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ВСТУП 

()д 11i сю J ос1-юв11их навчаJн>них дисциптн. Актуальнiсть 
Пол iтоJ ЮI · iя с 

~ 
1 

С / ВI1ЯВЛЯ €Т\:,СЯ н е тiлы<И В його освпньому Й виховному 
в11 вч~ння Д:lHO I О t<) r ) . . 

. . _, бхiдно усвiдомлювати суспшы-11 потреби й iнтереси 
8П.11 НВ i . Дл я ф::tХIВЦlВ нео ' 

. " · завдання що стоять перед нашою краУною. А для цього 
розу~нп, п~рспективн1 , 

-.- . ~ б·окi знания 8 областi полiтологй. У розвинутих демократичних 
потрюю ~ли 

I-..1, ~йнах полiтолоriя давно стала провiдною науковою дисциплiною, ефективним 

засобом формування громадянського суспiльства. 

Мета дисциплiни: 

- формування у студенпв наукових уявлень про основю проблеми 

полiтики як складного соцiального явища, розвиток творчого мислення 

студентiв, iхнъого умiння самостiйно аналiзувати суть полiтичних явищ i 

процесiв, що вiдбуваються як у межах Украiни, так i на мiжнародному рiвнi. Це 

повинно допомоrти майбутнiм фахiвцям приймати виваженнi рiшення, що 

сприятимуть подальшiй демократизацй украiнського суспiльства, iнтеграцii" 

його у свiтове спiвтовариство. 

Завдання дисциплiни: 

- дати студентам науково обrрунтованi знания актуальних полпичних 

проблем, сформувати в них здатнiсть самостiйно, критично аналiзувати 

полiтичнi процеси; 

- сприяти оволодiнню основами полiтично·i кулыури. 

Предмет дисциnлiни: 

- сукупнiсть полiтичних знань, що охоплюють полiтиt.rн1· процеси, яю 

вiдбуваються R с усл iльств i С- . ... . . 
, . ., · rрижнем поттологн е полпичнt закономiрностi , 

1с1 кони и принци11и фо . . . 
. рмування I функцюнування влади i полiтичних систем 

м с:хан 1 1м и ~васмо i ... б' . , . . , . ' 
д J су скг~в , об ект,в полiтики. 
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OCHOBI-IA LJACTИI-IA 

зм1стовий мо У.Л Ь 1. ПOJI ITИЧ IIA СИСТЕМ 
!.. А : СТРУКТУРА 

ЕЛЕМ1!:НТИ. 

ТЕ1\1А 1. ПОЛIТОЛОГIЯ ЯК НАУКОВА ТЕОРIЯ 

l. Соцiальний феномен полiтики. 

1 Предмет, структура та функцii" полiтологii". 

3. Методи полiтологii". 

4. Спiввiдношення полiтологii" з шшими соц~альними науками. Мiсце 

полiтичноi" науки в структурi полiтологiчного знания. 

Пiсля опрацювання теми студент повинен: 

Усвiдомити, що полiтична наука тiсно пов'язана з полiтикою, витiкае з не"i, 

так чи iнакше аналiзуе рiзнi аспекти полiтичного житгя. Термiн "полiтика" 

походить вiд давньогрецького polis (мiсто-держава) та його похiдних politike 

(мистецтво управлiння державою), politeia (конституцiя). Цi понятгя вказують 

на державу як на одну з центральних категорiй полiтики, а точнiше - полiтично"i 

науки, i як такi вони беруть свiй початок вiд Платона та Аристотеля , якi 

пол iтику тiсно пов 'язували з державою. Студент мае усвiдомити, що полпика 

виступае як визначне культурно-iсторичне явище. 

Розrляд другого питания необхiдно розпочати з того, що об 'ектом 

noл iтoлori"i виступае полпичне життя суспiльства, його прояви, тенденцi"i i 

законом iрностi . 

Анал i зуючи кaтeropi"i полiтологii" студенту насамперед сл iд уяснити 
сут · · тичн1 вiдносини , н~сть таких категорiй: полiтична влада, держава, пот · 

пол iтична система, пол iтичнi i1-переси , полiтич11 а с вiдомiсть , пол iтична 

культура, пол iтична боротьба , полiтичне унра влiння. 
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· ,-ого 11итання студент мае з'ясувати, що полiтична При вивче 1-1н1 четвер 

наука розвивапься в тiснiй вза Е:мод i"i з ,ншими сощалъними науками _ 
фiлософirю, соцiологiсю, iсторi сю , правом. Останнi об' сднус загальний об'скт 
дослiдження _ полiтичне життя суспiлъства в усiй багатоманiтностi його 

конкретних прояв1в. 

Завдання для самостiйноi' роботи: 

1. Складiть схему: Полiтологiя як наука i як навчальна дисциплiна. 
2. Що таке полiтика? Якi основнi пiдходи до визначення полiтики у 

вiтчизнянiй i зарубiжнiй полiтологi"i? 

3. Чи застосовано вираз «Мета виправдовус засоби» до полiтики? 

4. Якi з функцiй полiтологi"i с найбiльш важливими для сучасного 

украУнського суспiльства i чому? 

5. Виберiть та проаналiзуйте рiзноманiтнi визначення полпики та 

полiтологiУ. Яке з них, на ваш погляд, найбiльш вдале. Аргументуйте свiй вибiр. 

6. Що вивчаЕ: полiтична наука? 

7. Яке "ii мiсце у системi сучасного суспiльного знания 1 у суспшьному 
життi? 

8. 3 якими науками полiтологiя найчастiше пов'язана? 

9. Що с об'сктом полiтологi"i? 

1 О. Коли виникас полiтологiя як специфiчна галузь наукового знания 
учбова дисциплiна? 

11. Що розумiсться шд «катеrорiями полiтологi"i»? Назвiть найважлив1ш1 
категорi"i науки про полiтику. 

12. Що робить полiтологiю науковою дисциплiною? 

13. Чому полiтика визначасться як наука i як мистецтво? 
14. Яку роль в суспiльствi грае полiтологiя? 

6 



Лiтсратура 

I. Бодуен )К. Всту 11 ; ~о 110J 1 iтoлo ,~ i-i . - К., 2002. 

'1 Вебер М. Наука как п ризвание и 11рофсссия//И збр . про и "~. _ м ., 1990. _ 

С. 7 22. 

з. Пол iтоло гiя / За заг. ред. 1. С. Дзюбка, К . М. Лемкiвського . _ к., 2001 . 

-+. Пол iтологiя: Пiдручник для студентiв вищих навчальних закладiв ; За 

peJ .. о.В. Бабкiноi·, В .П. Горбатенко. - К.: Видавничий центр "Академiя", 2002. 

_ 528 с . (Альма-матер) . 

5. Политология: Учеб. пособие для вузов / сост. и ред. Н. Сазонова . -

Харьков: Фолио, 2001. - 831 с. 

6. Соловьев А. И. Введение в политологию / А. И. Соловьев, В. П. 

Пугачев. М.: Аспект-Пресс, 2002. С. 7-48. 

7. Гелей С.Д. , Рутат С.М. Полiтологiя: Навч. Посiб. - 7-ме вид. , перероб. i 

доп. - К.: Знания, 2008. - 7-1 7 с. 

8. Морарь М.В. Полiтологiя: навчальний посiбник. Мелiтополь: ФО-П 

Однорог Т.В. , 2019. - 176с. 

Вмiти виконувати тестовi завдання: 

1. Термiн «полiтика» з'явився ______ _ 

А. бiльш нiж 5 тис. рокiв тому 

В. б iльш нiж двi з половиною тисячi рокiв тому 

С. у II стол iттi 

D. у XII столiттi 

Е. у XV стол iттi 

2 . . . пи полiтики видiлили • М1жнародна, ло1,аль1-1а, регюнальна - щ ти 

А. За iдеологi сю 

В. За масштабам и 

С. За сферами суслiлыюго життя 

D. За орiснтацi(ю 
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Е. За суб'Е:ктами 

3. Сук)rпнiсть матерiальних орrанiзацiйних засобiв тиску та 

насильства (вiдкритого та прихованого) - це 

А. Пол iтика 

в. Право 

с. Сила 

D. Держава 

Е. Iдеологiя 

4. До якоi гiлки влади належить Кабiнет мiнiстрiв? 

А. Законодавчоi" 

В. Виконавчоi" 

С. Судовоi" 

D. «четвертоУ» гiлки влади 

Е. Не мае вiрноi· вiдповiдi 

5. Охоплюr засоби, методи та принципи теоретичного дослiдження 

полiтики та практичноi реалiзацii отриманих знань. Це визначення якоi з 

функцiй полiтологii? 
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