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КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
Курс “Історія політичної думки України” призначений для студентів 

факультету політичних наук і знайомить з основними концепціями, ха-
рактерними рисами суспільно-політичної думки України, історичною 
спадщиною українських політологів. 

Історія політичної думки не є одноманітним процесом набуття і поглиб-
лення політичних знань. Вона являє собою арену постійного протиборства 
політичних ідей, які відображають реальну боротьбу різних суспільних сил, 
зіткнення різноманітних культур і впливів. Складна картина політичної 
думки зумовлена строкатістю конкретних соціокультурних історичних, 
національних, географічних умов тієї чи іншої країни, народу. Певною мі-
рою це стосується і пошуку істини в політичній науці України. 

Суспільно-політична думка тісно пов’язана з буттям українського 
народу, з його історичною долею. Тому її характерною особливістю є 
ідеї свободи і справедливості, добра і правди. Усе це багатство ідей ста-
новить теоретичну основу, на якій виростали вимоги національної неза-
лежності та соціального визволення, утвердження справедливого демок-
ратичного ладу. Світовий досвід свідчить, що демократичний устрій 
суспільства, особливо в початковий період свого існування, може бути 
зруйнований не лише силою, а просто відмовою від нього самих грома-
дян, що можливо за умови поганого знання ними своєї національної ідеї 
історії державотворення. 

У цьому сенсі курс “Історія української політичної думки” має вели-
ке світоглядне і практичне значення. 

Даний курс покликаний сформувати у студента високу гуманітарну, 
історичну культуру, філософське мислення, поняття національної ідеї 
патріотизму і загальноцивілізаційних процесів. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
− Об’єкт, предмет і методи історії політичної думки в Україні; 
− Історію національного політичного мислення, в т.ч. політичні 

школи, концепції і основні етапи розвитку. 
Уміти: 
− Досліджувати проблеми історії і теорії української нації і держа-

ви, сучасне політичне життя; 
− Давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних те-

чій, партій, лідерів з позицій загальнополітичних інтересів та пра-
вової держави; 
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− Орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній 
обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному 
світі; 

− Визначити перспективи розвитку української політології. 
Курс складається з 28 годин лекційних і 28 годин семінарських за-

нять та завершується іспитом. 


