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ВСТУП

Політологія, або наука про політику – одна з наймолодших
дисциплін. У самостійну галузь знання вона виділилася зовсім
недавно, на Заході на рубежі 40–50-х рр ХХ ст. Формально да-
тою її виокремлення може служити 1948 р., коли ЮНЕСКО
було прийнято спеціальний документ, що визначив структу-
ру і завдання нової науки. Повсюдне визнання політології
у більшості країн світу пов’язане з утворенням у 1949 р. Між-
народної асоціації політичних наук.

В Україні політологія стала самостійною дисципліною
у 90-х рр. Її затребуваність була обумовлена початком держав-
ного будівництва  українським суспільством.

Крім того, вивчення політології дозволяє студентам більш
широко зрозуміти свою роль і місце в суспільстві, сформувати
відчуття власної значимості і причетності до справ суспіль-
ства, сприяє виробленню активної життєвої позиції.

Основна мета даного курсу лекцій – допомогти студен-
там науково осмислити складні явища і процеси сучасного
політичного життя, щоб свідомо орієнтуватися в них, а також
розібратися в існуючих політичних теоріях. Досягненню цієї
мети сприяють зміст і структура посібника.

Пропонований курс лекцій з політології спирається на
отриманий за останні роки досвід дослідження і викладання
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політології як у нашій країні, так і за кордоном, акцент при
цьому робиться на аналітично-роз’яснювальний, поясню-
ючий підхід. Посібник складений відповідно до вимог дер-
жавного освітнього стандарту і включає в себе весь перелік
необхідних тем.
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Лекція № 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ
ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ

1. Виникнення політології як науки. Предмет і об’єкт по-
літології.

2. Зв’язок політології з іншими соціально-гуманітарними
дисциплінами.

3. Методи та функції політології.

1. Виникнення політології як науки.
Предмет і об’єкт політології

В інтересах кожної людини знати сутність і зміст, напря-
мок і методи здійснення, різноманіття суб’єктів політики і їхню
реальну роль у політичному процесі. Знання про ці та інші
подібні явища дає ПОЛІТОЛОГІЯ. Характеристиці її об’єкта
і предмета, структури і функцій присвячується дана лекція.

Відомо, що будь-яка галузь наукового знання має свій
об’єкт і предмет дослідження. У літературі висловлювалася,
на наш погляд, обґрунтована точка зору, що під об’єктом на-
уки мається на увазі "об’єктивна система з усіма її властивос-
тями, істотними і несуттєвими, з усіма її взаємодіями і зв’яз-
ками як внутрішніми, так і зовнішніми". При цьому об’єктом
суспільних наук може виступати не тільки суспільство в ціло-
му, але й окремі його підсистеми. Однією з таких підсистем
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суспільства є його політична сфера життя. Тому можна вва-
жати, що об’єктом вивчення політології є політика.

Політика, її центральний елемент – політична влада, ідеї,
що відбивають політичну дійсність, – усе це складає об’єкт
політології. Однак з ним не збігається і не може збігатися пред-
мет цієї науки. Предметом наукової дисципліни виступає
найбільш істотне в об’єкті, що представлено його загальни-
ми законами і властивостями існування. Видається, що
найбільш істотним у політиці як в об’єкті науки є закони ста-
новлення, функціонування і розвитку політичної влади – цен-
тральної ланки політики і політичної системи (наприклад,
закон відносної самостійності політичної влади); об’єктивні
і суб’єктивні фактори, що впливають на їхню реалізацію; ме-
ханізм і результати дії цих законів. Усе це в сукупності і скла-
дає предмет політології.

У західній політології сьогодні широку підтримку одержує
формування єдиної, глобальної політичної науки. Не випад-
ково головна тема XIV Всесвітнього конгресу МАПН назива-
лася "До глобальної політичної науки". Ідея глобалізації по-
літичної науки є, власне кажучи, закликом до утворення єдиної
політичної науки. Ця ідея має  ряд аргументів: підкреслюється
загроза політичній науці внаслідок поділу її за географічною
ознакою і функціональною спеціалізацією; зазначається, що
ми живемо в еру зростаючої міжнародної взаємозалежності,
і це повинно знайти відображення в глобалізації політичної
науки; вказується на існування універсальних норм наукових
процедур, прийомів дослідження, що, на думку прихильників
ідеї, теж сприяє створенню єдиної політичної науки. Так чи
інакше, процес інтеграції політичних знань у світі відбуваєть-
ся у тій мірі, в якій ці ознаки стосуються загальнолюдських
інтересів, а отже, глобалізація політичної науки – явище не-
минуче.
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При визначенні об’єкта і предмета політології варто па-
м’ятати, що предмет не можна ототожнювати з об’єктом, який
вивчається, тому що останній – це емпірично подана ре-
альність, що представляє той чи інший бік об’єктивного світу.
Предмет будь-якої науки – це не просто деяке явище чи про-
цес об’єктивного світу, а результат теоретичного абстрагу-
вання, що дозволяє виділити ті закономірності розвитку і функ-
ціонування досліджуваного об’єкта, ті його сторони й аспек-
ти, які є специфічними саме для даної науки.

Таким чином, об’єкт політології – політика, а предмет –
закономірності формування і розвитку політичної влади, фор-
ми і методи її функціонування і використання у державно-
організованому суспільстві.

2. Зв’язок політології з іншими соціально-
гуманітарними дисциплінами

Політологія – наука про політику. Однак дане визначення
не дає можливості конкретно визначити її предмет і об’єкт,
оскільки політика виступає об’єктом для безлічі гуманітарних
дисциплін, кожна з яких вивчає свій аспект, тобто має свій
предмет. Разом ці науки утворюють систему політичного знан-
ня. Сюди входять:

– філософія, що вивчає загальні закономірності політики;
– соціологія, що вивчає взаємозв’язок політики й інших

сфер громадського життя;
– історія, що вивчає розвиток політичного процесу в часі;
– психологія, що вивчає взаємозв’язок політики і психо-

логічного, внутрішнього світу людини;
– правознавство, що вивчає взаємозв’язок політики

і правової юридичної бази й інших наук. Серед цих наук по-
літологія займає центральне місце, тому що вона вивчає
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найголовніше в політиці – владу та реалізацію владних від-
носин.

3. Методи і функції політології

Для будь-якої суспільної науки, особливо такої, що знахо-
диться на стадії становлення, велике значення має комплекс
методів, підходів і прийомів аналізу, якими вона користуєть-
ся. Кожне дослідження в політології має конкретну мету, і ко-
жен дослідник вибирає найбільш ефективний шлях (метод)
досягнення цієї мети.  Залежно від конкретної мети дослід-
ження політологи обирають різні підходи й прийоми аналізу.

Методичний інструментарій політичної науки різнома-
нітний і включає загальнотеоретичні, загальнологічні та емпі-
ричні методи дослідження. До групи загальнотеоретичних
методів сучасної політології належать:

– соціологічний підхід – аналіз політики "від суспільства",
з’ясування соціальної обумовленості політичних явищ, впливу
на політичну систему відносин, що складаються в інших со-
ціальних підсистемах;

– структурно-функціональний метод розглядає політику
як цілісність, систему зі складною структурою, кожен елемент
якої має певне призначення і виконує певні функції, спрямо-
вані на задоволення потреб системи;

– системний підхід передбачає аналіз політики як склад-
но організованого, саморегульованого механізму, що перебу-
ває в безперервній взаємодії з навколишнім середовищем че-
рез "вхід" і "вихід" системи;

– інституціональний метод полягає у вивченні інститутів,
за допомогою яких здійснюється державна влада тощо;

– історичний метод розглядає політичні явища в їх по-
слідовному часовому (хронологічному) розвитку і виявляє
зв’язок минулого, теперішнього та майбутнього;
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– біхевіористський метод передбачає вивчення поведін-
ки окремих осіб та груп і вимагає експліцитності й верифікації
(ясності вираження й чіткості визначення дослідницької про-
цедури та перевірки якості знань досвідом);

– психологічний метод розглядає конкретного індиві-
да, враховуючи його родові характеристики, соціальне ото-
чення, суб’єктивні механізми поведінки, типові психологічні
мотивації та роль підсвідомого (З. Фрейд, К. Юнг) чинника
в його поведінці.

Наведений перелік свідчить про специфіку предмета по-
літології, яка посідає почесне місце в комплексі соціально-
гуманітарних наук і навчальних дисциплін і "присутня" в кож-
ній із них.

До загальнологічних методів належать аналіз і синтез,
індукція, дедукція, абстрагування й конкретизація, поєднан-
ня історичного й логічного аналізу, моделювання, уявний
експеримент, прогнозування та ін.

Емпіричні дослідницькі методи ґрунтуються на отри-
манні початкової інформації про політику, політичний про-
цес. Вони охоплюють використання статистики, аналіз до-
кументів, анкетування, теорію ігор, спостереження та ін. Сьо-
годні значення емпіричних прийомів у політології істотно зро-
стає, що пояснюється збільшенням потреби в об’єктивних
знаннях про політичну дійсність. На конкретні факти спира-
ються всі політологи й політичні лідери. Емпіричний мате-
ріал необхідний для комплексного вивчення політичного
управління і керівництва суспільством, для дослідження важ-
ливих проблем (стан суспільної думки, рівень політичної куль-
тури суспільства), для аналізу впливу різних факторів на по-
літичні процеси.

У сучасній політології широко застосовується експе-
римент, що проводиться у формі ігрового моделювання.
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Політолог шляхом створення ігрової ситуації відтворює ці-
кавий для нього політичний процес (засідання парламенту,
політичні переговори і т. ін.) і "програє" численні варіанти його
розвитку.

Великий вплив на розвиток політології мала кібернети-
ка. У результаті широкого вживання в ній математичних і ста-
тистичних методів аналізу політологія в закордонних країнах
одержала статус точної науки.

Детальний розгляд застосовуваних у політології методів
демонструє багатоаспектність і складність політологічно-
го аналізу як такого, що синтезує соціологічні й власне філо-
софські підходи в поєднанні з методами, запозиченими
з інших наук.

Політологія як наука має також виконувати важливу тео-
ретико-методологічну функцію. Оскільки різні аспекти по-
літики є об’єктом для цілого ряду наукових дисциплін, по-
літологія покликана, зокрема, розробляти теорію і методоло-
гію дослідження політичних явищ, інститутів і процесів, спи-
раючись при цьому на певні філософські основи, повинна
і здатна виступати в ролі певної теоретико-методологічної
бази для більш конкретних досліджень, здійснюваних у рам-
ках деяких інших галузей суспільних і гуманітарних наук.

Ідеологічна функція цієї науки полягає в обґрунтуванні
і пропаганді політичних ідеалів, цінностей і цілей, реалізація
яких об’єктивно відповідає інтересам тих чи інших соціаль-
них спільнот. Інша справа, що ідеологічні пристрасті не по-
винні позначатися на вірогідності одержуваних у результа-
ті дослідження даних, на їхньому конкретному узагальненні
й оцінці. Проте залишається фактом те, що здобуті політоло-
гією, як і іншими суспільними і гуманітарними науками, знання
і базовані на них висновки використовуються класами, на-
ціями, іншими соціальними групами і політичними партія-
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ми, що відбивають їхні інтереси, а також суспільними рухами
у боротьбі за досягнення своїх цілей. Навряд чи може викли-
кати сумнів, наприклад, те, що численні обґрунтування (у тому
числі і політичного характеру) мають явно виражений ідео-
логічний характер.

Політологія, будучи науковою дисципліною, не тільки
відображає політичну дійсність, але й здатна служити мо-
гутнім інструментом впливу на неї. Інакше кажучи, ця наука
може виконувати винятково важливу для суспільства при-
кладну, практико-політичну функцію; йдеться, у першу чергу,
про використання політологічного знання з метою поперед-
ньої наукової експертизи прийнятих законодавчими і вико-
навчими органами держави, а також суспільно-політични-
ми організаціями й об’єднаннями правових актів і політико-
управлінських рішень.

Також не можна не сказати і про таку сторону прикладної
ролі політологічного знання, як політичне прогнозування. Без
нього немає і не може бути науково вивіреної, ефективної
політики, якої б сфери життя вона не стосувалася.

Сам перелік цих функцій служить вагомим аргументом
на користь підвищення соціального статусу політології як на-
уки і навчальної дисципліни і доцільності її вивчення різними
верствами суспільства.

Контрольні питання
1. У чому полягає відмінність між політологією та політи-

кою?
2. Коли виникла політологія як наука і як навчальна дис-

ципліна?
3. З якого часу політологія викладається в Україні?
4. Яке, на Вашу думку, завдання політології?
5. Що є предметом політології?
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