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Передмова
Процес становлення у 1990 році політичної науки у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка, який був підхоплений науково-педагогічною громадськістю України, запо-
чаткував інституціоналізацію політичної науки на теренах нашої держави. Поява політологічних 
науково-дослідних і навчальних структур, професійних асоціацій, фахових видань, становлення 
відповідної дипломної спеціальності та спеціалізацій у вищих навчальних закладах, діяльність 
спеціалізованих учених рад зі захисту дисертаційних досліджень – усе це є упевненими поста-
пальними кроками політологічної громадськості до утвердження позицій політичної науки в 
Україні, підкреслення її потенціалу для державотворчого процесу.

Відзначивши 25-річний ювілей, політична наука України уже має вагомі напрацювання, з по-
між них і наукові доробки у царині історії політичної думки. Історія політичної думки є фун-
даментальною історико-теоретичною дисципліною в процесі підготовки студентів-політологів. 
У вітчизняному сегменті навчальної літератури небагато навчальної літератури з нормативно-
го курсу «Історія політичної думки» саме для спеціальності «Політологія». При вивченні курсу 
опора слушно робиться насамперед на першоджерела, нечисельні навчальні видання, адресова-
ні студентам-політологам, а також навчальну література із курсу «Історія вчень про державу та 
право» («Історія політичних і правових учень»), який викладається для студентів спеціальності 
«Правознавство». Але програми згаданих курсів для політологів та юристів, попри певні співпа-
діння, мають істотні відмінності у проблемному полі, колі представників. Тому видалося дореч-
ним підготовка видання, написаного політологами для політологів, із особливими, характерними 
саме для політичної науки, акцентами. У 2016 році вийшло друком перше видання цього під-
ручника1. Його надвеликий обсяг, а також урахування певних критичних зауважень, спонукали 
авторський колектив до внесення певних змін, доповнень і представлення другого перевидання 
підручника у оновленому двотомному форматі.

Підручник є продовженням розпочатої серії навчальної літератури з історії політичної думки. 
Зокрема, у 2014 році вийшло друком рекомендоване МОН України словниково-енциклопедичне 
видання2 яке охопило 616 гасел-персоналій, розроблених 188-ма авторами. Наприкінці 2016 ‒ на 
початку 2017 років вийщло друком двотомне видання «Політична думка XX ‒ початку XXI сто-
літь: методологічний і доктринальний підходи»3. У запланованій серії у 2017 році передбачено 
випуск підручника «Історія політичної думки України».

Сподіваємося, ці джерела будуть добрими помічниками громаді студентів-політологів у ви-
вченні об’ємної та багатогранної історії політичної думки – від стародавньої до нинішньої, по-
стмодерної, доби.

Підручник має особливості структури. У перший том увійшли розділи 1‒5 (1‒26 теми), решта 
‒ у другий том (розділи 6‒8, теми 27‒56). Витримуючи хронологію викладу (від зародження до 
сьогодення: розділ 1 – стародавня політична думка; розділ 2 – антична думка, розділ 3 – серед-
ньовічна думка, розділ 4 ‒ політична думка періоду буржуазних революцій (XVI ‒ XVII століт-

1 Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 
Бабкіна та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 1000 с..
2 Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник / за заг. ред. Н. М. Хоми; [В. М. Денисенко, Л. 
Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. ‒ Львів : Новий Світ-2000, 2014. ‒ 765 с.
3 Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х 
т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : Новий Світ-
2000, 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.; Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний 
підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та 
ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
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тя); розділ 5 – еволюція політичної думки у XVIII ‒ XIХ століттях), авторський колектив зробив 
особливий акцент на аналізі багатогранної політичної думки XX – початку XXI століть. Цьому 
(порівняно невеликому) періоду присвячено аж три розділи (31 тема): розділ 6 звертається до 
вивчення методологічних підходів до аналізу політичного (вивчаються політичні ідеї представ-
ників семіотики, біхевіоризму та постбіхевіоризму, неомарксизму та постмарксизму, методоло-
гічної стратегії дискурс-аналізу, системного та постсистемного аналізу, неоінституціоналізму, 
символічного інтеракціонізму, постмодернізму і т. д.). Наступний самостійний розділ (розділ 7) 
спрямований на представлення історії політичної думки через виклад доктринальних підходів, 
сформульованих її представниками (неолібералізм, неоконсерватизм, соціал-демократія, фемі-
нізм, екологізм, популізм, ліворадикальні доктрини, комунізм та ін.). Завершальний розділ книги 
(розділ 8) є аналізом концептуальних підходів до вивчення глобального розвитку та міжнарод-
ної політики (представники світ-системного аналізу, футурологічних концепцій, геополітичних 
стратегій і т. д.). Підручник за такою методикою викладу, є новацією у викладанні історії полі-
тичної думки. 

Авторами рукопису є представники насамперед випускових кафедр за спеціальністю «Політо-
логія» вузів України (Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська Академія», Національного університету «Острозька академія», 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Дніпропетровського наці-
онального університету імені Олеся Гончара, Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Запорізького 
національного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Чорноморського держав-
ного університету імені Петра Могили (Миколаїв) та ін.). Попри чисельний склад авторського 
колективу (майже сім десятків докторів і кандидатів політичних та суміжних наук) усі теми під-
ручника витримані в єдиній стилістиці та логіці викладу матеріалу, що є складним завданням із 
огляду на авторський почерк кожного дослідника.

Підручник відповідає вимогам, що встановлені до підручників для студентів вищих навчаль-
них закладів України. Поданий матеріал викладений достатньо доступно для студентів; він є 
об’єктивним, науковим, логічно послідовним. Запропонований авторським колективом тематич-
ний виклад, покликаний навчити читача не лише засвоїти матеріал, але й опрацювати практикум, 
самоперевірити засвоєння матеріалу за контрольними завданнями. Кожна тема завершується 
об’ємним переліком джерел (як першоджерел, так і наукових видань із теми); особливий акцент 
авторським колективом зроблено на презентацію саме україномовних перекладів і концептуаль-
них розробок вітчизняних учених, аби показати ґенезу вітчизняної політичної науки. Водночас, 
інформаційні прогалини заповнені іншомовними джерелами, до яких скеровують студентів ав-
тори тем; особливо це стосується розділів 6, 7, 8, які аналізують історію політичної думки XX 
‒ початку XXI століть.

Особливістю підручника є стиль викладу матеріалу: нелегкий для засвоєння теоретико-мето-
дологічний аналіз поглядів представників історії політичної думки автори наповнюють цитатами, 
крилатими висловлюваннями, ілюстративним матеріалом. Це допомагає у сприйнятті матеріалу, 
акцентує увагу студента на найважливішому у кожній темі.

Зичимо кожному читачеві допитливості у пізнанні глибини мудрості, закладеної в історії по-
літичної думки, поглиблювати свої пошуки, відкривати нові її сторінки.

Науковий редактор видання
доктор політичних наук Н. М. Хома,

Львівський національний університет імені Івана Франка
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