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тому чи іншому конкретному історичному періоду. По-друге, політичні 
системи і політична культура, відмінності і подібності між різними 
політичними системами, їх переваги та недоліки, політичні режими, 
умови їх зміни і т. д. По-третє, політичні інститути, політичний процес, 
політична поведінка і т. д. Політологічне дослідження включає три 
найважливіші аспекти: історичний, конкретно-емпіричний і теоретичний. 
У цьому контексті політична наука вивчає історію політичних учень і 
традицій, політичних систем та ідейно-політичних парадигм і течій, 
теорію політики, механізми ухвалення рішень і реалізації владних 
функцій і тощо. Сутність політологічного дослідження полягає в 
інтелектуальному вторгненні у сферу політичних відносин з метою 
отримання наукових знань. 

Підстав для класифікації видів політологічного дослідження існує 
значна кількість. Перш за все, за об’єктом дослідження. Ними можуть 
бути: сама політологія як наука – передбачається теоретичне осмислення 
понять і категорій, методів і методик, принципів і законів, історії 
становлення ідей; політичні інститути – держава, політичні партії, виборча 
система, політична система суспільства, місцеве самоврядування, гро-
мадянське суспільство; політичні процеси – ступінь мобільності або 
інертності суспільства, рух до прогресу або регресу, підвищена або 
керована конфліктність; еволюційність або революційність; корпора-
тивність або в інтересах «загалу»; політичні технології – залучення 
виборців на свою сторону і дискредитація супротивника; поведінку влади 
у разі оприлюднення їх непристойних вчинків; політика держави щодо 
свобод неконтрольованих засобів масової інформації; державна політика 
забезпечення цілісності держави; політика запобігання масових бунтів. 

За масштабом політологічне дослідження може бути місцевим, 
регіональним, галузевим, загальнонаціональним, континентальним, 
міжнародним і глобальним. За сферою суспільних відносин політологічне 
дослідження поділяється на власне політичне і те, що знаходиться на 
стику з іншими суспільними науками, може бути політико-філософським, 
політико-соціологічним, політико-економічним, соціально-політичним, 
політико-географічним, політико-ідеологічним, політико-психологічним. 

За характером дослідження можна виділити наступні види політологіч-
ного дослідження: відкрите і закрите; «польове» та лабораторне; проблемне 
і комплексне; описове та аналітичне. 

За рівнем теоретичного узагальнення це можуть бути: фундаментальне, 
теоретичне і прикладне політологічне дослідження. 

Політологія як наука має систему закономірностей, які характеризують 
найбільш істотні та сталі тенденції розвитку і використання політичної 
влади. У політологічній літературі виділяють три групи закономірностей, 
залежно від сфери їх прояву: політико-економічні закономірності, які 
відображають співвідношення між економічним базисом суспільства 
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та політичною владою як елементом надбудови. Найважливіші законо-
мірності цієї групи були сформульовані К. Марксом та Ф. Енгельсом. 
Політико-соціальні закономірності, які характеризують розвиток 
політичної влади як особливої соціальної системи, із власною внутрішньою 
логікою та структурою. Тут основною закономірністю є зміцнення 
стабільності політичної влади, причому в різних системах ця законо-
мірність реалізується по-різному. Так авторитарна система для зміцнення 
стабільності об’єктивно потребує максимальної концентрації влади, 
застосування насильства в усіх сферах суспільного життя. Демократична 
система передбачає розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову, 
опору на принципи зацікавленості, згоди та консенсусу. Політико-
психологічні закономірності, що відображають комплекс існуючих зв’язків 
та відносин між особистістю та владою. Найбільший інтерес з даної групи 
становлять закономірності, пов’язані з досягненням влади політичним 
лідером, уперше сформульовані ще Н. Макіавеллі. 

У політологічній літературі існують і інші підходи до визначення 
закономірностей політології як науки та навчальної дисципліни. Так 
слід виділити закони структури, функціонування та розвитку. Закони 
структури визначають способи організації політичних систем, їх 
внутрішню визначеність та взаємообумовленість. Закони функціонування – 
це істотні, необхідні зв’язки між політичними суб’єктами в процесі їх 
часових змін. Закони розвитку – це закони переходу від одного порядку 
взаємовідносин у системі до іншого, від одного стану структури до іншого. 

Інший підхід (Г. Т. Тавадова) до визначення закономірностей політології 
включає: а) закономірності виникнення та розвитку політичних інтересів, 
їх взаємодію та взаємообумовленість з економічними та іншими сферами 
життєдіяльності суспільства; б) закономірності становлення, функціо-
нування та розвитку політичної влади; в) закономірності виникнення, 
функціонування та розвитку політичних відносин, процесів, явищ, подій; 
г) закономірності взаємовідносин особистості і влади. 

Для вивчення другого питання необхідно комплексно вивчити 
особливості політологічного дослідження. Хід будь-якого наукового 
дослідження сягає до побудови багаторівневих теоретичних конструкцій 
певних процедур, що також припускають застосування, і правил, що 
передбачають не лише підсумовування отриманих у результаті спосте-
реження і пов’язаних між собою знань, але і певний механізм побудови 
знання внутрішнього розгортання його теоретичного змісту, який утілює 
в собі усю програму дослідження і створює цілісність теорії. 

Для переходу політологічних досліджень на новий якісний рівень 
великий інтерес представляють практиковані на заході вимоги до складання 
програми дослідження як процесу формулювання альтернативних 
конкуруючих гіпотез пошуку необхідних даних для їх перевірки, правил 
проведення експерименту, неекспериментальних і квазіекспериментальних 
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досліджень. Наукова програма в політологічному дослідженні – це 
документ, у якому письмово схематично викладені наміри у зв’язку з 
майбутнім науковим осмисленням політичного явища, визначені мета і 
завдання, методологія, структура, передбачуваний науковий результат, 
а також організаційний план, впровадження рекомендацій, терміни і 
фінансові витрати. Програма політологічного дослідження складається 
з таких етапів: 1) методологічний; 2) технологічний або процедурний; 
3) організаційний; 4) апробація і впровадження наукових результатів; 
5) фінанси. Під час підготовки до семінару слід надати докладну 
характеристику змісту її розділів. Безумовно, це приблизна схема для 
заповнення її конкретними положеннями, доповнення необхідними 
елементами і виключення тих, що в конкретних умовах не є суттєвими. 

Особливості політології як науки, що запозичила методичну базу, її 
залежність від методолого-методичного підґрунтя фундаментальних та 
соціально-гуманітарних наук. Політичну науку можна розглядати як 
інтегративну галузь знань. Для комплексного дослідження політичних 
процесів необхідно вивчати самі політичні процеси, цінності, установки 
широких верств населення, політичну поведінку і т. д. У перші десятиліття 
XX ст. відомі політичні вчені Заходу Дж. Уоллес, Г. Ласкі, Г. Ласуелл 
порушили питання про значущість дослідження соціокультурних, 
релігійних, психологічних факторів, неусвідомлених і підсвідомих 
мотивів у політичній поведінці людей. Із цією метою були зроблені 
спроби застосувати в політологічних дослідженнях методи, запозичені 
з експериментальної психології та психоаналізу, а також емпіричної 
соціології. У той же період багатьма політологами була усвідомлена 
необхідність використання в дослідженнях методів економічної науки, 
історії, антропології, психології. Політологи стали широко залучати 
також математичні, статистичні і кількісні методи. 

Питання для самоконтролю 
1. Визначте зміст науковості політичної науки. 
2. Чому політологію називають міждисциплінарною наукою? 
3. У чому полягає системність політичної науки? 
4. Вкажіть основні етапи програми наукового дослідження. 
5. Які існують перспективи політичної науки в Україні? 

Питання для повторення і роздуму 
1. Що Ви розумієте під політичною наукою? Яке її місце і роль 

серед інших соціальних та гуманітарних наук? 
2. Який предмет політичної науки? 
3. У чому різниця предметів соціології, політичної соціології і 

політичної науки? 
4. Що Ви розумієте під поняттям «політологічна традиція»? 
5. Назвіть основні етапи формування та еволюції політичної науки. 
6. Назвіть і охарактеризуйте дві основні тенденції в політології. 
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7. Проаналізуйте особливості розвитку політичної науки у європейских 
країнах та США між двома світовими війнами? 

8. Які особливості розвитку політології після Другої світової війни? 
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Тема 2.2. Принципи політичного дослідження 

План 
1. Основні принципи політичного дослідження: 

1.1. Об’єктивність. 
1.2. Історизм. 
1.3. Зв’язок теорії з практикою. 
1.4. Систематизація. Квантифікація. 
1.5. Верифікація та фальсифікація. 
1.6. Інтеграція з іншими науками. 

2. Проблема дотримання принципів політичного дослідження 
сучасною наукою. 

Методичні рекомендації 
Принципи політичного дослідження охоплюють правила, основні 

положення і норми, якими керуються дослідники у процесі своєї діяльності. 
Всебічне пізнання будь-якого об’єкта, процесу, явища передбачає 
дослідження їх у розвитку, різноманітних взаємозв’язках із зовнішнім 
середовищем та іншими системами. Все це вимагає дотримання таких 
принципів: об’єктивності, історизму, зв’язку теорії з практикою, систе-
матизації та квантифікації, верифікації та фальсифікації, інтеграції з 
іншими науками. 

Принцип об’єктивності. Передбачає об’єктивність наукового 
дослідження, вивчення об’єктивних закономірностей розвитку явищ, 
вимагає, щоб методи дослідження і позиція дослідника не впливали на 
одержані результати. Це означає, що дослідник не має права нічого 
додавати від себе ні на етапі спостереження за явищем, ні в процесі 
формулювання висновків. Умовами об’єктивності наукових висновків 
та інформації є точність, обґрунтованість, надійність, достовірність, 
наукова аргументованість. Точність залежить від чутливості використо-
вуваних методик до вимірювання досліджуваного явища; обґрунтованість 
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визначається придатністю методу досліджувати саме ті якості об’єкта, 
які вивчаються. Згідно з принципом об’єктивності, суб’єкти повинні 
використовувати знання об’єктивних законів із метою досягнення 
практичних результатів. Принцип об’єктивності спрямований проти 
суб’єктивізму, авторитаризму, лібералізму, необдуманих дій. 

Принцип історизму. Даний принцип передбачає співставлення мину-
лого й теперішнього, а також виявлення витоків явища та етапів розвитку, 
що дає можливість краще і кропіткіше спрогнозувати та спланувати 
розвиток теперішнього; забезпечує вивчення явища з погляду його 
виникнення, етапів розвитку, сучасного і майбутнього стану. Діалектичний 
розвиток будь-якого об’єкта, процесу, явища характеризується спря-
мованістю, послідовністю, збереженням досягнутих результатів тощо. 

Зв’язок теорії з практикою. Виходячи із умови істинності науки – 
можливості перевірки наукової теорії на практиці, – слід зазначити, що 
теорія збагачує суспільну практику людини, а збагачена практика 
сприяє розвитку теорії, відкриттю нових знань. У свою ж чергу, теорія 
здатна спрогнозувати «практику». 

Систематизація. При виконанні дослідницьких процедур на всіх 
етапах (від збору даних до формулювання висновків) важливим є 
слідування плану та програмі дослідження, впорядкований збір даних 
для того, щоб мати можливість адекватно та корисно використати 
напрацювання у подальшій роботі над дослідженням. 

Квантифікація. Квантифікація – точність у реєстрації даних і 
формулюванні висновків на основі системи критеріїв та кількісних оцінок, 
але тільки там, де вони можливі та доцільні. Реєстрація даних має 
виключати суб’єктивність, запрограмованість, заангажованість. При 
описі явищ також слід ідентично відображати предмет дослідження та всі 
його параметри. Даний принцип є одними із базових у біхевіоризмі. 

Верифікація та фальсифікація. Верифікація – можливість перевірки 
отриманих даних іншими дослідниками. Доказом вірогідності інформації 
є стабільність результатів під час повторних спостережень не лише 
цим дослідником, а й іншими при використанні різних методів. 
Фальсифікація – можливість спростування теорії (висунув К. Поппер), 
оскільки кожна наукова теорія може застосовуватися лише до конкретної 
галузі дійсності. 

Інтеграція з іншими науками, або принцип комплексності, що 
свідчить про визнання міждисциплінарної залежності. Головна умова 
комплексу – врахування в кожному складному явищі всіх його аспектів. 
Реалізація цього принципу означає необхідність розвитку міждисци-
плінарних зв’язків, взаємодії з іншими науками. Для політології цей 
принцип особливо яскраво визначений, оскільки політичні явища 
присутні у всіх сферах суспільного життя, тому політичне дослідження 
здійснюється на зламі різних наук. 



 


