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ВСТУП

Людина живе в складному і швидкоплинному світі. Лю-
дина пов’язана зі світом великою кількістю соціальних, еко-
номічних, культурних, духовних зв’язків. Людина – істота
розумна, хоче розібратись і зрозуміти цей світ та свої стосун-
ки з ним. Саме тому людина досліджує та аналізує його. Так
з’являються науки – класичні і прикладні. В ХХІ ст. кількість
«нових» знань і «нових» наук буде зростати. Але особливого
значення будуть набувати знання, пов’язані з розвитком спіль-
нот, суспільств, груп людей – тобто науки, пов’язані з соці-
умом. Людина не може існувати поза суспільством. А цен-
тром суспільних відносин ще надовго залишаться влада
в суспільстві, існування держави, насилля, справедливість,
свобода, демократія, тоталітаризм. Саме ці та інші феномени
в полі зору «політичної науки», або «політології».

Знання про політику і владу, сформовані за п’ять тисяч
років, стануть у нагоді молоді, яка вже свідомо має обирати
і формувати шляхи розвитку українського суспільства.

Поширення цих знань – головне завдання викладачів со-
ціально-гуманітарного напряму. Пропагуючи знання про
політику і владу, викладачі пропонують ряд вибіркових дис-
циплін. Серед них: «Основи демократії», «Соціологія полі-
тики», «Громадянське суспільство в Україні», «Політична си-
стема України», «Україна в системі міжнародних відносин».
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У посібнику «Основи науки про політику. Конспект лек-
цій» з позицій сучасних методологічних підходів розкрива-
ються зміст, структура та функції інститутів політичної систе-
ми, різноманітних чинників функціонування політичного про-
цесу, а також специфіка їх вияву у суспільних трансформаціях
України. Запропонований курс збагачує студентів політични-
ми знаннями, сприяє формуванню у них активної політичної
позиції, розуміння своїх громадянських прав, свобод і обо-
в’язків, умінь давати раціональну оцінку діям різних політич-
них партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів.

Окрім викладу теоретичної складової навчального мате-
ріалу кожна тема містить зручний методологічний інструмен-
тарій для його опрацювання: запитання і завдання для само-
контролю студентів, практичні завдання, які включають теми
есе. Наприкінці посібника подані списки основної навчаль-
ної літератури, загальної додаткової літератури, періодичних
джерел та короткий словник політологічних термінів.

Навчальний посібник розрахований на студентів, викла-
дачів, усіх тих, хто цікавиться проблемами політичної науки.

Автори висловлюють особливу подяку Челушкіній М. В.
за велику технічну допомогу в роботі над посібником, оскіль-
ки без неї підготовка посібника була б дуже проблематичною.
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Лекція № 1. ПРЕДМЕТ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКИ ПРО
ПОЛІТИКУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА НАУКА

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна: основні
етапи розвитку. Предмет і об’єкт науки про політику.

2. Зв’язок науки про політику з іншими соціально-гума-
нітарними науками.

3. Методи та функції науки про політику.
Основні поняття та категорії

Політика, об’єкт і предмет політології, методи досліджен-
ня, галузі політології, функції політології, політична зако-
номірність, політична наука, наука про політику.

1. Поява політики як специфічної сфери діяльності людей
відбувається на етапі виникнення держави. З моменту своєї
появи політика потрапила в коло інтересів різних дослідників,
але тривалий час перебувала у структурі релігійно-міфологіч-
них поглядів, а згодом у складі філософської науки.

В західному світі для означення комплексу знань про по-
літику і владу використовують поняття «політична наука»,
«наука про політику». На т. зв. пострадянському просторі
закріпився термін «політологія». Автори наголошують на
тому, що вони розглядають ці терміни як синоніми. Особли-
во в дидактичному контексті.

В Україні поки що більшість дослідників і педагогів ви-
користовують термін «політологія». Певним чином автори
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віддають данину традиції, але впевнені, що терміни «Political
science», «Political Philosophy», «Comparative Politics», «International
Relation», «Ukrainian Politics», «Political Theory», «Government»
конкретизують об’єкт дослідження.

Термін «політологія» походить від двох грецьких слів:
«politike» – державні та суспільні справи, і «logos» – слово,
вчення. Перше слово ввів у науковий вжиток Арістотель,
друге – Геракліт. Синтез цих слів визначає політологію як
науку про політику.

Формування політології як самостійної наукової дисцип-
ліни відбувається в другій половині ХІХ ст. Так, у 1857 р.
американський вчений Ф. Лейбер відкриває кафедру історії
і політичної теорії та розпочинає читати курс «Політології»
студентам у Колумбійському коледжі. В 1880 р. при Колум-
бійському університеті утворюється Вища школа політичної
науки, яка об’єднала багатьох науковців, що вивчали і викла-
дали студентам політичну науку. Це були лише перші кроки,
що посприяли активному формуванню в США системи по-
літологічних навчальних і наукових закладів. А вже в 1903 р.
була створена Американська асоціація політичних наук, у тому
ж році почав видаватися політичний журнал.

Становлення науки про політику також має свою істо-
рію. Наприклад, у Франції викладання «політичних і мораль-
них наук» було започатковано ще в часи Великої французької
революції, а в 1872 р. – відкрито Вільну школу політичних наук.
Нині більшість французьких провінцій мають власні інститу-
ти політичних наук. У 1885 р. у Великобританії розпочала
роботу Лондонська школа економічних і політичних наук, де
відбувається підготовка працівників органів державної влади
та управлінців різних рівнів. Італія також не стояла осторонь
цих процесів. У 1896 р. політолог і соціолог Г. Моска опублі-
кував книгу «Елементи політичної науки». В Німеччині роз-
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витком політичної науки займалися такі видатні вчені, як
М. Вебер, Р. Міхельс. Усі ці багатогранні процеси дають під-
стави говорити про розширення політичної науки в Європі,
починаючи з кінця ХІХ ст.

Завершився процес становлення науки про політику як
самостійної науки й навчальної дисципліни в 1948 р. У цьо-
му ж році під егідою ЮНЕСКО була створена Міжнародна
асоціація політичної науки. Також у цьому році на Міжнарод-
ному конгресі з питань політичної науки у Парижі був визна-
чений контент цієї науки й надано рекомендації університе-
там  світу включити курс політології до вивчення в системі
вищої освіти як загальнообов’язкової дисципліни. Також було
чітко сформовано структуру політичної науки, коло наукових
досліджень, які були найбільш актуальні та запитані суспіль-
ним життям того часу.

В 1998 р. під егідою ЮНЕСКО створено Міжнародну асо-
ціацію політичної науки (МАПН, «IPSA»), метою якої є інте-
грація дослідницьких зусиль учених різних країн, обмін ін-
формацією та підвищення практичної ефективності рекомен-
дацій політичної науки.

В СРСР наука про політику як окрема наука не вивчала-
ся і не викладалася. Радянські ідеологи таврували її як «бур-
жуазну теорію», «лженауку». Лише окремі політологічні про-
блеми в заангажованому вигляді, із суворим дотриманням
ідеологічних догм і заборон, розглядалися в рамках історич-
ного матеріалізму, наукового комунізму, історії КПРС, інших
суспільних наук.

Політологію як науку і нову навчальну дисципліну в усіх
вищих навчальних закладах колишнього СРСР починають
викладати на початку 90-х рр. У Миколаївському кораблебу-
дівному інституті імені адмірала С. О. Макарова (нинішній
НУК) уперше курс політології було прочитано в 1990 р.
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Політична наука як самостійна наука має свій об’єкт
і предмет пізнання. Об’єктом політології виступає вся по-
літична сфера життя суспільства. Політична сфера являє со-
бою всю сукупність взаємодій, взаємозалежностей великих
і малих соціальних груп, об’єднань громадян, окремих ін-
дивідів у політичному процесі. Політична сфера суспільства
складається з соціально-політичних інститутів, організацій,
які забезпечують взаємодію між різними суб’єктами полі-
тики. Предметом політичної науки є закономірності фор-
мування й розвитку політичної влади, форми та методи її
функціонування і використання в державно-організованому
суспільстві.

Узагальнюючи все сказане вище, можна зробити таке ви-
значення: політологія – це наука про політику, політичні
системи та політичні процеси. І це найбільш коротка дефіні-
ція (визначення), усього різних визначень політології близько
п’ятисот.

2. У другому питанні визначаємо взаємозв’язок науки
про політику з іншими науками.

Політологія в статусі самостійної науки має свій  предмет
дослідження, але задля всебічного вивчення всіх аспектів по-
літики вона взаємодіє та тісно пов’язана з іншими суспіль-
ними науками.

Філософія – наука, в межах якої тривалий час розвива-
лися політичні знання. Філософія може претендувати на роль
загальнометодологічної дисципліни, із якої виокремився ряд
інших суспільних наук, предметом її дослідження є найбільш
універсальні принципи мислення та пізнання. Філософія по-
літики формує загальний погляд на політику, її світоглядне
осмислення, розуміння її взаємозв’язку з іншими сферами
суспільного життя, формулює цінності політичного життя.
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Соціологія найбільш тісно пов’язана з політологією. Ці
науки утворюють окрему галузь знань – політичну соціоло-
гію, яка вивчає систему взаємодії політики з соціальним се-
редовищем, здійснює аналіз соціальної структури, неформаль-
них політичних інститутів, діяльності політичних лідерів.
У центрі уваги політології є політика, її складові, рух та ефек-
тивність; політичної соціології – людина як суб’єкт політики,
взаємозв’язок політичних і соціальних відносин.

Історія – досліджує процес розвитку політичного життя
суспільства, державних інститутів, партій та рухів. Взаємо-
зв’язок політології та історії визначається тим, що, з одного
боку, політична наука допомагає створити теоретичну базу
аналізу реальної еволюції політичних процесів; з іншого –
історія та сучасна політична практика є не тільки критеріями
визначення правильності теоретичних висновків політичної
науки, а й основою нових узагальнень і висновків.

Право вивчає юридичні механізми ухвалення і реалізації
політичних рішень, пов’язаних з урегулюванням відносин та
поведінки людей у процесі суспільного життя, в тому числі
у сфері політики. Спільним між політологією і правовою нау-
кою є те, що вони досліджують державно-правові проблеми
та явища. Відмінність між політологією і правом – у тому, що
норми права досить визначені, а політика як сфера людсь-
кої діяльності більш мінлива та непостійна, і майже неперед-
бачувана.

Психологія – вивчає психічні (суб’єктивні) чинники по-
літичної поведінки особи й груп, їх мотивацію, вплив
ціннісних орієнтацій, переконань на поведінку учасників по-
літичних процесів. Саме політична психологія надає мож-
ливість вивчати феномен політичного лідерства і політично-
го керівництва, елітизму.
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 3. Політологія позиціонує себе як наука. Характерною
рисою науки є особливі й унікальні інструменти або методи
дослідження явищ та феноменів, що входять до предметного
поля науки.

Існують різні підходи до класифікації методів політич-
ної науки. Політологи найчастіше виділяють три групи таких
методів.

До першої групи належать загальні методи дослідження
політичних об’єктів. Вони відрізняються безпосередньою
спрямованістю на об’єкт, що вивчається, і дають їм специфіч-
ну інтерпретацію.

Соціологічний метод надає можливість з’ясувати за-
лежність політики від суспільства, встановити соціальну обу-
мовленість політичних явищ і процесів, вплив на політику
системи економічних відносин, соціальної структури суспіль-
ства, культури, ідеології.

Метод структурно-функціонального аналізу розгля-
дає політику як певну цілісність, систему, в якій кожен еле-
мент виконує специфічні функції.

Метод системного аналізу полягає у вивченні політики
як цілісної, складної саморегульованої системи, яка постійно
взаємодіє з навколишнім соціальним середовищем за схемою
«вхід–вихід», системи, де «вхідні» імпульси здійснюються
у формі вимог громадян, їх підтримки або заперечення тих
чи інших рішень, та «вихідних» – певних політичних рішень,
що є реакцією системи на вимоги громадян.

Інституційний метод орієнтується на вивчення інсти-
тутів, які забезпечують політичну діяльність і обслуговують
політичний процес.

Біхевіористський метод спирається на застосування
методів, притаманних природничим наукам, методів кон-
кретної соціології, за допомогою яких вивчення політики від-
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бувається через дослідження різноманітних аспектів поведін-
ки окремих особистостей і груп.

Історичний метод вимагає вивчення політичних явищ
у їх послідовному часовому розвитку, виявлення зв’язків ми-
нулого, сьогодення і майбутнього.

До другої групи можна віднести загальнологічні мето-
ди, які відносяться не до дослідження політичних об’єктів,
а безпосередньо до організації та процедури пізнавального
процесу (вони належать не тільки політології, а й науці в ціло-
му). Це аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування
і перехід від абстрактного до конкретного, моделювання, ма-
тематичні, кібернетичні та інші методи.

Третю групу методів політології складають методи емпі-
ричних досліджень, які забезпечують отримання первинної
інформації про політичні явища, процеси, факти політичного
життя. Ці методи не відображають специфіки політології, та
в основному запозичені нею з конкретної соціології, кіберне-
тики та деяких інших наук. До них належать: методи статис-
тики, насамперед електоральної; лабораторні експерименти;
аналіз документів; теорія ігор; спостереження та ін.

Вся сукупність методів політології підпорядкована одній
меті – отриманню достовірних, об’єктивних знань про по-
літичну сферу життя суспільства, політичну систему і по-
літичні процеси та тенденції їх розвитку.

Друга частина цього питання потребує з’ясування основ-
них функцій сучасної політичної науки.

Теоретико-пізнавальна функція політології пов’язана
з вивченням, систематизацією, поясненням, аналізом, уза-
гальненням та оцінкою різних політичних явищ, процесів
та інститутів. Завдяки цій функції політологія виявляє об’єктив-
ні тенденції соціально-політичного розвитку суспільства і дає
оцінки політичним ситуаціям. Ця функція, наприклад, дає
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