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ПЕРЕДМОВА

Історія політичної думки є фундаментальною історико-теоретичною дисциплі-
ною в процесі підготовки майбутніх політологів. У вітчизняному сегменті навчаль-
ної літератури уже є вагомі напрацювання з нормативного курсу «Історія політичної 
думки» для студентів-політологів.

Найскладнішою частиною курсу «Історія політичної думки» є новітній період – 
XX – початок XXI століття. У цей час зростає роль політики загалом, і відповідно 
це зумовило формування новітніх методологічних підходів, видозміну попередніх 
теоретико-методологічних засад аналізу політики, виникнення новітніх політичних 
доктрин тощо. Велике різнобарв’я політичних ідей потребує систематизації, аналізу 
для уможливлення представлення студентству у межах вивчення курсу «Історія по-
літичної думки» усієї палітри тогочасних політичних ідей.

Підручник є продовженням розпочатої серії навчальної літератури з історії по-
літичної думки. Зокрема, у 2014 році вийшло друком енциклопедичне видання1, яке 
охопило 616 гасел-персоналій.  На початку 2016 року побачив світ підручник «Історія 
політичної думки»2, який комплексно охопив усю еволюцію політичної думки – від 
зародження до сьогодення. Власне останнє видання стало поштовхом до підготов-
ки цієї книги, адже теми, присвячені саме новітньому періоду еволюції політичної 
думки, виявилися найскладнішими, потребували розширення, деталізації, охоплення 
полем аналізу нових персоналій, методологічних підходів.

Підручник має особливості структури. Матеріал структурований у два томи, у 
яких історія політичної думки XX – початку XXI століть розкрита під певним кутом 
зору: том 1 «Методологічний підхід», том 2 «Доктринальний підхід».

У першому томі підручника ми звертаємося до вивчення методологічних підходів 
до аналізу політичного (вивчаються політичні ідеї представників неоінституціоналіз-
му, системного та постсистемного підходів, символічного інтеракціонізму, соціаль-
ного конструктивізму, постмодернізму, семіотики та ін.). У порівнянні з попереднім 
комплексним підручником, на сторінках цього видання представлений аналіз бага-
тьох нових методологічних підходів: структуралістського та постструктуралістсько-
го, аксіологічного, герменевтичного, психоаналітичного, а також теорія ігор, мереже-
вий і компаративний аналіз та ін.

У другому томі підручника історія політичної думки представлена через виклад 
доктринальних підходів, сформульованих у творчому доробку її представників (нео-
лібералізм, неоконсерватизм, соціал-демократія, екологізм, комунізм, неомарксизм 
та ін.). У порівнянні з попереднім підручником, на сторінках цього видання пред-
ставлений аналіз багатьох нових докринальних підходів: неоанархізму, утилітариз-
му, лібертаризму, комунітаризму, солідаризму, глобалізму, анти- та альтерглобалізму, 
реалізму і неореалізму та ін.

1 Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [В. 
М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. ‒ Л. : Новий Світ-2000, 2014. ‒ 765 с.

2 Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [І. В. Алексєєнко, Т. В. 
Андрущенко, О. В. Бабкіна]. – Л. : Новий Світ-2000, 2016. – 1000 с.
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Підручник за такою методикою викладу є безумовною новацією у викладі нав-
чальної дисципліни «Історії політичної думки» для студентів-політологів.

Авторами рукопису є викладачі-політологи з низки вузів України (Львівського 
національного університету ім. І. Франка, Національного університету «Острозька 
академія», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, При-
карпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського націо-
нального університету будівництва і архітектури, Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара, Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, Чорноморського національного університету імені Петра Моги-
ли (Миколаїв) та ін.). Попри чисельний склад авторського колективу (чотири десятки 
докторів і кандидатів політичних і суміжних наук), усі теми підручника витримані в 
єдиній стилістиці та логіці викладу матеріалу, що було складним завданням із огляду 
на авторський почерк кожного дослідника.

Підручник відповідає вимогам, що встановлені до такого типу навчальної літе-
ратури для студентів вищих навчальних закладів України. Поданий матеріал викла-
дений достатньо доступно для студентів; він є об’єктивним, науковим, логічно по-
слідовним. Запропонований авторським колективом тематичний виклад покликаний 
навчити читача не лише засвоїти матеріал, але й опрацювати практикум, самопере-
вірити засвоєння матеріалу за контрольними завданнями. Кожна тема завершується 
об’ємним переліком джерел (як першоджерел, так і наукових праць із теми); особли-
вий акцент авторським колективом зроблено на презентацію саме україномовних пе-
рекладів і концептуальних розробок вітчизняних учених, аби показати ґенезу вітчиз-
няної політичної науки. Водночас, інформаційні прогалини заповнені іншомовними 
джерелами, до яких скеровують студентів автори тем.

Особливістю підручника є стиль викладу матеріалу: нелегкий для засвоєння тео-
ретико-методологічний аналіз поглядів представників історії політичної думки авто-
ри наповнюють цитатами, крилатими висловлюваннями, ілюстративним матеріалом. 
Це допомагає у сприйнятті матеріалу, акцентує увагу студента до найважливішого у 
кожній темі.

Зичимо кожному читачеві допитливості у пізнанні глибини мудрості, закладеної 
в історії політичної думки, поглиблювати свої пошуки, відкривати нові її сторінки. 
Сподіваємося, названа тріада видань (енциклопедичний словник і два підручники) 
стане добрим помічником громаді студентів-політологів у вивченні об’ємної та бага-
тогранної історії політичної думки.

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

Львівський національний університет імені Івана Франка
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