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B( 'TVfl 

11~,.1 1i l H'llla it-тPpiн II C J')Cl('()IIJIИIН> с нi ;~'fИ'ГI, : JtCMOK f)<l'Г И'lflИЙ р(Утиток 

"'~ с11i . 1н·1 на нсо;\мi111ю суп rоnо;~жупъся рт1юnсю;1,жснт1м 'тат, flf)O полiтику 

s.~ер'-~д rроМЕ1дЯ 11 державн й. передусiм. cepe;t ii' молодого rюколiнн.я, учнiвсько'i 

T;t студентськоi· моло;1.i . Сьоrоднi , за умов rлобальни х cor 1i '• 1 ыr , ·· r п ичн , .. , 

t>кономiчних та культурних трансформацiй , шпиFнюго впливу яких ~~а 

укра·1·нська держава, особливого значения набувае вмiння орiппуватися у 

складних процесах та давати "iм об 'ективну оцiнку. Тому над1виqа 1 •,ю 

актуальною стае потреба у систематизованих полпичних знаню1. . , 

необхiднi кожнiй людинi незалежно вiд Тi вiку, татi, соцiального походженн : 

професiйноrо спрямування. 

Жити в суспiльствi , отже, i бути вшьним вщ полпики неможливо. . 

того, щоб не бути пасивним об'ектом впливу з боку охочих до влади людl 

потрiбно не тiльки брати участь у полiтицi, а й мати науковi знання про не"i 

керуватись ними на практицi. Джерелом таких знань е окре,· ~ • 1 аvка 

пол iтологiя . Як наука та навчальна дисциплiна полiтолоriя виконуе те 1 
. . . . 

Пiзнавалью , методолопчш , СВПОГЛЯДНI, проrностичн 1, штеrрат11вн1 

прикладнi функцii". Будучи суспiльно-rуманiтарною наукою та навчаль 

дисциплiною органiчно взаемодiе з фiлософiею, соцiологiею, психолог i 

iсторiею, культурологiею. 

Мета завдання курсу: надання студентам базових , наvкс- , 

обrрунтованих, систематизованих знань про закономiрностi розвн 

1юлiтично·i сфери жи1тя суслiльства, роль та мiсце особистостi в полiтич н , ·, 

лроцесi, сутн1 сть основних 
. . 

соц1ально-полпичних доктрин, спецнф 

r,11 жнаро;11-ш х вiдносин та rлобаJJьнi проблеми сучасност i, внзначення мiсця 

У 1(рi1У11и у снiпнюму с11iвтовариствi. 

M i:1 щ1 ич11 i вюлiвки 11(Jt(J 1 и1<а11 i 
. . 

11ащп11 ) \01\ОМОГ)' В ПЩГОТОВЦI 

нр:.нп и•mих ·1i:f ШП ,, '! м 1.:тою · 1м i ~тов11о'i, т~орстнчно 061·ру1повю-ю·i лоriчно'i 

вiтювi; ,i на 11 ol:· 1 a в J 1 t; 11i ' ! rllll1'1'i11111я ·i урахувш1ш1м J \Оl:Яп1е11ь полiтично'i думки. 
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Тема 1. 110.ЛIТИКА ЯI{ СОЦIАЛЫ-IЕ SJВИЩЕ 

I. Пол iт11 ка як суспiльний феномен i наукове поняття . 

2. Структура та функцi·i полiтики. 

3. Сп i ввiдношення пол iтики та iнших сфер людськоrо спiвжитrя. 

Методичнi поради. 

Вивчення будь-яко1 навчально1 дисциплiни розпочинаеться з визначення 

зм iсту i"i поняття. Поняття «полiтологiя» походить вiд двох грецьких слiв: 

politika - державнi й суспiльнi справи i logos - слово, учения. Тобто полiтологiя 

- це наука про полiтику. Тому необхiдно спочатку дати визначення, що таке 

пол iтика як соцiальне явище. Слiд визначити, що полiтика iснувала не завжди, а 

зароджуеться iз виникненням держави й iснуе разом iз нею. Iсторично феномен 

полiтики розвиваеться водночас iз соцiумом. Полiтика - це вiдносини, що 

вюпочають згоду, пiдпорядкування, панування, конфлiкг i боротьбу мiж групами, 

ЮJасами, нацiями, прошарками, стратами i окремими людьми (внутрiшня полiтика) i 

державами (зовнiпmя полiтика) з приводу завоювання чи досягнеШIЯ влади, 'ii 

угримання, органiзацii' та використання. Це особливий вид дiяльностi пов 'язаний з 

одержанням i здiйсненням влади. 

lснують мiсцевий рiвень полпики, регiональний ршень, нацiональний 

р~вень та мiжнародний рiвень, полiтики. Суб'ектами полiтики виступають 

кон кретнi iндивiди, органи та ланки полiтичних органiзацiй, держава з П 

~нституцiям и , народи та нацii'. 

ФункцiУ полiтики: кершництво та управшння суспiльством , 

~нституцiонування вiдносин в суспiльствi , вироблення загальних цiлей та 
1авдан · · ·· ь сусп1льства, розподiлення ресурсiв, гарантування внутр1шнъо1 та 

1овн iш1-1 ·· 6 . · . ьо ~ езпеки суспiл ьства , залучення громадин до учасп в полпичному 

iКИYri суспiльства, формування цiннiсних орiентирiв, актуалiзацiн iнтересiв. 
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з~1вдання для самостiй1101 роботи i рефератiв: 

. Еволюцiя коннс1щiй полiтики .. 

. PoJtt, особи в 11олiтицi . Вплив суб'екта полiтики на полiтичний процес . 

. Полiтнчне панування: необхiднiсть чи сваволя . 

. Взасмозв'язок i взасмовпливи полiтики та iнших сфер суспiльноrо життя . 

. Роль права в полiтичному житri суспiльства. 

Список лiтератури: 
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К.: Либiдь, 2006. - 480с. 
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5. Полiтологiя: Навч.посiб./ М-П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Я.Б. Турчин, 
та iн.; за заг.ред. М.П. Гетьманчука. - К.: Знания, 2011. - 415с. 

6. Полiтологiя: пiдручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкiн, О.В, Бабкiна та iн. 

- 3-те вид., перероб, доп. - К.: Академiя, 2008. - 567 с. 
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Тема 2. ПОЛIТОЛОГIЯ ЯК НАУКА 

1. Полiтологiя як наука. 

2. Етапи становления полiтологi"i як науково"~· дисциплiни. 

3. Предмет, структура та функцi"i полiтологi"i. 

4. Методологiчна основа полiтологi"i. 

Методичнi поради. 

Полiтологiя - це наука про поштику, основнi тенденцi"i та шляхи Yi 

розвитку, процеси державного життя, державну владу та владу взагалi. 

Появу полiтологi"i як правило, пов'язують iз iменем Френспса Лейбера, 

який у 1857 р. почав чигати в Колумбiйському унiверситетi (США) курс лекцiй 

з полiтично"i тeopi"i i заснував кафедру icтopi"i полiтично"i науки, яка стала 

орiснтиром для вiдкриття у 80-х раках XIX ст. ряду iнших кафедр 

полiтологiчного профiлю здебiльшого на юридичних факультетах унiверситетiв 

США. 

У €вропi першою спец~ашзованою установою поштичних дослщжень 

стала Вiльна школа полiтичних наук (сьогоднi Iнститут полiтичних дослiджень 

Паризького унiверситету ), що виникла у Францi"i в 1871 роцi. Полiтологiя 

усшшно розвивалася i в iнших свропейських кра"iнах, зокрема в Нiмеччинi й 

Iтaл i"i. 

На початку ХХ столiття потужний розвиток полiтологi"i с постерiгасться в 

першу чергу в США. де вже у 1903 р. було створено Американську асоцiацiю 

полiтичних наук. 1906 р. - часопис «Огляд американсько·i полiтично·i науки», аз 

1939 р. почав виходити «Журнал полiтичних дослiджень». Що ж до 

€вропейського континенту, то активне утвердження полiтично"i науки гам через 

iснування тотанiтарних режимiв (Нiмеччина, СРСР, lталiя) та "ixнix сателпш 

ро:шочалося тiльки пiсля Друго·i свiтово·i вiй1-1и, чому активно сприяла 

американська полiтична школа та IOH ECKO. яка в 1948 р. органiзувала 

мiжнародний колоквiум полiтологiв (м . IJариж), де було вирiшено вживати 
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