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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Цей підручник було написано нами з вірою в те, що політологія має
відігравати визначальну роль у формуванні політичного мислення і політич-
ної культури, активної громадянської позиції молодого спеціаліста будь-
якого профілю. Він розрахований  на студентів вищих навчальних закладів
освіти.
Підручник створено з урахуванням вимог державного стандарту

(програми) нормативної дисципліни “Політологія”, розробленого Міністер-
ством освіти і науки України і рекомендованого для впровадження в
практику 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
сучасні політичні доктрини і концепції, а також актуальні питання теоре-
тичної і практичної політології.
При підготовці підручника широко використано найостанніші напрацюван-

ня зарубіжних і вітчизняних учених-політологів, які були нам доступні, полі-
тологічні традиції західної і вітчизняної політології, досвід викладання її у
державних і недержавних вищих закладах освіти України, фактичний ма-
теріал, що висвітлює особливості політичної трансформації українського
суспільства на початку третього тисячоліття. При цьому автори опира-
лися на  принцип  комплексного вивчення студентами суспільних наук, який
передбачає оволодіння ними поряд з політологією низки історичних, філо-
софських, економічних та соціологічних дисциплін.
Безумовно, не всі теми, які зазначені в підручнику, вдалося авторам розгля-

нути з однаковою глибиною. Це обумовлено, з одного боку, тим, що посібник
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 підручнику 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, інтеграції ново-
го матеріалу з найрізноманітніших книжок і наукових журналів, газет та
інших періодичних видань, а також із Інтернету.
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Розгляд усіх ключових тем супроводжується викладом відомих в за-
рубіжній і вітчизняній політології теорій (концепцій), що торкаються цих
тем. Саме це дозволяє читачу побачити палітру точок зору з різних
політологічних проблем, співставити їх, самостійно оцінити значення кож-
ної з них. При викладенні більшості тем курсу розглядаються питання про
особливості функціонування політичної системи сучасної України.
Основна мета підручника полягає в розвитку творчого мислення сту-

дентів, їх вміння самостійно аналізувати і пояснювати зміст, суть
політичних явищ і процесів, які відбуваються як у межах України, так і на
європейському, міжнародному  рівнях.
У процесі опрацювання тем лекційного курсу, підготовки до семінарських 

занять, написання доповідей, контрольних робіт та рефератів радимо 
звертатися до навчального словника-довідника за ред. В.М. Пічі 
“Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми  таблиці” (К., Львів,2-ге 
вид., 2018. -320 с.) .
Щиро дякуємо багатьом читачам, які надіслали нам свої пропозиції щодо

змін у тексті й оформленні книжки та привернули нашу увагу до неточно-
стей чи помилок. Хочемо також висловити вдячність рецензентам книж-
ки - професорам Миколі Михальченку, Світлані Наумкіній, Валерію Денисенку,
які надали цінні пропозиції для її значного поліпшення.
Передбачаючи продовжити роботу над  підручником, автори будуть

вдячні всім, хто висловить свої критичні зауваження і побажання щодо по-
дальшого поліпшення його змісту і структури.




