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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Цей навчальний посібник розрахований перш за все на студентів вищих

навчальних закладів I, II, III і IV рівнів акредитації неполітологічних спеці-
альностей. Ним можуть скористатися також учителі, учні старших
класів середньої школи, професійно-технічних училищ, усі, хто цікавиться
політичною наукою, проблемами політичної влади і політичними процеса-
ми, системою міжнародних політичних відносин.

Навчальний посібник написано з урахуванням вимог державного стандарту
(програми) нормативної дисципліни “Політологія”, розробленого Міністер-
ством освіти та науки України і рекомендованого для впровадження в прак-
тику викладання цієї навчальної дисципліни у вищих закладах освіти.

Автори прагнули в систематизованому вигляді під кутом зору новітніх
методологічних підходів і власних аналітичних висновків концептуально
розглянути історичний процес становлення політології як науки, основні су-
часні політичні доктрини і концепції, а також актуальні питання теоре-
тичної і практичної політології.

При підготовці посібника широко використано напрацювання зарубіж-
них і вітчизняних учених-політологів, політологічні традиції західної і
вітчизняної політології, досвід викладання її у державних і недержавних ви-
щих закладах освіти України, фактичний матеріал, що висвітлює особли-
вості політичної трансформації українського суспільства на рубежі двох ти-
сячоліть. При цьому автори опиралися на принцип комплексного вивчення
студентами суспільних наук, який передбачає оволодіння ними поряд з політо-
логією низки історичних, філософських, економічних та соціологічних дис-
циплін.

Безумовно, не всі теми, які зазначені в посібнику, вдалося авторам роз-
глянути з однаковою глибиною. Це обумовлено з одного боку тим, що по-
сібник носить конспективний характер, обмежений обсягом, а з другого
боку - й досі існує різний рівень розробки тих чи інших проблем політології,
її понять та категорій.

У посібнику немає рясного цитування різних літературних джерел, яке,
на наш погляд, створює лише плутанину і не сприяє чіткій логіці викладу і
сприймання його читачем. Однак все, що в ньому викладене, є результатом
творчого осмислення ідей і положень сучасної політології. Після кожної
теми автори подають теми студентських доповідей і рефератів, які, до
речі, можуть бути і темами контрольних робіт для студентів-заочників, а
також список літератури до теми. У кінці посібника міститься глосарій,
який є лаконічним тлумачним словником, іменний покажчик, зразок анкети
(опитувальника) для вивчення електоральної поведінки студентської мо-
лоді, список літератури до курсу. Основна мета посібника  полягає в роз-
витку творчого мислення студентів, їх вміння самостійно аналізувати і
пояснювати зміст, суть політичних явищ і процесів, які відбуваються як в
межах України, так і на європейському, міжнародному рівнях.

Передбачаючи продовжити роботу над навчальним посібником, ав-
тори будуть вдячні всім, хто висловить свої критичні зауваження і поба-
жання щодо поліпшення його змісту і структури. Наша адреса:
м. Львів-60, а/с 2623; тел. / факс (0322) 63-63-55; 64-09-83; 63-47-54, 70-25-15.
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