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Палітыка: асноўныя катэгорыі

Палітычнае, палітыка, палітэя (politics, 
policy and polity)

Улада: прымус і легітымнасьць

Дзяржава, дзяржаўнае рэгуляваньне і 
самарэгуляваньне (government and 
governance)

Свабода і справядлівасьць

Палітычная сыстэма і палітычны рэжым



Што такое палітыка?

1. Этымалёгія

2. Politics, Policy, Polity (Р.Арон)



Рэймон Арон, Дэмакратыя 
і таталітарызм (1965)

«Палітыка» ў яе першым значэньні (policy) - гэта праграма, 

мэтад дзеяньняў або самі дзеяньні, якія ажыцьцяўляюцца

індывідам ці групай людзей у адносінах да нейкай 

праблемы або да сукупнасці праблемаў, якія стаяць перад 

супольнасьцю.

У іншым сэнсе слова «палітыка» (politics) адносіцца да той 

сфэры грамадзкага жыцьця, дзе канкуруюць ці змагаецца 

розныя палітычныя (у значэньні policy) кірункі. Палітыка-

сфэра - гэта сукупнасьць, усярэдзіне якой змагаюцца асобы 

або групы, якія маюць уласную policy, а то бок свае мэты, 

свае інтарэсы, а таксама і свой сьветапогляд.



“Улада – гэта пастаянная 
спакуса”

Улада разбэшчвае, абсалютная ўлада 
разбэшчвае абсалютна (Лорд Эктан, 
1887).

Два асноўныя інструмэнты ўлады:

– прымус

- перакананьне (легітымнасьць)



Aсноўнае пытаньне 
палітыкі:

Who gets what, what and 
how (Гаральд Ласўэл, 
1936)



Марыс Дзювэржэ

Два 

абліччы 
палітыкі



Дзяржава

- Інстытуцыяналізаваная манаполія на 
легітымны прымус на пэўнай тэрыторыі 
і адносна людзей



Дзяржава

- “начны вартаўнік”

- гарант свабоды і справядлівасьці

Liberty is not a means to a higher political 
end. It is itself the highest political end 
(Lord Acton).

Fair Equality of Opportunity and the 
Difference Principle (John Rawls)





Дзяржава і грамадзтва 
(градзянская супольнасьць)

Government vs Governance

The idea of government of associated with 
national administration and internal 
organization, while governance points to 
a different range of activities both within 
and beyond the national level – of firms 
and NGOS as well as independent 
agencies and multi- and inter-national 
organizations. (Chris Rumford, 2002)



Месца грамадзянскай 
супольнасьці



Палітычная сыстэма

- сукупнасьць інстытутаў, актораў, 
ўзаемадачыненьняў паміж імі, а таксама 
нормаў і ідэяў, зьвязаных з фармаваньнем і 
практычным ажыцьцяўленьнем палітыкі.

Функцыі палітычнай сыстэмы:

- вызначэньне мэтаў ў разьвіцьці грамадзтва; 

- падтрыманьне парадку і інтэграцыя 
грамадзтва; 

- рэгуляваньне жыцьцядзейнасьці ў 
грамадзтве і рэагаваньне на выклікі і 
патрабаваньні.



Як працуе палітычная 
сыстэма?

Урад (інстытуцыі)

Палітыка (палітычныя патрабаваньні грамадзянаў)

Policy making (ажыцяўленне палітыкі + разьмеркаваньне дабротаў)

Зваротная сувязь



Палітычны рэжым –

спосаб ажыцьцяўленьня ўлады і 
функцыянаваньня дзяржавы ды іншых 
палітычных інстытуцыяў, што вызначае 
якасьць палітычнага жыцьця 
грамадзтва.



 Становішча асобы ў грамадзтве

 Ступень і характар уцягнутасьці 
грамадзянаў у палітыку

 Ступень падкантрольнасьці і адкрытасьці 
інстытутаў улады

 Характар выкарыстаных мэтадаў 
ажыцьцяўленьня ўлады

Індыкатары якасьці 
палітычнага рэжыму



Палітычны рэжым у 
Беларусі?

„Рэспубліка Беларусь — унітарная 
дэмакратычная сацыяльная прававая 
дзяржава”.

Restricted democracy

Progressive authoritarianism 

Kolkhoz dictatorship, Kolkhoz bonapartism

Lukashism

Totalitarian dictatorship

Neo-communist regime

Sultanism, Sultanistic regime

Authoritarianism, neo-authoritarianism,



Праца ў групах

Беларусь – гэта:

Дэмакратычны палітычны рэжым

Аўтарытарны палітычны рэжым

Таталітарны палітычны рэжым















Тыпы палітычных 
дзеяньняў дзяржавы



Інструмэнты публічнай 
палітыкі







Удзел у выбарах

Мясцовыя 

Агульнанацыянальныя

Палітычны ўдзел: узроўні і 
тыпы



Наўпроставы кантакт з прадстаўніком 
улады

Мясцовы дэпутат

Дэпутат парлямэнту

Мэрыя

Іншы дзярж.службоўца

Палітычны ўдзел: узроўні і 
тыпы



Калектыўнае дзеяньне

Партыя

НДА

Нефармальная група

Палітычны ўдзел: узроўні і 
тыпы



Пратэст

Легальны

Выступ у прэсе з крытыкай ураду

Падпісаць пэтыцыю, арганізаваць збор 
подпісаў

Удзел у акцыі/маршу пратэсту

Грамадзянскае непаслушэнства (гл. 
Джын Шарп, 198 мэтадаў 
негвалтоўнага супраціву)

Байкот заканадаўства ці тавараў, адмова 

Палітычны ўдзел: узроўні і 
тыпы


