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ВСТУП 
 
Політологія для сучасного українського громадянина є нау-

кою порівняно молодою і малодослідженою, хоча у наукових 
колах світу ця дисципліна є давньою та має глибокі історичні 
корені. Проблема української політології в тому, що довгий час її 
межі були окреслені марксистсько-ленінським вченням та чітко 
визначені програмою Комуністичної партії. Перебування України 
під пильним оком цензури радянської влади спотворило 
розуміння основних положень політології. Радянський період в 
історії України викривив національну свідомість та само-
свідомість народу, саме тому сьогодні актуально переосмислити 
та глибоко вивчити політологію, її засади, принципи, концепції 
тощо. 

Поступ українського народу до демократії, загальнонаціо-
нальне зацікавлення внутрішньою та зовнішньою політикою, 
загальносуспільне залучення до політичних процесів посилюють 
та актуалізують роль і значення навчальної дисципліни 
“Політологія”. 

Серед інших суспільних наук політична наука є чи не 
найвизначальнішою, оскільки вона формує політичну свідомість, 
розуміння політичних процесів, державної внутрішньополітичної 
та зовнішньополітичної стратегії, стверджує демократичні 
процеси у суспільстві та націлена на економічне зростання та 
процвітання, сприяє розширенню світових зв’язків у всіх сферах 
та засвідчує необхідність широкого відкритого діалогу усіх 
суспільно-політичних інституцій сучасного суспільства. Полі-
тологічні знання підвищують рівень політичної культури, 
перетворюють громадян на активних учасників політичного 
процесу, свідомих прихильників демократії. 

Студент, отримуючи фахові знання, зобов’язаний чітко 
усвідомити завдання, які ставить держава. Становлення українсь-
кої державності демонструє, що на формування держави мають 
неабиякий вплив різні чинники: економічні, правові, політичні, 
духовні. Цей перелік доповнюють зовнішньополітичні, релігійні, 
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національні чинники. Україна потребує висококваліфікованих 
спеціалістів з розумінням суті національної ідеї, державних 
стратегій, доктрин. 

Посібник побудований на основі концепції гуманітарної 
освіти в Україні і відповідає програмі курсу з політології для 
вищих навчальних закладів. Курс лекцій органічно синтезує 
тематику дисципліни, концентруючи більшу увагу на проблемах, 
висвітлення яких авторам видалося особливо актуальним на 
сучасному етапі розвитку політичного процесу. Наприкінці 
кожної теми автори пропонують цілісну методичну розробку, що 
складається з плану семінарського заняття, списку рекомендо-
ваної літератури, тематики рефератів та доповідей. Навчально-
методичний комплекс дисципліни містить повне методично-
практичне забезпечення курсу, що спростить навчальний процес, 
закріпить здобуті знання, сформує уміння і навички студентів.  

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів усіх форм навчання. Основна мета посібника 
полягає у розвитку творчого мислення студентів, їх вміння 
аналізувати і пояснювати суть політичних явищ і процесів. 
Використання посібника у навчальному процесі буде доцільним і 
для викладачів. Посібник також розрахований на широке коло 
читачів. 


