
Запитання для дискусії 
1. Яку роль відіграє політологія в житті суспільства? 
2. В чому відмінності функцій політології від функцій інших суспільних 

наук? 
3. Політику вважають не тільки наукою, а й мистецтвом. Чому? 
4. Чи потрібні знання про політичні процеси кожній людині? 
5. Що сприяло зародженню і розвиткові політології як науки?  

План 
1. Політичні думки Стародавнього Світу та Середньовіччя. 
2. Політичні концепції XVI – початку XIX століть. 
3. Політичні доктрини кінця XVIII – початку XX століть. 
4. Політична наука наприкінці ХІХ – в ХХ столітті. 

Теми рефератів 
1. Соціально-політична доктрина конфуціанства. 
2. Проблеми державотворення у політичних концепціях Платона та 

Арістотеля. 
3. Політична теорія Н.Макіавеллі й макіавеллізм. 
4. Співставлення свободи та насильства в творах ранніх соціалістів-утопістів. 
5. "Природне право" та "суспільний договір" у вченнях Просвітництва. 
6. Теорія "поділу влади": теорія і практика. 
7. Правова держава та громадянське суспільство на думку представників 

німецької класичної філософії. 
8. Консерватизм і лібералізм у ХІХ столітті: порівняльний аналіз. 
9. Марксизм та його еволюція в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. 

Основні 
категорії й 
поняття 
Абсолютизм · автократизм 
· анархія · аристократія · 
біхевіоризм · бюрократія · 
відкрите суспільство · 
гуманізм · егалітаризм · 
економічний детермінізм · 

Те
ма

 2
 

З історії розвитку політичної 
думки і науки про політику 
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еліти політичні · етатизм · конвенціоналізм · консерватизм · лібералізм · макіавеллізм · 
матеріалістичне розуміння історії · монархія · олігархія · охлократія · патерналізм · плебісцитарна 
демократія · поділ влади · позитивізм · поліс · правова держава · природне право · революція · 
секуляризація · соціал-демократія · теократія · тиранія · тоталітаризм · утилітаризм · утопічний 
соціалізм · харизматична влада. 

Методичні рекомендації 
Починаючи семінар, слід звернути увагу спудеїв на те, що існує декілька 

варіантів виділення основних етапів у розвитку історії політичної думки. А 
політична наука як наука виникла на межі ХІХ – ХХ століть майже одночасно у 
США та Європі. 

1. При розгляді першого питання необхідно показати різницю у світоглядних 
основах політичної думки в стародавні часи та в добу Середньовіччя. Слід 
зосередитись на таких поняттях як "політика", "влада", "держава" та, 
використовуючи методи порівняльного аналізу, показати спільні риси та 
особливості кожного напрямку суспільно-політичної думки. 

Аналізуючи вчення Конфуція про державу, владу та політичне життя, 
зверніть увагу на його моральні максими як головні засади політичних поглядів. 
Знайдіть у політологічному словнику поняття "патерналізм" та порівняйте його 
зміст із конфуціанською концепцією "держави-сім’ї”. 

Вершиною політичної думки Стародавнього світу небезпідставно вважається 
антична політична філософія, зокрема твори Платона і Арістотеля. Порівнюючи 
основні проблеми "Держави" Платона і "Політики" Арістотеля, зверніть увагу на 
класифікацію форм державного устрою, а також ряд універсальних принципів, 
чимало яких розвивались як давньоримськими, так і християнськими 
мислителями. Так, вдало інтерпретуючи ідеї Платона, Ціцерон створив учення 
про державу як публічно-правову спільність. 

Слід зазначити, що в добу середньовіччя вчені-теологи обгрунтовували 
претензії християнської церкви на участь у системі державної влади. Напр., 
Аврелій Августин у центр свого вчення поставив теорію особистості 
(становлення "нової" людини у її відношенні до Бога й до світу) і теорію 
християнської держави (протиставлення "граду земного” “граду небесному"), а 
Фома Аквінський слідом за ним розглядав державу як частину універсального 
порядку, творцем якого є Бог. Зверніть увагу на те, що хоч Аквінат ідеалізував 
монархію, обмежену законами, він допускав повалення народом нестерпної 
тиранії, проте лише санкціоноване церквою. 

2. Розгляд другого питання варто почати з аналізу переходу від 
християнського до світського світобачення, так званої секуляризації політики, 
звільненні її від засилля теології, що було характерним для всього періоду Нового 
часу. 

Дайте коротку характеристику Відродженню та його гуманістичній філософії 
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й покажіть, як ці процеси відобразилися на суспільно-політичній думці. 
Проаналізуйте вчення Нікколо Макіавеллі, поняття "макіавеллізм" та 
висловіть своє бачення проблеми співставлення цих двох понять. 

Дослідження понять "природного права" і "конвенціоналізму" доцільно 
почати з порівняльного аналізу вчень Т.Гоббса і Дж.Локка. Гоббс вважав 
монархію найкращою формою правління й вказував на її виникнення шляхом 
суспільного договору. Дж.Локк уперше чітко розрізнив такі поняття як "особа", 
"суспільство", "держава" й висунув ідею поділу державної влади на законодавчу 
та виконавчу. Зверніть увагу на локківське трактування суспільного договору, як 
такого, що виник із бажання людини зберегти свою власність. Отже, основою 
держави, за Локком, є приватна власність, яку він нероздільно пов'язує із 
свободою особистості. Аналізуючи твори французьких просвітників, розкрийте 
концепцію "поділу влади" Ш.-Л. Монтеск'є, зверніть особливу увагу на його 
визначення свободи, відзначте специфіку політичних ідей Ж.-Ж. Руссо та 
покажіть вплив на подальший розвиток політичних теорій Нового часу. 
Визначаючи своєрідність американського Просвітництва, зосередьтеся на таких 
постатях як Т.Джефферсон і Т.Пейн, а також на "Декларації незалежності" 
США. 

Аналізуючи політичну філософію І.Канта та Г.В.Ф. Гегеля, зверніть увагу на 
трактування ними ідей правової держави і громадянського суспільства, 
виділіть спільні риси обох вчень та їх особливості. 

Принципове значення для розвитку політичної теорії і концепції демократії 
має компаративний аналіз політичних систем Франції та Сполучених Штатів 
Америки, здійснений Алексісом де Токвілем. Зверніть увагу на вирішення 
Токвілем проблем співвідношення рівності й свободи в демократичному 
суспільстві, індивідуалізму й розпорошеності, соціальної взаємозалежності та ін. 

3. Розкриття головних проблем третього питання радимо почати із 
визначення вказаних соціально-політичних доктрин, зробленого за допомогою 
політологічного словника. Слід зазначити, що початок їх формування збігається із 
інституюванням сучасних національних держав у Європі та Америці та 
формуванням більш-менш стабільної політичної системи. 

Творцем лібералізму вважається Дж.Локк, економічні засади цієї концепції 
розробляв такий класик політекономії як А.Сміт, але провідна роль у розробці 
ліберально-демократичної ідеології належить Б.Констану, Є.Бентаму та 
Дж.С.Міллю. Потрібно зазначити, що лібералізм передбачає не просто "дух 
свободи" як такий, а розроблення інституціонально-правових умов його 
забезпечення: парламентського ладу, правової держави, вільного підприємництва. 

Розглядаючи дану проблему, необхідно зазначити, що основні положення 
консервативної доктрини було сформульовано в працях Е.Берка, Ж. Де Местра 
і класиків американського консерватизму, авторів "Конституції США" 
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О.Гамільтона і Дж.Медісона. Фундатори консерватизму заперечували 
революції, індивідуалізм, надмірну свободу, руйнацію традицій і моральних 
цінностей та виступали за збереження статус-кво. Проте, слід зауважити, що 
будь-яка теорія має враховувати реалії життя і гнучко пристосовуватись до них. 

Внесок марксизму в теорію політичної науки насамперед пов'язаний із 
розробленням ним теорії класів та класової боротьби, соціалістичної революції. 
Проте, аналізуючи вчення К.Маркса й Ф.Енгельса, його еволюцію в творах 
В.Леніна, слід звернути увагу на вразливі місця марксизму: надмірний 
економічний детермінізм суспільного життя, абсолютизація ролі робітничого 
класу, насильницькі форми соціально-політичних перетворень та ін. 

Досліджуючи дану проблему, слід розрізняти соціалізм і соціал-демократію. 
Порівняйте їх підхід до вирішення найважливіших питань. Соціалістичне вчення 
сформувалося в ХІХ столітті, вагомий внесок в його розробку внесли утопічні 
соціалісти. Його ідеал заснований на суспільній власності, відсутності 
експлуатації та справедливому розподілі матеріальних благ та духовних 
цінностей. На конкретних прикладах з історії ХХ ст. покажіть, як практична 
реалізація ідей соціалізму дискредитувала його гуманістичний зміст. Розглядаючи 
соціал-демократичну концепцію, як таку, що впроваджується шляхом 
реформувань суспільного ладу, зверніть увагу на праці Е.Бернштейна та зміст 
його знаменитої формули: "Кінцева мета – ніщо, рух – усе". 

Аналіз доктрини анархізму доцільно почати із звернення до творів П.-Ж. 
Прудона та М.Штірнера, звернувши увагу на історичні умови, в яких 
формувалася ця концепція. Анархізм заперечував інституціональне, насамперед 
державне, управління суспільством, але він запропонував альтернативні варіанти 
суспільного устрою, позитивні й негативні риси яких слід визначити. 

4. Четверте питання даної теми присвячено аналізу інституювання та 
розвитку політології як окремої галузі знань, як науки. Слід відзначити, що за 
честь бути батьківщиною політології розгорнулася тривала дискусія.  

Але відомо, що початок інституювання політології покладено із генезою 
філософії позитивізму та її головним представником О.Контом. Потрібно 
зазначити, що вагому роль у становленні політології зіграли прихильники 
соціального дарвінізму Г.Спенсер, який висунув на перший план вивчення 
структури суспільства і функцій його головних елементів, та  Л.Гумплович з 
його теорією завоювання. 

Досліджуючи питання про роль та місце в історії політичної науки німецького 
соціолога, історика й економіста Макса Вебера, слід розглянути такі його праці, 
як "Політика як покликання та професія", "Протестантська етика й дух 
капіталізму". Слід зосередити увагу на веберівській теорії влади, типах 
легітимного панування  (зокрема на харiзматичному), бюрократії як апаратові 
влади, теорії плебiсцитарної демократії. 

На межі століть великий вплив здобули теорії еліт італійських вчених 
Г.Москі та В.Парето, за якими світом завжди правила і повинна правити еліта – 
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обрана меншість суспільства. Слід порівняти ці теорії із концепціями 
олігархізації політичних партій М.Острогорського та Р.Міхельса, звернувши 
особливу увагу на "залізний закон олігархії". 

Аналізуючи біхевіоризм як новітню класику політології, слід звернути увагу 
на історичні умови його виникнення в 20-30 рр. ХХ ст., коли політологія стає 
елементом ідеології й пропаганди. Соціально-психологічна школа, зокрема 
Ч.Меріам, Г.Лассуел, головну увагу приділяла аналізу мотивів і чинників, що 
впливають на політичну поведінку людей. 

Розглядаючи сучасний стан західної політології, потрібно проаналізувати й 
порівняти такі концепції та школи, як структурно-функціональну (Т.Парсонс), 
дослідження політичних систем (Д.Істон), вивчення проблем демократії й 
тоталітаризму (Ф. фон Гайєк, Р.Арон), "відкритого" та "закритого" суспільств 
(К.Поппер), бюрократії й паралельної влади (М.Кроз'є), політології політичних 
партій та партійних систем (М.Дюверже), концепцію влади (Б. Рассел) та ін. 
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Запитання для дискусії 
1. У конфуціанстві  сформувався погляд на сім'ю як на модель держави. Які 

позитивні  і негативні моменти  Ви вбачаєте в такому  підході до держави? 
2. Чому Карл Поппер відносить платонівську ідеальну державу до "закритих 

суспільств"? 
3. Прокоментуйте слова Людвіга фон Мізеса: “Історія західної цивілізації  – 

це історія безперервної  боротьби за свободу". 
4. Прокоментуйте таку тезу I. Жантіє: "Політичне  вчення  Макіавеллі – це 

керівництво  для встановлення  тиранії ". Як Ви вважаєте , Макіавеллі 


