
Політологія



Політологія
наука про політику; про 

закономірності та 

особливості розвитку 

політичного процесу, про 

функціонування політичної 

системи і влади, сутність, 

форми і методи діяльності 

суб’єктів політики.



Метою викладання навчальної дисципліни 

«Політологія» є створення цілісної системи 

знань про політичну сферу суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни

«Політологія»:

1) вивчення історії світових та вітчизняних

політичних вчень;

2) оволодіння знаннями про структуру та

функцій політичної системи, сутності владних

інститутів;

3) з’ясування ролі та місця держави, політичних

партій, громадських

організацій та рухів в політичній системі;

4) ознайомлення з механізмами формування та

прийняття політичних рішень;

5) вивчення форм участі соціальних суб’єктів у

політичних процесах.



Вплив політології на суспільне життя проявляється 

на основі виконання нею  таких функцій:

Світоглядна: сприяє формуванню політичної свідомості, 

політичної культури та поведінки особистості

Теоретико-пізнавальна: встановлює причинно-наслідкові 

зв'язки; вивчає сутнісні риси політичного життя, його тенденції і 

закономірності, розробляє методи та способи пізнання дійсності.

Прикладна: розробляє критерії ефективності діяльності органів

влади, партій, політиків, забезпечує правдивою інформацією про

стан справ і знання засобів ефективного впливу.

Експертно-прогностична: аналізує сутність політичних

процесів, їх спрямування та визначає вибір оптимальних засобів

досягнення мети, передбачає політичні рішення на перспективу

Інноваційна: прагне надати прогнозам і висновкам максимально

наукову обґрунтованість і максимально контрольовану форму.

Виховна: формує політико-правову свідомість, політичну

культуру на духовних традиціях народу, сприяє розвитку

політичної активності.



Предмет - політичне життя 

суспільства.

«Навіть коли ми не 

цікавимося політикою, 

політика цікавиться 

нами».

Уи́нстон Леона́рд 

Спе́нсер-Че́рчилль.



Сутність і роль політики та 

політології як науки у житті 

суспільства.

«Мистецтво політики – це 

мистецтво робити так, щоб 

кожному було вигідно бути 

доброчесним». 

К. Гельвецій.



Історія світової політичної 

думки.

«Люди охоче міняють правителя, бо 

вірять, що їм буде краще, ... вони 

обдурюють себе, так як згодом 

бачать на досвіді, що їм стало гірше».

Н. Мак’явеллі.



Політична діяльність і 

влада.

М. Фуко зазначив: 

«Нині влада залишається 

чимось загадковим, 

непізнаним, навіть 

«демонічним».



Сучасні ідейно-політичні 

течії.

 Консерватизм

 Соціал-демократія

 Лібералізм

 Націонал-радикалізм

 Комунізм 

 Тероризм

 Анархізм



Політична система суспільства і 

політичні режими.

«Призначення політичної системи – це 

забезпечення інтеграції, розробка та 

реалізація загальної мети 

суспільства» 

Т. Парсонс.



Економічна і 

соціальна політика. 

Економічна політика -

це свідома, цілеспрямована діяльність 

державних органів, політичних партій та 

суспільних організацій в економічній сфері, що 

здійснюється в інтересах суспільства. 

Соціальна політика - це діяльність держави та 

її інститутів щодо розвитку й управління 

соціальною сферою, щодо збалансування 

розвитку суспільства, забезпечення стабільності 

державного правління, соціального захисту 

населення, створення сприятливих умов для 

існування індивідів і соціальних спільнот. 



Політика та етнонаціональні 

відносини.

«Нація – це народ, 

що має державу».                  

К. Дойч.



Особистість і політика. 

Політичне лідерство.

«Головною перешкодою 

на шляху до прогресу 

людського роду є те, що 

люди прислуховуються не 

до тих, хто говорить 

найрозумніше, а до тих, 

хто говорить 

найголосніше».                   

А. Шопенгауер.



Політична культура.
«Політична культура є сукупністю установок, 

переконань, почуттів, яка задає порядок і надає 
значення політичному процесу...». 

А. Пай.



Світовий політичний процес.


