спроможний без зайвих зусиль та затрат часу 
глибоко дослідити проблему самостійно, викладач може виконувати лише 
консультаційну або  контролюючу функцію, у протилежному випадку – 
викладач здійснює систематичне  «супроводження» виконання 
індивідуального завдання); по-друге, визначити  рівень співвідношення 
прояву студентами репродуктивних та продуктивних навичок та вмінь під 
час виконання індивідуального завдання; по-третє, використовувати, у разі 
необхідності, засоби стимулювання дослідницької активності студентів 
(результати роботи можуть бути використані для наукової публікації, 
виступу на конференції, практично реалізовані під час виробничої або 
дипломної практик тощо); по-четверте, використовуючи диференційний 
підхід визначити «контрольні точки», методи контролю та самоконтролю 
виконання студентами  індивідуального завдання; по-п’яте, продумати 
альтернативні варіанти виконання студентом індивідуального завдання на 
випадок відхилення реального навчального процесу від запланованого. 



В межах визначеної тематики студент обирає один варіант. У вступі 
до роботи викладається обґрунтування обрання саме цих тем варіанту. 
Кожну тему опрацьовує і викладає в обсязі 1-2 сторінок 
електронного/друкованого тексту (2-3 сторінки - письмового). Кожна тема 
викладається з нової сторінки. У висновках викладаються підсумкові 
міркування з опрацьованого матеріалу. 

Використовуючи програмне забезпечення MS PowerPoint, студент у 
довільній формі презентації викладає основні положення обраних тем.  

 

Теми індивідуальних  завдань 

1. Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. 
Істона та Г. Алмонда 

2. Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення 
3. «Структурні альтернативи» політичних систем 
4. Структури «входу» та структури «виходу» політичної системи 
5. Сучасні теорії політичної влади 
6. Теорії влади М. Фуко та М. Крозьє 
7. Способи легітимації влади в сучасній Україні 
8. Специфіка політичної влади 
9. Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення 

влади 
10. Мотиви владного впливу 
11. Влада і конфлікт: співвідношення понять 
12. Сила авторитет та примус у структурі влади 
13. Особливість реалізації принципу поділу влади в Україні 
14. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення 
15. Поняття держави. Теорії виникнення держави 
16. Основні ознаки та функції держави 
17. Форми державного правління. 
18. Монархія, її різновиди 
19. Республіка: різновиди, переваги та недоліки 
20. Форми національно-територіального устрою держави 
21. Унітарна держава: типи, переваги та недоліки 
22. Федеративна держава: моделі федералізму, переваги та недоліки 
23. Концепція правової держави: принципи та ознаки 
24. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної 

держави 
25. Поняття та принципи громадянського суспільства 
26. Елітаристська теорія демократії 
27. Плюралістична теорія демократії 
28. Поліархія Р.Даля 



29. Моделі демократії А.Лейпхарта 
30. Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі 
31. Переваги та недоліки республіканських форм правління 
32. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава 
33. Ідеологічні інтерпретації концепції соціальної держави 
34. Принципи успадкування влади за різних типів монархій 
35. Причини утвердження бюрократично-авторитарних форм державного 

правління 
36. Характеристика держав поліцейського типу 
37. Моделі взаємодії метрополії та провінцій в різних типах імперій 
38. Теорія та практика віртуальних урядів 
39. Теоретико-методологічні засади дослідження сучасної української 

держави 
40. Теорія «безшумної революції» Р.Інглхарта 
41. Базові соціальні та політичні цінності українського суспільства 
42. Традиційність та новаційність в політичній культурі українського 

суспільства 
43. Особливості політичної культури тоталітарного суспільства 
44. Homo soveticus: політико-культурний «портрет», політичні орієнтації 
45. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств 
46. Еволюція української політичної культури в останні десятиліття 
47. Українська політична культура у порівняльному вимірі 
48. Політична культура сучасної української молоді 

 

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

  
Контроль успішності студента включає наступні види: поточний, 

модульний за окремий змістовий модуль, підсумковий модульний за всю 
навчальну дисципліну, семестровий (академічний): 

• поточний контроль проводиться з метою перевірки засвоєння 
студентами основних положень лекційного матеріалу і матеріалу, 
опрацьованого ними під час самостійної роботи; передбачає оцінювання 
успішності студентів під час аудиторних (семінарських, індивідуальних) 
занять та виконання ними окремих індивідуальних, контрольних завдань 
(написання рефератів, тематичних або інформаційно-наукових повідомлень 
тощо). При поточному контролі оцінюється: рівень оволодіння навчальним 
матеріалом, набутих знань, навичок і вмінь, активність і сумлінність роботи 
студентів на семінарських заняттях, результати виконання ними 
індивідуальних завдань, якість і повнота підготовлених студентами рефератів 
або тематичних повідомлень. 



Основними видами (засобами) поточного контролю є: 

 експрес-опитування (або «фронтальне» опитування), яке 
здійснюється на початку кожного семінарського заняття протягом 5 – 7 
хвилин. Студенти письмово відповідають на поставлене викладачем 
запитання, яке формулюється у вигляді суттєвої проблеми конкретного 
змістового модуля. Оцінка за експрес-опитування враховується при 
виставленні загальної оцінки роботи студента на семінарському занятті; 

 опитування студентів з основних питань семінарського заняття; 
 оцінювання підготовлених студентами на семінарське заняття 

рефератів, тематичних повідомлень тощо; 
 перевірка у позанавчальний час або під час спланованих 

індивідуальних занять відпрацьованих студентом матеріалів за пропущені 
ним аудиторні заняття (лекцію чи семінарське заняття); 

 перевірка відпрацьованих навчальних матеріалів студентами, які 
займаються за індивідуальним планом навчання; 

• модульний контроль за окремий змістовий модуль - 
оцінювання в балах рівня опрацювання студентом теоретичного і 
практичного матеріалу в межах окремого змістового модуля навчальної 
дисципліни, успішності виконання ним фонду індивідуальних завдань.  

При модульному контролі оцінюється в балах рівень теоретичної 
(знань) та практичної (навичок і вмінь) підготовки студента за всі змістові 
модулі, що складають окремий заліковий модуль.  

Форма проведення модульного контролю – письмова (під час 
останнього семінарського заняття в межах конкретного залікового модуля).  

• підсумковий модульний контроль - це накопичена студентом за 
всі залікові модулі та науково-дослідницьку роботу сума балів за бально-
рейтинговою шкалою, яка переводиться в оцінку за національною шкалою.  

Отримана студентом оцінка за національною шкалою може 
перескладатися з метою її підвищення за бажанням самого студента в період 
проведення тижня семестрового (академічного) контролю. 

семестровий (академічний) контроль передбачає проведення заліку 
за дисципліну, під час якого студенту виставляється остаточна оцінка за 
навчальну дисципліну, яка визначається як середньозважена за 
результатами підсумкового модульного контролю та результату 
перескладання оцінки за навчальну дисципліну. Залік проводиться за 
класичною формою - усно, за переліком питань до підсумкового контролю. 



З дисципліни  передбачені  такі критерії оцінки самостійної роботи 
студента: 

- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних змістових 
модулів дисципліни та окремих питань – до 5 балів; 

- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і 
спеціальною літературою – до 3 балів; 

- підготовка реферату – до 10 балів; 

- виконання індивідуальних, творчих завдань – до 10 балів; 

- розв’язання ситуаційних завдань – до 5 балів; 

- підготовка доповідей на студентських наукових конференціях – до 20 
балів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Влада як суспільне явище 
2. Концептуальний вимір аналітичних підходів до явища влади 
3. Реляціоністські концепції влади 
4. Системні концепції влади. 
5. Психологічні концепції влади 
6. Плюралістичний та елітистистський підходи до розуміння влади у 

сучасному демократичному суспільстві 
7. Політична влада: сутність, особливості, вияви. 
8. Властивості та способи реалізації політичної влади у суспільстві. 
9. Державна влада як різновид політичної влади 
10. Основні концепції політики, її структура та функції, співвідношення 

із іншими сферами суспільного виробництва 
11. Поняття політичної системи суспільства, її особливості  
12. Структура та фактори стабільності політичної системи 
13. Типологія політичних систем 
14. Природа політичної влади, концептуальні підходи до визначення 

поняття 
15. Ресурси та функції політичної влади 
16. Влада державна і політична 
17. Легітимність політичної влади. Джерела легітимації 
18. Поняття держави. Теорії виникнення держави 
19. Основні ознаки та функції держави 
20. Монархія, її різновиди 
21. Республіка: різновиди, переваги та недоліки 
22. Унітарна держава: типи, переваги та недоліки 
23. Федеративна держава: моделі федералізму, преваги та недоліки 



24. Концепція правової держави: принципи та ознаки 
25. Концепція соціальної держави.  
26. Поняття та принципи громадянського суспільства 
27. Суть та основні ознаки тоталітаризму 
28. Суть, основні ознаки авторитаризму.   
29. Різновиди авторитарних політичних режимів. 
30. Основні принципи та теорії демократії 
31. Елітаристська, плюралістична, партисипаторна теорії демократії 
32. Теорія поліархії Р. Даля. Моделі демократії А. Лейпхарта. 
33. Парламент як інститут представницької влади: фунції, типи 
34. Походження і сутність політичних партій 
35. Ознаки та функції політичних партій 
36. Типологія політичних партій 
37. Типологія партійних систем 
38. Багатопартійні системи та партійні коаліції, їх теорії 
39. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування 
40. Мажоритарна система, її різновиди, переваги та недоліки 
41. Пропорційна система, її різновиди, переваги та недоліки 
42. Система партійних списків 
43. Поняття і структура політичної культури 
44. Типологія політичної культури 
45. Політична соціалізація 
46. Поняття політичної еліти, її структура. Циркуляція політичної еліти  
47. Лідерство як політичний феномен, теорії політичного лідерства 
48. Типологія та стилі політичного лідерства. 
49. Предмет політичної психології. 
50. Опитування і контент-аналіз як методи сучасній політичної 

психології. 
51. Становлення та основні етапи розвитку сучасних теорій влади. 
52. Сутність політичної соціалізації особистості, її механізми. 
53. Фактори та етапи процесу політичної соціалізації. 
54. Політична ідентифікація особистості, основні завдання, типи і види 

процесів ідентифікації. 
55. Громадянська  ідентичність  особистості  у  порівнянні  з  

ідентичнстю національною. 
56. Проблема політичної ресоціалізації особистості. 
57. Політична свідомість як психічний феномен. 
58. Психологія політичного мислення, політична активність, політична 

пасивність. 
59. Психологічні особливості політичної орієнтації суб’єктів 

політичного процесу. 
60. Політична участь і поведінка: особливості та основні типи. 
61. Поняття про політичну діяльність, її основні детермінанти. 
62. Сутність політичної культури як соціального явища. 
63. Структура і основні характеристики політичної культури. 



64. Функції та види політичної культури. 
65. Політичні установки і стереотипи 
66. Психологія влади: генезис і основні види прояву. 
67. Підходи до вивчення психологічних характеристик політичної 

влади, потреба у владі. 
68. Класифікація джерел влади (за Д. Френчем, Б. Рейнвейном і Д. 

Картрайтом). 
69. Рівні  та  психологічні  ознаки  легітимності  влади,  фактори,  що  

знижують легітимність влади. 
70. Психологія парламентського лобізму. 
71. Існуючі політико-психологічні підходи до вивчення проблеми 

лідерства. 
72. Функції політичного лідера. Співвідношення понять «лідер» і 

«вождь». 
73. Моделі типології лідерства та типи політичних лідерів. 
74. Рівні політичного лідерства в залежності від масштабів політичної 

діяльності.  
75. Основні риси політичного лідера, його психологічні якості. 
76. Гендерні аспекти політичного лідерства. 
77. Мотивація політичного лідерства. 
78. Я-концепція і самооцінка політичного лідера. 
79. Основні принципи імідж-мейкингу політичного лідера. 
80. Психологічні аспекти формування і особливості функціонування 

політичної еліти. 
81. Малі групи як суб'єкт політичної дії. 
82. Основні критерії формування малих груп в політиці. 
83. Психологія великих груп в політиці. 
84. Рівні розвитку спільності великих груп. 
85. Психологія масових політичних настроїв. 
86. Психологія масової свідомості і громадської думки. 
87. Структура масової політичної свідомості. 
88. Динаміка масової політичної свідомості перед виборами. 
89. Стихійні форми поведінки в політиці. 
90. Психологічні особливості політичних технологій. 
91. Поняття «політичне рішення», класифікація політичних рішень. 
92. Етапи процесу прийняття політичного рішення. 
93. Психологія політичних конфліктів, джерела політичних конфліктів. 
94. Способи запобігання політичному конфлікту. Способи розв’язання 

політичних конфліктів. 
95. Маніпуляції в політиці, політичні міфи. 
96. Політичне насильство: умови виникнення й основні види. 
97. Масове і індивідуальне політичне насилля. 
98. Психологічний аспект аналізу феномена політичного тероризму 
99. Особистість терориста: основні типові властивості. 
100. Соціально-психологічні характеристики терористичних груп. 



101. Психологічний аспект аналізу феномена політичного тероризму 
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