У період, коли політологічні дисципліни довели своє право на
гідне місце в системі гуманітарних навчальних дисциплін і стали
базовими науками в Україні, дістали міжнародне визнання, коли
зростає роль політо-логії у розв’язанні складних проблем
реформування суспільства, особливо гостро постає необхідність
розробки навчальних посібників з історії політич-ної думки.
Останнім часом в Україні і в країнах СНД з’явилися посібники з
політологічних дисциплін і у великій кількості на російській мові.
Проте більшість з них поки що не мають комплексного характеру,
висвітлюють лише окремі розділи політологічних курсів і не
базуються на широкому колі першоджерел. Видані невеликими
тиражами вони не можуть задоволь-нити зростаючі потреби
навчального процесу і не повністю сприяють гли-бокому вивченню
політичних доктрин ХХ і ХХІ століть у різних закладах освіти.
Виходячи з цих позицій і запро-поновано даний навчальний
посібник для студентів і викладачів, які зай-маються проблемами
політологічного циклу. Він орієнтує студентів на отримання
поглиблених, концептуа-льно-оформлених, впорядкованих та
структурованих знань. Ці знання подані через першоджерела в
зручній
для сприймання, розуміння та за-пам’ятовування формі,
відповідають вимогам нормативних документів до даного виду
посібників, які видаються у вищих навчальних Використання
посібника може істотно удосконалити методику читання лекцій,
підвищити дієвість практичних занять. Студенти отримають
можливість творчо сприймати матеріал, включаючись у діалог з
викладачем.
У навчальному посібнику основний зміст складають проблеми
історії світової політичної думки та політологічні концепції
найбільш авторитетних учених ХХ і ХХІ століть. Автори даної
роботи вбачають два основних аргументи на користь такої
структури. По-перше, освоївши основні положення теорії політики,
студенти можуть свідомо, зі знанням базових категорій науки
аналізувати сучасні політичні доктрини. По-друге, це доповнить та
узагальнить прочитані навчальні курси з точки зору історії
політичної думки народів світу та України.
Виходячи з того, що майбутнім спеціалістам-політологам
необхідно не лише засвоїти певний обсяг знань, але й виробити
навички швидкої орієнтації у динамічній соціально-політичній
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ситуації, розвивати свої здібності, щоб активно і творчо вирішувати
складні суспільні проблеми.
Підготовка сучасного політолога як експерта, аналітика,
консультанта,
радника
потребує
комплексних
знань,
систематичного і цілеспрямованого виконання комплексу
аналітичних і практичних завдань на основі вивчення широкого
кола першоджерел. Саме цей посібник буде сприяти виконанню
цих комплексних базових завдань.
Доктор історичних наук, професор
А. І. Колісніченко
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