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Мета та завдання дисципліни,  
її місце в навчальному процесі 

 
 Навчально-методичний посібник “Загальна теорія політики” підго-

товлений з урахуванням діючого навчального плану та рекомендацій 
регламентуючих документів Міністерства освіти і науки України. Да-
ний курс покликаний зробити значний внесок у формування професій-
ного та загальноосвітнього рівня майбутніх фахівців у галузі політоло-
гії та державного управління.  

У системі політичних наук "Загальна теорія політики" – фундамен-
тальна навчальна дисципліна, яка має завдання збагатити майбутніх 
спеціалістів-політологів знанням основних категорій політичної науки, 
концептуальних методологічних засад теоретичного осмислення полі-
тичного життя, а також технологій політичної діяльності.  

В курсі досліджуються цілі та методи теорії політики, багатогран-
ність політичної влади, загального і особливого в політичних систе-
мах, політичних процесів, політичної свідомості і політичної культури, 
демократії як цінності сучасної політики і цивілізації. 

Курс загальної теорії політики якнайтісніше пов'язаний з іншими 
науками, зокрема з всесвітньою історією, філософією, соціологією, 
політологією, історією політичної думки, міжнародними відносинами, 
юридичними науками, статистикою тощо. 

Даний курс виконує кілька соціально значущих функцій: пізнаваль-
ну, праксеологічну, світоглядну і виховну. Методологічними підвали-
нами змісту курсу є цивілізаційний, культурологічний, стадіально-
регіональний підходи.  

Принципами вивчення проблем є принцип логічності, послідовнос-
ті, об'єктивності, соціального підходу, альтернативності. 

 
 
 

За результатами вивчення курсу студенти повинні знати: 
 основні поняття політичної теорії; 
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 місце і роль нормативного, політичного знання в системі гуманітар-
ної освіти та професійної підготовки; 

 природу та функціональне призначення політичної влади, засоби і 
форми її здійснення; 

 загальноцивілізаційні тенденції розвитку політичних процесів; 
 роль спадковості і стійкості політичних систем; 
 механізми виявлення та формування форм та рівня політичного 

мислення і політичної культури; 
 основні концепції політичного розвитку сучасного суспільства. 

 
Студенти повинні уміти: 
 використовувати понятійний апарат політичної теорії при оцінках 

конкретних політичних ситуацій; 
 орієнтуватися у різноманітності та протиріччях суб'єктів політики; 
 аналізувати політичний курс держави та діяльність засобів його 

здійснення;  
 оцінити рівень політичної культури конкретної особистості та в 

цілому суспільства; 
 аргументовано відстоювати свою позицію в політичній дискусії; 
 прогнозувати розвиток політичних процесів.  

 
Даний посібник підготовлений з урахуванням реальних проблем, 

які існують при вивченні курсу “Загальна теорія політики” та включає 
в себе чотирнадцять тем. В ньому основна увага приділена питанням, 
які відбивають найбільш важливі аспекти, що характеризують політич-
ний процес та інколи викликають певні труднощі серед тих, хто його 
досліджує. Автор прагнув у посібнику зібрати значну суму матеріалів, 
які можуть допомогти в опануванні дисципліни. Зокрема, до кожної 
теми курсу наведені розгорнуті вказівки по ознайомленню з її змістом, 
плани семінарських занять, теми рефератів, питання для самоконтро-
лю та список необхідної літератури. Зрозуміло, що всі висловлені ре-
комендації носять орієнтовний характер.  

Слід мати на увазі, що до сьогодні видано недостатню кількість 
посібників з курсу “Загальна теорія політики”, а ті, які видані, відріз-
няються за структурою, змістом та підходами при висвітленні тих чи 
інших проблем. Але все ж таки хочемо висловити сподівання, що дані 
матеріали, разом з лекційним курсом, допоможуть студентам в оволо-
дінні достатньо складного і вельми важливого курсу.  


