
План семінарського заняття  
(в подальших темах – план) 

1. Політологія у системі суспільствознавства. 
2. Предмет і метод політології.  
3. Структура та функції політології. 
4. Особливості і основні завдання української політології.  

Теми рефератів 
1. Місце та роль політології в системі суспільствознавства. 
2. Інтерпретації науки про політику.  
3. Специфіка законів і категорій політології в системі суспільствознавства. 
4. Основні проблеми, що становлять предмет політології. 
5. Центральні категорії політології.   

Основні категорії та поняття 
Для засвоєння того чи іншого питання слід знати категорії (загальні та 

фундаментальні поняття явищ, процесів), з допомогою яких розкривається 
сутність тієї чи іншої проблеми, політичної дійсності. Для даної 
теми це: політика •  суспільство •  політичні відносини •  метод •  
закономірність •  суспільні відносини •  система •  політологія 
тощо. Одні і ті ж категорії, що слід пам’ятати, нерідко 

вживаються в різних темах курсу. 
Категорії політології розділяють на загальні (буття •  
свідомість •  суб’єкт •  об’єкт •  та ін.), особливі 
(громадська думка •  політичне життя •  політичні 
відносини та ін.), і специфічні, власне політичні, 

категорії (політичні партії •  політичні рішення •  
політичні зусилля та ін.). 
Особливістю категорій політології є те, що ця наука, 
крім власне політичних, використовує також категорії 
філософії, психології та інших суспільних наук, з 
котрими має тісний взаємозв’язок.  
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Предмет, метод, структура 
та функції політології 



5 

Методичні рекомендації 
1. Розглядаючи перше питання, насамперед слід добре засвоїти сутність 

політології. Вона розкрита в політологічних словниках, підручниках, де можна 
зустріти різні тлумачення сутності політології. Постарайтесь проаналізувати їх і 
зробити свій висновок. Коротко: політологія – це наука, що вивчає політичну 
організацію і політичне життя суспільства, систему політичних відносин і 
характер політичного режиму, різноманітні проблеми внутрішньої політики 
та міжнародних відносин (Словник соціологічних і політологічних термінів. – 
К., 1993). 

Що є характерним для політології в системі соціально-політичних наук? 
Адже не тільки вона, а і всі інші суспільні науки виникли і розвиваються для того, 
щоб “виробити знання, які дають людству змогу орієнтуватися в навколишньому 
світі і завдяки цьому активно освоювати його, а також перетворювати 
…” (“Політологія”, за ред. І.С.Дзюбка. – К., 1993. – С. 5). 

Основою політології є політика, що в перекладі з грецької означає 
мистецтво управління, вчення про державу. В сучасній інтерпретації політика – 
це практична діяльність держави, партій, класів, інших спільностей по 
здійсненню виробленого курсу і досягненню поставлених цілей, що 
визначаються їхніми корінними інтересами. Все це відбувається в суспільстві. 
Тому ми кажемо, що політологія належить до наук про людину і суспільство. Але 
ж і філософія, і правознавство, і економічна теорія, і історія, і соціологія, 
психологія – це теж науки про людину і суспільство як сукупність форм людської 
життєдіяльності. У цій сукупності кожна суспільна наука вивчає “свою” форму 
людської життєдіяльності, окрім філософії, котра розкриває найбільш загальні 
закони розвитку природи та суспільства. У відповідній мірі вона “зачіпає” також і 
політичну життєдіяльність, як і інші форми життєдіяльності, щоб показати 
загальну сутність людського буття. Вчитель, інженер, керівник… це загальні 
поняття. А конкретні – вчитель фізики, вчитель математики, вчитель мови… 

Подібна “спеціалізація” має місце у суспільствознавстві. Спеціалізація його 
окремих “галузей” розвивається в рамках цілісної уяви про людину, людство, 
суспільство на основі поєднання спеціалізованих знань. Політологія як галузь 
суспільствознавства вивчає характеристики політичного процесу 
суспільного розвитку людства. Через загальні і суто специфічні категорії 
(наукові узагальнення) суспільствознавства, здійснюється її, політології, 
зв’язок з іншими суспільними науками (економічна теорія, історія, 
правознавство…). Студенту потрібно “показати” їх взаємозв’язки з політологією. 
Це нелегко зробити, бо всі суспільні науки взаємопов’язані. Але ж окреслити 
головні межі дуже важливо. Бо без цього неможливо з’ясувати, що таке 
політологія, чим вона відрізняється від інших наук. Це логічно “підведе” нас до 
розгляду другого питання семінару. 
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2. При розгляді другого питання не обійтись без аналізу протилежних точок 
зору на це питання, як це зроблено у підручнику “Політологія” за ред. І.С. 
Дзюбка. Тут висвітлені точки зору на предмет політології здебільшого іноземних 
вчених. Це цікаво і необхідно знати. Але потрібно знати точки зору на предмет 
політології і наших вітчизняних аналітиків. Допоможе в цьому вивчення 
запропонованої нижче та іншої літератури, на яку потрібно посилатись як при 
відповіді на  питання на практичних заняттях, так і при написанні реферату чи 
контрольної роботи. 

Вивчаючи і співставляючи різні точки зору, мабуть кожен студент прийде до 
висновку, що визначальними для предмету політології є проблеми 
політичних відносин, влади і владних відносин. Виходячи з цього, неможливо 
не погодитись з думкою про те, що політична наука має відношення до всіх 
явищ і сфер суспільного життя. Але при цьому слід пам’ятати, що істотною 
характеристикою політичних відносин є те, що вони встановлюються між 
суб’єктами політичного життя з приводу управління суспільними 
відносинами. Зверніть увагу на те, що особливо суттєвими тут є ознаки 
владних відносин. Це взаємозв’язок з політичною системою, право на 
здатність видавати обов’язкові для всіх чи для відповідних груп, спільностей 
рішення. З цією метою та чи інша група, верства чи клас, їх авангард – партія в 
певний історичний період прагнуть оволодіти владою для утвердження своїх 
цілей, планів, програм в суспільстві. У нашій, як і в інших демократичних країнах, 
боротьба за владу досягає найбільшої напруженості у передвиборній кампанії, 
чому всі ми є свідками і співучасниками.  

В основі вітчизняних та зарубіжних університетських курсів політології 
лежать такі проблеми, котрі становлять предмет політології: влада і владні 
відносини в суспільстві; закони та принципи формування, функціонування і 
розвитку певних політичних систем та їхніх елементів; механізми і 
закономірності діяльності окремих політиків, соціальних груп, класів, націй 
та держав; політична культура та політична свідомість; світовий 
політичний процес тощо. Що ви можете віднести до цього “тощо”? Які, на ваш 
погляд, ще проблеми є чи повинні бути предметом політології? 

В сучасній західній політології, вірніше – її представників, існує думка про те, 
що не потрібно створювати програм ідеального суспільно-політичного устрою, а 
неупереджено, об’єктивно досліджувати механізм політичного процесу. А яка 
ваша думка з цього приводу? 

Окремо слід зупинитись на методах політології. Без методології, як 
системи уявлення та принципів постановки і розв’язання проблем, не може бути 
теорії і політики. Політологія, як наука, використовує різні методи. Головні з них: 

• емпіричний (вивчення явищ за допомогою досвіду); 
• історичний (вивчення політичних процесів в їх історичному 
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взаємозв’язку, розвитку); 
• системний (комплексний аналіз політичних явищ); 
• конкретно-соціологічних досліджень; 
• біхевіористський (вияснення і пояснення причин, чому 

індивід чи спільність людей поводяться в політиці саме таким 
чином, а не інакше, які психологічні фактори сприяють 
цьому); 

• моделювальний (узагальнюючи соціально-політичні явища, 
прогнозується майбутній політичний процес). 

Поміркуйте над цими методами, дайте їм свою оцінку. Назвіть інші методи, 
які використовує чи може використовувати політологія, як наука. 

3. Структура (сукупність стійких зв’язків елементів об’єкта, що забезпечують 
його цілісність і виділяють основні властивості) політології побудована так, щоб 
дати вивчаючим відповідні знання про політичне життя, політичну сферу 
суспільства, закономірності її розвитку, про історичні та сучасні політичні 
інститути, їхню будову та функціювання, про права, свободи та обов’язки 
громадян у демократичному суспільстві, політично-правове становище людини, 
форми участі її у політичному житті, про типи, форми і динаміку політичних 
процесів, зміст і шляхи формування політичної свідомості та культури, 
різноманітні ідейно-політичні концепції, аналіз конкретних політичних подій 
суперечностей та проблем в державі, суспільстві, в міжнародному житті, 
перспективу розвитку людства. 

Із перерахованого вище, мабуть, можна зробити висновок про те, що вивчення 
курсу політології допоможе активно впливати на політичні процеси, яких 
потребує демократичне суспільство, закріплювати загальнолюдські цінності, що 
випливають з принципів сучасного нового політичного мислення, про що буде 
конкретно вестися мова у відповідних розділах (темах) політології. 

Уважно подивіться наведену вище структуру, яка складає основу курсу 
політології, дайте їй оцінку і наведіть, по можливості, свої пропозиції. 

Засвоївши структуру, не важко виділити головні функції політології: 
• дескриптивна (роз’яснення закономірностей становлення, 

функціонування і розвитку політичного життя); 
• комунікативна (встановлення зв’язків між суб’єктами 

політики, між суб’єктами і об’єктами політики, дотримання 
спадкоємності політичних знань і досвіду); 

• нормативна (регламентація відносин між суб’єктами і 
об’єктами політики); 
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• ідеологічна (на основі теоретичних висновків формує 
відповідні установки у суб’єктів і об’єктів політичної 
діяльності); 

• прогностична (прогнозування можливої в майбутньому 
політичної реальності, передбачення майбутніх подій, 
проблем, і шляхів та засобів їх вирішення). 

Подумайте, які ще функції є чи можуть бути, назвіть і аргументуйте свою 
точку зору. 

4. Розглядаючи четверте питання, перш за все слід зазначити, що “українська 
політологія, як і політична наука інших країн, має той же об’єкт і предмет 
дослідження, понятійно-категоріальний апарат, методологічні принципи і 
систему аргументації” (Основи політології. Керівник автор колективу 
Ф.М.Кирилюк. – К., 1995. – С. 16). Але вона має і свої особливості, із яких 
випливають основні завдання. Головна з них – українська політична наука 
взагалі і державознавство особливо впродовж тривалого часу розвивалися в 
єдиному руслі з державознавством польським і російським, оскільки Україна 
входила до складу Польщі та Росії, й політичні системи цих держав, природно, 
впливали на формування поглядів, концепцій і політичної культури у її науковців 
та й всіх громадян. 

Зверніть увагу на те, що Україна мала свої форми державності (Київська Русь, 
Запорізька Січ, Галицько-Волинська держава, Українська козацька держава XVII 
ст.), але на довгі часи втратила їх, що загальмувало чи стримувало розвиток 
української нації. Тому, мабуть, не можна не погодитись з Ф.М.Кирилюком про 
те, що центральною проблемою української політології є державне 
відродження України, наукове обгрунтування шляхів побудови 
демократичної, правової, соціальної української держави. Слід до цього 
додати, що без розвинутої, сильної економіки всі названі та інші проблеми 
вирішити неможливо. В цьому плані дуже важливим є розвиток політичної 
свідомості і культури громадян незалежної держави, розуміння того, що 
незалежність потрібно закріплювати матеріально, високопродуктивною і 
високоякісною працею. 

Існують інші важливі практичні проблеми, які має вирішувати в тому числі і 
політична наука. Подумайте, які, назвіть їх. 
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