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ВСТУП  
 
 

У запропонованій читацькій увазі монографії висвітлені ос-
новні результати виконання першого етапу ("Аналіз соціокуль-
турних передумов модернізації філософської та політологічної 
освіти і науки України") науково-дослідної теми "Модернізація 
філософської та політологічної освіти і науки України на основі 
міжнародних освітньо-наукових стандартів" (номер державної 
реєстрації 0116U004776), виконання якої було розпочато колек-
тивом науковців філософського факультету Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка у 2016 р.  

Мета, об'єкт, предметна сфера та основні завдання вказаного 
наукового-дослідного проекту аналітично орієнтовані та перед-
бачають критичне осмислення, по-перше, логіки процесів рефо-
рмування освіти і науки України та цілей щодо ефективної імп-
лементації Закону України "Про вищу освіту". По-друге, вони є 
системою дослідницьких координат, які спрямовують науковий 
пошук на з'ясування найактуальніших цивілізаційних і соціоку-
льтурних запитів сучасності, розробку теоретичних відповідей 
системи вищої освіти у процесах зростаючої ролі гуманітарного 
розвитку країни на шляху її європейської інтеграції, зміни пара-
дигмальної моделі з "об'єкта навчання", майже позбавленого 
свободи вибору, на "активний суб'єкт", який перетворюється на 
мотивованого творця свої власної траєкторії у "просторі освіт-
ньо-наукових можливостей" та визначення сфери застосування 
своїх знань, здібностей, вмінь, навичок, а також адекватного ба-
чення перспектив і розуміння кроків для підвищення професій-
ної кваліфікації або кар'єри. По-третє, специфіка наукової теми 
та її завдань і зумовили характер інструментального викорис-
тання ідейно-теоретичних та методологічних засад аналізу  
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і концептуалізації, розробку конкретних рекомендацій, створен-
ня необхідних інноваційних технологій для розв'язання однієї  
з головних проблем – підвищення ефективності та конкуренто-
спроможності української системи вищої освіти і наукової дія-
льності в галузі філософії та політології.  

Ключовою ж метою науково-дослідної теми постає розробка 
і запровадження дієвої та перспективної методології системної 
модернізації вітчизняної філософської та політологічної освіти  
і науки, їх гармонізації з базовими стандартами та вимогами 
міжнародного освітньо-наукового середовища.  

Отже, загальна мета дослідження безпосередньо спрямована 
на вирішення проблеми адаптації та відповідності вітчизняних 
наукових та освітніх нормативних приписів, визначених загаль-
них (дослідницьких, комунікативних, управлінських, науково-
педагогічних, етичних) і сукупності спеціальних компетенцій,  
з одного боку, змісту та структури новостворених освітніх про-
грам для здобувачів вищої освіти (бакалаврат, магістратура, ас-
пірантура) у галузях філософії та політології, а з іншого – су-
часним запитам і потребам розвитку українського суспільства, 
принципам моделі єдності освітньої, наукової та інноваційної 
діяльності, зафіксованих у Законі України "Про вищу освіту". 
Інтегральна за своєю суттю мета дослідження безпосередньо 
зорієнтувала на створення і впровадження в механізми функціо-
нування вітчизняної філософської та політологічної освіти і на-
уки вищої школи таких базових елементів інноваційної наукової 
та науково-методичної інфраструктури для підготовки кваліфі-
кованих кадрів, як система електронного навчання, повнотекс-
това спеціалізована (за фондами) електронна наукова бібліотека. 
Вона також визначила необхідність модернізації наявних фахо-
вих наукових періодичних видань у галузях філософії та полі-
тичних наук для їх відповідності міжнародним редакційним та 
видавничим вимогам. 

Монографія присвячена теоретичному з'ясуванню соціокуль-
турних передумов, реалій, об'єктивних тенденцій та запитів мо-
дернізації, сутності та ролі приписів чинної нормативно-право-
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вої бази щодо реформування філософської та політологічної 
освіти і науки України. Автори прагнули структурно і змістовно 
відобразити результати проведеного наукового дослідження  
(у формі концептуальних узагальнень та рекомендацій) багато-
планових теоретичних, методологічних та методичних проблем 
удосконалення системи української вищої освіти у таких вимі-
рах чи аспектах як: 
 історико-філософський та компаративний аналіз базових 

принципів побудови сучасних загальносвітової, особливо, євро-
пейської та української системи вищої освіти, їх освітньо-
наукових стандартів і визначальних тенденцій у галузях філосо-
фії та політології; 
 дослідження та конкретизація сучасних національних та 

міжнародних освітньо-наукових запитів, а також вимог україн-
ського суспільства, що висуваються до вітчизняної філософської 
та політологічної освіти і науки, функціонування та розвитку їх 
інституцій, кадрового потенціалу, інформаційно-аналітичної та 
навчально-методичної бази; 
 обґрунтування та визначення ідейно-теоретичних засад і ме-

тодологічних принципів модернізації вітчизняної філософської та 
політологічної освіти і науки, що передбачають застосування мо-
делі єдності освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 
 розробка, проведення заходів та відпрацювання ефектив-

них алгоритмів і рекомендацій щодо здійснення практичних 
кроків запровадження в навчальний процес підготовки фахів-
ців у галузях філософії та політології системи дистанційного 
електронного навчання.  

Зауважимо, що методологічною основою проведеного до-
слідження стали міждисциплінарний підхід, який спирається 
на комплексне застосування історико-філософських, культуро-
логічних, історико-політологічних, українознавчих та педаго-
гічних методів, методологічних принципів філософії освіти та 
філософії науки, методів компаративного (орієнтованого на 
з'ясування загальних і специфічних як синхронних, так і діах-
ронних вимірів, властивостей, тенденцій створення і реформу-
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вання суспільних підсистем або процесів), структурно-
функціонального та системного аналізу. А методологічною 
особливістю проекту стала розробка моделі застосування зага-
льної методології гармонізації освітніх структур (розробленої 
авторами проекту Tuning Educational Structures) та методологі-
чних напрацювань інших структурних міжнародних проектів 
розвитку освіти і науки (TEMPUS, Erasmus+ та ін.) до модерні-
зації та розвитку конкретних галузей гуманітарної освіти і нау-
ки України в цілому та філософської й політологічної освіти і 
науки зокрема. І це, на нашу думку, є, не лише актуальним, але 
й має значення для широкого кола науковців і освітян, здатне 
викликати суспільний інтерес, оскільки на цей час аналоги та-
кого підходу відсутні у вітчизняній філософії та політології, 
здебільшого залишаються поза увагою представників україн-
ського науково-освітнього співтовариства.  

Слід визнати, що традиційно склалося так, що переважна 
більшість вітчизняних освітніх та освітньо-наукових програм у 
галузях філософії та політології орієнтовані на академічний 
профіль, тобто, як правило, лише на підготовку кваліфіковано-
го викладача вищого навчального закладу та наукового співро-
бітника. Причому, як наочно свідчить аналіз, результати якого 
запропоновані в монографії, академічна орієнтованість освіт-
ніх та освітньо-наукових програм у галузі філософії та політо-
логії нерідко не відповідає головним сучасним українським та 
міжнародним соціокультурним запитам. Та й фактично в су-
часній вітчизняній науковій літературі майже відсутні системні 
дослідження національних та глобальних суспільних запитів 
(зокрема: необхідність, напрями, вимоги до реформування сис-
теми освіти в умовах трансформації сучасної світосистеми та 
євроінтеграції України; потреби, спричинені процесами збли-
ження освітніх систем різних країн; наслідки підвищення ролі 
гуманітарного знання та шляхи розв'язання проблем гуманіта-
рного розвитку; загально-цивілізаційні та національно-специ-
фічні руйнівні тенденції етнокультурних і політичних процесів 
націє- та державотворення; визначення ефективних способів  
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і засобів формування демократичної політичної – включно з 
елементами світоглядної та правової – культури і толерантнос-
ті в умовах зростаючого полікультуралізму та географічної мо-
більності населення; визначення дієвих заходів національно-
патріотичного виховання української молоді тощо), що об'єк-
тивно висуваються до філософської та політологічної освіти  
і науки України, їхніх інституцій.  

Можна стверджувати, що новизна, відмінні риси і переваги 
отриманих результатів дослідження полягають у тому, що, по-
перше, була здійснена спроба визначення актуальних "внутрі-
шніх" та "зовнішніх" вимог сьогодення до процесів функціону-
вання та розвитку системи вищої освіти та науки (особливо 
філософської та політологічної) в Україні. По-друге, для забез-
печення процесів модернізації системи української освіти та 
науки, ефективної підготовки в межах інституцій вищої школи 
кваліфікованих фахівців із філософії та політології сформульо-
вана структурно й змістовно "рамка компетенцій" (як ідейно-
теоретичних та методологічних засад програм навчання), що 
відповідає міжнародним стандартам, принципам моделі єднос-
ті освітньої, наукової та інноваційної діяльності, цілям та за-
вданням реформування системи вищої школи у галузі філосо-
фії та політології, а також актуальним та перспективним соціо-
культурним, суспільно-політичним, економічним (перш за все, 
ринок праці) запитам. 

Ще одним важливим результатом діяльності виконавців на-
уково-дослідної теми (що детально і наочно показано в моно-
графії) стало створення інтернет-платформи електронного на-
вчання (www.e-philosophy.kiev.ua). На базі цієї платформи на 
філософському факультеті Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка було здійснено системне впрова-
дження моделі електронного навчання у підготовку фахівців  
у галузі філософії та політології, яка на момент написання тек-
сту монографії не має аналогів у сучасній системі філософської 
та політологічної освіти України.  
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Автори висловлюють глибоку вдячність завідувачам кафедр, 
викладачам та науковцям філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за підтрим-
ку, конструктивну критику й впровадження в навчальний про-
цес результатів цього науково-дослідного проекту. 

Окремо хочемо подякувати за підтримку, співпрацю й оцінку 
результатів цієї роботи науковцям відділу історії філософії 
України Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН Украї-
ни та факультету філософської освіти і науки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
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Розділ 1 
 

ПАРАДИГМАЛЬНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ 
ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ І НАУКИ 

 
 
Сучасне філософське й політологічне знання є складним ком-

плексом дисциплін, які синхронно та діахронно взаємопов'язані в 
ідейних традиціях, методології дослідження, предметній сфері, 
функціональному призначенні тощо. Систематизування безлічі 
часто однаково авторитетних поглядів, концепцій, напрямів і під-
ходів, що безпосередньо впливає на структуру й змістовне напов-
нення навчального процесу, в останні десятиліття уявляється оп-
тимальним із позицій парадигматичної структури науки. Особли-
во ефективним це може бути для українського суспільствознавст-
ва, оскільки воно у своїх відповідях на актуальні запити як сучас-
ності, так і власного розвитку (теоретичне моделювання чи при-
кладні рекомендації) має орієнтуватися на ідеї, теоретико-мето-
дологічні стандарти й досягнення філософії науки. Останнє, без-
умовно, передбачає віднайдення балансу приписів нормативізму, 
з одного боку, і тотальної безідеологічності, ціннісної відсторо-
неності будь-якого наукового пізнання від інтересів суб'єктів сус-
пільного життя або політики – з іншого. Щодо діяльності сучас-
ного українського наукового співтовариства це означає послаб-
лення впливу винятково ціннісних переваг учених, політичних 
експертів – здебільшого явної ідеологічної ангажованості – при 
дослідженні та концептуалізації, що були характерні для україн-
ського суспільствознавства за радянських часів і ще нині часто 
визначають характер наукових пошуків, узагальнень, проектних 
чи програмних пропозицій філософів і політологів на користь 
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посилення оптимізуючого впливу принципів і норм помірковано-
го сцієнтизму, що притаманно світовій, особливо тривалій євро-
пейській, традиції наукового пізнання.  

Розглядаючи специфіку суспільствознавства, особливо потре-
би модернізації політичних досліджень в Україні, необхідно вра-
ховувати, що "передпарадигмальний" етап у розвитку політичних 
наук охоплює всю історію суспільно-політичної думки (насампе-
ред у межах філософії) від античності до першої третини ХХ ст., 
а хронологічні межі власне парадигмального періоду у стандар-
тах "нормальної науки" окреслені кількома останніми десятиліт-
тями. Для американської політичної науки цей період почина-
ється із 20–30-х рр. ХХ ст., а для багатьох західноєвропейських 
країн – тільки з його другої половини. Хоча можна помітити, що 
стосовно ознаки "дослідницька традиція" цієї загальновизнаної 
характеристики парадигмальності науки суспільствознавство 
становить більш наочний і переконливий приклад, ніж пізнання 
природи. Ідейні традиції у філософії й політичній науці стійкіші, 
впливовіші та триваліші, ніж у природознавстві.  

На відміну від представників західної філософської і полі-
тичної думки, дослідники з пострадянського наукового просто-
ру почали використовувати поняття "парадигма" щодо історії і 
структури політичної науки, тенденцій її розвитку, по-перше, 
значно пізніше. По-друге, теоретико-методологічна поліваріант-
ність у західних суспільно-політичних науках, що сформувалась 
протягом ХХ ст. в умовах пострадянського переходу від науко-
вого комунізму до політології, а також трансформації марксист-
ських основ, що раніше визначали обличчя радянського "філо-
софського наукового співтовариства", ускладнили вироблення 
загальноприйнятого погляду з питання про парадигмальну стру-
ктуру політології. Пострадянські політологи та філософи часто 
взагалі уникали й уникають спроб дати на нього аргументовану 
відповідь і привести до певної системи нагромаджені знання про 
політику. А якщо вони й займаються наведенням порядку у цій 
сфері досліджень, то зазвичай використовують не термін "пара-
дигма", а менш чіткі концепти, наприклад "напрями", "теорети-
чні підходи", "течії", "школи".  
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Безумовно, з одного боку, значення таких понять більш суб'єк-
тивні й довільні, вони не вимагають дотримання чітких теоретико-
методологічних стандартів навіть кунівської концепції "нормальної 
науки". Хоча, з іншого боку, зазвичай, дають змогу дослідникам  
у сфері пізнання різноманітних вимірів суспільного життя, особли-
во політичного, працювати більш творчо, як, зрештою, і більш ві-
льно аналізувати актуальні та суспільно значущі проблеми з пози-
цій нормативізму (головне – ціннісних приписів), а також пропо-
нувати свої рекомендації й оцінки щодо сучасних або бажаних ре-
алій існування соціуму, його політичного буття, розвитку, інститу-
тів, культури, режимів, ідеологій, свідомості тощо.  

Загалом, оцінюючи значення структурної побудови суспіль-
но-політичних досліджень і їх результатів як для самої науки, 
так і для дисциплінарної організації навчального процесу, варто 
визнати: якщо структурно-функціональна орієнтація за паради-
гмами є більш-менш об'єктивно історично детермінованою, вона 
утворюється тривалим розвитком пізнання політичного виміру 
та виявів суспільства різноманітними науковими співтоварист-
вами, то відповідна організація за "напрямами" є такою, де нері-
дко переважають індивідуальні дослідницькі симпатії і схильно-
сті. Наслідком остатнього часто стає неузгодженість у розумінні 
того, як і що має досліджувати саме політологія, якими є склад-
ники її предметного поля.  

Ось лише два приклади. О. Токовенко, В. Кривошеїн і Наоч-
ним зразком такої поліваріантності може слугувати сукупність ва-
ріантів структури наукових досліджень у сфері політичних наук  
і підготовки у вищих навчальних закладах за спеціальністю "Полі-
тологія" за окремими спеціалізаціями, які пропонуються/припису-
ються офіційними інститутами та науковцями в Україні.  

М. Шепелєв рекомендують будувати навчальні курси та спе-
ціалізацію політологів таким чином: "Політична теорія та пар-
тійна робота"; "Прикладна політологія та управління політич-
ними процесами"; "Комунікативна політологія та громадські 
зв'язки"; "Геополітика та політична безпека держави"; "Полі-
тична націологія та етнополітика"; "Порівняльна політологія  
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й регіональна політика".1 У свою чергу, 2009 р. ВАК України 
затвердила такий "паспорт спеціальностей" у сфері політології: 
"Теорія та історія політичної науки" (23.00.01); "Політичні ін-
ститути та процеси" (23.00.02); "Політична культура та ідеоло-
гія" (23.00.03); "Політичні проблеми міжнародних систем і гло-
бального розвитку" (23.00.04); "Етнополітологія та етнодержа-
вознавство" (23.00.052. Для порівняння нагадаємо, що ще 1948 р. 
на міжнародному колоквіумі з питань змісту та структури полі-
тичної науки, проведеному з ініціативи ЮНЕСКО в Парижі, 
предметна сфера політології структурувалася як "політична тео-
рія (політична теорія та історія ідей); політичні інститути (кон-
ституція, регіональне і місцеве управління, публічна адміністра-
ція і соціальні функції управління, порівняльне вивчення полі-
тичних інститутів; партії, групи і громадська думка (політичні 
партії, групи й асоціації, участь громадян в управлінні й адміні-
страції, громадська думка); міжнародні відносини (міжнародна 
політика, політика і міжнародні організації, міжнародне пра-
во)"3. Або ще один приклад. Професор Наффілдського коледжу 
в Оксфорді Д. Міллер, проаналізувавши різноманітні підходи, 
що сформувалися у процесі розвитку політичних досліджень 
(головне – політичної теорії, яку він визначає як "систематичне 
відображення характеру і цілей уряду, включаючи аналіз існую-
чих політичних інститутів, та уявлення про те, як вони повинні 
змінюватися"; стверджує, що вона "має справу з оцінками-реко-
мендаціями стосовно того, що може бути зроблено у політичній 
сфері" та констатує, що багатьма вона відмежовується від "полі-
тичної філософії" та "політичної науки"), виокремив серед най-
поширеніших такі: "Політична теорія як історія політичної дум-
ки"; "Політична теорія як концептуальне роз'яснення" (або "па-
радигма раціональності, яка представлена в основних журна-

                                                 
1 Хилько М. І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання. 
Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : мо-
ногр. / А. Є. Конверський, В. А. Бугров, Л. В. Губерський. Київ, 2007. С. 196. 
2 Постанова президії ВАК України від 2 липня 2008 р. № 99-06/6. Бюлетень 
Вищої атестаційної комісії України. 2009. № 3. С. 6–11.  
3 Современная буржуазная политическая наука. 1982. С. 182–183. 
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лах", "на наукових форумах у галузі політології та на всіх зна-
чущих політологічних факультетах Америки"4; "Політична тео-
рія як побудова формальних моделей"; "Політична теорія як по-
літична наука"5. 

Зазначимо, що в пострадянському суспільствознавстві струк-
турна модернізація теоретико-методологічних засад політичних 
досліджень, яка почалася в останні 15–20 років шляхом уведення 
поняття "парадигма", – радикальне явище й саме по собі може 
вважатися філософською революцією, що оцінюється за стандар-
тами науки. Хоча, звичайно, нині загальний стан політології, по-
дібно до суспільства після революції, відзначено пануванням хао-
су над порядком і характеризується тим, що нечисленні "моделі, 
які визначилися, парадигмально сусідять із численними неуста-
леними підходами", яким "властива невідрефлектованість приро-
ди й багатьох граней політичного" або "мультиконцептуальна 
логіка спеціалізованих досліджень"6. А по суті, ця "інтелектуаль-
на ситуація" у політичних дослідженнях нагадує ту, що виникла в 
західній політичній науці наприкінці 60-х рр. минулого століття в 
епоху кризи біхевіоралізму. Наприклад, один із класиків сучасної 
західної політології Дж. Сарторі, ілюструючи стан справ у полі-
тичній науці того періоду, у статті 1970 р. писав: "Ця професія 
(політичні дослідження і теорія. – Авт.) коливається між двома 
порочними крайнощами. На одному полюсі перебувають біль-
шість політологів, які є лише несвідомими мислителями. На дру-
гому – розташована витончена меншість мислителів надсвідо-
мих – надсвідомих у тому плані, що їхній метод і теорія вибуду-
вані за зразками, почерпнутими із фізичних, "парадигмальних" 
наук". Як пояснення до власної термінології Дж. Сарторі заува-
жив, що "несвідомими мислителями" або "традиційними політо-
логами" він вважає тих, хто професійно працює за допомогою 
ідей із набору концептів "певних і відточених багатьма поколін-
нями філософів і теоретиків політики" і може дозволити собі 

                                                 
4 Грин Д. П., Шапиро И. Объяснение политики с позиций теории рационально-
го выбора: Почему так мало удалось узнать? Полис. 1994. № 3. С. 59–74. 
5 Миллер Д. Политическая теорія. Политология: вчера и сегодня. Mосква, 
1990. С. 5–12. 
6 Соловьев А. И. Мозаичная парадигма российской политологии. Полис. 1998. 
№ 4. С. 19. 
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"бути несвідомим", оскільки "вся розумова робота була вже про-
роблена за нього" великими попередниками7. 

Проте щодо пострадянської, у тому числі української й ро-
сійської політології та їхніх наукових співтовариств, наведена 
вище дихотомічна модель не цілком адекватна. І в плані орієн-
тації на застосування категоріального апарату (відповідно, і 
приписів філософії науки та стандартів парадигмальності науко-
вої роботи) можна виділити три групи дослідників політики. 
Першу з них утворює переважна більшість старого й нового по-
колінь представників суспільствознавства, політичної науки, які 
взагалі уникають застосування терміна "парадигма" та не вико-
ристовують можливості парадигмальної структуризації знання. 
До другої, кількісно значно меншої групи, треба зарахувати тих, 
хто застосовує сенси-значення концепту "парадигма" досить 
довільно, на власний розсуд, як для опису й пояснення політич-
них онтологічних явищ і процесів, так і будь-яких гносеологіч-
них, епістемологічних, аксіологічних та ідеологічних суспільно-
політичних феноменів (напр., "парадигма революції", "парадиг-
ма еволюції", "соборність як парадигма" тощо). І, нарешті, третя 
група – це одиниці з масштабного співтовариства дослідників і 
теоретиків політики, які використовують поняття "парадигма" 
стосовно історії та структури політичної науки у значеннях по-
нять концепції Т. Куна.  

У контексті сказаного головним завданням нашого аналізу є 
з'ясування спрямованості, системотвірної та оптимізуючої ролі, 
а також низки основних проблем модернізації сучасних філо-
софських, особливо суспільно-політичних досліджень, і навча-
льного процесу в цих сферах на теоретико-методологічних заса-
дах моделі парадигм, розробленої впливовими представниками 
західної науки (філософії, соціології, політології).  

Добре відомо, що парадигматична модель наукового знання, 
що наразі є достатньо класичним стандартом аналітичного уза-
гальнення та структуризації, була запропонована Т. С. Куном  
у праці "Структура наукових революцій" (1962). У цій книзі, 

                                                 
7 Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии Полис. 
2003. № 3. С. 67–68. 
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включаючи подальші й численні авторські доповнення, розкрито 
аргументовану філософську версію історії розвитку науки, при-
роди й характеру наукової комунікації і революцій, закономірно-
стей виникнення нових теорій і соціально-психологічних механі-
змів панування деяких із них. У цілому такий підхід забезпечує 
нову соціокультурну та епістемологічну модель структури науко-
вого пізнання та його результатів, історії, а також логіки модерні-
зації пізнавального процесу та теоретичного моделювання.  

Безумовно, ключовим концептуальним нововведенням аме-
риканського філософа стала особлива інтерпретація поняття 
"парадигма". Сам Т. Кун, погоджуючись із коментаторами його 
книги, визнає, що "слово "парадигма", яким позначаються "го-
ловні філософські елементи книги", має "принаймні двадцять 
два" різні способи використання". Хоча, заявляє він, якщо усу-
нути стилістичні розбіжності, то "залишаться два різні викори-
стання" цього поняття8. Такі два базові значення терміна "пара-
дигма" визначаються у Т. Куна в "Доповненні 1969 року" в та-
кий спосіб: "З одного боку, він (термін "парадигма". – Авт.) ви-
значає всю сукупність переконань, цінностей, технічних засобів 
тощо, які характерні для членів даного співтовариства. З іншо-
го боку, він вказує на один вид елемента в цій сукупності – кон-
кретні розв'язання головоломок, які, коли вони використову-
ються як моделі або приклади, можуть заміняти експліцитні 
правила як основу для розв'язання не розгаданих ще головоломок 
нормальної науки"9. 

Отже, для фіксації першого з вимірів феномену парадигми й 
визначення його функціональної природи Т. Кун використовує 
назву "соціологічний". Нині, із незначною корекцією, кунівську 
самооцінку тиражують і деякі сучасні дослідники історії філо-
софії. Наприклад, Є. В. Хомич констатує, що "Кун говорить про 
можливість виділення двох основних аспектів парадигми: епі-
стеміологічного й соціального"10.  

                                                 
8 Кун Т. Структура научных революций. Москва, 1977. С. 237. 
9 Там само. С. 228. 
10 Хомич Е. В. Парадигма. История философии : энциклопедия. Минск, 2002. С. 763. 
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Проте насправді у Т. Куна, який відчув вплив ідей концепції 
О. Шпенглера11, не стільки "соціологічний" підхід чи вимір фе-
номену парадигми й науки, скільки соціально-історичний або 
культурно-цивілізаційний та європоцентристський. Оскільки 
наука, в його розумінні, набуває статусу спеціалізованого виду 
діяльності особливої ("професійної") соціальної групи в особі 
"наукового співтовариства" лише в межах західної цивілізації і 
культури. Самим Т. Куном ця керівна в його концепції ідея, на 
яку майже не звертають уваги сучасні дослідники, декларується 
досить жорстко. "…Тільки цивілізація, – заявляє він, – яка бере 
свій початок у культурі древніх еллінів, має науку, що дійсно ви-
йшла із зародкового стану. Адже основний обсяг наукового знан-
ня є результатом роботи європейських учених в останні чотири 
століття. У жодному іншому місці, у жодний інший час не були 
засновані спеціальні співтовариства, які були б такі продуктивні 
в науковому відношенні (виокремлено нами. – Авт.)"12. Крім того, 
можна погодитися з оцінкою В. Л. Чуйко, що "специфіка запро-
понованого" Т. Куном "образу науки полягає в тому, що логіко-
методологічні фактори науки втрачають свою надісторичну 
нормативність і стають функціонально залежними від розв'язу-
ваних проблем"13 і "панівного в дану історичну епоху способу дія-
льності наукового співтовариства"14, а принциповими в таких 
умовах стають соціально-психологічні чинники. І особливо те, 
що "у період "нормальної науки" всі вчені поділяють певний геш-
тальт, парадигму, а в період наукової революції відбувається 
гештальт-переключення, зміна парадигм"15. 

У контексті вищезазначеного треба підкреслити, що серед 
незаперечних свідчень рівня "науковості" сучасної світової та 
української політології є те, що, незважаючи на істотні розбіж-
ності із ключових теоретико-методологічних засад дослідження 
й розв'язання політичних проблем, вона перетворилася на само-

                                                 
11 Шендрик А. И. Теория культуры : учеб. пособ. Москва, 2002. С. 287. 
12 Кун Т. Структура научных революций. С. 220. 
13 Чуйко В. Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки : моногр. 
Київ, 2000. С. 192. 
14 Філософський енциклопедичний словник. Київ, 2002. С. 465. 
15 Кун Т. Структура научных революций. С. 192. 
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стійну наукову й академічну дисципліну. Сформувалося й акти-
вно прогресує професійне наукове співтовариство, різноманітні 
асоціації чи інституціолізовані об'єднання, виходить друком пе-
вна кількість спеціалізованих журналів, виникли чіткі стандар-
ти, пріоритети й вимоги до професійної роботи та результатів 
дослідження політологів. До інституціонального забезпечення 
сучасної політичної науки треба, безумовно, додати й викладан-
ня великої кількості політичних дисциплін, що необхідно для 
відтворення й подальшого прогресу політичної науки та її су-
б'єкта – "професійного співтовариства".  

Останнє є вкрай важливим, адже нині багато західних дослі-
дників політики й політичної думки підкреслюють, що в їхньо-
му середовищі утворилося саме "професійне співтовариство", а 
також утвердилася "загальна згода" – ці необхідні передумови й 
умови для подальшого прогресу будь-якої науки. Окреслюючи 
його специфіку, наприклад, Р. Гудін й Х. Клінгеманн зазнача-
ють, що "консенсус" сучасного західного політологічного спів-
товариства характеризується "упорядкованим еклектизмом". Він 
виявляється в тому, що, з одного боку, "політологи нинішнього 
покоління" "мають набагато більший вибір дослідницьких ін-
струментів, ніж їхні попередники" й "не надто торопіють пе-
ред теоріями й методами дослідження". З іншого боку, у полі-
тології подолано непродуктивну "форму організації наукового 
співтовариства навколо "гуру" – провідних учених, оточених 
своїми прихильниками" (така ситуація охарактеризована 
Т. Куном як початкова стадія виникнення нормальної науки). 
Внаслідок чого, заявляють вони, "представники розрізнених 
шкіл відчули єдність спільної справи й на порядку денному по-
стали загальнодисциплінарні проблеми"16. При цьому, як підкре-
слює Г. Алмонд, методологічний "еклектичний плюралізм" "не 
розділяє вчених, він по своїй суті... стимулює взаємодію між 
фахівцями, що в остаточному підсумку базується на загально-
му визнанні неодмінності використання достовірних даних і 
дотримання правил логічних висновків". У цілому ж, на думку 
Г. Алмонда, як показує історія політичної думки "від античнос-

                                                 
16 Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина. Полити-
ческая наука: новые направления. Москва, 1999. С. 39. 
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ті до наших днів", "політичній науці властива єдність змісту й 
методу, і вона розвивалася в поступальному напрямку, якщо 
прийняти за вихідну основу цього процесу розширення її факто-
логічної бази й підвищення вимогливості до наукової точності 
висновків"17.  

Нагадаємо, що характерними рисами й правилами "наукового 
співтовариства", ознаками належності індивідів до "професій-
ної наукової групи", які, на переконання Т. Куна, "отримані з 
практики нормальної науки", є такі "проблеми, над якими вчений 
працює, мають бути більш чи менш конкретними"; "розв'язання 
проблем", "які задовольняють його, не можуть бути просто 
індивідуальними рішеннями, вони мають бути прийнятні як рі-
шення для багатьох"; сама "група" не може бути виділена в сус-
пільстві довільно. Вона "становить правильне, чітко визначене 
співтовариство професійних учених-колег"; "одне з найсуворі-
ших правил" наукового життя полягає в "забороні на звернення 
до глав держав або до широких мас народу з питань науки", 
оскільки "єдиним арбітром професійних досягнень" є сама 
"професійна група"; "практика нормальної науки" є діяльністю, 
"якої вчений зазвичай навчений"; "наукова група" "має розгляда-
ти зміни парадигми як прогрес у науковому пізнанні"18. 

Як додаткові вимоги кунівської моделі до функціонування та 
розвитку "нормальної науки" висувається ідея про те, що науко-
ве співтовариство становить замкнену й самодостатню соціаль-
но-корпоративну групу, яка працює за єдиними стандартами. 
Більш конкретно це виражається, по-перше, у формуванні уні-
фікованих "оцінок і переконань"; по-друге, у можливості "при-
ймати без доказу єдину систему стандартів"; по-третє, в за-
ощадженні часу на виборі проблем дослідження. "Останні самі 
настійно вимагають свого вирішення", а завдяки парадигмаль-
ності науки вчений має "віру" в те, що "здатен їх вирішити"19. 

Із сформульованих Т. Куном стандартів чи норм діяльності 
будь-якого "наукового співтовариства" фактично випливає, що 

                                                 
17 Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. Политическая наука: 
новые направления. Москва, 1999. С. 106 . 
18 Кун Т. Структура научных революций. С. 220–221. 
19 Там само. С. 215–216. 
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відмінність у природознавстві та суспільствознавстві, включаю-
чи політологію, виявляється лише в об'єкті їхньої професійної 
діяльності. Тоді як усі основні властивості, що характеризують 
нормальну науку з погляду "соціологічного" виміру її парадиг-
мальності, повністю відповідають нинішньому рівню дослі-
дження політики.  

Насамперед це виявляється в тому, що постпозитивістським 
соціокультурним та епістемологічним нормам і приписам паради-
гмальності "нормальної науки" цілком відповідають прийняті в 
сучасному західному співтоваристві дослідників політики вимоги 
до критеріїв науковості суб'єкта й результатів пізнання політич-
них феноменів. Наприклад, Р. Гудін і Х. Клінгеманн зазначають: 
"Не випадково більшість із нас (західних політологів. – Авт.) 
звичайно говорить про академічні дисципліни як про "професії". 
Цю думку прекрасно висловив Д. Вальдо, дотепно зауваживши: 
"науки знають, а вчені сповідують" ... Учені справді сповідують 
кодекс своєї колективної віри"20. Деякі дослідники навіть наво-
дять етимологічні обґрунтування. У примітці до постпозитивіст-
ської констатації ідеї "віри" як базового критерію відтворення 
наукового співтовариства та знання перекладач дає коментар: 
"Слово profess (англ.) залежно від контексту може бути перекла-
дене як "сповідувати (віру)" або "обрати професію"; profession 
(англ.) не тільки "професія", а також "віросповідання" і "група 
людей, що належать до однієї професії"21. Ідею про віру вченого 
як вирішальний чинник підтримки тієї чи іншої парадигми у тео-
рії нації і націоналізму активно експлуатує Е. Сміт22. 

Отже, вочевидь, що парадигматична побудова "нормальної 
науки" визначає можливості й перспективи пізнання та специфі-
ку її суб'єкта, яким стає винятково "наукове співтовариство", 
його діяльність перетворюється на колективну "акцію". Така 
"наукова акція", за Т. Куном, "у цілому час від часу доводить 
свою плідність, відкриває нові сфери, виявляє закономірності й 
перевіряє давні переконання". Тоді як "індивідуальне досліджен-
                                                 
20 Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина. С. 31. 
21 Там само. 
22 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных тео-
рий наций и национализма. Москва, 2004. С. 50–59. 
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ня проблем нормальної науки майже ніколи не дає подібного 
ефекту у жодному із цих аспектів"23. А загалом процес введен-
ня й визнання парадигми детермінує інтеграцію її прихильників 
у професійну групу дослідників, стимулює розвиток наукової 
дисципліни й створення стійких інституцій подальшого розвит-
ку науки, структуризацію й оптимізацію системи як дослідниць-
кої, так і освітньої діяльності, у тому числі й ефективної підго-
товки нових поколінь фахівців із числа студентів. У цьому ви-
падку методологічна й методична роль "парадигм" полягає в 
тому, що їх "вивчення", "у тому числі парадигм набагато біль-
ше спеціалізованих", – підкреслює Т. Кун, – "є тим, що, голо-
вним чином, і готує студента до членства в тому чи іншому 
науковому співтоваристві"24. 

Парадигмальність науки в аспекті підготовки кола фахівців, 
що розширюється, виявляється "здатною направляти дослі-
дження всієї групи в цілому" на основі наступності й традиції, 
загальновизнаних досягнень у тій чи іншій сфері науки, які вті-
люються в матеріалах підручників. Оскільки підручники, ствер-
джує Т. Кун, "створюються тільки внаслідок наукової револю-
ції. Вони є основою для нової традиції нормальної науки". За до-
помогою підручників студенти "приєднуються до людей, які 
вивчали основи їхньої наукової сфери", а у своїй подальшій до-
слідницькій діяльності "опиратимуться на одні й ті самі прави-
ла та стандарти наукової практики"25. 

Підкреслимо, що другий зміст поняття "парадигма", який 
Т. Кун вважав у "філософському розумінні глибшим", ніж пер-
ший, "соціологічний", вводився ним для заміни "обмеженої за 
природою та обсягом структури", позначуваної у традиціях 
філософської науки терміном "теорія". Крім назви "парадигма", 
цей додатковий зміст пізніше отримує ще одне термінологічне 
позначення – "дисциплінарна матриця". "Дисциплінарна, – пояс-
нює Т. Кун свою позицію, – тому що вона враховує звичайну 
належність учених дослідників до певної дисципліни; матриця – 
тому що вона складена з упорядкованих елементів різного ро-
                                                 
23 Кун Т. Структура научных революций. С. 63. 
24 Там само. С. 29. 
25 Там само. С. 43, 190, 229. 



 21 

ду". Найважливішими компонентами дисциплінарної матриці 
Т. Кун вважає: "символічні узагальнення", які "зовні нагадують 
закони природи", "функціонують у ролі законів", а також у "ролі 
визначень деяких символів", що "містять" формули цих законів; 
"метафізичні парадигми", або її "метафізичні частини", тобто 
"загальновизнані приписи" (по суті, це теоретичні постулати, які 
становлять "онтологічні або евристичні моделі" і виконують 
їхні пізнавальні функції); "цінності". І хоча, згідно з Т. Куном, 
їхня спільність визначає "чуття єдності у співтоваристві вче-
них", він визнає, що недолік його дослідницької уваги до них в 
аспектах "розгляду джерел кризи й факторів у виборі теорії" 
"являє собою слабкість його основного тексту"26. Фактично під 
цінностями як компонентом дисциплінарної матриці американ-
ський філософ визнає лише майже позитивістські, суто сієнти-
стські стандарти, що висуваються до науки й теорії.  

Таким чином, ураховуючи висловлені Т. Куном ідеї, може 
скластись враження, що "епістемологічний" зміст його моделі 
парадигматичної структури й розвитку пізнання, що створюва-
лася для природознавства, історії "нормальної науки", не є до-
статньо адекватним для опису й пояснення філософських чи по-
літологічних дисциплін та співтовариств як наукових. А тому 
серед деяких західних дослідників історії політичної науки ку-
нівська невизначеність гносеологічних можливостей феномену 
"парадигма" стає теоретичним мотивом для заперечення паради-
гмальної структури дисциплін, які досліджують соціум, полі-
тичні явища та процеси.  

Наприклад, орієнтуючись на стандарти природознавства й 
формальне тлумачення положень кунівської концепції парадиг-
мальної структури науки та наукових революцій, М. Доган ро-
бить заяву, що "у соціальних науках слово "парадигма" має бути 
виключене з обігу принаймні в тому випадку, якщо воно вжива-
ється без лапок"27. Як вирішальний аргумент, що підтверджує 
його радикально негативну позицію, він використовує посилан-
ня на Т. Куна з його "Передмови" до "Структури наукових рево-

                                                 
26 Кун Т. Структура научных революций. С. 237–240. 
27 Доган M. Политическая наука и другие социальные науки. Москва, 1999. С. 122. 
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люцій" і безапеляційно стверджує, що той "сформулював по-
няття парадигми для того, щоб чітко визначити кардинальні 
відмінності між природничими й соціальними науками"28. 

Проте сам Т. Кун стосовно науки не настільки категоричний 
у "Передмові" та має на увазі інтелектуальну атмосферу й спе-
цифіку наукового дискурсу в середовищі вчених-природників, з 
одного боку, і "фахівців у сфері соціальних наук" – з іншого. 

Наприклад, щодо "предмета" "науки про політику", серед 
представників українського наукового співтовариства дослідни-
ків політики існують різноманітні концептуальні уявлення (як 
теоретично обґрунтовані переконання або, навпаки, лише як 
окремі парадигмальні наукові вірування). Різні автори ствер-
джують, що "предметом політології" або "політичної науки" є: 
"політична сфера людського життя", "її структура, функції, роз-
виток"; "конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійс-
ності"; "політична система як сукупність владних інститутів"; 
"особливий вид людської діяльності, пов'язаний з одержанням  
і здійсненням влади, насамперед державної"; "система законо-
мірних взаємозв'язків соціальних суб'єктів з приводу політичної 
влади, боротьби за неї; сутність, форми і методи політичного 
владування"; "закономірності діяльності щодо керівництва та 
управління суспільством на основі публічної влади", "вивчення 
закономірностей і випадковостей становлення та розвитку взає-
мовідносин соціальних суб'єктів (особи, соціальних груп, полі-
тичних партій, націй, держав тощо) з приводу політичної влади, 
організації політичних систем в окремих суспільствах та їхню 
взаємодію на міжнародній арені"; "система закономірностей 
розвитку і функціонування демократії, її змісту, місця і ролі в 
політичному житті суспільства". Безумовно, фахівцям у галузі 
політичних наук добре відомо, що наведений нами та досить 
лаконічний перелік прикладів тлумачення предмета політології 
можна продовжувати ще досить довго. 

У цьому випадку принциповою є стилістика зауваження 
Т. Куна, коли він зазначає: "Особливо я був вражений кількістю 
й ступенем відкритих відмінностей між соціологами з приводу 

                                                 
28 Доган M. Политическая наука и другие социальные науки. С. 120. 
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правомірності постановки тих чи інших наукових проблем  
і методів їх розв'язання. Як історія науки, так і особисті зна-
йомства змусили мене засумніватися в тому, що природознавці 
можуть відповісти на подібні питання впевненіше й послідов-
ніше, ніж їхні колеги-соціологи". "Практика наукових дослі-
джень у галузі астрономії, фізики, хімії чи біології, – розмірко-
вує він далі, – звичайно не дає жодного приводу для того, щоб 
заперечувати самі основи цих наук, тоді як серед психологів або 
соціологів це зустрічається повсякчас"29.  

А загалом, із тексту випливає, що в "Передмові" Т. Куна 
йдеться лише про специфіку наявних практик досліджень у різ-
них сферах науки, причому фіксується проблема відмінностей в 
інтерпретації отриманих результатів в умовах уже загальнови-
знаних або, навпаки, поліваріантних і конкурентних "онтологіч-
них" моделей об'єкта дослідження. Останні, до речі, часто вихо-
дять за межі власних основ природознавства, отримавши у 
Т. Куна назву "квазіметафізичних". У контексті такої інтелекту-
альної ситуації й відмінності будови двох основних галузей 
знання власне кунівський висновок зі специфіки наукової діяль-
ності їхніх співтовариств, причому певного періоду, не припус-
кає встановлення нездоланного бар'єру між структурою їхніх 
теоретичних досягнень. Він лише свідчить, що "спроби знайти 
джерело цієї відмінності привели мене до усвідомлення ролі в 
науковому дослідженні того, що я згодом став називати "пара-
дигмами". Під парадигмами я маю на увазі визнані всіма наукові 
досягнення, які протягом певного часу дають науковому спів-
товариству модель постановки проблем і їхніх розв'язків (виок-
ремлено нами. – Авт.)"30. 

Проте, наприклад М. Доган, формально експлуатуючи кунів-
ські ідеї, аргументує свою негативну позицію щодо парадигма-
льності політичної науки в такий спосіб. По-перше, "говорити 
про парадигму, – підкреслює він, – можна лише в тому випадку, 
коли одна достовірна теорія панує над усіма іншими та все на-
укове співтовариство згодне з правильністю її постулатів. … 

                                                 
29 Кун Т. Структура научных революций. С. 10–11. 
30 Там само. 
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Що ж до соціальних наук, то в найкращому разі ми спостеріга-
ємо конфронтацію кількох теорій, вірогідність яких неможливо 
перевірити". Як непряме й додаткове підтвердження вищеска-
заного, М. Доган використовує вказівку на значну диференціа-
цію суспільствознавства. "У соціальних науках немає парадигм, 
– стверджує він, – оскільки кожна дисципліна розбита на авто-
номні фрагменти", а "протиставлення однієї теорії іншій" і "їх-
нє порівняння" не "супроводжуються обговоренням". По-друге, 
на думку М. Догана, "непарадигмальність" соціальних наук ви-
являється в тому, що вони не виконують вимогу, яка диктує, що 
"теорії мають пояснювати сутнісні аспекти соціальної дійсно-
сті". Тому що, переконаний він, "у соціальних науках не буває 
"фундаментальних відкриттів", як це трапляється у природни-
чих науках. Замість них будуються теорії, які не піддаються 
перевірці почасти тому, що сама дійсність постійно змінюєть-
ся". По-третє, безапеляційно констатує західний політолог, "ще 
важливішою уявляється та обставина, що помилки, яких при-
пустилися видатні вчені природничих наук, переважно мають 
методологічний характер; у соціальних науках помилки зазвичай 
мають фундаментальний характер" (парадоксальність остан-
нього категоричного висновку вкрай унікальна, якщо врахову-
вати попереднє доганівське твердження про нездатність суспі-
льствознавства до "фундаментальних відкриттів"). Четвертий 
"антипарадигмальний" доганівський аргумент зводиться до то-
го, що політологія не відповідає кунівським стандартам розвит-
ку науки через революції, тобто зміни парадигм. Оскільки навіть 
у випадку, "коли теорія старіє або втрачає своє колишнє зна-
чення, від неї все одно залишається якась частина, що включа-
ється до нових теорій...". Революцій, за М. Доганом, як паради-
гмальних "стрибків" у політичній науці не відбувається. Навпа-
ки: "у сфері політичної теорії очевидний кумулятивний про-
грес". Та й взагалі, за версією М. Догана, політична наука "гене-
тично запрограмована" на прогрес за допомогою кількісного 
росту автономних: "гібридних" (тобто суміжних) і "монодисци-
плінарних" досліджень, які роблять "безліч емпіричних відкрит-
тів", через що не потребують "загальнодисциплінарної парадиг-
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ми", яка б "внесла більшу впорядкованість або сприяла єдності 
у сфері соціальних наук"31. 

Серед прихильників інтерпретації розвитку політичної науки, 
відповідно до кунівської моделі та водночас безпосередніх опо-
нентів М. Догана, можна виділити професора політичних наук 
Гейдельберзького університету К. фон Байме. Він не тільки ха-
рактеризує особливості сучасної політології за допомогою при-
нципів парадигмальності науки, а й, по суті, висуває переконли-
ві контраргументи доганівським заявам на адресу суто кумуля-
тивного розвитку політичного знання. Зокрема, пропонуючи 
більш універсальний погляд на природу наукових революцій, 
адаптований до специфіки розвитку суспільствознавства, полі-
тичного пізнання та знання, він пише: "Хоча багато хто з над-
то вдумливих оглядачів намагається розглядати розвиток нау-
кових парадигм як кумулятивний прогрес, ми дедалі більшою 
мірою усвідомлюємо, що тут ми маємо справу з революціями, 
описаними в теорії Т. Куна, хоча їх і треба розуміти інакше, 
ніж революції у природничих науках. Відбувається відродження 
колишніх поглядів. Неоарістотелізм не такий мертвий, як до-
коперниківське світорозуміння. У сфері політичної теорії ми 
радше зіштовхуємося з низкою невеликих нововведень, ніж  
з однією великою революцією"32. 

Тут також необхідно підкреслити, що запропонована Т. Куном 
модель парадигматичної будови й розвитку науки відкрита для 
новацій. Вона дозволяє дослідникам інтерпретувати її (у тому 
числі й зміст базових понять) відповідно до специфіки й завдань 
їхньої власної, у тому числі політичної, сфери знання, включаю-
чи пояснення природи криз, що відбуваються в ній. Наочний 
приклад – модернізація концепту "парадигма" класиком сучас-
ної політології, автором маніфесту й доктрини постбіхевіоралі-
зму, колишнім президентом Американської асоціації політичних 
наук Д. Істоном. Він, аналізуючи актуальні завдання радикаль-
ного оновлення політичної науки, змінив смислові наголоси при 
інтерпретації суті феномену парадигми та логіки розвитку сус-
                                                 
31 Доган M. Политическая наука и другие социальные науки. С. 120–122. 
32 Байме К. Политическая теория: эмпирическая политическая теорія. Полити-
ческая наука: новые направления. Москва, 1999. С. 504. 
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пільно-політичних досліджень. "У вельми популярній у ті роки 
книзі Т. Куна "Структура наукових революцій" (Kuhn, 1962), – 
зазначив класик сучасної політології, – була висунута теза про 
те, що розвиток наук – як природничих, так і суспільних – це, по 
суті, ірраціональний процес. Будь-які зміни у сфері науки роз-
глядаються автором не як продукт поступового нагромаджен-
ня знань і розуміння, а як наслідок переходу вчених до нової па-
радигми, тобто системи ідеологічних та інших засновків, що 
відбуваються з цілої низки причин, які піддаються поясненню.  
Із цього погляду історія науки уявляється як низка коливань від 
однієї системи засновків (парадигми) до іншої"33. Тут підкрес-
лимо, що Д. Істон розробив антисцієнтистське тлумачення фе-
номену "парадигма" (теоретична модель), запропонувавши по-
стбіхевіоралістське розуміння її природи і призначення. Так, ще 
у загальновизнаній науковим співтовариством праці "Політична 
система" (1953) він сформулював радикально нове бачення 
предмета політичної науки, яка, на його думку, "покликана ви-
вчати цінності та принципи гідного життя" і "владне розподі-
лення цінностей у суспільстві." 

Загалом треба визнати, що президентське звернення Д. Істона 
"Нова революція в політичній науці" (1969) і нині є вкрай актуа-
льним. Крім того, само по собі воно стало яскравим прикладом 
зміни парадигм у межах суспільствознавства, політичних наук, 
способом її радикальної модернізації у минулому столітті, оскі-
льки в ньому не лише були піддані критиці настанови біхевіора-
лізму, але й сформульовані принципи нового дослідницького 
підходу, нової парадигми – "постбіхевіоралізму". Зазначимо, що 
американський теоретик політики виокремив чотири найфунда-
ментальніші парадигми як комплекс теоретико-методологічних 
приписів щодо політичних досліджень та побудови теоретичних 
моделей суспільно-політичних явищ та процесів. Вони, за його 
аналітичними узагальненнями, характеризують весь процес роз-
витку політичної науки у США. Перша парадигма – "формаль-
ний (правовий) етап" (з кінця ХІХ ст.). Другий – "традиційний 

                                                 
33 Истон Д. История политической науки в Соединенных Штатах: прошлое  
и настоящее. URL: http://pavroz.ru/files/eastonpoliticalscience.pdf  
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(неформальний або добіхевіоралістський)" (з 20-х рр. ХХ ст.). 
Третій – біхевіоралістський (панував у період 50-х – 60-х рр. 
минулого століття). І, нарешті, четвертий – постбіхевіоралізм.  

"Постбіхевіоралістську революцію" – цей об'єктивно назрі-
лий спосіб трансформації "біхевіоралістської ортодоксії", 
Д. Істон соціологічно визначив як "об'єднання людей та інтеле-
ктуальну течію", джерела якої виявилися в почутті "глибокої 
незадоволеності напрямом сучасного політичного досліджен-
ня". На думку американського політолога, принциповим недолі-
ком панівної у політичній науці біхевіоралістської парадигми 
стало "переключення з припису морального дослідження і дії до 
опису, пояснення і верифікації". Природа такої тенденції визна-
чалася винятково сцієнтистським прагненням до "нагрома-
дження достовірних знань", без яких, як вважала більшість уче-
них-політологів, "засоби для досягнення цілей будуть ненадій-
ними" й перетворять політичні дії на "марну гру"34. 

Зазначимо, що біхевіоралістський підхід Д. Істон повністю не 
відкидає, адже вважає його виправданою методологічною анало-
гією природознавству та "фундаментальній науці", характеризує в 
кунівських термінах – "нормальна" "стратегія політичних дослі-
джень", що дозволять "описати, пояснити та зрозуміти" політичні 
процеси безвідносно до політичних інтересів їхніх суб'єктів. В 
інтерпретації президента ААПН загальноприйнятими "ідеальни-
ми вимогами", що висувалися біхевіоралізмом до науковості по-
літичного пізнання, були "технічна майстерність у досягненні 
достовірного знання, пошуки фундаментального розуміння з не-
обхідною відстороненістю від практичних турбот, недопущення 
ціннісного уточнення як такого, що виходить за межі компете-
нції науки". При цьому, підкреслював Д. Істон, "питання про цін-
ності опиняється, таким чином, осторонь не тому, що ми вва-
жаємо його непослідовним, а тому, що бачимо його невідповід-
ним інструментам, потрібним при вивченні й аналізі емпіричних 
даних"35. Ці ідеальні риси біхевіоралістських установок і породи-
ли, на думку Д. Істона, його головний недолік, а саме, самоусу-
                                                 
34 Истон Д. История политической науки в Соединенных Штатах: прошлое  
и настоящее. С. 118 .  
35 Там само. С. 120. 
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нення наукового співтовариства від будь-яких зобов'язань перед 
суспільством. А насамперед, відмову політологів розв'язувати 
актуальні проблеми сучасності й давати соціально-політичні ре-
комендації органам влади та політикам під приводом "неповноти" 
їхнього наукового знання про політику та її закономірності.  

Однак такий радикальний сцієнтизм біхевіоралізму та його 
локальні за масштабом наукові досягнення зробили політичні до-
слідження професійно компетентними, але геть не потрібними 
для завдань повсякденної практики у життєдіяльності суспільства 
та політикуму. У цьому розумінні явна неспроможність біхевіо-
ралізму виявилася в аспекті передбачення соціальних криз.  

Проте ситуація масштабних соціально-політичних викликів і 
загроз, перед якою соціальна та політична філософія, так само 
як політичні науки, виявилися неспроможними, а науковці – 
безсилими, визначила нові завдання: "зміцнити їхню професійну 
здатність передбачати та діяти таким чином, щоб удоскона-
лити політичне життя відповідно до гуманістичного крите-
рію". Нові вимоги епохи поставили співтовариство дослідників 
політики перед дилемою: "практична релевантність" і розв'язан-
ня "насущних проблем дня" чи "теоретична автономія, чіткість і 
відносна відокремленість" для того, щоб неспішно "вносити до-
повнення до центральних ланок фундаментального знання"36. 

Зауважимо, що в аспекті специфіки біхевіоралізму негативні 
моменти його абсолютизації вимог методологічної чистоти до-
сліджень виявилися у формі класичної проблеми співвідношен-
ня мети й засобів пізнавальної діяльності. З усією очевидністю 
перед співтовариством політологів постало питання, чому слу-
жити – строгості методології чи соціальним цілям? Сам Д. Істон 
запропонував знехтувати першим на догоду досягнення остан-
ніх. "Ми повинні визнати, – заявив він, – нагальну потребу того 
безпосереднього звертання до проблем з метою одержання не-
гайних, чітких відповідей, використовуючи доступні засоби, 
якими б невідповідними вони не були. Ми не можемо більше 
брати на озброєння ідеальну наукову настанову біхевіоралізму, 
яка говорить, що через неповноту нашого знання його застосу-

                                                 
36 Истон Д. История политической науки в Соединенных Штатах: прошлое  
и настоящее. C. 119–120. 
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вання обмежене й треба, мовляв, чекати результатів майбут-
ніх фундаментальних досліджень"37. 

При цьому Д. Істон не вимагає відмовитися від біхевіоріліст-
ського підходу як від "історичних завдань фундаментальної на-
уки". Тому гасло його радикальної (парадигмальної) модерніза-
ції політичної науки або революції в ній – "розглядати постбі-
хевіоралізм не як погрозу біхевіоральному дослідженню, а як 
його розширення, настільки необхідне для того, щоб подолати 
незвичайні явища сучасної епохи"38. 

Чим і як пропонує президент ААПН доповнити біхевіора-
лізм, домогтися "збільшення достовірного знання", зберігши при 
цьому його "загальновизнані довгострокові наукові інтереси", 
як-от: "реконцептуалізація найважливіших змінних, подальший 
пошук адекватних одиниць політичного аналізу, дослідження 
альтернативних теорій і моделей діяльності систем різного 
типу". Перше – ввести в аналіз "ціннісні", тобто "нормативні 
передумови" та перебороти "міф про те, що дослідження може 
бути незалежним від цінностей або нейтральним". Потрібно 
припинити розвивати політичну науку, орієнтуючись винятково 
на те, що "суб'єкти та змінні, обрані для дослідження, дані, які 
ми збираємо, інтерпретації, які виробляємо, – усе має якусь 
надзвичайну первозданну чистоту, не замутнену жодними цін-
нісними передумовами, з якими ми свідомо чи ні погоджуємося". 

Друге. Зберігши в дослідженнях політики їхні фундамента-
льні стратегічні цілі, "тимчасово перерозподілити ресурси між 
фундаментальним і прикладним дослідженням" і звернутися до 
розробки рекомендацій з розв'язання нагальних кризових соціа-
льно-політичних проблем. 

Третє. У теоретико-методологічному аспекті дотримуватись 
нових "ідеальних вимог до політичної науки". У цьому випадку 
у самого Д. Істона ми знаходимо рекомендації до застосування в 
межах політичного аналізу та прогнозу категоріально інших 
("наслідків" і "результатів" досягнення "політичних цілей"), але 
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близьких по суті тим, що були запропоновані Р. Мертоном у по-
няттях "явні" та "латентні" функції. 

Четверте. Критеріями для практичного використання оде-
ржуваного політичного знання мають бути "гуманістичні цін-
ності" та "подолання національної обмеженості", "служіння" 
не елітам чи "інтересам однієї нації", а "інтересам суспільст-
ва" в особі різних соціальних груп, особливо "соціальних  
і національних меншин". Усе це разом узяте й забезпечить 
таке необхідне суспільству "застосування знання експертів на 
благо соціальних реформ". 

П'яте. Потрібна нова мораль, що подолає веберівську дистан-
цію між покликанням ученого й політика та "приведе до політи-
зації професії" політолога. Новим етосом у науці має стати пози-
ція "відповідальності інтелектуала" та "кваліфікованої участі 
професіонала". Історично необхідною є перебудова як діяльності, 
так й організації політологів. Вона муситиме служити не тільки 
сцієнтистському егоїзму, тобто забезпечувати розвиток науки та 
відтворення наукового співтовариства (викладання), але й працю-
вати на політиків як їхні "консультанти". У структурному аспекті 
подібна "революція постбіхевіоралізму" передбачає реформу 
професійної асоціації політологів. З огляду на багатомірність со-
ціальних проблем, потреби їхнього ефективного розв'язання, тре-
ба "зібрати науки (економічні, психологічні, політичні. – Авт.) 
разом у певну організацію, яка зможе мобілізувати ресурси всіх 
суспільних наук і сфокусувати їх на спеціальних проблемах". 
"Зрештою, – робить висновок Д. Істон, – для нас настав час зро-
зуміти особливу відповідальність людей, що вивчають політику. 
Ми маємо взяти на себе ініціативу зажадати створення феде-
рації учених-суспільствознавців... До завдань такої федерації 
входило б визначати найгостріші питання дня, роз'яснювати ці-
лі, оцінювати дії, розпочаті іншими, вивчати та пропонувати 
альтернативні рішення та енергійно запроваджувати все це до 
політичної сфери". Інакше, заявляє він, позиція "невтручання"  
у тих умовах, коли "проблеми в навколишньому світі множаться 
і стають дедалі глибшими", політологи, лишаючись на позиціях 



 31 

біхевіоралізму, неминуче перетворяться на політичних консерва-
торів, "захисників соціального порядку"39. 

Як показала історія західної політичної науки, привид аксіо-
логічного нормативізму, заявлений Д. Істоном у "маніфесті по-
стбіхевіоралізму", бродив не тільки в умах науковців-політо-
логів, невдоволених режимом біхевіоризму, а й справді здійснив 
у другій половині ХХ ст. революцію в дослідженнях суспільних 
і політичних явищ. Це привело до того, що була усунута жорст-
ка дихотомія нормативізм – емпіризм, а сам біхевіоралізм стали 
інтерпретувати як сцієнтистський нормативізм. В інтелектуаль-
ній атмосфері постмодернізму "біхевіоралізм" почали сприйма-
ти як парадигму, що встановлює в політичних науках диктат 
гносеологічних норм. Тим самим утверджувати сукупність "орі-
єнтирів і взірців, з притаманною їм абсолютною, універсальною 
значимістю для пізнавальної діяльності людини, які мають (по-
винні мати) примусову силу та виступають (мають виступа-
ти) як правила й основи пізнавальних процедур". Фактично в ос-
нову даної парадигми було закладено "ідеал політичного знання 
як об'єктивного, ціннісно нейтрального, інструментального, що 
піддається верифікації, формалізації і, відповідно, квантифіка-
ції"40. Крім того, істотним недоліком парадигми "біхевіоралізму" 
стало й обмеження предметної сфери політичної науки. Оскіль-
ки всяка "усталена, визнана" у ній теорія перетворювалася на 
нормативне обмеження предметної сфери політичних дослі-
джень, по-перше, за дихотомією наукові – ненаукові, по-друге, 
"у розумінні визначення нею центральних проблем та об'єктів 
вивчення даної наукової дисципліни"41.  

Постбіхевіоральна революція сприяла радикальному розши-
ренню предмета політико-філософських і суто політичних до-
сліджень. Особливо з погляду їхньої суспільної актуальності, на 
якій наполягав ще Д. Істон. Що стосується проблематики полі-

                                                 
39 Истон Д. История политической науки в Соединенных Штатах: прошлое  
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определения. Полис. 2003. № 6. С. 33–34.  
41 Гоулдман К. Международные отношения: общие проблемы. Политическая 
наука: новые направления. Москва, 1999. С. 406. 
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тичних досліджень, то революція в політичній філософії і науці 
в останній третині ХХ ст. почала приносити свої плоди вже з 
огляду на те, що "було поставлено багато нових питань, а та-
кож розроблено інші підходи до вирішення низки старих про-
блем"42. Як зазначає професор політики Халльского університе-
ту (Велика Британія) Б. Парех, зросла "стурбованість якістю 
колективного життя", що "стимулювало розвиток досліджень, 
присвячених природі політичного співтовариства, партиципа-
торної демократії, політичній освіті громадян, громадянським 
чеснотам". Актуалізувалася проблематика прав особистості та 
соціальних меншин, природи "соціальної справедливості", "тео-
рії і практики демократії", "політичних інститутів", "національ-
ної самобутності та культурного плюралізму", "гуманітарного 
обов'язку та природи міжнародної справедливості", "ставлення 
людини до природи та прийнятні моделі економічного розвит-
ку", "структурних змін громадянського суспільства", "фемініз-
му", "комунітаризму" тощо43. 

Отже, як переконливо демонструє розвиток філософського й 
політологічного знання ХХ – початку ХХІ ст. й свідчать чис-
ленні оцінки його провідних представників, основні принципи  
й значення "парадигмальності" науки дозволяють структурно й 
еволюційно реконструювати теоретичні уявлення про різнома-
нітні духовні та матеріальні феномени та процеси. У багатьох 
же аспектах парадигмальна модель науки має навіть незаперечні 
переваги для дослідження й систематизації історії і масиву су-
часного знання про суспільне життя, його політичні виміри та 
вияви. Насамперед це стосується питань про природу предмет-
ної сфери політологічних досліджень і теоретичних моделей, 
загальновизнаних критеріїв наукових досягнень, наприклад, у 
формі передбачень і рекомендацій, а також специфіки наукового 
прогресу в політології. 

                                                 
42 Парех Б. Политическая теория: общие проблемы. Политическая наука: но-
вые направления. Москва, 1999. С. 486–491. 
43 Див., напр.: Янг А. M. Политическая теория: общие проблем. Политическая 
наука: новые направления. Москва, 1999. С. 455–462; Парех Б. Политическая 
теория: общие проблемы. С. 486–491. 
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Хоча, як ми вже зазначали, для доказу "ненауковості" політо-
логії як вирішальний аргумент використовують посилання на 
факт існування численних "дисциплінарних матриць" і визна-
чень предмета "політології", що нерідко замість одиничної на-
зви (особливо в англо-американській традиції) веде до слово-
вживання у формі множини – "політичні науки". Проте таке 
явище цілком вписується не тільки до кунівської інтерпретації 
"допарадигмального" рівня розвитку, а й відповідає його ідеї 
про те, що наукове знання утворюється конкуренцією кількох 
"парадигм", які "самі можуть керувати дослідженням" навіть за 
відсутності загальновизнаних "правил". Крім того, зазначений 
негатив політичних наук здатний бути й позитивом, оскільки, за 
Т. Куном, кожна "нова парадигма припускає й нове, чіткіше ви-
значення ділянки дослідження", оскільки віднаходить "для всіх 
явищ відповідне місце в теоретичних побудовах дослідницької 
сфери вченого"44. 

У контексті цього переконливим прикладом виходу зі сфор-
мованої дискусійної ситуації про невизначеність предмета полі-
тології, як наслідок, свідчення її "ненауковості", може бути рі-
шення, що пропонують, наприклад, Р. Гудін і Х. Клінгеманн. 
"Багато було написано про те, – підкреслюють вони, – чи є по-
літична наука наукою в істинному значенні цього слова. Відпо-
відь на питання значною мірою залежить від того, що саме 
вкладається в поняття "наука". Нам видається правильним до-
сить коротке визначення науки як "систематичного вивчення, 
спрямованого на створення дедалі диференційованішого ком-
плексу впорядкованих уявлень про емпіричний світ". Якщо вихо-
дити із цього лаконічного формулювання, навряд чи можна сум-
ніватися в тому, що вивчення політики може претендувати на 
статус науки"45. 

Як принциповий аргумент до цього треба додати, що навряд 
чи сьогодні хто-небудь із позицій "несвідомого" або "надсвідо-
мого" представника наукового співтовариства заперечуватиме, 
що такі феномени, як "влада", "владний розподіл цінностей", 

                                                 
44 Кун Т. Структура научных революций. С. 68, 39, 135. 
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"держава і його інститути", "політична система" або "політична 
діяльність", які є основною предметною сферою (відповідно об'-
єктами) для теоретично систематизованих політичних уявлень, 
не являють собою "емпіричну реальність".  

Крім того, рівень і характер сучасного політологічного знан-
ня й досліджень цілком відповідають і сцієнтеистським постпо-
зитивістським методологічним установкам. Відповідно до них, 
факти не існують без теорії, а політичні феномени та процеси, за 
аналогією до природних, не можна інтерпретувати, "якщо відсу-
тнє хоча б у неявному вигляді переплетення теоретичних та ме-
тодологічних настанов, принципів, які допускають відбір, оцін-
ку й критику фактів"46. 

Безумовно, в аспекті проблеми "парадигмальності" політоло-
гічне знання (так само, як і філософське) має принципову від-
мінність від природничо-наукового. І зрозуміло, що в цьому ви-
падку політичні науки, безсумнівно, не відповідають стандар-
там, що їх приписує постпозитивізм для "нормальної науки", 
тобто "заснованому на парадигмі дослідженню", а також прин-
ципам, які регламентують перетворення теорії на парадигму. 
Йдеться про абсолютизацію кунівського постулату, який припи-
сує, що "тільки коли експеримент і пробна теорія виявляються 
відповідними одне одному, … теорія стає парадигмою"47. Проте 
відсутність цього в політичних або філософських дослідженнях 
є не їхнім принциповим дефектом, а специфікою. Вони, як і 
будь-яка галузь нормальної науки, обов'язково виходять із зага-
льнонаукових або "квазіметафізичних приписів", зокрема засто-
сування й створення тих методів пізнання й верифікації, які від-
повідали б специфіці об'єкта дослідження. Принципова ж від-
мінність масштабних та історично рухливих соціальних фено-
менів і процесів, включаючи політичні, у тому, що стосовно них 
експерименти, у природничо-науковому сенсі цього поняття, не 
застосовні, якщо, звичайно, не брати до уваги пострадянські 
ідеологічні штампи.  
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Розглядаючи історію розробки та запровадження теоретико-
методологічних приписів парадигмального підходу в науці зага-
лом і в суспільно-політичних приписів,зокрема, зазначимо, що, 
порівняно з Т. Куном, його принципи та необхідні норми для 
суспільствознавства були чітко доведені впливовим американ-
ським соціологом Р. Мертоном. Він ще до Т. Куна, наприкінці 
40-х рр. минулого століття, запропонував революційний перево-
рот у методології пізнання суспільства, теоретичної і прикладної 
соціології. Його фундаментальна праця "Соціальна теорія та 
соціальна структура" стала не лише науково-теоретичним 
ґрунтовним проектом і моделлю структурного функціоналізму, 
детальною розробкою принципів дослідження "соціальної ор-
ганізації" шляхом пізнання "явних і латентних функцій" з ме-
тою ефективної "соціальної інженерії", "соціальних техноло-
гій", проведенням успішних "політичних реформ" – які, на ду-
мку Р. Мертона, не перетворюються на "соціологічні фокуси", 
коли ті, хто їх проводить, замість удосконалення "політичної 
машини"" обмежують свої завдання ("як правило, безрезульта-
тивні та недовговічні") – тим, що вимагають "вигнати негідни-
ків" і "очистити політику"48, а й прикладом запровадження 
найбільш ґрунтовного варіанта парадигмальної структуризації 
науки, доведення необхідності та перспективності побудови 
теорії та досліджень саме на основі парадигм (які він також 
називав "моделями впливу").   

Створення Р. Мертоном "парадигми для функціонального 
аналізу" стало не просто черговою заявкою про необхідність 
застосування в соціальному пізнанні ефективної "схеми інтер-
претації" на основі "потрійного союзу теорії, методу і фактів"49. 
Фактично наукові розвідки автора довели її теоретико-
методологічні переваги при дослідженні суспільства й політики. 
Переконливий приклад – мертонівський аналіз "політичної ма-
шини як родового типу соціальної організації", тобто соціологі-
чне дослідження політики за допомогою теоретичної моделі 
"середнього рівня" для пояснення особливостей соціокультур-
                                                 
48 Мертон Р. Явные и латентные функции. Американская социологическая мысль : 
тексты. Москва, 1994. С. 446. 
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них ролей і взаємодії політичних інститутів (партії, політичні 
лідери та виборці, виборчі кампанії тощо)50. 

Загалом у дослідницькому виконанні Р. Мертона "парадигма 
функціонального аналізу" явила собою сукупність приписів і 
стандартів у формі логічної вибудованої системи кодифікованих 
понять, методик і проблем, за допомогою яких може проводити-
ся евристичний і цілісний соціологічний аналіз функцій і струк-
тури соціально-політичних утворень. Причому така парадигма 
дозволяє відразу досягти низки взаємопов'язаних теоретичних і 
політико-прикладних цілей. Наприклад, "перша й основна мета", 
підкреслює американський науковець, – "дати систематичний 
порадник для адекватного й плідного застосування функціона-
льного аналізу", що передбачає "набір понять, якими має оперу-
вати соціолог для того, аби здійснити правильно побудований 
функціональний аналіз". Друга мета – "парадигма має приводи-
ти нас безпосередньо до постулатів і (часто таких, які прийма-
ються за замовчуванням) припущень", тобто до визначення й 
уточнення гіпотез. "По-третє, – робить істотне зауваження 
Р. Мертон, – парадигма намагається зробити соціолога сприйня-
тливим не тільки до вузько наукового значення різних типів фу-
нкціонального аналізу, але й до їхніх політичних, а іноді й до 
ідеологічних наслідків. У парадигмі особливу увагу приділено 
моментам, де функціональний аналіз передбачає прихований 
політичний світогляд, і моментам, у яких він впливає на соціа-
льну технологію"51. 

Що ж стосується загальнонаукового призначення та значення 
парадигмальної структуризації досліджень і теоретичного моде-
лювання, то впливовий американський соціолог здійснив розго-
рнуте та переконливе обґрунтування того, що перш за все пара-
дигми здійснюють нотативну функцію, тобто служать "систе-
мою умовних позначень" і "дають можливість розташувати ос-
новні концепції компактно та економно", а "їх взаємозв'язки, 
таким чином, можуть бути використані для опису й аналізу". До 
того ж парадигми забезпечують "розташування концепцій у до-
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статньо стислому просторі". Це "дає можливість розглядати їх 
одночасно, що важливо для самокорекції послідовних тлума-
чень". По-друге, "чіткий виклад аналітичних парадигм зменшує 
ймовірність випадкового введення прихованих засновків і кон-
цепцій", тоді як наявна "парадигма надає прагматичний і логіч-
ний орієнтир, дозволяє уникнути випадкових, логічно необґрун-
тованих гіпотез". По-третє, системи теоретичних узагальнень 
(парадигми) "сприяють збиранню теоретичних тлумачень (пояс-
нень)", внаслідок чого їх "можна розглядати як підстави, на яких 
будується вся система пояснень". Більше того, "парадигма, в яку 
ми небезпідставно віримо, із часом підтримуватиме інтерпрета-
ційну систему масштабу хмарочоса, в якій кожне наступне тве-
рдження буде тільки підтверджувати міцність споконвічних ос-
нов", і, навпаки, "дефектна парадигма буде підтримувати тільки 
хаотичну структуру, що складається з одного твердження, у якій 
кожен новий набір спостережень вимагає закладення нових за-
сад". Серед прикладних функцій парадигм Р. Мертон виокрем-
лює таку функцію, як здатність "організувати основні концепції 
в систематизовані таблиці", що, у свою чергу, "дає можливість 
аналітику не упустити важливі емпіричні та теоретичні пробле-
ми", чим "сприяє проведенню аналізу, а не конкретного опису". 
Серед основних методологічних функцій парадигмальної струк-
тури наукового знання й пізнання визнається те, що "парадигми 
сприяють кодифікації (систематизації) методів якісного аналізу, 
наближеного до логічної, якщо не емпіричної, точності кількіс-
ного аналізу". У своїй теоретико-методологічній цілісності па-
радигми задають зміст понять і взаємозв'язок між ними, утво-
рюють "зразки" для інтерпретацій численних досліджуваних 
феноменів, служать аналітичними знаряддями та забезпечують 
процес нагромадження і теоретичної структуризації знання52. 

Із часом не лише мертонівські теоретико-методологічні по-
стулати функціонального аналізу, а й ідеї щодо парадигмально-
го облаштування теоретичної соціології, теоретичного моделю-
вання та прикладних досліджень політичних феноменів були 
схвально прийняті західними політологами, які рекомендували 
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запроваджувати їх у межах політичних наук та аналізу. Напри-
клад, Е. Хекером (Корнелльський університет), який пропонував 
зниження рівня теоретичних узагальнень для підвищення ефек-
тивності політичних досліджень і систематизації їх результатів. 
"Те, що Р. Мертон каже про вивчення соціології, – підкреслював 
американський політолог, – рівною мірою можна застосувати до 
політичної теорії: "Соціологія просуватиметься вперед тоді, ко-
ли її найпершою турботою буде вироблення теорій середнього 
калібру, й буде приречена на невдачу, якщо її увага сконцентру-
ється на теорії загального характеру""53. 

У контексті вищесказаного являє інтерес тлумачення/розу-
міння дослідниками суспільства та політики, що представляють 
пострадянські наукові співтовариства, проблеми парадигмальної 
структуризації політичних наук. Зокрема, вельми показовою є 
інтерпретація природи й аналітичної значущості парадигмальної 
побудови політичної теорії, яку запропонував на рубежі ХХ–
XXI ст. відомий російський учений, автор низки фундаменталь-
них праць і підручників з політології О. І. Соловйов. Наприклад, 
у підручнику 2006 р. він підкреслив, що, незважаючи на те, що 
"зміст "політики" постійно залишається відкритим", а знання 
про неї "зазнає змін і доповнень у міру виникнення нових теоре-
тичних моделей" (все це "демонструє марність однозначних ін-
терпретацій феномену політики", а "множинність образів полі-
тики", що складаються, виступає як "незаперечне свідчення по-
лісубстанціональності політичного"), тим не менш, для подаль-
шого розвитку політичних наук і досліджень необхідний перехід 
на принципи та приписи парадигмальності.  

Характеризуючи її структурно-функціональну специфіку та 
велику теоретико-методологічну роль у сучасних реаліях, 
О. І. Соловйов зазначив, що, по-перше, "у всій сукупності нау-
кових уявлень про політику існують і такі теоретичні конструк-
ції, які концептуалізують всю гаму ідей, оцінок, почуттів та уяв-
лень. Ці основоположні за своїм характером уявлення про при-
роду і сутність політики виступають своєрідним теоретичним 
фундаментом, на якому вибудовується вся сукупність спостере-
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жень і висновків щодо різноманітних описуваних протягом сто-
літь форм державного устрою, відносин між елітарними та не-
елітарними верствами суспільства, діяльності структур інститу-
тів влади тощо. Виражаючи ті чи інші принципи розуміння по-
літики, ці основоположні погляди задають спрямованість дослі-
дженню цієї сфери дійсності, служать критерієм вибору методів 
її дослідження й відбору фактів, виступають підставою для від-
повідних узагальнень і класифікацій політичних явищ"54. 

По-друге, він констатував: "...Фундаментальне значення для 
політичної науки в цілому мають ті парадигми, які тлумачать її 
природу і сутність, джерела формування та розвитку, масштаби 
поширення, найбільш важливі риси й властивості цієї сфери 
дійсності. Задаючи основні одиниці виміру політики, подібні 
теоретичні конструкти формують цілісні, концептуально офор-
млені уявлення про політичну сферу, одночасно даючи можли-
вість вписати сформований теоретичний образ політики в більш 
широкі ідейні межі, що розкривають уявлення про картину сві-
ту, яка склалась у тій чи іншій групі дослідників. Усе це надає 
таким парадигматичним уявленням статус і значення основопо-
ложних теоретичних конструкцій, які організують все політичне 
знання і дають початок цілим класам доктрин, що розвивають 
їхні основні ідеї"55. 

І по-третє, О. І. Соловйов заявив, що "фундаментальний ха-
рактер політологічних парадигм виявляється й у тому, що від-
повідні підходи до розуміння політики служать концептуальною 
підставою не тільки для суто теоретичних, але й для прикладних 
досліджень. Інакше кажучи, розкриваючи … внутрішні й зовні-
шні зв'язки політики з іншими сферами суспільного життя", 
"парадигми використовуються і для вирішення конкретних по-
літичних проблем"56. 

У той самий час, як показує характер наукових пошуків, як  
і раніше, нині для оптимізації структури суспільно-політич-

                                                 
54 Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические техноло-
гии : учеб. Москва, 2006. С. 30–31. 
55 Там само. С. 32. 
56 Там само. 
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них наук і навчальних дисциплін, підвищення евристичності 
дослідження політичної сфери суспільного життя, для пост-
радянської філософії і політології украй актуальним залиша-
ється розв'язання проблеми наукового статусу, аналітичної 
пріоритетності, з одного боку, квазіметафізичних теоретико-
методологічних засад (або "метапарадигм", "мультипара-
дигм", "основоположних парадигм" тощо), а з іншого – "тео-
рій середнього рівня" (або просто "парадигм"). Адже це най-
частіше вирішальною мірою впливає на спосіб і результати 
створення базової структури в межах кожної зі сфер науково-
го знання, у тому числі – політичного.  

Ось наочний приклад. Як відомо, із числа представлених  
у пострадянській літературі прикладів універсалізуючої і запро-
понованої науковому співтовариству парадигмальної моделі по-
літології однією з перших стала праця "Основы политической 
науки" (РФ, 1993) за редакцією В. М. Пугачова. Як показала 
практика, її вплив виявився досить відчутним на наступні ана-
логічні за концептуальною суттю українські видання57, що стали 
відтворювати як позитиви парадигмальної моделі російських 
"Основ", так і негативи запропонованої в ній структури та хара-
ктеристик "мультипарадигм" політології (включаючи репродук-
цію незначних хронологічних помилок). 

А головне тут те, що авторами "Основ политической науки" 
була заявлена парадигмальна структура й модель розвитку полі-
тичної науки, яким слід було б дати назву "квазіметафізичних" 
або "макрополітологічних". Тоді як за оцінками самих російсь-
ких дослідників, науковий внесок їхньої версії парадигмальності 
полягає в тому, що вона "перетворює політологію на мультипа-
радигматичну науку, на сферу знання, що допускає різні теоре-
тичні інтерпретації політичного об'єкта"58. 

                                                 
57 Див., напр.: Піча В. М., Хома Н. М. Політологія : конспект лекцій. Львів, 
2003; Рудич Ф. М. Політологія. Київ, 2005. 
58 Основы политической науки : учеб. пособ. : в 2 ч. / под ред. В. П. Пугачева ; 
МГУ. Москва, 1993. Ч. 1. С. 58. 
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При цьому в "Основах" автори, хоча й посилаються на ви-
значення парадигми Т. Куна як своєрідної логічної моделі, су-
купності взаємопов'язаних ідей для постановки й розв'язання 
теоретичних і практичних проблем, але побічно якщо не відки-
дають зміст такої дефініції, то істотно коригують його. Оскіль-
ки вбачають у кунівському трактуванні парадигми підхід, що 
дозволяє вважати "будь-які цілеспрямовані дослідження, у то-
му числі й ті, що були присвячені вивченню окремих сторін і 
компонентів політичного життя", як ті, що "мають парадигма-
тичний характер"59. 

Конкретно свій концепт "парадигм для політології" (за яким 
проглядається універсальний марксистський постулат "від іс-
торичного до логічного") автори "Основ" визначають через їх 
функціональні можливості для характеристики сутності та 
специфіки політичних досліджень, їх об'єкта та всього предме-
тного поля. "...Фундаментальне значення для політичної науки, 
– констатують вони, – все-таки мають ті парадигми, які витлу-
мачують саме сутність і природу політики, інтерпретують її 
основні джерела розвитку, визначають межі й масштаб її соці-
ального існування. Ці теоретичні концепти мають статус осно-
воположних парадигм, які організовують усе політичне знання 
й започатковують цілі класи теоретичних підходів. …Маючи 
певні пізнавальні достоїнства, порівняно одна з одною, ці па-
радигми сприяють багатому й усебічному опису цієї сфери 
громадського життя"60. 

Крім цього, "фундаментальне" функціональне призначення 
"основоположних" "політичних парадигм" вбачається росій-
ським дослідникам у тому, що вони, як "відповідні підходи до 
розуміння природи політики, служать концептуальною під-
ставою не тільки для суто теоретичних, а й прикладних дослі-
джень". З огляду на це, такі парадигми орієнтують вирішення 
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"прикладних питань" на "задоволення практичних потреб по-
літичних суб'єктів"61. 

Без детального розгляду недоліків формальної і змістовної 
неузгодженості запропонованого в "Основах" варіанта парадиг-
мальної структуризації політичної науки, лише підкреслимо 
принципові моменти.  

Отже, найсуттєвішим є те, що задекларований у виданні до-
вільний, на відміну від Т. Куна (так само, як і Р. Мертона), по-
гляд на сутність і теоретико-методологічну роль "парадигми" 
стосовно історії політичної думки та теорії політики привів до 
значних деформацій вихідного розуміння науковості цього фе-
номену й поняття. По-перше, шляхом ототожнення його з по-
няттям "теорія" було значною мірою розширено первісний зміст 
останнього. Що лише якоюсь мірою припустимо. Проте, як сві-
дчить текст, російські політологи зробили крок до ототожнення 
кунівської основної філософської категорії для "нормальної на-
уки" з такими поняттями, як "теоретичний підхід", "теоретичний 
концепт" і навіть "раціоналізована картина реальності". Що, на 
наш погляд, неправомірно. По-друге, зазначена трансформація 
змісту поняття "парадигма", на відміну від сформульованого із 
самого початку американським філософом, призвела до того, що 
запропонована типологія "мультипарадигм" вивела політологію 
за межі науки.  

Показово, що в "Основах" виділяються найзагальніші ("осно-
воположні") парадигми: "теологічна, натуралістична, соціаль-
на та раціонально-критична", які фактично охоплюють усю іс-
торію політичної думки, вихідні та визначальні теоретичні уза-
гальнення. Проте самі автори, як і їхні послідовники, геть не 
звертають уваги на той момент, що "теологічна парадигма", за 
багатьох її пояснювальних функціональних і політично впливо-
вих світоглядно-ідеологічних переваг, має принциповий недо-
лік, – вона належить до "нормальної науки" тією самою мірою, 
якою до неї належать релігійні догми.  
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Хоча задля об'єктивності треба визнати, що пізніше один із 
авторів "Основ" О. І. Соловйов вніс корективи як до назви пер-
шої парадигми, так і до оцінки її науковості. Теологічну паради-
гму було перейменовано ним на "парадигмальний підхід, що 
трактує сутність, джерела й межі поширення політики" як "над-
природні за своїм походженням". Разом із заміною назви пара-
дигми з "божественного" на "надприродне" намітилося й скеп-
тичне ставлення до неї. Російський дослідник висловив жаль, 
що тлумачення політичних явищ за допомогою посилання на 
"надприродні сили", "по суті, залишається" тільки "певною мо-
жливістю уявити собі подібний варіант, причому не лише через 
віднесення цієї системи доказів до віровчень, а й з огляду на не-
достатньо достовірні дослідження "космічних", "паранормаль-
них" та інших надчуттєвих феноменів"62. 

Ще одним наочним прикладом структурної неузгодженості, 
явної теоретико-методологічної конфліктності, що виникає при 
введенні та застосуванні у суспільно-політичних науках дворів-
невої моделі – "парадигми" і так звані мультипарадигми – мож-
на назвати наступний. У тих самих "Основах" перевагами "му-
льтипарадигм" ("основоположних парадигм") вважається не 
тільки їхня евристична здатність пояснення природи різномані-
тних політичних феноменів і процесів, а й статусу політичного 
щодо інших соціальних підсистем (економічної, культурної, ду-
ховної тощо), а також факторів, що впливають на політичну 
сферу життя суспільства й перебувають за її межами. Але при 
цьому у межах кожної із "квазіметафізичних парадигм" як стру-
ктурні елементи виділяються самостійні дослідницькі напрями, 
що становлять теоретико-методологічні підходи й теорії нижчо-
го рівня. Наприклад, до натуралістичної парадигми – базовою 
настановою якої авторами визнається "пріоритетний вплив" на 
суспільство й політику "або зовнішнього природного середови-
ща", "або властивостей живої природи", "або вроджених харак-
теристик самої людини"63 – виокремлюються "географічна", 

                                                 
62 Соловьев А. И. Мозаичная парадигма российской политологии. Полис. 1998. 
№ 4. С. 9. 
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 44 

"біологічна" та "психологічна" парадигми. А у структурі кожної 
із них відзначаються теоретичні напрями, дисциплінарні матри-
ці нижчого рівня узагальнення. Зокрема, до географічної пара-
дигми в ролі більш прикладних напрямів політичних досліджень 
зараховані "політична географія" та "геополітика".  

Проте наведена вище модель парадигматичної будови полі-
тичної науки все ж пропонує варіант не зовсім теоретико-
методологічно узгоджений, а її макродисциплінарні переваги не 
перевершують евристичні можливості теорій "середнього рів-
ня", не кажучи вже про виникаючі проблеми верифікації і фаль-
сифікації "мультипарадигм".  

Очевидні епістемологічні проблеми виявляються і в тому, що 
в межах більш конкретних сфер політичної науки, які сформу-
валися, особливо в останньому столітті, виникли пояснювальні 
моделі, які, власне, й можуть бути названі парадигмами. Напри-
клад, у концепціях влади як основної предметної сфери політо-
логії конкурують не ті, що запропоновані авторами "Основ",  
а, наприклад, дві основні – "реляційні" та "системні"; серед тео-
рій демократії – "ліберальна", "елітарна" та "плюралістична". Те 
саме можна стверджувати щодо базових теоретичних моделей 
політичних систем, культур і режимів, що були розроблені  
у другій половині ХХ ст.  

Вочевидь, що лише досить умовно "квазіметафізичним" або 
"мультипарадигмам", запропонованим в "Основах политической 
науки", відповідають різні концепції походження держави. 

Отже, як свідчить структурна й теоретична алогічність, на-
віть неадекватність наведеної вище моделі парадигм політичної 
науки, проблема її парадигмальної будови далека від свого оста-
точного розв'язання. Крім того, політологія у своїй предметній 
сфері й методологічних засадах тісно взаємопов'язана з компле-
ксом інших соціальних і гуманітарних дисциплін, їхніх "метафі-
зичних приписів". Останні впливають на авторську суб'єктив-
ність, наукові симпатії і "за визначенням" задають різні точки 
відліку для побудови системи філософської чи політологічної 
дисципліни. Показовим може послужити зіставлення запропо-
нованого варіанта мультипарадигматичності "Основ" і тих, хто  
з нею солідарний (так само, як наступні публікації О. І. Соло-
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вйова), із парадигмальною структурою культурології, заявленої, 
наприклад, В. І. Розіним. Наприклад, якщо авторами "Основ по-
литической науки" "психологічна парадигма" включається до 
структури парадигми "натуралістичної", то в розінському варіа-
нті підручника "Культурология" вона – структурний елемент 
науки про культуру й утворюється такими парадигмами, як 
"еволюціоністська, культурно-історичних типів, психологічна, 
функціоналістська, структурно-антропологічна, розуміюча соці-
ологія, семіотична і постмодерністська"64. 

У цілому ж, аналіз наведеного вище прикладу двох варіантів 
"логіки" парадигмальної побудови (як виокремлення парадигм і 
метапарадигм) показує, що вона визначається не вузькою спе-
цифікою "дисциплінарної матриці", її "предметного" погляду на 
об'єкт дослідження. (У цьому випадку розуміємо відмінність 
предметних ділянок політології і культурології.) А залежить від 
характеру уявлень та ідейних запозичень учених із ширшого 
полідисциплінарного спектра й того, що Т. Кун називав не "па-
радигмами", а "квазіметафізичними приписами", тобто постула-
тами, що формують авторські теоретичні уявлення та припу-
щення65, але безпосередньо не стосуються конкретної науки чи 
наукової дисципліни, теоретичного моделювання різноманітних 
феноменів та процесів. Звідси і може закономірно випливати, 
що згаданий нами політолог О. І. Соловйов, хай і парадоксаль-
но, але з його позицій цілком слушно і аргументовано пояснює 
включення "психологічної" парадигми в "натуралістичну" муль-
типарадигму. Тому що згідно з його уявленнями людська психі-
ка – особливий феномен: вона "несоціальне явище". "Враховую-
чи, зрештою, – заявляє він, – що природа психічних явищ, є ра-
дше рефлекторною, ніж рефлексивною, отже, стосується біль-
шою мірою природних, ніж соціальних за походженням явищ, ці 
погляди доречніше розглядати як одну з форм натуралістичної 
парадигми, що закладає в пояснення природи політики позасо-
ціальні фактори"66. До речі, О. І. Соловйов до певної міри ще  

                                                 
64 Розин В. М. Культурология : учеб. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2003. С. 74.  
65 Соловьев А. И. Мозаичная парадигма российской политологии. № 4. С. 14–15. 
66 Там само. 
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і трансформував запропоновану раніше модель парадигматичної 
структури політології, оскільки ввів додаткову мультипарадиг-
му – "постструктуралістську". 

Насамкінець, розглядаючи історію парадигмальності полі-
тичної науки, особливо ХХ ст., варто звернути увагу на той 
факт, що нині ключову роль у диференціації політичного знання 
відіграють не тільки, а нерідко й не стільки ідеї і поняття, скіль-
ки методологія дослідження. Перефразовуючи улюблену мета-
фору Т. Куна про "теслю й інструмент" стосовно політичної на-
уки та її систематизації, слід визнати, що ефективнішими та 
більш евристичними виявляються не ідеї (тесля), а комплекси 
методів (інструменти), методологія. У сучасній політології зде-
більшого вона безпосередньо впливає на визначення конкретної 
предметної сфери, а також стандартів і вимог до пізнавальних 
процедур, для того щоб вважати політологію наукою. Унаслідок 
цього багато сучасних авторів як у західному, так і в пострадян-
ському наукових співтовариствах парадигмально структурують 
політичні науки на основі панівних різновидів методології. Осо-
бливо так званих якісних або макрополітологічних методів. По-
яснення цього явища в тому, що панівною тенденцією в соціа-
льних науках минулого століття, їх соціокультурними й психо-
логічними детермінантами було виразне прагнення додати своїм 
дослідженням, включаючи політичні, чіткі риси науковості за 
допомогою використання в них тих методів, які ефективно пра-
цювали в інших сферах пізнання, що, безумовно, вважалися на-
укою. Лаконічно сутність цієї настанови залежності науки від 
науковості методології формулюється, наприклад, так: "За нау-
ковими дослідженнями, – пише Д. Мангейм і Р. Річ, – ми розу-
міємо запит, що керується науковими методами"67. 

У пострадянській, насамперед російській та українській полі-
тичній науці останніх 20 років у розв'язанні проблеми про пара-
дигматичну структуру політичної науки з цього погляду немає 
загальноприйнятого трактування. Хоча, як свідчить наукова й 
навчальна література, найбільш загальновизнаними методологі-

                                                 
67 Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. Москва, 
1997. С. 22. 
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чними підходами, яким іноді дається найменування "парадигма-
тичних"68, вважаються історизм, функціоналізм, структуралізм, 
структурний функціоналізм, інституціоналізм, а також систем-
ний і компаративний підходи, нерідко і біхевіоризм.  

Підводячи підсумки проведеного аналізу, можна зробити на-
ступні висновки про теоретико-методологічні, аналітично-
функціональні можливості та евристичне значення парадигма-
льної структуризації суспільно-політичних досліджень, їх кон-
цептуальні наукові результати, а також роль у системі організа-
ції дисциплінарної логіки та змістовному наповненні процесу 
викладання навчальних курсів. 

Наприклад, парадигми як сукупність логічно взаємопов'яза-
них ідей, гіпотез, якісних і кількісних методів пізнання (усе це 
в їх єдності – теоретичні моделі) визначають спрямованість 
досліджень, забезпечують можливість селекції безлічі супере-
чливих емпіричних даних, дозволяють теоретично інтерпрету-
вати, систематизувати та узагальнювати їх. Саму ж теоретичну 
модель реальних духовних, суспільних або політичних явищ 
парадигмальна структура розміщує у смисловому просторі ра-
ніше від накопиченого й концептуалізованого знання, що ство-
рює умови не тільки для виявлення більшої чи меншої науко-
вої правомірності тієї чи іншої теоретичної моделі одного рів-
ня, але й являє наукову платформу для створення теорій більш 
високого рівня узагальнення. Перш за все ідеться про те, що 
парадигми як "теорії середнього рівня" (теоретико-методо-
логічна рекомендація Р. Мертона) мають, з одного боку, визна-
чальну перевагу над "квазіметафізичними" теоретичними уза-
гальненнями (так звані метапарадигми, напр., теологічна, на-
туралістична, психологічна, соціальна, біхейвіоралістська чи 
постмодерністська тощо), оскільки вони відповідають критері-
ям науковості. А саме: "пробна теорія" має "відповідати" фак-
там, експериментам, а методи дослідження – його об'єкту, тоді 
як метапарадигми здатні пояснювати будь-що, але насправді 
нічого конкретного (напр., структуру, властивості, закономір-
ності окремого типу чи групи об'єктів пізнання). До того ж 
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суттєвий недолік метапарадигм виявляється в тому, що вони 
"не бачать" проблемних питань теорії і методології, насампе-
ред суспільствознавчого пізнання і знання. А головне – не зда-
тні служити ідейними засадами "соціальної інженерії", вироб-
ляти конкретні рекомендації щодо розв'язання актуальних про-
блем суспільно-політичного життя. Хоча, з іншого боку, виня-
тково концептуалізовані інтерпретації окремих феноменів чи 
процесів не спроможні забезпечити логічно послідовний пере-
хід до теоретичних узагальнень або моделювання (а також 
прогнозування), оскільки завжди залишаються теоретико-мето-
дологічно дієвими на рівні фіксації, опису та порівняння, при-
чому лише виявів властивостей окремих об'єктів, їх взаємозв'я-
зків, тенденцій формування та розвитку. 

Парадигмальна структуризація створює умови для консолі-
дації діяльності наукових спільнот філософів і політологів, що 
досліджують і теоретично моделюють суспільство, його підси-
стеми. Адже це забезпечує організованість, ефективність,  
об'єктну та предметну орієнтованість їхніх пошуків, концепту-
альних і нормативно-ціннісних узагальнень і настанов, конкре-
тних прикладних рекомендацій, а також формує оптимальний 
комплекс теоретико-методологічних основ і приписів для ор-
ганізації процесу, а головне, змісту та структури навчальних 
програм для професійної підготовки у сфері суспільствознавс-
тва та гуманітарних наук.  

Щодо останнього виміру відтворення та розвитку філософ-
ського й політологічного знання особливе значення має стру-
ктуризація історії філософської і політичної думки, освітній 
курс яких у вищих навчальних закладах побудовано за прин-
ципом хронологічної послідовності або країни належності 
мислителя, а не на домінантній підставі: проблематики або 
теоретичних моделей найзначущих явищ та інституцій; діяль-
ності та самосвідомості суспільно-політично впливових акто-
рів і чинників; визначальних процесів в європейській і світо-
вій історії; базовій методології дослідження суспільства та 
його різноманітних сфер. 
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Парадигмальність суспільно-політичних наук (насамперед 
політичної філософії, теорії і методології дослідження полі-
тики) розширює та підсилює їхні епістемологічні та евристи-
чні можливості. Вона дозволяє виправдано екстраполювати 
обґрунтовані та прийняті як найбільш правильні в науковому 
співтоваристві концепції, концепти та способи пізнання (на-
пр., політичної влади та інститутів, держави, демократії, гро-
мадянського суспільства, ідеології, культури тощо) на всі 
предметні сфери та напрями суспільствознавчих наук і навча-
льних дисциплін. 

У контексті сказаного лише коротко нагадаємо, що серед 
переконливих прикладів структуризації, наприклад політології 
і політичної філософії, на принципах парадигмального підходу 
можна визнати організацію безлічі концепцій влади у "реля-
ційну" та "системну", теорій демократії в "ліберальну", "еліта-
рну" та "демократичного плюралізму". Для етнополітичних 
досліджень і концептуалізації оптимальною є класифікація ан-
глійського вченого Е. Сміта, яка на основі аналізу багатовіко-
вої історії "теорій нації і націоналізму" рекомендує виділяти 
такі базові парадигми, як примордіалізм, переніалізм, модер-
нізм та етносимволізм.  

Особливе значення парадигмального підходу полягає в тому, 
що його теоретико-методологічні можливості та приписи в "ін-
струментальному плані" дозволяють не брати до уваги у процесі 
філософських і політичних досліджень та концептуалізації чис-
ленні дефініції, гіпотези й припущення, безвідносні до теорети-
чно обґрунтованих моделей базових феноменів, взаємозв'язків і 
процесів. Крім цього, у сучасній ситуації наявного "величезного 
обсягу емпіричного матеріалу", тобто "перенасичення система-
тично зібраною інформацією"69, орієнтація на приписи парадиг-
мального підходу дає можливість ефективної селекції даних для 
теоретичних узагальнень, відповідно, рекомендацій науковців 
для політиків, діяльності державних інституцій.  
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Структуризація/систематизація масиву різноманітних теоре-
тичних уявлень у декілька основних парадигм створює єдину 
ідейно-теоретичну і методологічну платформу для розгляду й 
оцінки досягнень та недоліків найпоширеніших теорій у кожній 
галузі філософської й політичної науки, а також визначення 
найактуальніших проблем та перепон їх подальшого розвитку. 
Яскравий приклад цього – це ґрунтовний аналіз недоліків пара-
дигми біхевіоралізму та розробка теоретико-методологічних і 
нормативно-ціннісних настанов потсбіхевіоралізму Д. Істоном70, 
систематизація Е. Смітом численних теоретичних підходів та 
концепцій нації і націоналізму, що дозволило йому виявити 
чинники та основні недоліки, так само як напрями й шляхи для 
прогресу досліджень у цій сфері71. 

Парадигмальна структуризація науки сприяє не тільки про-
цесу формування уніфікованої/стандартизованої та універсаль-
ної теоретико-методологічної бази досліджень, але й понятійно-
категоріального апарату. Це, у свою чергу, створює передумови 
для послаблення масштабної тенденції "авторського суб'єктиві-
зму і свавілля", з одного боку, а з іншого – "інтелектуального 
авторитаризму" (організації дослідницької роботи вчених на-
вколо своєрідних "гуру" минулого або сьогодення), які все ще 
характерні для філософських й політичних наук початку 
ХХІ ст., перешкоджають їх розвитку, породжують атмосферу 
недовіри до результатів діяльності наукових співтовариств та 
концептуальних досягнень. 

Загалом відповідність приписам парадигматичності в ор-
ганізації наукової роботи (як функціонування "нормальної 
науки") стає джерелом та умовою колективної узгодженості 
ідей і методології досліджень, а наукове співтовариство утво-
рює незалежну й самодостатню соціально-корпоративну гру-
пу, яка працює за єдиними стандартами. Принаймні це забез-
печує розробку уніфікованих "оцінок і переконань", дає мож-

                                                 
70 Истон Д. Новая революция в политической науке. Социально-политический 
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ливість "приймати без доказу єдину систему стандартів" та 
дозволяє зберігати час на виборі проблем дослідження та ве-
рифікацію їх результатів. У свою чергу функціонування нау-
кових співтовариств і здійснення наукових досліджень за при-
писами "нормальної науки" оптимізує навчальний процес, 
підготовку нових поколінь науковців, оскільки орієнтує їх на 
осягнення найобґрунтованіших теоретичних моделей базових 
явищ та процесів, так само як інструментально дієвої методо-
логії їх пізнання. 
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Розділ 2 
 

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ  
ТА ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
В умовах динамічного розвитку ринку праці, по-перше, зрос-

тає необхідність у підвищенні рівня кваліфікації, або навіть до-
корінної зміни спеціальності. По-друге, упродовж останніх де-
сятиліть спостерігається інтенсивна модернізація та вдоскона-
лення інформаційних технологій у системі освіти через дистан-
ційне навчання. Розвиток технологій спрямовує усю систему 
освіти (особливо вищої) до переходу на новий щабель, де широ-
кої популярності та актуальності набуває система онлайн-
освіти. І нарешті, чим більше структурованою та гнучкою є он-
лайн-освіта, тим більш ефективнішою вона стає. При цьому мі-
німальна аудиторна затрата часу не перешкоджає формуванню 
належних компетенції людини як фахівця. 

Безсумнівно, що онлайн-освіта – це не тільки спосіб отри-
мання диплому, а ще й ознака того, що людина без відриву від 
виробництва може налаштувати себе так, що навчання стане не 
просто засвоєнням знань та навичок, а ознакою працелюбства та 
самоорганізованості людини, в майбутньому висококваліфіко-
ваного та затребуваного працівника.  

Останніми роками університетські лекції онлайн набувають 
популярності в усьому світі. Все більше вищих навчальних за-
кладів почали стверджувати про перспективи так званої зміша-
ної освіти (blended education), а це означає, що найкращі курси 
викладачів стають основою для навчання, а здобутки студентів в 
онлайн-освіті переносяться в диплом. Такі заходи зможуть об'єд-
нати все найкраще в академічній освіті й вивести її на новий 
якісний рівень, де викладачі зможуть конкурувати з кращими 
фахівцями та університетами світу. Таким чином, інтернет не 
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тільки робить навчання доступним широким масам людей, але  
й повністю змінює сам підхід до процесу навчання.  

Створення освітніх платформ дало можливість отримати які-
сну освіту онлайн та визначитися з метою навчання, знаннями 
та навиками, які людина бажаєте отримати, обравши для себе, 
яка з освітніх платформ підійде найкраще. А серед сучасних он-
лайн-платформ Coursera вважається однією із популярних осві-
тніх платформ у світі. Вона налічує понад 15 мільйонів користу-
вачів. Курси на Coursera існують в онлайн-форматі й найбільше 
наближені до вимог академічної освіти. Їх основа – це теоретич-
ні університетські курсі, які за структурою та наповненням на-
гадують аналоги у вишах. У цілому, Coursera – це спроба зроби-
ти університетську освіту онлайн більш доступною.  

У 2013 р. Массачусетський технологічний інститут створив 
відкриту платформу безкоштовних курсів edX, до якої згодом 
приєднався й Гарвардський університет, а також понад 90 аме-
риканських та світових партнерів. Нині edX є некомерційним 
сайтом з більш ніж 800 безкоштовних онлайн-курсів. Таким чи-
ном, edX і Coursera увібрали в себе академічні курси університе-
тів та ресурси великих корпорацій із різних напрямів навчання. 

У цілому, виклики та запити соціокультурного середовища і 
економіки, з одного боку, та різке зростання бажання людей 
здобути знання з різних спеціальностей не виходячи з дому, до-
лучитись до онлайн-курсів, з іншого, сформували потреби доко-
рінної модернізації інформаційних та технологічних засад фун-
кціонування системи вищої освіти. І тому, у багатьох країнах 
Європи та світу онлайн-освіта почала завойовувати ключові по-
зиції на різних рівнях навчального процесу.  

Щодо України, то онлайн-освіта стала однією з інновацій, 
яка з'явилась у нас майже одночасно з аналогічними західними 
ініціативами. Починаючи ж з 2013 р. онлайн-освіта впевнено 
почала входити в український освітній простір. Для реалізації 
потреби щодо отримання віртуального навчання в Україні був 
запроваджений першій проект Prometeus, який дав можливість 
на базі Open edX запустити онлайн-курси. Створили цю про-
граму аспірант Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка І. Примаченко та викладач КПІ А. Молча-
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новський. Без будь-якої фінансової підтримки цей проект за рік 
зміг зібрати понад 150 тисяч користувачів та запропонувати 
більше ніж 30 курсів. 

Тут лише коротко зазначимо, що Prometeus – це поєднання 
великих академічних курсів світових університетів та універ-
ситетів України, що дозволяє отримати сертифікат про закін-
чення курсу. Проте найголовнішим досягненням організаторів 
Prometeus вважають залучення до співпраці українських уні-
верситетів за підтримки провідних світових університетів. Фа-
ктично організатори цієї платформи переконані, що поєднання 
найкращого від онлайн і офлайн дає ефективну можливість: 
залучення кваліфікованих викладачів; швидко створювати і 
поширювати найбільш сучасні навчальні програми; дозволяє 
студентам отримувати індивідуальні консультації та проводити 
фінальний контрольний іспит.  

Продовжила цю традицію онлайн-освіти академічного типу 
українська платформа EdEra в 2014 р., в якій вдало були поєд-
нані інтерактивні лекції, конспекти, книги, домашні завдання, 
іспити, можливість спілкування з викладачами. Ще один проект 
EDUGET з'явився в 2015  р. за участі двох українських інвесто-
рів, які звернули увагу на те, що онлайн-освіта може бути якіс-
ною та перспективною для бізнесу в Україні. У цій програмі на-
голос робився на тому, що в ній можна знайти лекції з різних 
предметів від викладачів-практиків. І все це свідчить про те, що 
професійно-орієнтований підхід покликаний допомогти корис-
тувачам постійно оновлювати свої практичні знання та залиша-
тися затребуваними на ринку праці. 

Серед наочних прикладів дієвої відповіді на запити часу 
української системи вищої освіти є, зокрема, те, що на філософ-
ському факультеті Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка був запропонований та вже понад два роки 
функціонує підготовлений викладачами курс відеолекцій із фі-
лософії для гуманітарних спеціальностей (свідоцтво на авторсь-
ке право № 6128 від 14.08.2015 р.) та курс відеолекцій з філосо-
фії для природних спеціальностей (свідоцтво на авторське право 
№6129 від 14.08.2015 р.), які розміщені на створеному наукови-
ми співробітниками філософського факультету інтернет-порталі 
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дистанційного навчання аспірантів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка72. 

У системі вищої освіти України типовими проблемами ви-
кладання філософських та політологічних дисциплін постають: 
 суттєво обмежений ліміт часу для навчальних філософсь-

ких, політико-філософських та культурологічних курсів, які 
спрямовані на формування загальних і спеціальних/фахових 
компетентностей;  
 великі за чисельністю лекційні групи (80–150 студентів) та 

групи практичних занять (25–30 студентів); 
 низька продуктивність роботи студентів на лекціях; 
 переобтяженість викладача та студента супровідною папе-

ровою документацією, оформлення якої здійснюється за раху-
нок навчального часу; 
 комунікація студентів із викладачем лише в усній формі. 
На нашу думку, продуктивним інструментом розв'язання ви-

щеописаних проблем є застосування електронного навчання. 
Високу ефективність може мати, на наш погляд, програмний про-
дукт відкритого коду Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment).  

Головною метою створення та впровадження системи елект-
ронного навчання філософського факультету є підвищення нау-
ково-методичного рівня організації навчального процесу, під-
вищення якості та ефективності освіти, гармонізація вітчизняної 
освіти з міжнародним освітнім простором. 

На основі нашого досвіду практичного застосування програ-
много продукту Moodle протягом 2014–2016 рр. у процесі ви-
кладання філософських та культурологічних дисциплін для ас-
пірантів та студентів Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка гуманітарних та природничих спеціаль-
ностей можна сформулювати наступні позитивні можливості 
електронного навчання: 
 підвищення продуктивності лекційних занять шляхом попере-

днього розміщення матеріалів лекції на електронній сторінці курсу; 

                                                 
72 Інтернет-портал дистанційного навчання аспірантів та здобувачів. 
URL: www.phdprogramme.univ.kiev.ua:8080.   
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 авторизований та керований викладачем доступ до змісту 
навчального курсу, створення персональних облікових записів 
методом самореєстрації; 
 контроль навчальної активності кожного студента; 
 проведення онлайнових тестових завдань із заданим часом, 

кількістю спроб та методом оцінювання, автоматизована систе-
ма оцінювання; 
 автоматичне формування списків студентів, академічних 

груп, журналів оцінок; 
 поліпшення умов самостійної роботи студента шляхом роз-

міщення електронних посилань та електронних версій рекомен-
дованої навчальної та наукової літератури; 
 активізація комунікації між студентами та викладачем у 

формі створення електронних форумів, надсилання персональ-
них і групових повідомлень, коментування виконаних завдань; 
 вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти. Навчальні матеріали та уся інформація про навчання 
студентів зберігаються на сервері необмежено, створюється ма-
сив статистичної інформації для подальшого аналізу.  

Найбільш ефективним та доцільним є застосування електро-
нного навчання як допоміжного інструменту. 

У 2016 р. на базі філософського факультету Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка був створений 
веб-портал "Система електронного навчання філософського фа-
культету" (www.e-philosophy.kiev.ua)73. 

За останні роки у межах системи електронного навчання філо-
софського факультету було впроваджено 17 навчальних курсів. 
Проект стандарту застосування електронного навчання у 

процесі викладання філософських та політологічних дисциплін  
Система електронного навчання використовується як допо-

міжний інструмент. 
Для кожної дисципліни та викладача створюється окрема 

сторінка. 

                                                 
73 Система електронного навчання філософського факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. URL: www.e-philosophy.kiev.ua  
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Доступ до електронної сторінки курсу надається студентам 
виключно на період теоретичного навчання, який визначений 
графіком навчального процесу. 

Для здійснення першого доступу до електронної сторінки ди-
сципліни кожен студент повинен здійснити процедуру самореє-
страції на сторінці системи електронного навчання філософсь-
кого факультету шляхом надання необхідної інформації. 

Електронна сторінка дисципліни містить наступні компо-
ненти: 
 інформація про викладача (у тому числі контакти)  
 робоча навчальна програма дисципліни; 
 матеріали для підготовки до лекцій; 
 допоміжний навчальний матеріал (електронні версії підру-

чників, навчальних посібників, презентації тощо).  
Методика проведення лекцій 
Лекційні заняття проводяться у формі розгорнутого коментаря 

до розміщених на електронній сторінці дисципліни теоретичних 
матеріалів, існуючих сучасних підручників, навчальних посібни-
ків, наукових монографій, статей, іншої наукової інформації.  

Важливою умовою ефективності лекційних занять є попереднє 
самостійне ознайомлення студентами з матеріалами до лекції, 
проведення якої планується за поточним розкладом, за допомо-
гою системи електронного навчання філософського факультету.  
Методика проведення семінарських занять 
Семінарські заняття проводяться у формі презентацій студе-

нтами виконаних навчальних завдань та їх обговорення в акаде-
мічній групі (групах). 

Основними видами роботи на семінарських заняттях є підго-
товка електронної презентації, що присвячена відповіді на одне з 
питань семінарського заняття/самостійної роботи студентів, усна 
доповідь у формі коментаря до підготовленої в електронному ви-
гляді презентації, змістовні доповнення до презентацій та допові-
дей, що винесені для опрацювання на семінарському занятті.  

Презентація являє собою самостійно підготовлений студен-
том текстовий та/або графічний та/або візуальний матеріал, який 
відображає відповідь на одне із запитань до семінарського за-
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няття/самостійної роботи студентів на основі запропонованої 
навчальної та науково-методичної літератури. 

Студенти повинні надіслати не пізніше 15-00 робочого дня, 
який передує встановленому розкладом часу проведення семі-
нарського заняття, на спеціально створену адресу електронної 
пошти викладача, який проводить семінарське заняття, електро-
нну презентацію, присвячену розкриттю змісту одного із запи-
тань семінарського заняття.  

Викладач, який проводить семінарські заняття, створює орга-
нізаційні умови для опрацювання студентами усіх запитань, що 
винесені на семінарське заняття/ самостійної роботи студентів. 

Презентації, які надіслані з порушенням терміну подання, не 
оцінюються. У журнал обліку поточної успішності студентів 
виставляється позначка "0". 

У разі відсутності студента на семінарському занятті без по-
важних причин, надіслана ним презентація не оцінюється.  
У журнал обліку поточної успішності студентів виставляється 
позначка "Н". 

У разі виявлення академічного плагіату, надіслана студентом 
презентація не оцінюється. У журнал обліку поточної успішнос-
ті студентів виставляється позначка "0". 
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Розділ 3 
 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
"НАУКОВОГО КОМУНІЗМУ" В СРСР  

ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК СТВОРЕННЯ 
СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАПРЯМУ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИКИ  

В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 
Розглядаючи питання становлення та розвитку, а також знач-

ної трансформації процесу запровадження і викладання суспіль-
но-політичних, а зрештою, і суто політичних дисциплін на філо-
софському факультеті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, аналізуючи характер та причини тих 
радикальних змін, що відбулися протягом останнього півстоліт-
тя з ідейно-теоретичними, методологічними, ідеологічними і 
світоглядними засадами і приписами політичних наук (так само, 
як їх структурно-функціональним забезпеченням у межах та за 
допомогою системи вищої освіти), нагадаємо, що дослідники 
університетської історії виокремлюють два великі, окремі, 
принципово відмінні один від одного, етапи.  

І це, безсумнівно, повністю зумовлено історією України 
ХХ ст. Перш за все, панівним суспільним ладом, типом соціаль-
но-економічної моделі, геополітичною ситуацією і тенденціями 
в міжнародних відносинах, характером політичного режиму і 
роллю ідеології за часів СРСР та української державної незале-
жності. Відповідно – особливостями запитів та вимог чинних на 
той чи інший час інститутів політичної влади і суспільно-
політичної системи до системи вищої освіти.  

Отже, перший етап – викладання політичних дисциплін як 
структурно та інституційно побудований самостійний чи окре-
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мий процес фахової освіти – окреслюється хронологічно-типово 
так: "Кафедра політичних наук була створена 1963 року як ка-
федра наукового комунізму для забезпечення викладання в уні-
верситеті наукового комунізму (соціально-політичної теорії ма-
рксизму) – загальнообов'язкової на той час навчальної дисцип-
ліни". З часом на її базі були сформовані дві нові – кафедра нау-
кового комунізму гуманітарних і кафедра наукового комунізму 
природничих факультетів. "З відкриттям на початку 70-х років 
ХХ ст. на філософському факультеті спеціальності "Науковий 
комунізм" з кафедри наукового комунізму гуманітарних факу-
льтетів виокремилась кафедра наукового комунізму філософсь-
кого факультету, яка забезпечувала навчальний процес на цій 
спеціальності"74. Або ж – як виняток – більш персоналізовано та 
деталізовано наступним чином: "У 60-х роках ХХ століття як 
навчальна дисципліна у вузах СРСР та УРСР був уведений курс 
наукового комунізму. В університеті ім. Т. Г. Шевченка кафедра 
наукового комунізму була створена у 1963 р. і до 1972 р. її очо-
лював доктор історичних наук, професор Й. Д. Ремезовський, а з 
1972 р. – доктор філософських наук, професор В. Г. Антоненко. 
У 1978 р. кафедру наукового комунізму було поділено на дві – 
кафедру наукового комунізму гуманітарних факультетів, яку 
очолив професор В. Г. Антоненко, і кафедру наукового комуні-
зму природничих факультетів, яку очолив доктор історичних 
наук, професор В. П. Хижняк. У 1960-ті рр. кафедра займалась 
розробкою наукової проблеми "Ленінській етап у розвитку нау-
кового комунізму", підсумком якої було проведено у 1969 р. 
першої міжвузівської конференції з наукового комунізму на од-
нойменну тему, а також видання колективної монографії "Ле-
нінській етап у розвитку наукового комунізму" (К., 1969)"75. 

                                                 
74 Філософський факультет (документи та матеріали) / за ред. д-ра філос. 
наук, проф. А. Є. Конверського. Київ, 2004. С. 302; Політологія: освітньо-
професійний комплекс: напрям підготовки 030104 – "Політологія" спеціа-
льність – "Політологія" (6.030104; 7.040301; 8.040301) : навч. посіб. Київ, 
2007. С. 16. 
75 Ґенеза філософський студій у Київському університеті. 2-ге вид. : моногр.  
/ авт. кол.: Л. В. Губерський, А. Є. Конверський, І. В. Бичко, І. В. Огородник та 
ін. Київ, 2010. С. 278. 
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Для більш глибокого й адекватного розуміння історичної, су-
спільно-політичної ситуації, тобто причин виникнення в суспі-
льствознавстві такого напряму, як "науковий комунізм", усвідо-
млення мотивації його появи як обов'язкової дисципліни в сис-
темі вищої освіти СРСР та України, відповідно – запровадження 
окремої фахової спеціалізації у структурі філософських факуль-
тетів для підготовки кадрів з теорії соціалістичного і комуністи-
чного будівництва, теоретичного/наукового осмислення і про-
гнозного бачення їх актуальних проблем, суперечностей, страте-
гії, нагальних завдань, що, нарешті, передбачало і кваліфіковане 
забезпечення агітаційно-пропагандистської роботи серед грома-
дян країни76, варто зазначити декілька суттєвих моментів.  
Перший. Запровадження у структурі вищої освіти в СРСР 

окремої дисципліни "Науковий комунізм" ситуаційно пов'язу-
ють із так званою хрущовською відлигою початку 60-х рр. 
ХХ ст. А саме: необхідністю, з одного боку, подолання суттєвих 
недоліків викладання основ філософії, історії КПРС, соціально-
політичних знань (зокрема, соціологічних та економічних, що 
здатні пояснювати різноманітні аспекти та проблеми, загальні 
процеси та закономірності функціонування та розвитку соціуму 
та сучасної світосистеми), яке нерідко характеризувалися низь-
ким професійним рівнем суспільствознавців і науковців, догма-
тизмом (на кшталт релігійних, хоча й суто світських філософсь-
ко-світоглядних вірувань/переконань), ідейно-теоретичним ар-
хаїзмом чи рудиментарністю, начотництвом та примітивізмом 
лекційного матеріалу (чим нерідко грішила певна частина про-
фесури та проти чого приховано протестували критично мислячі 
студенти й молоді викладачі); асоціювалося із тоталітарною до-
бою "культу особистості" (Й. Сталіна), жорсткими приписами 
партійної пропаганди і навчальної літератури (славнозвісний 

                                                 
76 Новації (включно зі створенням профільних кафедр) стосувалися не лише 
ВНЗ, але і науково-дослідних інститутів (наприклад, Інститути філософії  
АН СРСР та окремих республік, Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС 
та ін.), системи партійних органів і партійно-просвітницької роботи (загально-
союзна та республіканські партійні школи, університети марксизму-ленінізму, 
товариства "Знання", ідеологічна діяльність партійних функціонерів різного 
рівня, інститути підвищення кваліфікації викладачів та багато іншого). 
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Короткий курс історії ВКП (б), що мав четвертий розділ "Про 
діалектичний та історичний матеріалізм"77, перше видання "Ку-
рсу" 1938 р., а до 1956 р. він із деякими несуттєвими змінами 
був перекладений 67 мовами та мав загальний тираж близько 
43 мільйонів примірників). А з іншого боку, завданнями: "підго-
товки кваліфікованих кадрів для науки та культури"; формуван-
ня у населення та особливо молоді "марксистсько-ленінського 
світогляду та високих громадянських якостей"; потребами мо-
дернізації ідеології, всього механізму її відтворення та поши-
рення (зрозуміло, неможливих без системи освіти), в умовах 
протистояння з "маоїстським викликом" КНР, конфронтації з 
провідними країнами Заходу, різким підйомом антиколоніаль-
ного і національно-визвольного руху (революціями) у країнах 
Азії, Африки, Латинської Америки; ідеологічного протиборства 
та аргументованої, ідейно-теоретично обґрунтованої критики 
"ревізіонізму", "націоналізму", "антирадянізму" тощо, адептами 
та пропагандистами яких вважалися не лише всі так звані сили 
реакції та реваншизму на Заході, але і всі політичні партії та ру-
хи лівого спектра, що не підтримували чи засуджували політику 
СРСР, стратегічні або тактичні програмні документи, ідеологіч-
ні постулати КПРС (а реально – її керівних органів та лідерів).  

Персоніфіковано розробку та введення "наукового комуніз-
му" як базового складника радянського суспільствознавства по-
в'язують із М. Хрущовим, а передусім – впливовим ідеологом у 
Політбюро КПРС М. Сусловим, а також з ініціативністю нового 
покоління філософів, істориків і соціологів – майбутніх впливо-
вих науковців та керівників провідних наукових академічних 
інститутів – Ю. Францевим, М. Руткевичем, О. Ковальовим, 
академіками-суспільствознавцями П. Федосєєвим та О. Румян-
цевим. Для них "науковий комунізм" уявлявся чимось на кшталт 
                                                 
77 Стосовно цього сучасні оцінки є повністю справедливими, оскільки підкрес-
люють, що четвертий розділ Короткого курсу історії ВКП(б) ("Про діалектич-
ний та історичний матеріалізм"), який був написаний Й. Сталіним, "зобов'язу-
вав за його життя ставитися до його положень як до символу віри, але ця праця 
через її жахливу порівняно з "першоджерелами" банальність не могла слугува-
ти марксистським філософським богослов'ям і була негайно забута після смер-
ті "класика". Див.: Попович М. Про філософську культуру країни на ім'я 
"СРСР". Філософська думка. 2009. № 3. С. 8. 
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"теорії змін соціалістичного суспільства", соціологічна наука 
"без соціологічної фактології, але з прогнозом найближчого 
майбутнього. Це, на їхню думку, було те, що потрібно знати про 
радянське суспільство, щоб брати участь в остаточному його 
перетворенні на комуністичне. Не дарма ж у Третій програмі 
партії, прийнятій на XXII з'їзді КПРС 1961 р., було дано, нареш-
ті, розгорнуте визначення комунізму"78. Для дослідників полі-
тичної науки, а також тих, хто не знайомий з історією і постула-
тами радянської партійної доктрини, нагадаємо, що останнє 
роз'яснення, яке було офіційно задекларовано від імені КПРС, 
дано в "Новій редакції" Програми партії. Вона була прийнята за 
часів початку перебудови в СРСР XXVII з'їздом у 1986 р. і оп-
тимістично-утопічно та абстрактно-гуманістично проголошува-
ла: "Комунізм – це безкласовий суспільний лад з єдиною загаль-
нонародною власністю на засоби виробництва, повною соціаль-
ною рівністю всіх членів суспільства, де разом зі всебічним роз-
витком людей виростуть і продуктивні сили на основі науки і 
техніки, що постійно розвиваються, всі джерела суспільного ба-
гатства поллються повним потоком і здійсниться великий прин-
цип "Від кожного – за здібностями, кожному – за потребою". 
Комунізм – це високоорганізоване суспільство вільних і свідо-
мих трудівників, в якому утвердиться громадське самовряду-
вання, праця на благо суспільства стане для всіх першою життє-
вою потребою, усвідомленою необхідністю, здібності кожного 
будуть застосовуватися з найбільшою користю для народу"79. 

А загалом, для адекватної оцінки причин появи "наукового 
комунізму" як галузі суспільствознавства та обов'язкової навча-
льної дисципліни треба пам'ятати, що на початку 60-х "запит на 
політичну науку йшов у Радянському Союзі "зверху", від осіб, 
тісно пов'язаних з політичною практикою" (інтереси членів Пре-
зидії ЦК КПРС, ідеї та переконання молодих науковців та ініці-
ативних консультантів апарату ЦК КПСР, а в майбутньому ви-

                                                 
78 Цит. за: Сечнев А. Против антисоветской идеологии маоцзэдунизма. Зачем 
в СССР был создан научный коммунизм и как он стал оружием против Китая. 
URL: https://lenta.ru/articles/2015/08/08/sciencecommunism/ 
79 Материалы ХХVІІ съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
Москва, 1986. С. 138. 
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датних учених-політологів, наприклад Р. Шахназарова та 
Ф. Бурлацького, який брав участь у підготовці нової – 1961 р. – 
партійної програми). І мова насамперед "ішла про глобальні 
зміни в усьому державному соціальному і політичному житті",  
а "для цього потрібна була наука, яка обґрунтувала б перетво-
рення" "диктаторської, прокультовської, тоталітарної держави" 
сталінської доби "на сучасну цивілізовану, демократичну"80. 

Вихідним адміністративним імпульсом у процесі появи "нау-
кового комунізму" російські та деякі західні дослідники (зокре-
ма, Пол Картер) вважають виступ М. Суслова на Всесоюзній 
нараді завідувачів кафедр суспільних наук 30 січня 1962 р., де 
він, зокрема, проголосив: "Чи не треба доручити міністерству 
вищої освіти та інститутам академії наук, філософії, історії, еко-
номіки, академії суспільних наук при ЦК КПРС із залученням 
кафедр практично зайнятися зараз ретельною підготовкою до 
викладання у вишах самостійних курсів основ наукового кому-
нізму, розробкою програм курсу і підготовкою підручника"81. 

Остаточним адміністративним кроком щодо офіційного за-
провадження навчального курсу наукового комунізму став наказ 
Міністерства освіти від 27 червня 1963 р.: "Введення у вишах 
СРСР курсу основ наукового комунізму". На цей предмет у сітці 
занять відводилося 70 годин.  
Друге. Незважаючи на нібито тоталітарність радянської сис-

теми управління та політичного режиму, всевладдя партійних 
структур, все ж вважати, що дисципліна "Науковий комунізм" 
легко, без проблем "увійшла в життя" системи вищої школи, 
стрімко набула інституційної підтримки для реалізації завдань 
щодо запровадження та підтримки процесу викладання на філо-
софських факультетах або як галузі наукових досліджень у 
структурі суспільствознавчих науково-дослідних інститутів, бу-
ло б помилковим. Бо в перші роки після введення в систему під-
готовки фахівців з вищою освітою, цей навчальний курс – вна-

                                                 
80 Воробьев Д.М. Политология в СССР: Формирование и развитие научного 
сообщества. Полис. 2004. №  4. С. 170. 
81 Цит. за: Сечнев А. Против антисоветской идеологии маоцзэдунизма. Зачем 
в СССР был создан научный коммунизм и как он стал оружием против Китая. 
URL: https://lenta.ru/articles/2015/08/08/sciencecommunism/ 
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слідок зняття М. Хрущова, неготовності працівників гуманітар-
них кафедр вишів викладати "нове та по-новому" суспільно-
політичне знання (тобто нездатності читати студентам пере-
осмислений марксизм відповідно до викликів та запитів нової 
доби) та, особливо, майже неприхованого опору з боку корпусу 
ортодоксальних викладачів курсу історії КПРС82 – як загально-
обов'язкова навчальна дисципліна "перебував у нестійкому ста-
новищі, навіть обговорювалася можливість його скасування". 
Тому лише про рубіж "1967 року можна сміливо говорити, що 
дисципліна закріпилася". Про таке однозначно свідчить поста-
нова ЦК КПРС "Про заходи щодо подальшого розвитку суспі-
льних наук і підвищення їх ролі в подальшому комуністичному 
будівництві" (1967), яка фактично затвердила в системі вищої 
освіти викладання курсу "Основи наукового комунізму", спри-
йнятого як своєрідна "матриця суспільних наук взагалі і філо-
софії зокрема"83.  
Третє. За радянських часів структура марксистського суспі-

льствознавства нерідко типово пояснювалася покликаннями на 
праці В. І. Леніна. Особливо – "Карл Маркс" і "Три джерела і 
три складники марксизму", де він сформулював ідейно-

                                                 
82 Одна з основних причин цього, окрім ментально-психологічних або ідеоло-
гічно-світоглядних чинників, що живили радянську ортодоксію і догматизм, 
полягала в тому, що такі дисципліни, як "Історія партії" та "Науковий кому-
нізм", від самого початку тематично дублювали одна одну. І перш за все тому, 
що їх джерельною базою слугували праці засновників марксизму, програми 
комуністичної партії, постанови її керівних органів, матеріали з’їздів, виступи 
партійних лідерів. Серед викладацького складу вишів така ситуація (та ще за 
умов різкого "переформатування" правлячої політичної еліти у країні, швид-
ких змін партійних настанов та безперервних ідеологічних кампаній), а також 
враховуючи відсутність у багатьох з його представників професійної філософ-
ської освіти, вільного та творчого мислення, навичок застосування методології 
філософського пізнання, таким чином, необхідної кваліфікації до історико-
філософського аналізу, здібності науково-творчого розуміння та інтерпретації 
суті, ідейно-теоретичного змісту, а головне – прогностичного і суспільно-
політичного значення навіть першооснов марксистської теорії, породжували 
враження випадковості та суб’єктивізму в офіційному запроваджені згори но-
вої соціально-політичної дисципліни і наукової галузі у суспільствознавстві. 
83 Сечнев А. Против антисоветской идеологии маоцзэдунизма. Зачем в СССР 
был создан научный коммунизм и как он стал оружием против Китая. URL: 
https://lenta.ru/articles/2015/08/08/sciencecommunism/ 
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теоретичні витоки та базові елементи (ключові структурні галу-
зі-напрями) марксистського вчення про всесвітньо-історичний 
процес, суспільне життя, висловив ідеї щодо подальшого його 
розвитку і концептуального облаштування. І фактично така мо-
дель теоретичної тріади шляхом введення та розробки "науково-
го комунізму" була остаточно сформована на середину 60-х рр. 
ХХ ст. Ось, зокрема, смислове роз'яснення в одному з посібни-
ків уже початку періоду "перебудови": "Марксизм-ленінізм яв-
ляє собою цілісну і струнку систему філософських, економічних 
і соціально-політичних поглядів, що відображають об'єктивні 
закономірності розвитку світу і слугує дієвою духовною зброєю 
революційного перетворення суспільного життя на комуністич-
них засадах. Відповідно до цього, він включає в себе три основ-
ні тісно взаємопов'язані, що одна одну доповнюють, і в той же 
час відносно самостійні частини – філософію діалектичного та 
історичного матеріалізму, марксистсько-ленінську політичну 
економію і науковий комунізм"84. 

Логіка такої інтерпретації витоків та статусу "наукового ко-
мунізму" у структурі марксистського суспільствознавства пере-
творювалася у 60-х рр. минулого століття на парадигмальну. 
Про що свідчать навіть назви публікацій. Зокрема, видатного 
українського й російського філософа, який, як визнають багато 
дослідників, дав "початок Київській школі філософів", завідува-
ча кафедр філософії НТУ "КПІ" та КНУ імені Тараса Шевченка 
(1958–1962 рр.), директора Інституту філософії АН УРСР, а по-
тім Інституту філософії АН СРСР, академіка АН УРСР та член-
кореспондента АН СРСР85 П. В. Копніна: "Науковий комунізм – 
складова частина марксизму-ленінізму"86. Додатково зі специфі-
кою морально-психологічної атмосфери, адміністративними та 
ідеологічними реаліями діяльності впливових радянських філо-
софів можна ознайомитися у статтях сучасних українських нау-

                                                 
84 Тадевосян Э.В. Проблемы научного коммунизма : учеб. пособ. для ун-тов 
марксизма-ленинизма. Москва, 1986. С. 12–13. 
85 Філософський енциклопедичний словник. С. 302–303. 
86 Копнін П.В. Науковий комунізм – складова частина марксизму-ленінізму. 
Київ, 1963. 43 с. 
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ковців87. Причому треба пам'ятати, що процес запровадження 
"наукового комунізму" в систему суспільствознавства в СРСР 
охопив не лише ВНЗ. Так, розповідаючи про роль П. В. Копніна 
як видатного філософа, організатора філософської науки та ре-
форматора структури Інституту філософії АН України, 
П. Йолон зокрема зазначив: "Павло Васильович розпочав з того, 
що скасував відділи діалектичного та історичного матеріалізму, 
офіційно мотивуючи своє рішення тим, що діалектичний та іс-
торичний матеріалізм є навчальними дисциплінами, тому розви-
вати їх – завдання вишівських філософів. Насправді їх скасу-
вання дало новому директорові змогу зменшити питому вагу 
кон'юнктурної тематики у наукових планах, розв'язати кадрові 
питання, вивільнити фінансові та штатні ресурси й спрямувати 
їх на зміцнення інших, повноцінних, а головне – нових дослід-
ницьких напрямків. Це було нелегке рішення, прийняття якого 
за тих умов вимагало чимало мужності. Щоб якось урівноважи-
ти ситуацію, Копнін створив відділ філософських питань будів-
ництва комунізму. Це мудре рішення стало пречудовим контр-
аргументом проти ідеологічних нападок і дало можливість пра-
цевлаштувати тих наукових співробітників, які спеціалізувалися 
на суспільно-політичній проблематиці, …вдалося швидко від-
новити нормальний морально-психологічний клімат у колекти-
ві… У підсумку в колективі виробився свого роду імунітет про-
ти будь-якого роду інтриг, який забезпечив здорову робочу ат-
мосферу на наступні роки"88. 
Четверте. Як було зазначено вище, науковий комунізм як 

галузь досліджень, а також навчальна дисципліна (для фахової 
освіти комплекс нормативних курсів і спецкурсів) послугував 
"матрицею", тобто вихідною та системотвірною метамоделлю 
або напрямом суспільствознавчого, соціально-політичного пі-
знання, знання, концептуалізації. І сталося це тому, що, по-
перше, на основі загального курсу або дисципліни "Науковий 
комунізм" майже із самого початку утворилося декілька окре-

                                                 
87 Попович М. Про філософську культуру країни на ім'я "СРСР". С. 5–15;  
Йолон П. Павло Копнін та українська філософська думка. Філософська думка. 
2009. № 3. С. 53–70. 
88 Йолон П. Павло Копнін та українська філософська думка. С. 60. 
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мих тематичних блоків, а у структурі його як нової соціально-
політичної галузі науки сформувалося декілька основних дослі-
дницьких напрямів, для чого в кадровому плані у деяких прові-
дних університетах Радянського Союзу були створені спеціальні 
кафедри та розпочата підготовка фахівців як для СРСР, так і ін-
ших країн ("соціалістичних" та "соціалістичної орієнтації").  

По-друге, цей предмет та науковий напрям, у поєднанні з та-
кими комплексними галузями наук (відповідно, на різноманіт-
них факультетах ВНЗ – навчальних дисциплін, курсів, спецкур-
сів тощо), як "Політична економія" та "Марксистсько-ленінська 
філософія" (тобто "Діалектичний та історичний матеріалізм", 
або ж, якщо вкрай лаконічно, за основним змістом: філософсь-
ка матеріалістична теоретична модель й обґрунтування най-
більш загальних закономірностей розвитку природи, пізнання, 
суспільного буття та свідомості, включаючи інші складники, 
тематику та проблематику, перш за все, таку багатовимірну і 
масштабну галузь, як історія філософської та суспільно-
політичної думки) перетворився в СРСР та ряді інших країн 
"соціалістичного табору" (головним чином – НДР, Польщі, Че-
хословаччині, Болгарії) на метанарацію. Зазначимо також, що 
протягом 70-х – першої половини 80-х рр. минулого століття 
чимало громадян соціалістичних країн і країн соціалістичної 
орієнтації (Латинська Америка, Азія, Африка), що розвивають-
ся, навчалося на філософських факультетах (відділення чи 
окремий напрям фахової підготовки), отримувало дипломи за 
спеціалізацією "Науковий комунізм". 

Вона ж, як відомо, є не просто парадигмою чи визнаною єди-
но правильною багатьма науковцями теоретичною моделлю, а є 
концепцією, "що претендує на універсальність, домінування в 
культурі та "легітимує" знання, різні соціальні інститути, певний 
спосіб мислення", а також ідеологію, що "нав'язує суспільству й 
культурі в цілому комплекс ідей", "обмежуючи, упорядковуючи 
та контролюючи, як, зрештою, і "здійснюючи" насильство над 
людиною та її свідомістю"89. До речі, іронія діалектики розвитку 

                                                 
89 Коротченко Е.П. Метанаррация. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 
2001. С. 459. 
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цивілізації у наші часи – як свідчить багато аналітичних матері-
алів західних науковців, політичних експертів та публіцистів – 
виявляється в тому, що щось симптоматично подібне відбува-
ється з лібералізмом (як симбіозом політичної ідеології та філо-
софії, а також приписів економічної теорії), яскравим маніфес-
том якого стала всесвітньовідома програмна стаття Френсіса 
Фукуями "Кінець історії?", що була опублікована у США в 
1989 р. та менш ніж за рік видана у перекладі в СРСР. 
П'яте. Характерними ознаками початкового ("науково-кому-

ністичного") етапу у формуванні політичних досліджень, їх тео-
ретико-методологічних засад, в аспектах праці викладачів філо-
софського факультету Київського університету та здійснення 
ними процесу викладання тих дисциплін, що розкривають сут-
ність фундаментальних уявлень про політичні феномени та про-
цеси, їх інституційні виміри, структурно-функціональні особли-
вості, прикладні та актуальні проблеми політичної діяльності, 
культури та свідомості тощо, можна визнати те, що навчальні 
програми і плани (а також кількість відведених на них годин), 
предмет, тематична структура, ідейно-теоретичні наголоси, про-
блематика курсу наукового комунізму і т. п. фактично повністю 
визначалися централізовано, уніфіковано, стандартизовано. 
Тобто Міністерством освіти СРСР (за наявності контролю з боку 
ЦК КПРС) та запроваджувалися відповідними республіканськи-
ми структурами, які, безумовно, були лише адміністративним 
"передавальним механізмом", інституціоналізованим інструмен-
том для втілення змісту "єдино правильних", а зазвичай – орто-
доксальних, ідейних та концептуальних приписів філософії мар-
ксизму, необхідних і актуальних, часто кон'юнктурних на той чи 
інший час, настанов марксистсько-ленінської партійної ідеології 
через розгалужену систему вищої освіти. Безсумнівно, все це 
суттєво впливало на підготовку фахівців у царині соціально-
політичних наук. 

Причому аналогічну оцінку можна дати не лише ситуації із 
забезпеченням навчального процесу при викладанні курсів соці-
ально-політичних дисциплін для спеціальності/спеціалізації 
"Науковий комунізм" на будь-якому філософському факультеті 
(або відділенні, як це було в МДУ імені М. В. Ломоносова), але 
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й багатьом іншим дисциплінам, що читалися для студентів усіх 
гуманітарних чи природничих факультетів університетів чи ін-
ститутів, інших вищих навчальних закладів – які усі, без винят-
ку, були, хоча і за різним галузевим підпорядкуванням (напри-
клад, Збройних сил чи КДБ), проте за своїм статусом лише дер-
жавними, – підручниками, посібниками, різноманітними хрес-
томатіями90, повними або вибраними зібраннями творів, окре-
мими виданнями праць "засновників марксизму", різноманітною 
методичною літературою (базовими програмами навчальних 
курсів, планами семінарських занять, методичними рекоменда-
ціями/порадами). До речі, те ж саме відбувалося і з курсами 
"Філософія", "Історія КПРС", "Політична економія" (капіталіз-
му/соціалізму) як для фахової, так і неспеціалізованої освіти.  

А загалом, у період 60-х – середини 80-х рр. ХХ ст. у країні 
тиражувалися лише рекомендовані, а насправді – нормативно 
затверджені, фактично дозволені міністерствами (зокрема, Міні-
стерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР) абсолю-
тно типові, переважно російськомовні видання, що готувалися 
авторським колективом, зазвичай на чолі з академіками  
АН СРСР (визнаними державними інституціями фахівцями в 
галузі філософських та соціальних наук). Потім такі підручники 
нерідко перекладалися мовами титульних народів республік Ра-
дянського Союзу або країн соціалістичної співдружності. 

Найяскравіший приклад – це підручник за редакцією акаде-
міка П. М. Федосєєва (1955–1962 – директор Інституту філосо-
фії АН СРСР; 1962–1965 – академік-секретар Відділення філо-
софії Академії наук СРСР;  1962–1967 і в 1971–1988 – віце-
президент АН СРСР, що курирував гуманітарний блок; 1967–
1973 – директор Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС 
(період функціонування 1921–1991), який з доповненнями пере-
видавався протягом близько 20 років. Зокрема, один із варіантів 
його перекладного поширення – це посібник "Науковий кому-
нізм" київського видавництва "Вища школа" в 1980 р. 

                                                 
90 Наприклад, одні з перших спеціалізованих для курсу наукового комунізму 
видання: Маркс Карл, Энгельс Фридрих и Ленин Владимир Ильич. О научном 
коммунизме. Изд. 2-е. Москва, 1965; К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін Про 
науковий комунізм. 2-ге вид., зі змін. і доп. Київ, 1965. 
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Серед підручників, навчальних посібників, методичної літе-
ратури для забезпечення курсу викладання наукового комуніз-
му, що були видані за часів УРСР (а нині майже зникли з фондів 
бібліотек) та авторами яких у тому числі були провідні науковці 
та викладачі філософського факультету Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, можна згадати такі: Фіногє-
єв С. Г. Творчий розвиток комуністичними і робітничими парті-
ями марксизму-ленінізму в сучасних умовах. Київ, 1961; Науко-
вий комунізм. Київ, 1970; Гаєвський Б. А., Колобкова В. В., Ре-
мезовський Й. Д. Розвиток наукового комунізму в сучасних 
умовах. Київ, 1972; Науковий комунізм. Київ. Вип. 1. 1973; Ре-
мезовський Й. Д. Антикомунізм – головна ідейно-психологічна 
зброя імперіалізму. Київ, 1974; Науковий комунізм. Київ. 
Вип. 2. 1974; Науковий комунізм (семінарські заняття) : навч. 
пос. для вузів / гол. ред. проф. Ремезовський Й. Д. Київ, 1975; На-
уковий комунізм у системі суспільних наук / Й. Д. Ремезовський, 
О. В. Лазоренко. Київ, 1978; Науковий комунізм / П. М. Федосєєв. 
Київ, 1980; Научный коммунизм в системе общественных наук  
/ В. С. Пазенок, Н. Г. Кириченко. Киев, 1980; Критика антимарк-
систских концепций в курсе научного коммунизма / редкол.: 
В. Г. Антоненко, Н. Г. Кириченко. B. C. Пазенок. Киев, 1985; 
Научный коммунизм : словарь / редкол.: Антоненко В. Г. (пред.) 
и др. Киев, 1985; Научный коммунизм : методика комплекс. 
изуч. вуз. курса: Темы 1–15: / М-во высш. и сред. спец. образо-
вания УССР, Упр. обществ. наук, Учеб.-метод. каб. по высш. 
образованию [В. Д. Бабкин и др.]. Киев, 1988; Научный комму-
низм : методика комплекс. изуч. вуз. курса: Темы 16–30 / М-во 
высш. и сред. спец. образования УССР, Упр. обществ. наук, 
Учеб.-метод. каб. по высш. образованию [В. Г. Антоненко и др.]. 
Киев, 1988; Научный коммунизм : нагляд. пособия и методика 
их использ. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Упр. 
обществ. наук, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Ин-т 
повышения квалификации преподавателей обществ. наук при Ки-
ев. ун-те [Составители А.В. Александрова и др.]. Киев, 1988; На-
учный коммунизм : курс лекцій / Н. И. Сазонов, А. А. Мамалуй, 
Н. Ф. Николаевский и др. Харьков, 1988. 
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А взагалі, загальна тенденція з видавництва суспільно-
політичної літератури була такою, що розширення кола авторів, 
які писали підручники чи посібники, тим самим могли опублі-
куватися, почалося лише з кінця 70-х рр., тоді як видавницький 
бум та поява серед них багатьох нових імен припав на період 
після проголошеної "перебудови", починаючи з другої половини 
80-х рр.91. Процес же їх підготовки та видання припинився на 
рубежі 1990–1991 рр. в умовах наближення розпаду СРСР, руй-
нування радянської економічної і політичної систем ("розвине-
ного соціалізму"), конституційних змін (скасування 6-ї статті 
Конституції СРСР), які, в сукупності, позбавляли КПРС моно-
польного права на "володіння державною владою", лишали не-
заперечного статусу бути "керівною і спрямовуючою силою" у 
країні та бути суддею всіх ідеологічно-світоглядних питань. За 
таких реалій "процес перебудови остаточно дійшов" до скасу-
вання курсу "Науковий комунізм", через запровадження – на 
вкрай нетривалий час – різновидів курсів суспільно-політичних 
дисциплін, а потім заміну всіх їх на курс "Політологія".   
Шосте. Щодо викладацької діяльності працівників філософ-

ського факультету в період 60-х – початку 80-х рр. ХХ ст. то 
треба зазначити те, що вони фактично не мали офіційно схвале-
ної можливості вносити корективи у структуру й навчально-
методичне забезпечення навчального процесу, метанараційну 
марксистську інтерпретацію проблем теорії та практики полі-
тичного життя. Лише деякі "вікна свободи", безсумнівно, у ме-
жах ідейно-теоретичних приписів марксистського вчення та жо-
дним чином не всупереч положенням чинних програмних доку-
ментів правлячої партії, були можливими при підготовці та чи-
танні невеликих (за масштабами тематики та кількістю часу) 
спецкурсів. Як правило, з критичного висвітлення західної (що в 
будь-якому тематичному контексті зазвичай іменувалася "бур-
жуазною") політичної думки. І перш за все – сучасної. Те ж саме 
стосується й інтерпретації чи коментування при викладанні но-

                                                 
91 Див. як приклад далеко не повний перелік навчальної літератури: URL: 
http://biblus.ru/Default.aspx?book=19879j2 
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рмативних чи спеціальних курсів з "актуальних проблем": зару-
біжних ("західних") соціально-політичних учень і концепцій, 
методології соціального та політологічного пізнання, націо-
нально-визвольних, робітничих, соціалістичних та комуністи-
чного рухів, проблем партійного, соціалістичного та держав-
ного будівництва, суспільного/державного управління, інтер-
претації соціально-економічних і суспільно-політичних тен-
денцій і протиріч, критики ідеологічних доктрин сіонізму, 
антикомунізму, націоналізму, висвітлення питань війни та 
миру, демократії та іншого.  

Ось, наприклад, декілька назв праць, що моли б слугувати 
допоміжною (за винятком робіт метрів з історії зарубіжної філо-
софії) літературою для викладачів та майбутніх фахівців із сус-
пільствознавчої проблематики або наукового комунізму: Євдо-
кименко В. Ю. Критика ідейних основ українського буржуазно-
го націоналізму. Київ., 1967; Дмитриев А. В. Политическая со-
циология США : очерки. Ленинград, 1971; Критика современ-
ной буржуазной философии : учеб. пособ. Москва, 1973; Совре-
менное революционное движение и национализм / под. ред. 
В. В. Загладина и Ф. Д. Рыженко. Москва, 1973; Критика совре-
менных буржуазных концепций в курсе научного коммунизма / 
под. ред. А. П. Шептулина, В. С. Александрова, Н. И. Дряхлова, 
Е. С. Троицкого. Пособие для преподавателей. Москва, 1974; 
Критика буржуазних теорій конвергенції капіталізму і соціаліз-
му. Київ, 1974; Критика буржуазной фальсификации национа-
льной политики КПСС. Москва, 1974; Грзал Л., Повов С. Кри-
тика современных буржуазных социологических теорий. Моск-
ва, 1976; Методологические проблемы истории философии и 
общественной мысли. Москва, 1977; Современная буржуазная 
философия : учеб. пособ. / под. ред. А. С. Богомолова, 
М. К. Мельвиля, И. С. Нарского. Москва, 1978; Критика совре-
менных буржуазных и ревизионистских концепций по пробле-
мам строительства социализма и коммунизма. Москва, 1980; 
Советская конституция и мифы советологов. Москва, 1981; 
Критика социально-политических концепций антикоммунизма. 
Киев, 1981; Егоров С. А. Политическая система, политическое 
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развитие, право: Критика немаркситских политических концеп-
ций. Москва, 1983; Критика современных буржуазных и ревизи-
онистских концепций в процессе преподавания научного ком-
мунизма. Ч. I и II. Казань, 1984; Варварцев Н. Н. Национализм в 
обличие советологии (критика современной буржуазной исто-
риографии Украины). Киев, 1984; История политических и пра-
вовых учений (отв. ред. В. С. Нарсесянц). В 5 т. Москва, 1985–
1993; І цей список літератури із суспільно-політичної (за сучас-
ною термінологією – "політологічної") проблематики та темати-
ки, безсумнівно, можна значно розширити. Оперуючи назвою чи 
терміном "політологія", необхідно враховувати те, що він, голо-
вним чином, застосовується для позначення окремої науки й 
навчальної дисципліни в межах інтелектуального пострадянсь-
кого простору, частково східноєвропейського. За традиціями ж 
історії західного наукового співтовариства, наприклад США, 
поняття "політологія" не застосовується. Дисципліна має зага-
льну назву "політичні науки" (political science), а той, хто ними 
займається професійно, – дослідник політики, дослівно – "полі-
тичний учений" (political scientist). 

У контексті наведеної інформації необхідно також зазначити, 
по-перше, що обсяг перекладної літератури з політичних наук, 
соціальної та політичної філософії, теоретичної соціології окре-
мих/секторальних напрямів чи проблематики політологічного 
знання, навіть історії світової політичної думки, особливо 
ХХ ст., становив малий відсоток бібліотек різного рівня підпо-
рядкування та поповнення фондів (від республіканського до 
вишівського і факультетського).   

По-друге, значна кількість тем, проблем і питань, що нині 
вже традиційно належать до курсу чи курсів політичних наук 
(так само, як загального, нормативного курсу політології), на-
самперед проблематика політичної влади, держави, політичної 
системи, класифікації ідеологій, культури, політичної свідомос-
ті, суб'єктів політичного процесу, його соціальних основ та ру-
шійних сил тощо, також викладалися в межах курсу "Філосо-
фія". Він, нагадаємо, був загальнообов'язковим у межах всієї 
системи вищої освіти СРСР та УРСР (усіх факультетів вищих 
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навчальних, а тривалий час і середньо-спеціальних закладів кра-
їни) та структурно складався з двох частин. Друга з них мала 
назву "Історичний матеріалізм" (фактично – це марксистська 
версія "соціальної філософії" з концептуальними елементами 
теорії політики, філософії історії, політичної філософії). 

По-третє, вкрай обмеженою була кількість державних вида-
вництв (за абсолютної відсутності приватних) або їх окремих 
редакцій, що спеціалізувалися на підготовці та тиражуванні 
соціально-політичної чи суспільствознавчої літератури. За ра-
дянських часів невеликою залишалася і чисельність періодич-
них наукових видань – журналів з проблематики філософії або 
суспільно-політичних наук. Тому в 70-х – першій половині 80-
х рр. минулого століття для більшості науковців та викладачів 
ВНЗ опублікувати результати своїх наукових досліджень у фо-
рмі монографій, посібників, підручників, статей, методичних 
розробок, рецензій і т. п. було майже неможливо. Крім того, 
кожен авторський текст (незважаючи на науковий статус його 
автора – викладач без наукового ступеня і звання чи доктор 
наук, професор, академік Академії наук республіки/Союзу) за-
знавав із боку редакторів видань та рецензентів (офіційних,  
а нерідко і так званих чорних) фундаментальних виправлень, 
фактично змушуючи автора переробляти текст, із застосуван-
ням, у тому числі та без всякого сумніву, кон'юнктурного на-
лаштованого "ідеологічного фільтру". 

По-четверте, оцінюючи із сучасних ідейно-теоретичних, іде-
ологічних або світоглядних позицій сутність та суспільне при-
значення такої галузі знання, таким чином, і дисципліни/курсу, 
як "Науковий комунізм", потрібно враховувати ряд принципо-
вих моментів. 

Найважливішим із них можна визнати те, що науковий кому-
нізм не був радянським аналогом того, що в межах західного 
наукового співтовариства зараховують до суто чи "класичних" 
політичних наук. І справа полягає не тільки в його ідеологічній 
ангажованості з боку вкрай лівих чи ортодоксальних соціал-
демократичних переконань, що оформилися у другій половині 
XIX – першій половині ХХ ст. (ідейно та змістовно відтворюю-
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чи головний марксистський припис та оцінку сутності власного 
вчення ще засновниками марксизму, які вважали, що така теорія 
є "ідеологічною наукою та науковою ідеологією"), бо, зазначи-
мо, марксистське вчення явно або приховано орієнтоване на іде-
ологічні настанови/приписи і не відповідає стандартам неанга-
жованого сцієнтизму, що нібито є властивим будь-якому знанню 
про політику. Визначальним тут є те, що напрям такого (марк-
систського) дослідження та навчальна дисципліна, яка отримала 
назву "Науковий комунізм" були значно ширшими та іншими за 
своїм предметним полем і методологічними установками, ніж 
традиційна теорія політики чи ґрунтовна концепція політичних 
явищ та процесів, що претендує на універсальність.  

І такий погляд на предметне поле, структуру, науково-
пізнавальні, політико-ідеологічні та світоглядні функції науко-
вого комунізму сформувався ще на самому початку розробки та 
запровадження його як наукової галузі та нормативної дисцип-
ліни. Так, у СРСР ще в середині 60-х рр. минулого століття 
"розгорнулася широка дискусія про місце політичних дослі-
джень у гуманітарних науках. Ентузіасти з Радянської асоціації 
політичних (державознавчих) наук (РАПДН) закликали до виді-
лення політології в особливу дисципліну". РАПДН - у 1955 р. на 
Третьому Всесвітньому конгресі політичної науки "Секція еко-
номічних, філософських та правових наук при Союзі радянських 
співтовариств дружби та культурних зв'язків із зарубіжними 
країнами" стала членом Міжнародної асоціації політичних наук 
(МАПН), у квітні 1960 секцію перетворили на Радянську асоці-
ацію політичних (державознавчих – цей додатковий термін був 
наприкінці 70-х виключений із назви організації) наук і в тому ж 
році наукове керівництво нею було передано Академії наук 
СРСР. Радянська асоціація брала участь у роботі МАПН до кін-
ця існування СРСР, з 1967 р., з незначними перервами, її пред-
ставники займали пост віце-президента МАПН. 

Їхні супротивники "доводили, що все марксистське суспільс-
твознавство є політичним. На роль своєрідного "замінника" по-
літичної науки почав претендувати науковий комунізм – синте-
тична наука, що увібрала в себе елементи філософії, політеко-
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номії, соціології, політології та деяких інших дисциплін". У під-
сумку "зіткнулися два підходи. Один передбачав вивчення полі-
тики не тільки як особливої предметної сфери, але формування 
самостійної дисципліни зі своїми методологічними та інституці-
ональними можливостями. Інший припускав "цілісний світо-
гляд" у марксистсько-ленінських ідеологічних термінах або "хо-
лізм" у модних нині термінах. Намічені таким чином підходи до 
освоєння політичної проблематики та проведення політичних 
досліджень (суто дисциплінарний і міждисциплінарний) не 
тільки збереглися, але й набули розвитку в подальшому, зазна-
вши при цьому різноманітних, нерідко парадоксальних мута-
цій". Тоді як суперництво "двох полярних підходів – міждисци-
плінарного і суто дисциплінарного, – а також досить поширене 
прагнення поєднати обидва підходи сприяли різноманіттю полі-
тичних досліджень". Насамперед, відповідно до системних, 
предметних, методологічних та ідейних приписів, що уособлю-
вали тогочасну західну політичну науку: політичної філософії, 
історії політичної думки та філософії права, державознавства, 
політичної соціології (особливо політичної поведінки еліт і мас) 
структурно-функціонального аналізу політичних процесів та 
інститутів, геополітики, міжнародних відносин та глобальних 
проблем сучасності. Такі напрями наукової діяльності в дослі-
дженні "теорії і практики політики" були найбільш характерні 
для структур загальносоюзного рівня – ВПШ, Інституту та Ака-
демії суспільних наук, підрозділів Академії наук, інститутів 
Держави і права, США і Канади, Наукової інформації з суспіль-
них наук, Світової економіки і міжнародних відносин, кафедр 
ряду провідних вишів МДУ, МДІМВ (де в умовах тісної інтеле-
ктуальної комунікації і відносного вільнодумства сформувалися 
теоретики, чиї імена згодом набули світової популярності, зок-
рема Р. Арбатов або В. Бестужев-Лада), ЛДУ92. 

Друга з двох вищезгаданих стратегій облаштування політич-
ної науки в СРСР, яка атрибутивно оформилася під ім'ям "нау-

                                                 
92 Воробьев Д. М. Политология в СССР: Формирование и развитие научного 
сообщества. С. 170–171. 
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кового комунізму" почала реалізовуватися головним чином че-
рез систему вищої освіти, створення кафедр на філософських 
факультетах, частково – структур Інститутів філософії. 

Ось, наприклад, тлумачення предмета та структурних особ-
ливостей дисципліни з типового підручника так званої доби за-
стою: "Науковий комунізм – невід'ємна частина марксизму-
ленінізму. Він вивчає закономірності розвитку світового рево-
люційного процесу, закономірності виникнення та розвитку ко-
муністичної формації – вищої сходинки прогресу людства. Ці 
закономірності визначають основний зміст соціальних змін в 
нашу епоху – епоху переходу від капіталізму до соціалізму і ко-
мунізму. … Марксистсько-ленінське вчення – це цілісна і стру-
нка система філософських, економічних і соціально-політичних 
поглядів, що взаємно доповнюють один одного. Тільки сукуп-
ність всіх цих поглядів дає теоретичну основу для розв'язання 
проблем революційного перетворення суспільства. У широкому 
розумінні науковий комунізм (або науковий соціалізм, що рівно-
значно) є марксизм-ленінізм в цілому"93.  

Наочним свідченням того, що предметне поле наукового ко-
мунізму охоплює не лише політичні феномени та процеси, до-
сліджує не лише політичну підсистему життєдіяльності суспіль-
ства, а інтегрує у своєму просторі завдання наукового аналізу 
соціальних, культурних та економічних підсистем, цивілізацій-
них та інших детермінант, взаємозв'язків, тенденцій, актуальних 
проблем функціонування і розвитку базових вимірів суспільно-
історичного буття та основних форм суспільної свідомості, мо-
же бути приклад структури курсу наукового комунізму, що фік-
сувався програмами навчання для вишів.  

Так, структурно типовий курс на рубежі 80-х рр. ХХ ст. міс-
тив чотири загальні розділи. Перший, окрім традиційно теоре-
тико-методологічної проблематики (предмет, місце в системі 
наук, взаємодія з ними, методи пізнання), – висвітлення історії 
суспільно-політичної думки (домарксистські, що називалися 

                                                 
93 Научный коммунизм : учеб. для вузов / П. Н. Федосеев, В. Г. Афанасьев, 
К. Н. Брутенец и др. 5-е изд. Москва, 1981. С. 3–4. 
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утопічними, соціалістичні вчення, далі – теоретичні суспільно-
політичні погляди К. Маркса та Ф. Енгельса, ленінський етап у 
розвитку соціалістичних і комуністичних ідей та проектних на-
станов їх реалізації). Другий був присвячений розгляду проблем 
теорії соціалістичної революції, аналізу тенденцій сучасної епо-
хи та революційного процесу, історичній логіці становлення сві-
тової соціалістичної системи, основним суперечностям та при-
чинам кризи світового/глобального капіталізму – економічним, 
соціальним, політичним, ідеологічним та духовним, ролі в таких 
умовах революційного робітничого та національно-визвольного 
руху, осмисленню проблем війни та миру. Третій передбачав 
ретельне вивчення радянського марксистсько-ленінського варі-
анта – різноманітні аспекти теорії та практики, причому не лише 
політичні – побудову соціалізму (як першої фази комуністично-
го суспільства) від завоювання влади у жовтні 1917 р. до ство-
рення системи соціалістичної співдружності на засадах одноти-
пності економічного ладу та розвиненої кооперації, подібності 
політичних систем, ідеології та цінностей, орієнтирів внутрі-
шньої та зовнішньої політики тощо. І четвертий розділ пропону-
вав осмислення марксистсько-ленінського, із суттєвими допов-
неннями ідей та прогностичного бачення керівництвом правля-
чої партії орієнтирів, суспільного, бездержавного ідеалу майбу-
тнього людства. Тобто – комунізму. Матеріал цього розділу, по-
ряд із висвітленням реальних та актуальних соціально-еко-
номічних та суспільно-політичних процесів (науково-технічна 
революція, урбанізація, демографія, соціальна політика, міжна-
родні та міжнаціональні відносини, проблеми розвитку демок-
ратії та виховання, управління суспільним життям, завдання фо-
рмування нової культури та сім'ї, ідеологічна конфронтація в 
сучасному світі та ін.), також рекомендував з'ясування сутності 
етапу "комуністичного будівництва". До нього, згідно з партій-
ною доктриною, нібито вже приступило радянське суспільство, 
комуністична партія і народ. Хронологічна нижня межа четвер-
того розділу окреслювалася етапом офіційно проголошеного  
в СРСР та зафіксованого у Конституції 1977 р. "розвиненого 
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соціалізму". Зміст цього розділу (посібників, навчальних про-
грам і планів), його тем та характер питань, ідеї, категоріально-
понятійний апарат були зовсім відірваними від реальності, най-
більш заідеологізованими у структурі курсу. Внаслідок чого 
ідеї, що нерідко вимушено висловлювалися викладачами на за-
няттях чи в публікаціях, породжували неприйняття у громадян, 
викликали неприховану іронію з боку науковців, колег, студен-
тів. При цьому в теоретичному та ідеологічно-пропагандист-
ському плані комплекс таких "наукових" уявлень і стратегічного 
бачення перспектив комунізму застосовувався, перш за все, для 
боротьби проти західної соціологічної та соціально-політичної 
теорії. Головне – проти так званої буржуазної футурології. На-
самперед: концепцій "конвергенції", а також теоретичних моде-
лей на кшталт "нового індустріального суспільства", "постіндус-
тріального суспільства" та їм подібних, у яких західні (особливо 
американські економісти, соціологи, теоретики політики) дово-
дили, що технологічні, соціально-економічні, таким чином і по-
літичні відмінності між двома системами будуть поступово зни-
кати, а соціалістична модель облаштування суспільства набли-
жатиметься до оновленої капіталістичної моделі (перейменова-
ної у ринкову), яка нібито подолає свої фундаментальні та руй-
нівні суперечності, стане дійсно ліберально-демократичною та 
соціально орієнтованою. Як нагадує український учений 
П. Йолон, П. В. Копнін був прихильником ідей концепції конве-
ргенції. "Копнін вважав, – пише П. Йолон, – що капіталізм, яким 
він постав на середину XX століття, та соціалізм радянського 
зразка мають як позитивні, так і істотні негативні риси, але вони 
обидва не мають історичної перспективи. Істина перебуває десь 
посередині. Головний недолік радянської моделі соціалізму Па-
вло Васильович вбачав у тому, що вона не залишає місця для 
свободи особистості та демократії, а тому не може забезпечити 
умов для поступального розвитку суспільства. Він відстоював 
своєрідну концепцію конвергенції соціалізму та капіталізму. 
Суспільство майбутнього має увібрати в себе все краще, що ви-
роблено кожною із цих суспільно-економічних формацій: від 
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соціалізму – вдосконалений з урахуванням досвіду капіталізму 
соціально-економічний устрій, ґрунтований на суспільній влас-
ності та принципі соціальної справедливості; від капіталістичної 
системи – історично вироблені норми прав людини та демокра-
тичні форми правління. Це нове суспільство має бути нічим ін-
шим, як демократичним соціалізмом. У Радянському Союзі по-
чаток становлення такого суспільства, за переконанням Павла 
Васильовича, повинні були покласти процеси демократичних 
перетворень внутрішньопартійного життя з наступною екстра-
поляцією їх на суспільство загалом. Елемент утопічності був 
явно притаманний цим очікуванням"94. 

Що стосується навчання на спеціалізації "Науковий кому-
нізм", то така фахова освіта на філософському факультеті на-
самперед передбачала ґрунтовну, загальну філософську освіту. 
Тобто система вимагала від студентів обов'язкового засвоєння 
комплексу базових філософських знань за університетськими 
стандартами вищої спеціалізованої освіти в СРСР, набуття здіб-
ностей та навичок їх застосування для здійснення педагогічної 
та науково-дослідної діяльності. Тому аналогічні студентам-
філософам нормативні навчальні дисципліни (з метою автенти-
чності візьмемо офіційні документи останнього періоду існу-
вання спеціалізації з наукового комунізму – дипломну залікову 
відомість Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
1988 р.), майже з однаковою кількістю годин, були такими:  
"Історія філософії" (зарубіжної, народів СРСР, марксистсько-
ленінської), "Діалектичний матеріалізм", "Історичний матеріа-
лізм", "Історія та теорія атеїзму", "Етика", "Естетика", "Психо-
логія", "Педагогіка вищої школи", "Статистика", "Радянське 
право", "Іноземна мова", "Політекономія", "Народногосподарсь-
ке планування", "Всесвітня історія", "Методика та техніка соці-
ологічних досліджень". Крім того, стандарти фахової освіти ви-
магали проходження "соціологічної" та "педагогічної" практик, 
написання та захист трьох курсових (IV, VI, VIII семестри), а в 
підсумку дипломної роботи, складання двох державних іспитів  
                                                 
94 Йолон П. Павло Копнін та українська філософська думка. С. 69. 
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з таких предметів, як "марксизм-ленінізм" та "науковий кому-
нізм". Щодо переліку курсів, які, власне, і формували спеціалі-
зацію під назвою "Науковий комунізм", то він включав до себе 
не так і багато і не виключно ідеологізовано. Причому здобуття 
у процесі навчання політологічної спеціалізації відбувалося за 
рахунок не "нормативних дисциплін", а "спеціальних курсів". 

Так, до перших належали всі перелічені вище загальноосвітні 
та філософські. А до них додавалися лише розширений (порів-
няно з міністерськими стандартами для всіх студентів ВНЗ) курс 
"Науковий комунізм" (298 годин), а також такі дисципліни, як 
"Виникнення та розвиток світової системи соціалізму", "Науко-
ве управління соціальними процесами при соціалізмі", "Теорія 
та практика комуністичного виховання", "Критика ідеології су-
часного антикомунізму", "Історія міжнародного комуністичного 
та робітничого руху", "Методика викладання наукового комуні-
зму", "Історія соціалістичних учень". Останній серед названих 
був найбільшим – 246 годин.  

Всі інші ("Класова, інтернаціональна сутність зовнішньої по-
літики КПРС", "Соціологічні проблеми формування особистос-
ті", "Теорія та практика соціалістичного будівництва", "Теорія 
та практика ідеологічної боротьби", "Актуальні проблеми соціа-
лістичної духовної культури", "Методологічні проблеми науко-
вого комунізму", "Основи партійного будівництва", "Критика 
немарксистських концепцій соціалізму", "Актуальні проблеми 
ленінської теорії соціалістичної революції", "Діалектика удо-
сконалення соціалізму", "Соціально-класова структура сучасно-
го буржуазного суспільства", "Співвідношення загального і осо-
бливого в політичній системі соціалізму") були лише невелики-
ми спецкурсами, що за обсягом навчального часу не перебіль-
шували, за винятком одного, присвяченого аналізу та інтерпре-
тації однієї з праць В. І. Леніна (43 години), 18–20 годин. 

Висвітлюючи історію політологічної освіти, необхідно під-
креслити, що, незважаючи на численні проблеми, інформаційну 
"залізну завісу" від Заходу, ідеологічну ангажованість та явні 
або неявні дозвільні принципи, що визначали характер викла-
дання суспільно-політичних дисциплін взагалі та наукового ко-
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мунізму зокрема, в СРСР все ж таки ті, хто бажав цього, мали 
можливість здобути необхідне й сучасне політологічне знання, 
яке активно розвивалося в межах діяльності західного наукового 
співтовариства. Хоча й обмежено, але такий доступ до першо-
джерел давали реферативні журнали (наприклад, "Обществен-
ные науки за рубежом", який виходив у 9 "серіях", у тому числі 
серед них були за такими напрямами, як "Проблеми наукового 
комунізму", "Філософія та соціологія", "Держава та право", "Іс-
торія"); переклади праць західних науковців, особливо з про-
блематики історії суспільно-політичної думки і теоретичної со-
ціології, що за колом дослідницьких питань і концептуальних 
узагальнень значною мірою перетиналася з предметною сферою 
політичних наук, соціальної філософії та соціології політики95. 
Лише для прикладу нагадаємо: Американская социология. Пер-
спективы. Проблемы. Методы. Пер. с англ. М.осква, 1972; Со-
циальная утопия Дж. Гэлбрейта. Критика концепции "нового 
индустриального общества". Москва, 1978; Современная про-
грессивная философская и социологическая мысль в США. Пер. 
с англ. Москва, 1977; Кепеци Б. Идеология "новых левых". Пер. 
с венг. Москва, 1977; Скворцов Л. В. История и антиистория.  
К критике методологии буржуазной философии истории. Моск-
ва, 1976; Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. Москва, 1980; 
Парсонс Г. Человек в современном мире. Москва, 1985; Буржу-
азная социология на исходе XX века. Критика новейших тенде-
нций. Москва, 1986. До згаданої літератури треба віднести і збі-
рники перекладів сучасних західних політологів, що мали зага-
льну назву "Политология: вчера и сегодня" та почали виходити 
наприкінці 1980-х.  

Безсумнівно, величезне наукове значення для адекватного 
створення та змістовного викладання курсу наукового комуніз-
му, навіть в умовах СРСР, можна вважати такі видання, як Сов-

                                                 
95 Значний за обсягом список літератури, що присвячена аналізу, інтерпретації 
чи репродукції західної наукової думки в галузі соціології політики або полі-
тичної соціології, див., напр.: URL: http://texts.news/obschaya-sotsiologiya-
knigi/politicheskaya-sotsiologiya-obschie-68750.html 
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ременная буржуазная политическая наука: проблемы государст-
ва и демократии / под общ. ред.: Г. Х. Шахназарова. Москва, 
1982; Вятр Е. Социология политических отношений. Москва, 
1979; Проблемы политических наук. Москва, 1980; Филиппов 
Г. Г. Социальная организация и политическая власть. Москва, 
1985; Власть: Очерки современной политической философии 
Запада / под ред. В. В. Мшвениерадзе. Москва, 1989; Федосе-
ев А. А. Современная американская буржуазная политология: 
истоки, традиции, новации. Ленинград, 1989; Трент Дж. Поли-
тическая наука вне политических границ. Международное и ин-
ституциональное развитие политической науки // Политические 
отношения: прогнозирование и планирование: Ежегодник Сове-
тской ассоциации политических наук. Москва, 1979; Дойч К. 
Основные изменения в политологии (1952–1977). Политичес-
кие отношения: прогнозирование и планирование // Ежегодник 
советской ассоциации политических наук. – Москва, 1979 та 
багато інших. 

У цих працях була системно і оптимально викладена історія 
ідей, методологія та сучасні теоретичні підходи в інтерпретації 
базових проблем політичних наук, детально і послідовно роз-
крито процес формування та розвитку основних західних полі-
тологічних "національних шкіл" (перш за все США, Великої 
Британії, Франції, Німеччини, Італії). А все це знання і нині ста-
новить ідейно-теоретичний та методологічний ґрунт для пошу-
ків науковців, викладачів, навчання студентів у галузі політоло-
гії, впливає на структуру й тематику нормативних і спеціальних 
курсів, що роблять освіту політологів фаховою.  

У той же час роль Радянської асоціації політичних наук  
(з 1992 р. – Російської асоціації політичних наук), її видання 
"Ежегодник советской ассоциации политических наук" та пра-
ці його авторів у формуванні політичних наук в межах суспіль-
ствознавства в СРСР, велике значення для поширення політо-
логічного знання та методології досліджень, що напрацьовува-
лися західними науковцями – дослідниками політики, нині не-
дооцінюється, а багатьом представникам нового покоління по-
літологів і зовсім не відома. Безсумнівно, на діяльність Радян-
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ської асоціації політичних (державознавчих) наук, тематику  
і характер публікацій у "Щорічниках" суттєвий вплив здійсню-
вав партійно-адміністративний апарат, ідеологічні приписи та 
обмеження, тоді як перші 10–15 років своєї діяльності Асоціа-
ція поєднувала та неформально спрямовувала, "політологічно" 
коригувала або формувала за західними стандартами наукову 
діяльність, головним чином лише вчених радянсько-російських 
"двох столиць" (Москви та Ленінграда). Але вже з середини 
80-х асоціація, окрім сотень індивідуальних членів, мала 13 
регіональних відділень, одне з них – Українське. А визначаль-
не значення діяльності Асоціації, через її "Щорічник" та інші 
публікації членів мало як ідейно-теоретичне і методологічне 
підґрунтя для формування структурного виміру – напрямів, 
тематики, об'єктів, "предметного поля" тощо – дослідження 
політики і, перш за все, у теоретичному плані (що, до речі, яс-
краво виявилося при переході системи науки і освітян вищої 
школи від "наукового комунізму" до "політології"). Оскільки 
панівна більшість наукових публікацій видатних учених-
суспільствознавців у СРСР фактично визначили такі базові та 
взаємопов'язані галузі політологічних розвідок, як "Історія по-
літичних учень", "Теоретичні та методологічні проблеми полі-
тичних досліджень", "Політика, держава та право", "Політичні 
системи соціалізму", "Політичні системи країн, що розвива-
ються", "Політичні системи капіталістичних країн" та іншу су-
міжну проблематику96. 

Ще однією структурою, яка давала за радянських часів (та 
і нині значною мірою сприяє цьому) можливість отримати 
новітню та якісну інформацію в галузі всіх наук, що вивчають 
суспільство, насамперед багатьох напрямів політичної науки, 
філософії, соціології, культурології, правознавства, економі-
ки, глобальних та регіональних проблем сучасності, став Ін-
ститут наукової інформації з суспільних наук (ІНІОН). Його 
висококваліфіковані співробітники готували реферативні та 

                                                 
96 Воробьев Д. М. Политология в СССР: Формирование и развитие научного 
сообщества. С. 174–176; 1, с. 34–46 
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аналітичні видання, інформаційні огляди тощо, де детально, 
без купюр висвітлювалися матеріали статей або монографій 
західних авторів.  

А загалом можна впевнено стверджувати, що в СРСР та 
УСРС на філософських факультетах провідних університетів 
уже з кінця 80-х та незважаючи на формально офіційно визна-
чену та сплановану структуру (тематичні блоки, навчальні пла-
ни та програми) ще "чинного" курсу наукового комунізму, його 
змістовний складник почав суттєво змінюватися шляхом наси-
чення лекційного матеріалу ідеями, методологією, концепціями, 
категоріально-понятійним апаратом, що розроблялися в межах 
політичних наук і досліджень представниками західного науко-
вого співтовариства.  
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Розділ 4 
 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 
ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ  
В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
З погляду хронології на Заході, порівняно з процесом появи 

та розвитку політичних наук (напрямів наукових досліджень, 
теоретичних моделей, концепцій, методології та понятійного 
апарату) і політологічної освіти, внаслідок чого – окремих на-
вчальних дисциплін і спеціалізацій, так само, як необхідних 
для цих двох вимірив або складових системи відтворення і 
прогресу політичного пізнання і знання – навчальних закладів, 
кафедр, науково-дослідних структур, професійних співтова-
риств, періодичних видань, що отримали назву "політичних"  
– в СРСР та Україні формально можемо спостерігати запізнен-
ня на десятки років.  

Проте таке відставання є досить умовним і навіть мало свої 
переваги. Оскільки повільне формування політичних наук як 
окремого напряму діяльності суспільствознавців у США та Єв-
ропі (за період останньої третини ХІХ – першої половини  
ХХ ст.) пройшло свій власний, доволі довгий та складний шлях 
"спроб і помилок". А при визначенні їх предметного поля та, 
особливо, розробці методології в межах західних національних 
шкіл чи співтовариств, тривалий час відчувався значний – спря-
мовувальний науковий політологічний пошук, який визначав 
специфіку науки і освіти – вплив не лише неповторних внутрі-
шніх для кожної країни та зовнішніх для неї чинників (економі-
чних, соціальних, політичних, цивілізаційних і культурних, іде-
ологічних, світоглядних, інтелектуальних традицій і новацій), 
але й ідейних та методологічних настанов різноманітних суспі-
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льствознавчих і гуманітарних наук. Таких, як правознавство, 
конституційне право, політична філософія, соціологія, психоло-
гія, економічні та геополітичні теоретичні моделі тощо.  

Метою цього розділу є аналіз умов і чинників створення та 
модернізації системи професійної політологічної освіти і науки 
в межах Київського університету імені Тараса Шевченка, його 
філософського факультету в період кінця 80-х – першої полови-
ни 90-х рр.; висвітлення етапності та основних тенденцій проце-
су запровадження й оновлення ідейно-теоретичних та інститу-
ційних засад викладання політології як для всіх факультетів уні-
верситету, так і комплексу політичних наук для студентів спеці-
алізації "політологія".  

Методологічним стрижнем дослідження стали принцип істори-
зму, методи контент-аналізу, системного та порівняльного аналізу.  

Щодо узагальнення змісту тієї невеликої кількості наукових 
публікацій, які послугували аналітичною базою для реалізації 
мети статті, то більшість із них як джерела інформації, у тому 
числі через покликання, безпосередньо згадується в ній. По-
друге, основні публікації з'явилися 10–15 років тому, а їх мате-
ріал значною мірою дублює один одного, має переважно довід-
ковий характер. 

Серед новітніх ґрунтовних матеріалів, де висвітлюється істо-
рична логіка та деякі інституційні проблеми підготовки фахів-
ців-політологів на філософському факультеті КНУ у контексті 
радикальних змін у системі вищої освіти України та в країні, а 
також наводиться статистичний матеріал, який показує резуль-
тати його діяльності (тобто кількість випускників спеціальності 
"Політологія" різних форм навчання та освітньо-кваліфікаійних 
рівнів з 1994 до 2016 р.) можна назвати лише один – статтю 
П. П. Шляхтуна і Г. М. Малкіної "Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка"97.  

                                                 
97 Шляхтун П. П., Малкіна Г. М. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Політична наука в Україні 1991–2016. У 2 т. Т. 1. Полі-
тична наука: західні тенденції розвитку й українська специфіка. Київ, 2016. 
С. 438–451. 
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Проте тут необхідно зазначити, що оригінальний матеріал 
згаданої вище публікації висвітлює в основному період змін  
у системі політологічної освіти і науки на філософському факу-
льтеті Київського університету у другій половині 90-х – першо-
му десятилітті 2000-х, тоді як розкриття етапності процесу, так 
само як структурно-дисціплінарного змісту утворення такої сис-
теми в період кінця 80-х – початку 90-х минулого століття, 
вкрай лаконічно та фрагментарно, а також частково дублює по-
передні статті авторів, не корелюється з оцінкою тенденцій ви-
никнення політичної науки як окремого напряму/галузі суспіль-
ствознавчих досліджень та історії створення стандартизованої 
професійної політологічної освіти у країнах Заходу. 

Можна визнати, що радянські науковці отримали можливість 
розробляти політологію з майже "чистого світоглядного арку-
ша", почавши лише з відмови від жорстких ідеологічних припи-
сів наукового комунізму та відкоригувавши його об'єктну спря-
мованість і предметне поле. До того ж для такого способу моде-
рнізації суспільно-політичної науки були наявні вже ретельно 
відібрані за десятиліття західними колегами (включно з обґрун-
товано відкинутими як помилкові чи безперспективні) ідеї, па-
радигми, концепції, інтерпретації предмета і структури, методо-
логія, евристичні напрями й актуальна тематика, сформовані 
стандарти та вимоги до політології як до наукової галузі та спе-
ціалізованої вищої освіти. За таких передумов проблема була за 
малим – з'ясувати, змістовно та інструментально опанувати це 
або оптимально застосувати до власних вітчизняних традицій, 
специфіки політичної історії минулого чи реалій сучасності.  
А загалом, деяких інших, ніж для західних політологів об'єктів 
дослідження (теоретичних уявлень, феноменів, процесів, інсти-
туцій, проблем, тенденцій та багато ін.).  

По суті, унікальність – без перебільшення революційного – 
переходу від "наукового комунізму" до "політології" в системі 
вищої школи, тобто викладання політичних наук та підготовки 
фахівців вже як політологів у СРСР та Україні взагалі та в ме-
жах філософського факультету Київського державного універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка зокрема, що відбувся протягом лише 
двох-трьох років внаслідок радикальних змін всієї суспільно-
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політичної та економічної моделі з радянської на пострадянську, 
по-перше, фактично підтвердила високу наукову кваліфікацію, 
адаптивні здатності та професійні якості викладацького складу, 
панівна більшість представників якого не мала безпосереднього 
доступу до західноєвропейських або американських універси-
тетських програм навчання студентів (їх не було навіть у спец-
фондах бібліотек республіканського й союзного статусу, а ін-
тернету ще не існувало взагалі). По-друге, швидкість переходу 
переконливо довела, що попередня парадигма комплексу суспі-
льно-політичних наук та дисциплін накопичувала, послідовно  
і змістовно вбирала в себе західні політологічні напрацювання. 
А ідейно-теоретичні засади, поняттєво-категоріальний апарат і 
методологічні приписи марксизму, за умов їх деідеологізації та 
зміни тематики/проблематики у дослідженнях чи освіті, були 
здатні до швидкої кореляції з парадигмами, що були розроблені 
західними науковцями і концептуально пояснювали політичні 
феномени і процеси, застосовуючи особливий (немарксистсь-
кий) ідейний, понятійний чи методологічний інструментарій.  

Крім того, нагадаємо, що проблема "наукового транзиту" як 
процесу трансформації наук "про політику", так само як ство-
рення розгалуженої, інституційно оформленої системи їх викла-
дання спеціалізованими навчальними закладами – це фундамен-
тальна проблема, яка поставала перед будь-якою з впливових 
національних шкіл у період їх формування – американської, 
французької, англійської, італійської чи німецької. І вирішува-
лася вона не протягом років, а десятиліттями.  

Для наочного підтвердження того, що не лише вітчизняні, 
але й західні дослідники політики (тим самим і вся система по-
літологічної освіти як базовий елемент поширення і відтворен-
ня політологічного знання та самого наукового співтовариства) 
втратили багато часу на здобуття власної наукової незалежнос-
ті, особовості та освітньої самодостатності, наведемо вкрай 
лаконічний обрис.  

Отже, як свідчить література, історичне лідерство в інститу-
ційному утворенні окремої галузі науки, що офіційно може іме-
нуватися "політичною", належить Франції (хоча кожна із захід-
них "політологічних шкіл" і претендує на статус історичної 
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першості)98. Символічною датою її народження вважають 
1871 р., коли була створена Вільна школа політичної науки 
(1945 р. перетворена на Національну адміністративну школу та 
Інститут політичних досліджень Паризького університету, піз-
ніше аналогічні інститути були засновані в Ексі, Бордо, Греноб-
лі, Ліоні, Страсбурзі та Тулузі), а з 1886 р. друкується її журнал 
– "Аннали вільної школи політичних наук". Конгреси політич-
них наук, які почали з 1900 р. проводити представники "Шко-
ли", значно посприяли інтенсифікації становлення політичних 
досліджень як самостійної галузі, їх взаємозбагаченню і поши-
ренню їхніх напрацювань, відтворенню та формуванню нового 
кадрового ресурсу наукового співтовариства французьких сус-
пільствознавців, які поставили за мету вивчення політики, а та-
кож її теоретичне моделювання та прикладне застосування. При 
цьому однією з атрибутивних рис початкового етапу становлен-
ня політичної науки у Франції (кінець ХІХ – перша третина 
ХХ ст.) стало домінування юридичного підходу, так званого 
конституціоналізму (його засновниками вважають Л. Дюгі та 
М. Оріу) до аналізу політичних явищ, суттєве домінування про-
блематики аналізу природи та функцій політичних інститутів 
(урядових, представницьких), структурно-функціональної спе-
цифіки діяльності політичних партій, механізмів виборчих про-
цесів над іншими.  

У цілому західні дослідники історії політичної науки ствер-
джують, що утворення політології у Франції проходило за кіль-
ка десятиліть шлях від "Курсів конституційного права" через 
"Курси конституційного права та політичної науки" до "Курсів 
політичної науки"99. Серед причин цього перш за все було те, 
що визначальну роль у становленні політичної науки у Франції 
                                                 
98 Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и де-
мократии / под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. Mосква, 1982; Фавр П. Поли-
тическая наука во Франции. Полис. 1996. № 6. С. 109–116; Истон Д. Поли-
тическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее; Алмонд Г. 
Политическая наука: история дисциплины. RL: http://www.tinlib.ru/politika 
/politologij_ hrestomatija/p1.php; Алмонд Г. Политическая наука: история 
дисциплины. С. 69–112. 
99 Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и де-
мократии / под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. С. 181. 
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відіграли факультети права в університетах, а чимало французь-
ких правознавців доводили, що політична наука є лише консти-
туційним правом. Подолання такої теоретико-методологічної 
парадигми остаточно відбувається лише після Другої світової 
війни, коли, з одного боку, з середини 40-х – до першої поло-
вини 50-х рр. створюється багато адміністративних шкіл, ін-
ститутів політичних досліджень, політологічних кафедр у ви-
щих навчальних закладах міст країни, засновуються Французь-
ка асоціація політичних наук та Національний фонд політич-
них наук, вводиться науковий ступінь доктора політичних наук 
(1956 р.), починає виходити "Французький журнал політичної 
науки", а з іншого – значно посилюється ідейно-теоретичний, 
методологічний, ціннісний вплив американської політології, 
яку починають визнавати за еталон серед європейських науко-
вих співтовариств. 

Точкою відліку для виникнення політології у США як спеці-
альної дисципліни, що була запропонована для фахового осво-
єння та професійної діяльності, дослідниками визнається ство-
рення в 1880 р. школи політичної науки в Колумбійському уні-
верситеті. З кінця ХІХ ст. до початку Першої світової війни у 
багатьох університетах, наприклад Колумбійському, Корнелль-
ському, Єльському, Гарвардському, Принстонському та ін., з'яв-
ляються школи або відділення політичної науки. Більше того,  
у перші десятиліття формується американська національна тра-
диція, яка полягає в тому, що саме університетські структури, 
науково-викладацьке співтовариство, яке в них працює, стають 
головними осередками відтворення й розвитку політичних наук 
і досліджень в Америці. Американські дослідники по-різному 
датують тривалість та етапність процесу оформлення політичної 
науки як самостійної галузі досліджень, тим самим і як професії, 
що потребує кваліфікованої освіти. Наприклад, А. Соуміт і 
Дж. Тананхаус стверджують, що 1880–1903 рр. – це етап заро-
дження політичної науки в Америці; 1903–1921 – етап її оформ-
лення; 1921–1945 – це період "створення наук про політику"100. 

                                                 
100 Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства  
и демократии / под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. С. 17. 
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За оцінками видатного американського політолога Д. Істона: 
"початок" – це, по суті, два з чотирьох етапів в історії американ-
ської політичної науки. Перший із них – "формальний (право-
вий)". Другий – "традиційний (неформальний, або добіхевіора-
лістський)". Він починається з кінця ХІХ та триває майже до 
середини ХХ ст. Як американські, так і політологи за кордоном 
США пропонують й інші варіанти періодизації розвитку полі-
тичних досліджень та політологічної освіти в Америці101. 

У 1886 р. починає видаватися спеціалізований науковий жу-
рнал Political Science Quarterly. У 1889 створюється Американ-
ська академія політичної і соціальної науки (з 1890 р. видається 
її журнал Annals of the American Academy of Political and Social 
Science). У 1903 р. створюється Американська асоціація полі-
тичної науки та з 1906 р. починає виходити її журнал Political 
Science Review. На початку минулого століття у США (на міс-
цевому рівні – 1906 р., федеральному – 1914 р.) з'являються і 
спеціальні центри для проведення емпіричних досліджень. Про-
те, як зазначають багато вчених, на першому етапі свого розвит-
ку політична наука, хоча і протиставляла себе державно-
правовій науці, але не мала чітко визначеної власної проблема-
тики. А в освітньому вимірі її характеризувало те, що "політоло-
гічні дисципліни" як концептуальні уявлення (чи просто теоре-
тично оформлені інтерпретації) про різноманітні аспекти полі-
тичного життя викладалися та вивчалися студентами в межах 
конституційного права, політичної філософії, історії, економіки, 
соціології, а серед методів аналізу політичних феноменів і про-
цесів переважав порівняльно-історичний. 

Якщо стисло окреслювати новітню чи популярну тематику 
наукових пошуків у галузі політичних наук серед американсь-
ких учених перших десятиліть ХХ ст. (бо для детального висвіт-
лення це потребує величезного за обсягом окремого досліджен-
ня), то треба нагадати, що в цей період ішло інтенсивне форму-
вання наукових шкіл, розроблялася методологічна база політо-
логічних, за їх дисциплінарним характером, досліджень (особ-

                                                 
101 Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоя-
щее. URL: http://www.tinlib.ru/politika/politologija_hrestomatija/p1.php 
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ливо новаційним стало застосування емпіричних методів, які 
запозичувалися із соціології, економічних наук, психології), ак-
тивно формувалися окремі напрями, ідейно-теоретичні підходи 
(наприклад, сцієнтизм та антисцієнтизм) та утворювалися впли-
вові течії/парадигми, наприклад всесвітньовідомий та впливо-
вий "біхевіоризм". Загалом політична наука та її викладання у 
США намагалися стати самостійною і самодостатньою цариною 
в межах суспільствознавства, а їх фундатори розробляли та за-
проваджували у процеси наукових досліджень і фахової освіти 
вже суто політологічні теоретичні моделі, концепції та гіпотези, 
методологію. І зрештою, на рубежі середини ХХ ст. це привело 
до того, що політичні науки чи дослідження структурно і зміс-
товно оформилися. Вони остаточно виокремилися з лона полі-
тичної філософії, філософії історії, теоретичної соціології, пра-
вознавства і конституційного права, культурної антропології, 
історичних, економічних та ряду інших наук, які традиційно ви-
вчали всі суспільно-політичні та соціально-економічні феноме-
ни, особливо інститути, процеси, свідомість і поведінку. 

Після Другої світової війни процеси інституціалізації полі-
тичних наук у вимірах як проведення дослідницької роботи, так 
і підготовки нових кадрів у межах системи спеціалізованої осві-
ти у США значно активізуються. В університетах створюється 
багато нових спеціалізованих кафедр, поширюються, стають 
фундаментальнішими, теоретично ґрунтовними і тематично роз-
галуженими політичні дослідження, виникають декілька десят-
ків їхніх окремих напрямів, що потім визначать на подальші ро-
ки стандарти та спрямованість розвитку політології. І не лише у 
США, а й у країнах західної Європи, оскільки після створення 
Міжнародної асоціації політичних наук у 1949 р. американські 
вчені почнуть очолювати її керівні органи, а американські нау-
кові видання завойовують статус найпрестижніших, публікації 
їх авторів – найвпливовіших, таких, що слугують зразками ме-
тодологічних стандартів, ідейних новацій, евристичних відкрит-
тів, теоретичних узагальнень. Про домінування американців у 
світовому науковому співтоваристві дослідників політики та 
тих, хто викладає політологічні дисципліни, показово свідчить 
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навіть чинник "кількості". "У період з 50-х до 90-х рр., – зауважу-
вав на перетині тисячоліть український науковець З. І. Гриценко, 
посилаючись на зарубіжні джерела, – розвиток політичної науки 
наймасштабніше відбувався у США, де вже на початку 80-х рр. 
налічувалося близько 15–16 тисяч політологів, у той час як у 
Західній Європі було лише 2500. В інших частинах світу полі-
тична наука залишалася дуже слаборозвиненою". Тоді як "якіс-
но" "успіху в розвитку американської політології сприяв не ли-
ше великий кадровий потенціал. Як зазначив Д. Істон, амери-
канська політична думка досягла значного розвитку і впливу 
завдяки універсалізму, вивченню політики як частини універса-
льної моральної філософії, правовому підходу, вивченню дер-
жави як суттєвої законної структури і акцентуванню уваги на 
вивченні конституцій і юридичних норм; реалізму, який зверта-
вся до практики реального політичного життя більше, ніж до 
формальних структур; біхевіоризму, з його увагою до нових 
форм реальності і вивченням не просто інститутів, але й практи-
чним використанням досягнень інших дисциплін, таких як пси-
хологія і соціологія"102.  

Щодо історії формування "політології" у Великій Британії, то 
нагадаємо, що в 1894 р. було засновано Лондонську школу еко-
номіки і політичних наук, потім в Оксфордському, Кембридж-
ському Манчестерському, Ліверпульському та інших універси-
тетах до Другої світової війни починається викладання і ви-
вчення політичних інститутів та державного управління; кон-
ституційного і адміністративного права; державної служби ко-
лоніальної адміністрації; міжнародних відносин; виборів, історії 
політичних ідей, сутності політичної влади та суверенітету; по-
літичної філософії та теорії, політичної, конституціональної, 
соціально-економічної історії на однойменних кафедрах або ка-
федрах політичних наук. 

                                                 
102 Гриценко З. І. XVIII світовий конгрес міжнародної політологічної асоціації 
(IPSA) та проблеми подальшого розвитку політичної науки в Україні. Політо-
логія в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. наук. доп. і статей. Київ, 
2000. С. 55–56. 



 96 

Інтенсивному розвитку англійської політичної науки як са-
мостійної галузі досліджень та системи ефективної підготовки 
фахівців посприяло створення ряду спеціалізованих журналів, 
зокрема, Public Administration (1923), The Political Quarterly 
(1930), а потім і багатьох інших. За аналогією зі США та краї-
нами континентальної Європи, у 1950 р. засновується Асоціація 
політичних досліджень Сполученого Королівства, яка стане од-
ним із філіалів Міжнародної асоціації політичної науки, здійс-
нюючи вплив на спрямованість та характер наукових дослі-
джень, відповідно освіти, як у середині країни, та ї за її межами.  

У контексті зазначеного вище тут лише коротко зауважи-
мо, що подібні до США, Франції та Великої Британії процеси 
дисциплінарного виокремлення та облаштування політичної 
науки як самостійної галузі досліджень та комплексу навча-
льних дисциплін, безумовно зі специфікою впливу сталих на-
ціональних освітніх, а головне – суспільствознавчих традицій 
і тенденцій (ідейних передумов, проблематики, методології, 
місця та ролі в системі "наук про суспільство та його істо-
рію"), особливо до початку Другої світової, причому з деяким 
запізненням у період 30-х – початку 40-х рр. ХХ ст. в умовах 
тоталітарності ідеологічних доктрин (метанарацій) та адміні-
стративно-правових порядків нацистсько-фашистських режи-
мів, були характерні для таких країн континентальної Європи, 
як Німеччина, Італія, Іспанія.  

Підсумовуючи короткий аналіз процесів та тенденцій за-
родження та остаточного утворення "політології" у провідних 
країнах Заходу, лише узагальнено підкреслимо, що безпереч-
ним фактом у розвитку політичних наук у світі, і перш за все 
в Європі, науковці називають міжнародний колоквіум у Па-
рижі, проведений з ініціативи ЮНЕСКО в 1948 р., де було 
чітко визначено структуру предметного поля, а отже і напря-
мів політологічних досліджень, що в наступні десятиліття 
структурно вплинуло на організацію фахової освіти та науко-
ву спеціалізацію при підготовці та захисті дисертацій із полі-
тичних наук, проведення численних досліджень усіх вимірів 
та аспектів політичного життя.  
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Так, за результатами обговорень і дискусій на міжнародному 
колоквіумі був визначений такий зміст, "Тематична організація" 
політичних досліджень і структури науки "про політику": 
 "політична теорія (політична теорія та історія ідей)"; 
 "політичні інститути (конституція, регіональне й місцеве 

управління, публічна адміністрація і соціальні функції управ-
ління, порівняльне вивчення політичних інститутів"; 
 "партії, групи і громадська думка (політичні партії, групи й 

асоціації, участь громадян в управлінні й адміністрації, громад-
ська думка)"; 
 "міжнародні відносини (міжнародна політика, політика і 

міжнародні організації, міжнародне право)"103. 
Крім того, 12–16 вересня 1949 р. в Парижі відбулася конфе-

ренція вчених, дослідників політики, яка прийняла рішення 
заснувати Міжнародну асоціацію політичних наук. Першими її 
колективними членами стали національні асоціації США, Ка-
нади, Франції та Індії, а згодом до неї приєдналося багато ін-
ших національних об'єднань, у тому числі СРСР (1955 р.). Од-
ними з головних завдань МАПН стали: "підтримка створення і 
розвитку національних асоціацій з політичних наук, поширен-
ня інформації про значні досягнення в політичній науці, орга-
нізація конференцій, дискусій та інших форм для особистих 
контактів серед учених-політологів, розвиток міжнародних до-
сліджень" тощо104. 

Як уже зазначалося, радикальне реформування системи ви-
кладання суспільствознавчих дисциплін у вишах, перехід до по-
літичної освіти в межах діяльності філософського факультету 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (за ни-
нішньою назвою – Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) наприкінці 80-х рр. в ХХ ст. (так само, як і в 
країні в цілому), поява нових спеціалізацій та ліквідація попере-
дніх, створення та реорганізація відповідних структурних під-
розділів для підготовки фахівців у галузі суспільно-політичних 

                                                 
103 Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и де-
мократии / под общ. ред. Г. Х. Шахназарова. С. 182–183. 
104 Гриценко З. І. XVIII світовий конгрес міжнародної політологічної асоціації 
(IPSA) та проблеми подальшого розвитку політичної науки в Україні. С. 54. 
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наук, перегляд та розробка теоретико-методологічних та мето-
дичних засад для забезпечення навчального процесу, відбували-
ся, головним чином, не за внутрішньою логікою розвитку чи 
нагальними потребами модернізації "науки про політику", а під 
впливом масштабних зовнішніх по відношенню до діяльності 
вищої школи (суспільно-політичних, соціально-економічних, 
глобальних цивілізаційних, ідеологічних, адміністративних то-
що) запитів та викликів.  

У контексті зазначеного лише нагадаємо, що становлення 
політології як науки і навчальної дисципліни припадає на кінець 
80-х рр. Так, 4 листопада 1988 р. Державний комітет СРСР з на-
уки і техніки на основі рішення ЦК КПРС та Ради Міністрів кра-
їни ще від березня 1987 р. затвердив уточнену і доповнену но-
менклатуру спеціальностей наукових працівників, у якій перед-
бачалася така спеціалізація політичних наук: 23.00.01 – "Теорія 
та історія політичної науки", 23.00.02 – "Політичні інститути та 
процеси", 23.00.03 – Політична культура та ідеологія", 23.00.04 
– "Політичні проблеми міжнародних відносин та глобального 
розвитку", а також 22.00.05 – "Соціально-політичні процеси, 
організація і управління"; 22.00.07 – "Суспільна думка". Відпо-
відно до наказу ВАК при Раді Міністрів СРСР від 25 січня 
1989 р., нова номенклатура була прийнята до виконання всіма 
органами атестації наукових та науково-педагогічних кадрів105.  

Таким чином, проведені адміністративні заходи відкривали 
можливість реформування системи суспільно-політичної нау-
ки та освіти (перш за все, заміну курсів "Історія КПРС" та 
"Науковий комунізм" політологічними дисциплінами), а та-
кож стимулювала до радикальної модернізації процесу підго-
товки наукових кадрів (студентів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів), інструктивно рекомендуючи не лише навчання за 
фахом "Політологія", але й написання та захист дисертацій на 
здобуття наукових ступенів кандидата та доктора вже з "полі-
тичних наук", а не лише "філософських", як це відбувалося  
в попередні десятиліття. 

                                                 
105 Воробьев Д. М. Политология в СССР: формирование и развитие научного 
сообщества С. 177. 
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1992-й став нарешті вирішальним роком у процесі станов-
лення політології, оскільки курс саме під такою назвою остато-
чно увійшов "до переліку нормативних дисциплін вищої шко-
ли", а політологія "була затверджена як дипломна спеціальність. 
Політичні науки були виокремлені в наукову галузь, запрова-
джені наукові ступені кандидата і доктора політичних наук. По-
чався процес фундації політологічних науково-дослідницьких і 
навчальних структур та професійних асоціацій"106. 

Отже, можна стверджувати, що загальна об'єктивна та суб'єк-
тивна логіка "політичної історії" в умовах колишнього СРСР та 
України виявилася в тому, що в період фундаментальних суспі-
льних перетворень, так званої перебудови (а саме, "з початком  
у Радянському Союзі демократизації суспільного життя, деідео-
логізації навчального процесу"), у діяльності Київського держа-
вного університету ім. Т. Г. Шевченка та його філософського 
факультету відбулися радикальні структурні зміни, які дозволи-
ли суттєво модернізувати інституційне та наукове-методичне 
забезпечення навчального процесу, розпочати підготовку фахів-
ців-політологів усіх рівнів. Про вирішальний вплив зовнішніх 
інституційних, політичних та ідеологічних чинників щодо пере-
ходу від викладання курсу "Науковий комунізм" до запрова-
дження замість нього "Політології" переконливо свідчить те, що 
вже в 1989 р. така підпорядкована партійним органам структура 
освіти, як Університет марксизму-ленінізму Київського міськ-
кому Компартії України, почав викладати слухачам курс "Полі-
тологія", розробивши для цього навчально-тематичний план, 
програму, плани семінарських занять (хоча і загальним обсягом 
лише 22 години107. 

Щодо інституційних або структурних змін, то нагадаємо, що 
кафедра наукового комунізму філософського факультету, яка з 
1963 р. забезпечувала викладання соціально-політичної теорії 
марксизму (наукового комунізму), була в 1990 р. реорганізована 
спочатку в кафедру соціально-політичних проблем сучасного 
суспільства, а в 1991 – в кафедру теорії та історії соціально-
                                                 
106 Хилько М. І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання. С. 190. 
107 Политология (Учебно-тематический план, программа, планы семинарских 
занятий). Київ, 1989. 15 с. 
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політичних відносин (з 1992 р. й дотепер –кафедра політичних 
наук). І це, підкреслимо, був не лише процес зміни назв. Його 
масштабне забезпечення здійснювалося на основі впровадження 
нової університетської концепції освіти та вимог до наукової та 
педагогічної діяльності, проведення протягом 1990–1991 навча-
льного року переатестації та перепідготовки всіх викладачів ка-
федр суспільних наук в Інституті підвищення кваліфікації або 
шляхом їх професійного самовдосконалення (стажування, твор-
чі відпустки для написання нових підручників, посібників, на-
вчальних програм, навчально-методичних розробок, довідників, 
хрестоматій, підготовки до видання праць відомих українських  
і зарубіжних учених тощо), створення принципово нових про-
грам навчання і здійснення наукових досліджень, з урахуванням 
досвіду розвинених зарубіжних країн.  

Вже з 1989 р. (за іншими джерелами108, з 1990 р.) кафедра 
соціально-політичних проблем сучасного суспільства почала 
забезпечувати підготовку зі спеціальності "Політологія" на фі-
лософському факультеті. Причому така "спеціальність у Радян-
ському Союзі" була вперше відкрита в Київському державному 
університеті", а кафедра стала базовою в підготовці фахівців із 
спеціальності "Політологія". І навіть сама її остаточна назва – 
"політичних наук" – підкреслила те, що викладацька діяльність 
її працівників мала своїм призначенням не читання загально-
обов'язкового курсу "Політологія" для студентів усіх факульте-
тів університету, а ставила за мету ідейно-теоретичне та мето-
дологічне забезпечення підготовки політологів-фахівців, специ-
фіка та рівень якої передбачає розробку та запровадження в на-
вчальний процес різноманітних політологічних курсів та спец-
курсів. Крім того, "навчальний план спеціальності "Політоло-
гія"", яким керувалися "в наступні роки "всі вищі навчальні за-
клади України, де велася підготовка фахівців-політологів", був 
розроблений саме кафедрою, тоді як "більшість програм фахо-
вих навчальних курсів спеціальності "Політологія" вперше в 
Україні було підготовлено викладачами кафедри"109. При цьому, 

                                                 
108 Філософський факультет (документи та матеріали). C. 302. 
109 Там само. С. 302–303. 
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як підкреслює відомий український науковець П. П. Шляхтун, 
"запровадження в навчальний процес політології як загальноос-
вітньої дисципліни" та, особливо, пріоритетність "започатку-
вання підготовки фахівців зі спеціальності "Політологія" у Київ-
ському університеті імені Тараса Шевченка" порівняно з будь-
якими іншими університетами СРСР, не будо випадковим.  
І "зроблено це було" "не в гонитві за модою, а з необхідності – з 
метою продовження навчання студентів, які готувалися зі спеці-
альності "Науковий комунізм". Оскільки "провідні вищі навча-
льні заклади Росії почували себе впевнено, політична ж атмос-
фера в Україні не залишала йому жодних шансів на майбутнє. 
Довелося готувати політологів, перший випуск яких було здійс-
нено в середині 90-х років"110. А якщо більш конкретно, то "пе-
рший випуск фахівців із кваліфікацією "політолог, викладач со-
ціально-політичних та філософських дисциплін" відбувся в Ки-
ївському університеті 1994 р.111. Варто зазначити, що згодом 
високу якість підготовки фахівців у царині політичних наук, на-
віть тих, хто навчався ще в умовах окресленого вище перехідно-
го періоду, підтвердили наочні приклади і тенденції: випускни-
ками філософського факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка спеціальності "Політологія" 
була укомплектована більшість посад викладачів та наукових 
співробітників як його самого, так і багатьох інших вищих на-
вчальних закладів України; а серед тих, хто за часів незалежнос-
ті працює в органах державної влади та управління, засобах ма-
сової інформації, науково-дослідних установах, став народним 
депутатом, відповідальним працівником адміністрації Президе-
нта України, керівним представником міністерств і відомств 
країни, її дипломатичним представником у зарубіжних країнах, 
політичним діячем, експертом і т. п., більшість отримали профе-
сійну політологічну освіту на філософському факультеті112. 

                                                 
110 Шляхтун П. П. Актуальні проблеми підготовки професійних політологів  
в Україні. Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку: зб. наук. 
доп. і статей. Київ, 2000. С. 242. 
111 Шляхтун П. П., Малкіна Г. М. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. С. 439. 
112 Політологія: освітньо-професійний комплекс. С. 14, 37. 
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Ще одним базовим структурним елементом для забезпечення 
процесу викладання політології в університеті та підготовки фа-
хівців-політологів стала кафедра політології. Вона "була засно-
вана згідно з ухвалою Вченої ради університету від 1 квітня 
1991 р. на базі трьох кафедр філософського факультету: теорії 
соціалізму і політології, суспільно-політичних теорій та соціа-
льно-політичних проблем сучасного суспільства. На час засну-
вання до її складу ввійшло 26 членів професорсько-вик-
ладацького та допоміжного складу". Серед них – 4 доктори наук 
та 16 кандидатів наук113.  

Отже, у 1990–1991 рр. на хвилі демократизації системи осві-
ти в умовах "перебудови", вимог, як проголошувалося: "рево-
люційного оновлення суспільства" та на основі прикладу "до-
свіду організації освіти багатьох зарубіжних університетів", де 
"посилюється гуманітарна підготовка майбутніх спеціалістів з 
вищою освітою", в Київському університеті (у тому числі "для 
піднесення університетської освіти до рівня світових наукових 
досягнень") запроваджувалася нова "концепція викладання та 
вивчення гуманітарних, суспільно-політичних наук". Вона пе-
редбачала відмову від попередніх приписів "освітньої обов'язко-
вості", що визначалася виключно з боку Мінвузу УРСР, та "по-
єднання високого рівня викладання" з "самостійністю студентів 
і факультетів у виборі дисциплін, що вивчаються"114.  

Як що коротко, то суть, як констатувалося, "перебудови" змі-
сту та організації викладання і вивчення гуманітарних, суспіль-
но-політичних дисциплін формулювалася таким чином: 
 "Рада університету затверджує основні обов'язкові в гума-

нітарній освіті студентів блоки дисциплін: історичні, філософ-
ські, економічні та соціально-політичні. В межах кожного блоку 
дисциплін читаються навчальні курси, перелік яких визначаєть-
ся відповідними суспільствознавчими факультетами з урахуван-
ням побажань інших факультетів; 

                                                 
113 Філософський факультет (документи та матеріали). С. 308. 
114 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних наук, 
які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка. 
Київ, 1991. С. 4, 6. 
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 ради факультетів з урахуванням специфіки факультету та 
побажань студентів обирають з зазначеного переліку навчаль-
них курсів в межах кожного основного обов'язкового блоку ди-
сциплін по одному курсу, який підлягає вивченню студентами. 
Ради факультетів можуть вносити відповідним суспільствозна-
вчим факультетам пропозиції щодо змін у переліку навчальних 
курсів по кожному обов'язковому блоку дисциплін … 
 в межах кожної з гуманітарних дисциплін читаються спе-

ціальні курси, частина з яких визначається радами факультетів 
та кафедрами як обов'язкові, а інші вибираються студентами; 
 з усіх обов'язкових навчальних дисциплін по закінченню 

їх вивчення складаються екзамени; 
 загальна кількість годин, що відводяться на вивчення гу-

манітарних та суспільно-політичних дисциплін, визначається з 
урахуванням необхідності гуманітаризації освіти. Обсяг годин 
на кожну дисципліну визначається радами факультетів спільно 
з відповідними кафедрами. Причому треба враховувати, що 
50 % часу, виділеного на основну обов'язкову навчальну дис-
ципліну, може використовуватися для організації спецкурсів та 
спецсемінарів з її проблематики, виходячи зі специфіки факу-
льтету та побажань студентів"115. 

Що стосується блоку суспільно-політичних як "основних 
дисциплін" для "вибору радою факультетів з урахуванням по-
бажань студентів" однієї, то Вчена рада університету в перелі-
ку "Нормативних та спеціальних курсів з гуманітарних та сус-
пільно-політичних наук, запропонованих для вивчення в Київ-
ському університеті ім. Т. Г. Шевченка" (1990 рік, тобто ще в 
умовах СРСР, його чинної конституції та політичного режи-
му, офіційно визнаного суспільного ладу, ієрархії адміністра-
тивних і нормативно-правових відносин між Міністерствами 
освіти та вишами), затвердила такі новаційні, неортодоксаль-

                                                 
115 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка. С. 6–7. 
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ні, порівняно з попередніми роками, як: "Політологія", "Історія 
політичних вчень", "Сучасні теорії соціалізму"116.  

Вже в наступному офіційному документі (1991) "Нормативні 
та спеціальні курси з гуманітарних та соціально-політичних на-
ук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті 
ім. Т. Г. Шевченка" (погодженому з Міністерством вищої і сере-
дньої спеціальної освіти УРСР), класифікація суспільно-
політичних наук/дисциплін була значно розширена та конкрети-
зована. І якщо в подібному переліку 1990 р. пропонувалося вио-
кремлення лише трьох дисциплін, то в 1991 р. до них зарахували 
вже "Політологію", "Політичну соціологію", "Історію суспільно-
політичних вчень", "Теорію світового політичного процесу", 
"Сучасну теорію соціалізму", а також навчальні курси "Політика 
та ідеологія" і "Політичні процеси й інститути"117.  

У цій ситуації перехідного періоду 1990–1991 рр. кафедра 
соціально-політичних теорій філософського факультету запро-
понувала курс "Політологія". Його мали читати всі викладачі на 
природничих факультетах загальним обсягом 80 годин, а її ос-
новні теми були присвячені розкриттю таких питань, як "історія 
політичних учень, роль і функції ідеології в системі політичної 
влади; механізми політичної влади, політичного життя суспільс-
тва; філософсько-методологічні основи політики й політичних 
відносин; теорії політичних систем і їх елементів: держави, пар-
тій, політичних режимів; теорії управління соціально-політич-
ними процесами; проблеми сучасної світової політики"118. Крім 
того, доцент В. О. Пшеничнюк розробив спецкурс "Історія полі-
тичних учень" (12 годин). 

Викладачі кафедри теорії соціалізму і політології, чия діяль-
ність була орієнтована на навчання студентів гуманітарних фа-
культетів, а також філософського факультету, запропонували 
свої три основні курси ("Політологія", "Історія політичних 
учень", "Сучасні теорії соціалізму") та 21 авторський, невеликий 
за обсягом навчального часу (від 8 до 16 годин) спецкурс. 

                                                 
116 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних наук, які 
пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка. С. 10. 
117 Там само.  С. 6. 
118 Там само. С. 107. 
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Структура нормативного курсу "Політологія" тематично ви-
глядала так: "Предмет, метод, виміри політики: історичний, со-
ціально-економічний, теоретичний, інституційний, особовий, 
демографічний, культурний. Політична організація і політична 
наука сучасного капіталістичного суспільства. Політичне життя 
в слаборозвинених країнах. Політичне життя і політичні теорії 
соціалізму: концепції, моделі соціалізму. Політична система со-
ціалізму. Демократія і соціалізм. Політична культура сучасного 
соціалізму. Перебудова, оновлення суспільних відносин. Полі-
тичне майбутнє людства". Курс "Сучасні теорії соціалізму" 
включав до себе такі теми: "Домарксистські уявлення про соціа-
лізм і соціальну справедливість (утопісти, революційні демокра-
ти). Марксистсько-ленінська теорія соціалістичного суспільства. 
Класова боротьба і соціалістична революція. Закономірності і 
характерні риси соціалізму. Перебудова і нове політичне мис-
лення. Різноманітність сучасних концепцій соціалізму. Соціаль-
но-демократична концепція соціалізму: австрійський шлях, 
шведська модель, німецька соціал-демократія. Соціалістичні 
уявлення в країнах, що розвиваються (Куба, КНДР, Китай, аф-
риканський соціалізм). Цілісність і суперечність сучасної циві-
лізації. Діалектика загальнолюдського і класового. Рушійні сили 
світового розвитку. Соціалізм і капіталізм у сучасному світі. 
Перспективи розвитку людства".  

І нарешті, у межах навчальної дисципліни "Історія політич-
них вчень" було запропоновано вивчати такі теми: "Політичні 
вчення Стародавнього Сходу, Давньої Греції і Стародавнього 
Риму, епохи феодалізму і буржуазних революцій. Соціально-
політичні погляди представників утопічного соціалізму, рево-
люційно-демократичної думки. Формування і розвиток маркси-
стської політичної думки. Ленінізм – творчий розвиток маркси-
зму. Основні напрямки розвитку сучасних немарксистських по-
літичних учень"119. 

Викладачі кафедри теорії соціалізму і політології розробили 
та запропонували на вибір факультетів і студентів 12 спецкур-
                                                 
119 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім.  Т. Г. Шев-
ченка. С. 111–112. 



 106 

сів: "Духовна культура і духовне життя соціалістичного суспіль-
ства" (доц. Г. І. Безверха); "Соціальні проблеми управління сус-
пільством" (проф. Б. А. Гаєвський); "Основні тенденції розвитку 
політичної системи соціалістичних країн у сучасних умовах" 
(канд. філос. наук О. І. Грущенко); "Основні напрямки розвитку 
соціальної активності особистості" (канд. філос. наук М. О. Корж); 
"Соціальні та екологічні наслідки сучасного етапу НТП" 
(проф. В. І. Касьян); "Соціально-класова структура сучасного 
суспільства" (доц. В. М. Фененко); "Соціально-політичний ста-
тус особистості і проблеми її активізації при соціалізмі" 
(доц. Ю. П. Зарицький); "Проблеми міжнародного і комуністич-
ного руху" (доц. В. Б. Гарін). Професор В. О. Кудін, доценти 
С. П. Плечко і О. В. Шуба, канд. філос. наук, асистент 
І. П. Федірко запропонували для викладання спеціальний курс 
"Теорія і практика виховання". А проф. В. О. Кудін додатково 
запропонував ще такі спецкурси: "Мистецтво (культура) спілку-
вання"; "Теорія пізнання і творчості"; "Масові засоби інформації 
в політичному житті суспільства"120. 
Кафедра теорії та історії соціально-політичних відносин, 

чия викладацька праця забезпечувала, перш за все, фахову під-
готовку політологів, розробила та запровадила для студентів 
такі нормативні курси: "Історія соціально-політичних вчень" 
(272 години, викладали доценти Ф. М. Кирилюк та М. Д. Кляш-
торний); "Теорія соціалізму" (120 годин, проф. М. Г. Сирцов); 
"Проблеми теорії сучасного соціалізму" (64 години, професор-
сько-викладацький склад кафедри); два курси "Основи політо-
логії" (один 120 годин, доц. С. М. Круглов ) інший (40–120 го-
дин, який могли читати всі викладачі кафедри) для студентів, які 
не здобували спеціалізованої політологічної освіти; "Історія по-
літичних партій та рухів" (72 години, доц. В. Б. Гарін); "Духовна 
культура суспільства" (48 годин, проф. В. Г. Антоненко); "Осно-
ви вітчизняної і світової культури" та "Основи теорії і практики 
виховання" (по 120 годин, проф. В. О. Кудін ). 

                                                 
120 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка. С. 113–117. 
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Нормативна дисципліна "Історія соціально-політичних учень" 
з погляду основних тем була побудована за науковою традицією 
хронологічно. Вона передбачала вивчення "історії виникнення, 
становлення і розвитку соціально-політичних" концепцій "з да-
вніх часів до наших днів". Основна увага приділялася "розкрит-
тю різних її течій, сутності, ідейно-теоретичної і практичної 
спрямованості", концептуальному висвітленню логіки "обґрун-
тування наукових принципів періодизації і класифікації" соціа-
льно-політичних учень. Велика увага приділялася авторами 
"розгляду історії розвитку соціально-політичної думки в Укра-
їні", що, безумовно, стало новаційним кроком. Безсумнівно, що 
одна із запропонованих дисциплін як обов'язкова для фахової 
політологічної освіти перехідного періоду – це "Теорія соціалі-
зму", у межах навчального плану якої "висвітлювалися карди-
нальні положення теорії соціалізму, викладені у працях 
К. Марса, Ф. Енгельса і В. І. Леніна", "розкривалася ленінська 
концепція побудови соціалізму" в окремій країні, "проводилася 
наукова критика її сталінських перекручень, деформацій та 
збочень". Згідно із програмою дисципліни велика увага приді-
лялася "висвітленню практики будівництва соціалізму" в СРСР 
та Україні, а також "аналізу проблем розвитку основних сфер 
життєдіяльності радянського суспільства на сучасному етапі" 
(тобто на рубежі 90-х рр. минулого століття). Інша, наближена 
за тематикою програма курсу "Проблеми теорії сучасного со-
ціалізму" приписувала вивчати "питання теорії та практики 
сучасного соціалізму, причини деформацій цінностей соціаліз-
му в радянському суспільстві, історичну необхідність і завдан-
ня його перебудови". Серед основних тем також були: "про-
блеми розвитку соціалізму в сучасному світі, перспективи 
пріоритету загальнолюдських інтересів"121. 

Один із двох тих нормативних курсів "Основи політології", 
що пропонувався в переліку обов'язкових, а саме підготовлений 
доц. С. М. Кругловим, складався з 22 тем. Серед них основними 
були ті питання і проблеми, що пов'язані зі "становленням і роз-
                                                 
121 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка. С. 78. 
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витком політології, її завданнями, категоріями, межами дослі-
дження, методологічними принципами". Крім того, "особлива 
увага зосереджувалася на вивченні" сенсів-значень концептів 
"влада, держава, політичні партії, організації і рухи", а також на 
з'ясуванні специфіки "політичних систем світу" та "актуальних 
проблем міжнародної політики". 

Ще один навчальний курс "Основи політології" як обов'язко-
ва дисципліна в освіті студентів Київського державного універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка передбачав оволодіння загально-
політологічним знанням, тобто курс лекцій та семінарів, що йо-
го структурно утворювали, ставив за мету "розкрити основні 
поняття та принципи політології як науки". Увага навчального 
процесу також акцентувалася "на механізмах реалізації політич-
ної влади в суспільствах з різним соціальним ладом". Відповід-
но до актуальних запитів того часу у курсі також пропонувалося 
"проаналізувати перебудовчі процеси і перспективи розвитку 
політичних систем тоталітарного типу, у напрямі їх демократи-
зації та політичного плюралізму"122. 

У темах нормативного курсу "Історія політичних партій та 
рухів" "розглядалася історія створення та розвитку найбільших 
політичних партій сучасності від моменту їх виникнення до сьо-
годення, а також найбільш масові суспільно-політичні рухи, по-
чинаючи з середини ХІХ століття". Автор програми курсу при-
діляв "значне місце аналізу програмних документів та практич-
них дій основних політичних рухів ХХ ст. – міжнародного робі-
тничого та комуністичного, соціал-демократичного, національ-
но-визвольного, загальнодемократичного" та ряду інших, "роз-
кривав" особливості їх "історичної еволюції". Доволі традиційна 
для радянських часів і наближена до соціальної філософії дис-
ципліна "Духовна культура суспільства" пропонувала "розкрит-
тя специфіки і структури духовної культури, закономірностей її 
розвитку", аналіз різноманітних концептуальних інтерпретацій 
"її суті і суспільних функцій" Також ряд тем навчального курсу 
"акцентував увагу на особливостях розвитку духовної культури 
                                                 
122 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка. С. 78–79. 
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в різні епохи" та "проблемам прогресу у сфері духовного вироб-
ництва". Крім того, "значна увага приділялася" осмисленню та 
оцінці "досягнень і втрат у духовній культурі радянського пе-
ріоду, сучасному її стану та перспективам розвитку в умовах 
становлення цілісності світу й утвердження нового політично-
го мислення123". Такий же обов'язковий курс навчання, як "Ос-
нови вітчизняної і світової культури" (розроблений проф. 
В. О. Кудіним), наближався за замістом до соціально-філо-
софської та культурологічної тематики і проблематики і містив 
базові теми: "Культура як соціальне і суспільне явище. Суть, 
характер і особливості культури, загальнолюдське і національ-
не в культурі. Історичні етапи розвитку культури, її типологія. 
Культура в духовному розвиткові особистості. Загальна куль-
тура людини, культура праці і повсякденної поведінки. Майбу-
тнє людства і доля культури". А ще один курс за авторством 
проф. В. О. Кудіна, що мав назву "Основи теорії і практики 
виховання", прийшов на зміну заідеологізованій та поширеній 
у радянській системі вищої освіти навчальній дисципліні "Ос-
нови комуністичного виховання" і складався з таких тем: "Су-
спільство і виховання людини. Характер і природа закономір-
ностей виховання, їх соціальна зумовленість. Категорії і прин-
ципи виховання. Особливості процесу навчання і виховання. 
Теорія і практика виховання в системі знань про людину. Про-
блема всебічного розвитку людини в системі виховання. Лю-
дина і суспільно-історичні етапи формування особистості. Ти-
пологія особи в теорії і практиці виховання. Система вихован-
ня в розвитку людини"124. 

Підготовка фахівців-політологів викладацьким складом ка-
федри теорії та історії соціально-політичних відносин також 
включала освоєння великої кількості спеціальних курсів: "Про-
тиріччя розвитку радянського суспільства" (20 годин, проф. 

                                                 
123 Нагадаємо, що словосполучення "нове політичне мислення" – з'явилося  
в політичному дискурсі та залишилося в історії не як науковий концепт, а як 
улюблена лексема М. Горбачова.  
124 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка. С. 78–79. 
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М. Г. Сирцов); "Соціальна структура і політика" (18 годин, 
проф. П. П. Шляхтун); "Політика та особистість" (30 годин, 
доц. О. В. Лазоренко); "Політичні режими" (12 годин, доц. 
В. В. Кравченко); "Політичне лідерство" (12 годин, доц. 
М. Д. Кляшторний); "Діалектика суспільного виховання інди-
відуума" (18 годин, доц. В. Ф. Білик); "Масові засоби інформа-
ції у політичному житті суспільства" (24 години, В. О. Кудін ); 
"Культура спілкування" (24 години, В. О. Кудін ); "Демократія 
та соціалізм" (20 годин, доц. Г. М. Озадовський); "Соціальна 
екологія" (20 годин, асист. О. І. Салтовський); "Влада і політи-
ка" (12 годин, доц. С. М. Круглов); "Мистецтво та світогляд" 
(12 годин, проф. В. Г. Антоненко)125. 

Щодо процесу подальшого інституційного запровадження 
політології у системі вишів після здобуття державної незалеж-
ності України, то можна нагадати, що як обов'язкова навчальна 
дисципліна вона з мінімальним обсягом годин її вивчення (80) 
була введена листом Міністерства освіти "Про викладання соці-
ально-гуманітарних дисциплін" від 19 травня 1993 р. А менш 
ніж через рік (лист Міністерства освіти "Про розробку освітньо-
професійних програм вищої освіти за відповідним професійним 
спрямуванням" від 18.02.94 р.) цей курс навчальної дисципліни 
"Політологія" було збільшено до 108 годин. Поряд із процесом 
упровадження в навчальний процес політології як дисципліни 
загальноосвітньої було започатковано підготовку фахівців зі 
спеціальності "Політологія". На сьогодні підготовку за такою 
спеціальністю здійснюють вже десятки вищих навчальних за-
кладів України126. 

Окрім інституалізації системи вкладання політології в Украї-
ні та у структурі філософського факультету Київського універ-
ситету, що фундаментально забезпечив процес підготовки фахі-

                                                 
125 Нормативні та спеціальні курси з гуманітарних та суспільно-політичних 
наук, які пропонуються для вивчення в Київському університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка. С. 76–77. 
126 Шляхтун П. П. Політичні науки у фаховій підготовці політологів. Філософ-
ська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : моногр. 
/ А. Є. Конверський, В. А. Бугров, Л. В. Губерський та ін. Київ, 2007. С. 242; Хи-
лько М. І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання. С. 191. 



 111 

вців із політичних наук для країни (вишів та науково-дослідних 
структур), на початку 90-х рр. минулого століття активно відбу-
валося створення зовнішнього "інституційного середовища" для 
цієї галузі наукових досліджень, додаткової підготовки майбут-
ніх політологів та їхнього працевлаштування. Зокрема, у 1992 р. 
засновується урядовий науково-дослідницький центр політич-
ного та економічного аналізу й прогнозування – Національний 
інститут стратегічних досліджень, а для підготовки управлінсь-
ких кадрів при КМ "створюється Інститут державного управлін-
ня та самоврядування (зараз – Національна академія державного 
управління при Президентові України). У системі НАН України 
виникає фундаментальна науково-дослідна структура – Інститут 
національних відносин і політології (з 1997 р. – Інститут полі-
тичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса). Піз-
ніше Академія педагогічних наук України засновує Інститут со-
ціальної та політичної психології". Поряд з академічними й 
державними засновуються і недержавні політологічні структу-
ри. Серед них "найбільш авторитетним став Інститут посткому-
ністичного суспільства (нині – Інститут політики). Створюються 
центри політологічних досліджень при Донецькому та Львівсь-
кому університетах. Інформаційно-аналітичні структури ство-
рюють політичні партії. Виникають асоціації фахівців, що пра-
цюють у царині політики. У квітні 1991 р. засновується Україн-
ська асоціація політологів, у 1992 р. – Українська асоціація мо-
лодих політологів і політиків, у 1995 р. – Асоціація політичних 
психологів України та Українська асоціація Паблік Рілейшнз.  
У квітні 1993 р. створюється Українська академія політичних 
наук, яка у своїй структурі має три галузеві відділення: історії 
політичної думки; методології і теорії політики; прикладної по-
літології та осередки у великих університетських центрах127. 

У свою чергу значною подією для утвердження системи по-
літичних наук як спеціалізованої сфери професійної діяльності, 
що визнана та підтримується державою, а також для визначен-
ня спрямованості, змістовних орієнтирів навчального процесу, 

                                                 
127 Хилько М. І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання. С. 190. 
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особливо в аспірантурі та докторантурі, стало затвердження 
15 квітня 1997 р. наказом ВАК України переліку спеціальнос-
тей галузі науки, з якої присуджується наукові ступені "полі-
тичні науки": "теорія та історія політичної науки" (23.00.01); 
"політичні інститути та процеси" (23.00.02); "політична куль-
тура та ідеологія" (23.00.03); "політичні проблеми міжнарод-
них систем та глобального розвитку" (23.00.04); "етнополіто-
логія та етнодержавознавство" (23.00.05). У 2009 р. Постано-
вою Президії ВАК України від 2 липня № 99-06/6 це було та-
кож зафіксовано у "Паспорті спеціальності", де сформульована 
кожна з п'яти "формул спеціальності" та детально розкриті 
"основні напрями досліджень"128. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що в результаті інсти-
туалізації політології як у сфері науково-дослідної діяльності, 
так і в системі вищої освіти, особливо радикальних трансформа-
цій у межах Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, протягом кінця 80-х – початку 90-х рр. минулого 
століття значно активізується, стає більш ґрунтовним, постійно 
модернізується процес підготовки фахівців-політологів, онов-
люється відповідно до світових стандартів ідейно-теоретичне, 
методологічне та методичне забезпечення викладання нормати-
вних і спеціальних дисциплін, що утворюють комплекс полі-
тичних наук і навчальну дисципліну "політологія" для загальної 
вищої освіти. І цей процес, що відбувався в умовах безперервно-
го оновлення приписів законів про вищу освіту у країні, вимог 
до неї, забезпечувався завдяки інтенсивній викладацькій, науко-
во-дослідній та адміністративній системній діяльності, запрова-
дженню структурних та змістовних освітніх інновацій працівни-
ками філософського факультету, професорсько-викладацьким 
складом його кафедр та співробітниками НДЧ. Тобто всіх тих, 
хто забезпечував підготовку за спеціалізацією "Політологія", 
проведення лекційних та практичних занять, постійно вивчав 
практику, аналізував і узагальнював досвід викладання політич-
них наук багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних вишах 
(зокрема, Донецького, Львівського, Одеського, Харківського 

                                                 
128 Бюлетень ВАК України. 2009. № 3. С. 6–11. 
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університетів, вишів м. Києва). А на основі його наукового і на-
вчально-методичного осмислення та критичної оцінки як пози-
тивних досягнень, так і наявних недоліків в освіті та вихованні, 
а також прогнозного бачення тенденцій у розвитку соціально-
політичних наук у світі, власних доробок і новацій, створювався 
комплекс навчально-методичної літератури (підручники, посіб-
ники, хрестоматії, політологічні словники, програми курсів та 
спецкурсів, плани семінарських занять тощо), вдосконалювали-
ся форми і методи навчання як майбутніх фахівців у галузі полі-
тичних наук, так і студентів інших факультетів та інститутів 
університету, враховуючи їхню професійну специфіку. 
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Розділ 5 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ:  
СУЧАСНІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ЗАПИТИ 

 
 
Пострадянський період у розвитку суспільно-політичного та 

етносоціального знання в Україні – це такий етап, на якому від-
бувся не лише відхід і відмова від метанарації марксизму-
ленінізму з її ідеологічною упередженістю та лексикою класово-
го підходу в оцінках явищ життя суспільства, особливо націона-
льних утворень і відносин. Це був етап активної переорієнтації 
колишніх відданих марксистів на активне використання ідейно-
теоретичних напрацювань і понятійно-термінологічного апарату 
західного наукового співтовариства суспільствознавців, а також 
період, який характеризувався інтенсивними процесами ство-
рення нових наукових дисциплін у сфері політичних дослі-
джень. До їх числа, безумовно, треба зарахувати "Етнополітоло-
гію", що протягом майже двох останніх десятиліть зусиллями 
представників української спільноти суспільствознавців і на-
самперед дослідників політики створювалася та впроваджувала-
ся у статусі самостійної науки і навчальної дисципліни. 

Для України рубіжним у цьому питанні став початок 90-х 
рр. минулого століття. Саме в ті роки, наголошував у публіка-
ції 1994 р., мабуть, найактивніший із вітчизняних адептів ство-
рення самостійної науки саме під назвою "етнополітологія", – 
О. В. Картунов – "почали виходити друком перші наукові пуб-
лікації з проблем етнополітології. Саме з тих часів у науковий 
обіг і лекційний лексикон увійшло багато нових категорій, те-
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рмінів і понять. І вже тоді були здійснені, нехай і не дуже вда-
лі, спроби дати визначення етнополітології"129. 

Проте за кілька років домінантна пострадянська тенденція 
виявилася такою, що деякі представники вишівської спільно-
ти висунули серед "пріоритетних заходів модернізації підго-
товки фахівців-політологів" ідею розпочати "підготовку за 
напрямом "Політологія" за окремою спеціальністю – "Полі-
тична націологія та етнополітологія" (040305). Причому за 
цією спеціальністю вони вимагали приділити особливу увагу 
викладанню таких дисциплін, як "Політична націологія", "Ет-
нологія", "Етнодержавознавство", "Сучасні етнонаціональні 
процеси в Україні", "Етнополітичні конфлікти", "Управління 
етнонаціональними процесами"130. 

Остаточно ж модернізаційні та інноваційні пошуки у сфері 
політичних наук призвели до того, що курс "Етнополітологія"  
(з деякою модифікацією назв, проблематики, методології, зміс-
товного наповнення тощо) наприкінці 90-х рр. минулого століт-
тя увійшов у статусі нормативного або спеціального до системи 
відтворення нового покоління українського співтовариства по-
літологів, а в 1997 р. ВАК України (хоча нині ще чимало україн-
ських учених вважають це "теоретично безпідставним" виявом 
"зацікавленого" суб'єктивізму, а також визнають невиправданим 
існування своєрідної "державної монополії" на відповідну нау-
кову спеціалізацію та проблематику з боку, зокрема, такої уста-
нови, як Інститут політичних та етнонаціональних досліджень 
НАН України131) була "затверджена нова спеціальність: "Етно-
політологія та етнодержавознавство" (23.00.05).  

Що ж до історії розгортання процесу, то нагадаємо, що мас-
штабна "політична етнізація" теорій націогенезу, природи наці-

                                                 
129 Етнократолгічний словник : енцикл.-довід. слов. / за ред. О. В. Антонюка, 
М. Ф. Головатого та Г. В. Щокина. Київ, 2007. С. 77–78.  
130 Токовенко О. С., Кривошеїн В. В., Шепєлев М. А. Пріоритетні орієнтири 
модернізації підготовки фахівців-політологів у вищих навчальних закладах 
України. Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку : зб. наук. доп. 
і статей. Київ, 2000. С. 217–224. 
131 Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : мо-
ногр. / А. Є. Конверський, В. А. Бугров, Л. В. Губерський та ін. Київ, 2007. 
С. 193, 276. 
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ональної спільності та спільноти, ідентичності, націоналізму, 
механізмів групової мобілізації та солідарності тощо (без появи 
спеціалізованих наукових дисциплін із термінологічним додат-
ком "етно") почалася на Заході із середини ХХ ст. і фундамента-
льно виявилася в дослідженнях і роботах радянських учених 
наприкінці минулого століття. Лаконічно зауважимо, що біль-
шість прихильників "етніцизму" належать до парадигм примор-
діалізму (включаючи культурний) і переніалізму. Вони розгля-
дають етнічні спільноти та їхні властивості як існуючі з давніх 
часів, що зберігаються протягом століть, здатні пережити націо-
нальні спільноти в епоху глобалізації і безпосередньо не пов'я-
зані з функціонуванням держави. У теоретичному кредо – тлу-
маченні співвідношення етнічних і національних утворень – це 
ідейні противники парадигми модернізму, представники якої 
стверджують, що нації являють собою, передусім, громадянсь-
ко-політичні утворення/спілки, що виникають в епоху Нового 
часу в ході демократичних політико-правових перетворень фео-
дального суспільства і світосистеми132. 

Зокрема, відомий у СРСР історик та етнограф Ю. В. Бромлей 
підкреслював, що "саме слово "нація" в нашому лексиконі вико-
ристовується у трьох значеннях. Найпоширеніше з них має на 
увазі етносоціальну спільноту. Інше, що зустрічається значно 
рідше, розглядає націю як етнічну спільність у вузькому значен-
ні слова (напр., нацією іменуються всі поляки, незалежно від їх 
державної належності). Третє – зовсім рідкісне, коли як калька із 
західноєвропейських мов (точніше, англійської і французької) 
воно вживається для позначення держави, країни (напр., Органі-
зація Об'єднаних Націй)"133. 

На підставі вищенаведеної оцінки академік запропонував 
узагальнювальні теоретико-методологічні рекомендації, згідно з 
якими розробка й застосування "спеціалізованої етнічної термі-

                                                 
132 Див., напр.: Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор совре-
менных теорий наций и национализма. Москва, 2004. С. 56–58, 268–311; Його 
ж. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. Київ, 2004. С. 51–55; Вілков В. Ю. 
Генезис поняття нації. 3-тє вид. Київ, 2014. С. 276–284. 
133 Бромлей Ю. В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подхо-
дов. Москва, 1988. С. 39. 
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нології" дозволить "глибше проникнути в суть національних 
явищ". Оскільки, з одного боку, це дасть можливість "відмежу-
вання" "спеціалізованої етнічної термінології від термінології 
"державної", "етатистської"", а з іншого – сприятиме значно 
більш "виразному розрізненню національно-специфічного як 
власне етнічного й національного в широкому сенсі слова як 
етносоціального". При цьому Ю. В. Бромлей заявив, що "етнічна 
термінологія охоплює всі різновиди етнічних спільнот, у тому 
числі й національні, виступає в цьому сенсі як "родова"". 

Але особливу актуальність у створенні нового понятійного 
апарату, а по суті "етнізації національної термінології" як спо-
собу "зіткнення цих двох термінологічних систем", установ-
лення між ними своєрідного "моста" (особливо, як підкресле-
но, за допомогою "введення неологізму етнонаціональних"), 
Ю. В. Бромлей побачив у тому, що такий процес допоміг би у 
вирішенні безлічі завдань. Він забезпечив би появу загально-
прийнятого інструментарію, "посприяв глобальному підходу" 
вивчення національних процесів "у масштабах усесвітньо-
історичних", став би умовою для підвищення ефективності ко-
мунікації в межах наукових співтовариств. По-перше, радянсь-
кий академік підкреслив: "Введення етнічної термінології у нау-
ковий обіг видається особливо важливим у світлі висуненого 
перед радянськими суспільствознавцями завдання розробки "на-
скрізних понять, категорій, концепцій, які полегшували б, а не 
блокували спілкування окремих наук та їх представників"". 
Крім цього, зазначив він, украй "важливе використання етнічно-
го понятійного апарату для полегшення спілкування фахівців із 
зарубіжної проблематики (африканістів, сходознавців, славістів 
тощо), з одного боку, і дослідників нашого суспільства – з іншо-
го". По-друге, Ю. В. Бромлей заявив, що "вказаний понятійний 
інструментарій дозволяє зняти багато труднощів і непорозумінь, 
що виникають під час міжнародних наукових контактів" унаслі-
док існуючої відмінності західно- та східноєвропейського засто-
сування "національної термінології"134. 

                                                 
134 Бромлей Ю. В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подхо-
дов. С. 39–43. 
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Задля наукової справедливості треба зазначити, що одним із 
перших, хто на пострадянському інтелектуальному просторі 
представив ідеологічно незаангажоване, новаторське й глибоке 
осмислення генезису формування на Заході нових підходів у 
пізнанні взаємозв'язку "етнічності та політики", а також здійс-
нив спробу розробки теоретико-методологічних засад "етнопо-
літичного моделювання" як способу "побудови наукової теорії 
етнополітики", був український учений О. М. Майборода135. 

У роботі "Теория этнополитики в западном обществоведе-
нии: структура и принципы исследования" (1993) він, з метою 
створення ефективної "теоретичної моделі етнополітичних про-
цесів", детально проаналізував погляди таких впливових захід-
них авторів, як П. Ван ден Берг, К. Енлоу, Дж. Де Во, Д. Котце, 
Т. Нейрн, Дж. Ротшильд, Е. Сміт, Ф. Шилз, М. Хехтер, та бага-
тьох інших, на "предмет" вивчення "етнічності" в її політичних 
виявах, вимірах і впливах.  

О. М. Майборода, аналітично узагальнюючи специфіку поня-
тійного апарату, методологічні настанови та дослідницькі орієн-
тири західних учених, зазначив, що введення самого терміна 
"етнополітика" "передбачає, що головною дійовою особою тут 
виступає етнічна спільнота (етнічна група), яка переслідує певні 
політичні цілі". Тоді як широке використання "в західному сус-
пільствознавстві" терміна "етнічність", поряд із традиційними 
поняттями політичної науки та етнології (напр., "народ", "на-
ція", "нація-держава", "національна держава", "національні від-
носини"), "дало можливість більш гнучко маневрувати у визна-
ченні ситуації, де помітніше виявляється етнічна специфіка 
меншин". І, перш за все, дозволило вивчати "політизовану етні-
чність" як "нову" і "головну дійову особу на політичній арені", 
що здатна "нести загрозу існуючим суспільним інститутам і 
державі в цілому" та може являти собою в системі владних ін-
ститутів і відносин більш впливове та значуще джерело конфлі-
ктності, ніж класові та ідеологічні протиріччя136. 

                                                 
135 Майборода А. Н. Теория этнополитики в западном обществоведении: 
структура и принципы исследования. Київ, 1993. С. 29–79, 95–101. 
136 Там само. С. 36. 
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Український учений, наполегливо виступаючи проти існую-
чої ідейної та ідеологічної консервативності, відірваності науко-
вих пошуків від реальних потреб практики, "застою в дослі-
дженнях, орієнтованих на створення теорії національних відно-
син", що наочно виявився на початок 90-х рр. минулого століття 
в діяльності всього пострадянського наукового співтовариства, 
справедливо наполягав на необхідності найактивнішого залу-
чення західного ідейного арсеналу. І особливо вимагав засвоєн-
ня та запровадження "напрацьованого західними політологами 
та соціологами", що здійснюють розробку етнополітичної теорії, 
необхідного будь-якій науці інструментарію – "основних по-
нять". "Історичний матеріал, нагромаджений західними суспіль-
ствознавством з питань, що становлять структуру етнополітич-
ної теорії, – писав він, – свідчить про його серйозну зацікавле-
ність у формуванні системного знання щодо етнополітичного 
розвитку в сучасному світі. Західна етнополітика активно шукає 
закономірності в етнополітичних процесах шляхом зіставлення 
фактів з історії етнічних конфліктів ... Виконана західною суспі-
льствознавчою думкою величезна робота, нехай вона не завер-
шена та потребує подальших зусиль, дала головне – необхідний 
понятійний апарат, без якого формування наукової теорії, на 
яких би методологічних засадах воно не здійснювалося, немож-
ливе. У цьому сенсі наявний досвід західного суспільствознавс-
тва має величезну цінність для фахівців у всьому світі"137. 

На основі аналізу ідейних і концептуальних напрацювань за-
хідних теоретиків етнополітики, з одного боку, і запропонованої 
радянським науковцем Ф. Бурлацьким загальної "структури те-
орії політики" – з іншого, О. М. Майборода одним із перших 
серед українських суспільствознавців окреслив контури теоре-
тичної моделі для структуризації різнопланових етнополітичних 
досліджень у чітку систему (з її предметним полем, понятійним 
апаратом, теоретико-методологічним арсеналом)138. 

                                                 
137 Майборода А. Н. Теория этнополитики в западном обществоведении: 
структура и принципы исследования. С. 30–31, 79. 
138 Там само С. 30. 
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Тут підкреслимо, що наразі науковці із країн колишнього 
СРСР уже цілком одностайно визнають "піонерами" у створенні 
теоретико-методологічних засад "етнополітології" американських 
політичних соціологів П. Ван ден Берга, Е. Блєка, М. Паренті, 
Дж. Ротшильда. Їх "зусиллями вже в 60-ті роки ХХ століття", 
констатує, наприклад, дослідник із Росії В. А. Ачкасов, "позна-
чилося виокремлення етнополітичної проблематики, а для її до-
слідження стали використовувати методи соціологічної і психо-
логічної науки". У цей самий час, зазначає російський учений, 
"робляться перші спроби визначення специфіки предметного 
поля наукової дисципліни", що "почала формуватися", – "етно-
політології". Зокрема, він указує, що "М. Паренті визначав 
предмет етнополітології" шляхом "вивчення впливу етнічного 
фактора на політичну поведінку людей і сферу політики в ціло-
му"", а "П. Ван ден Берг – виділяв як предметну область етнопо-
літології взаємовідносини держави з етнічними спільнотами та 
різними етнополітичними інститутами: партіями, рухами, гро-
мадськими організаціями..."139. 

Аналогічна фіксація витоків етнополітології, зазначена 
В. А. Ачкасовим, наявна й у працях такого українського політо-
лога, як О. В. Антонюк. Він, наприклад, констатує: "Етнополі-
тологія виникла на початку 70-х рр. XX ст. і веде свій родовід 
від праць американських учених М. Паренті, Дж. Ротшильда, 
опублікованих наприкінці 60-х рр. Її становлення стало науко-
вою реакцією на загострення національного питання у всесвіт-
ньому масштабі. А оскільки у світі фактично не існує однонаці-
ональних країн, етнічні процеси стали найважливішими для всіх 
суспільств"140. В іншій публікації ("Основи етнополітики", 2005) 
він зазначає, що "така визначальна дисципліна в суспільно-
політичному житті", як "етнічна політика (етнополітика)" була 
"введена в науковий обіг працями західних політологів" "почи-

                                                 
139 Ачкасов В. А. Этнополитология : учеб. Санкт-Петербург, 2005. С. 4. 
140 Етнократолгічний словник. С. 192; Малий етнополітологічний словник  
/ О. В. Антонюк, В. І. Волобуєв, М. Ф. Головатий та ін. Київ, 2005, С. 112. 
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наючи з 60-х років" минулого століття141. Крім того, розкриваю-
чи ідейне коріння, що визначило специфіку "предметного поля" 
етнополітології як самостійної науки вже в сучасній Україні, 
дослідник пише: "Засновники етнополітології її предметну сфе-
ру пов'язували з тією частиною суспільної діяльності, яка охо-
плює взаємодію між етносами та політикою, вплив етнічних 
спільностей людей на їх політичну поведінку та політику зага-
лом". Конкретизуючи за персоналіями внесок західних дослід-
ників до концептуальної фіксації предмета нової науки, 
О. В. Антонюк зазначає: "Зокрема, М. Паренті під предметом 
етнополітології розумів аналіз взаємозв'язку етнічної ідентифі-
кації і політичного вибору. Дж. Ротшильд предмет етнополіто-
логії визначав як політичний зріз, політичний зміст етнічної 
дійсності", а "за П. Ван ден Бергом", "головне питання етнопо-
літології" – "це взаємовідносини держави з етнічними групами, 
які ґрунтуються на політичних феноменах етнічної природи 
або етнічному забарвленні, що мають місце у політичних сис-
темах різних країн світу"142. 

Отже, якщо узагальнити попередні висновки щодо витоків 
"етнополітології", то можна дійти висновку, що нині наведені 
оцінки дослідників із пострадянських наукових співтовариств 
стали вже типовими, майже ординарними. 

Хоча серед представників наукових співтовариств набирає 
популярність і зворотна тенденція – деетнізації феномену нації, 
націоналізму, націогенезу, процесів національно-державного 
будівництва тощо. Відповідно – категоріального апарату, мето-
дології, теоретичних узагальнень тих наук, що їх досліджують 
та моделюють. 

А серед впливових учених і стійких адептів більш класично-
го соціологічного та політологічного підходів та інструментарію 
для пізнання та пояснення процесів націєтворення й без актив-
ного застосування етнічних понять, пов'язаних із ними сенсів-
значень, можна визнати Л. Грінфелд, К. Симонса-Симоно-
левича, С. Гантингтона, О. І. Філіппову та ін. 

                                                 
141 Антонюк О.В. Основи етнополітики : навч. поcіб. Київ. С. 4. 
142 Там само. С. 11. 
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Серед згаданих авторів для осмислення проблеми запрова-
дження та подальшої експансії в науковому та політико-
ідеологічному дискурсах концепту "етнічність" (так само, як 
пошуків теоретичних відповідей на запитання про взаємозв'язок 
"етнічності й політики"), що безпосередньо стосується як вини-
кнення у структурі пострадянського суспільствознавства "етно-
політології" у статусі окремої науки й навчальної дисципліни, 
так і всього комплексу її категоріального апарату, ідейних і тео-
ретико-методологічних засад, аналітичних і нормативно-
правових приписів, значний інтерес являє дослідження й уза-
гальнення О. І. Філіппової. На особливу увагу заслуговує те, 
що вона (на основі порівняльного аналізу) визначає основні 
тенденції, які характеризують французький досвід запрова-
дження поняття "етнічність", що прийшло на зміну класич-
ним для гуманітарних і соціально-політичних наук, а також 
політичних доктрин Нового часу та сучасності поняттям "на-
род" і "нація". Причому не тільки витіснило й багато в чому 
руйнувало історичні сенси та значення останніх, але й ради-
кально трансформувало їх інструментальне застосування в 
науковому та політико-ідеологічному дискурсах, вплинуло на 
нормативно-правову лексику. 

Хоча, відразу зауважимо, результатом глибокого розгляду 
О. І. Філіпової еволюції категоріального апарату та концептуаль-
них підходів, що характерні – навіть парадигмальні – для сучас-
них гуманітарних, соціальних і політичних наук в Європі, особ-
ливо у Франції, починаючи з епохи Модерну, стало несприйняття 
правомірності етнізації теоретичних уявлень про націю, природу 
національної державності та націоналізму (патріотизму). 

Аналізуючи тривалу етимологію слів, російська дослідниця 
зазначає, що "традиція використовувати обидва терміни ethnie 
та nation – що до одних і тих самих груп населення має давню 
історію й не припинилася донині". "У контексті винятково релі-
гійному термін ethnie довгий час служив для позначення груп 
населення, які дотримують язичницьких вірувань. Ці самі групи 
мовою світською іменувалися "націями" (nation) або "народами" 
(peuple)". Останні концепти, починаючи з XIX ст., "були заміне-
ні на "раса" (race) і "племена" (tribu), а в ХХ ст. вони "були по-
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ступово витіснені терміном ethnie, який знову було введено  
у вживання у Франції Ж. Ваше де Лапужем 1896 р. Запрова-
дження цього терміна супроводжувалося семантичним зсувом: 
слово "нація" позначало відтепер лише населення "цивілізова-
них" держав Заходу". Проте, у підсумку, сенси-значення понят-
тя "етнічність" виявилися розмитими й невизначеними. І, як за-
значив, зокрема, К. Гійомен, "у французькому науковому та 
громадському дискурсі" воно стало "синонімічне то "расі", то 
"культурі"". Наприклад, вельми показова дефініція Р. Бретона, 
який стверджує, що "з погляду антропологічного аналізу будь-
яка етнолінгвістична група є ethnie". У межах "концепції "етні-
зму", розробленої наприкінці 1960-х рр. засновником Націо-
налістичної партії Оксітанії (Partit Occitan) Франсуа Фонта-
ном", етнічність стала "еквівалентом "мовної спільноти"".  
У більш широкому ідеологічному аспекті вищезгадана смис-
лова трансформація призвела до того, що "в сучасному фран-
цузькому суспільно-політичному дискурсі як праві, так і ліві 
вживають термін ethnie і його похідні у дебатах з приводу ім-
міграції, релігійних проблем, ситуації в неблагополучних 
кварталах, положенні "меншин""143. 

Загалом, незважаючи на, здавалося б, нові та перспективні 
пізнавальні можливості "етнізації наук" про нації, включаючи її 
лексичні та політико-ідеологічні дискурсивні переваги, резуль-
тат виявився зовсім не інноваційним (до певної міри навіть із 
дискримінаційним відтінком), оскільки єдиним критерієм від-
мінностей між етнічними групами (етнічностями) і національ-
ними спільнотами було визнано наявність в останніх, на відміну 
від перших, лише політичного статусу. А саме – політичної ін-
ституціоналізації – власної державності.  

Оцінюючи нинішній стан справ у сфері етнонаціональних 
досліджень у Франції, О. І. Філіппова особливо підкреслює, що, 
згідно з оцінками деяких представників наукового співтоварист-
ва цієї країни, ""етнічність" – типово американський винахід і як 
такий може бути корисним у контексті вивчення міжгрупових 

                                                 
143 Филиппова Е. И. Что такое французы? Кто такие французы? Национализм  
в мировой истории. Москва, 2007. С. 184–187. 
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відносин у США, проте в Європі та, зокрема, у Франції, його 
застосування не має сенсу". 

Але в цілому ж ситуація така, що сформувалися два різно-
спрямованих інтелектуальних рухи.  

З одного боку, "концепт етнічності (ethnicité) був сприйнятий 
лише нечисленною частиною гуманітаріїв (французьких. – 
Авт.), що в основному розробляють проблеми імміграції або 
націоналізму". Тоді як "більшість тривалий час відмовлялася від 
його вживання із принципових міркувань", оскільки, "на думку 
деяких дослідників, цей концепт є в певному сенсі плодом акту-
алізації расових і навіть расистських теорій XIX ст., тобто його 
треба розглядати не як наукову, а як ідеологічну категорію". 
При цьому "у французьких тлумачних словниках термін "етніч-
ність" відсутній аж до кінця 1980-х – початку 1990-х років" 
і "в перекладних американських статтях він нерідко замінюється 
терміном ethnie або етнічна ідентичність (identité ethnique)". За-
галом, як зазначив у 1995 р. М. Мантиньєлло, пише О. І. Філіп-
пова, "неприйняття концепту "етнічності"" "все ще залишається 
правилом для франкомовних соціальних наук"144. 

З іншого боку, етнізація націологічних концептів та уявлень, 
зазначає російська вчена, "уже не здається безперечним". "У 
контексті європейської інтеграції Франції, – пише вона, цитую-
чи деяких французьких дослідників, – все важче стає відстоюва-
ти свою "специфічність", та ідеї мультикультуралізму й комуні-
таризму поступово проникають у громадський і науковий дис-
курс". І тому вона робить висновок: "Тепер вже не здаються ра-
зючими не тільки такі терміни, як "етнічна концентрація насе-
лення у передмістях", але й кваліфікація бретонського, корси-
канського і їм подібних рухів як "етнорегіоналізму", а також 
твердження про те, що "політична концепція нації (що, підкрес-
лимо, є відмінною рисою для французької "школи", стійкою 
"науковою традицією", а також ідейно-ідеологічним стрижнем 
політичної думки у Франції, починаючи з кінця XIII ст. – Авт.)  
є більш нечіткою, більш розпливчастою та менш поширеною, 
ніж її етнічне розуміння"145. 

                                                 
144 Филиппова Е. И. Что такое французы? Кто такие французы? С. 186. 
145 Там само. 
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У свою чергу вищезазначені лексичні та ідейно-теоретичні 
трансформації у науковому та політичному дискурсах поро-
джують зовсім нові, відмінні від епохи Модерну (XVIII – сере-
дина XX ст.) політико-філософські та ідеологічні стандарти ми-
слення, відповідно до яких уже цілком допускається таке. Пер-
ше – "можливість "установлення нового соціального договору 
не між індивідами", "а між громадами: ...з одного боку – фран-
цузькою громадою, що складається з "корінних французів", яку 
можна прирівняти до ethnie або раси, з іншого боку – громадами 
безлічі етнічних меншин, що відтіняють гідності французької 
ідентичності"". Друге – ""якщо навіть у науковій літературі на-
вмисно плутати "націю" з "ethnie", це означає, що будь-яка етні-
чна група в епоху націоналізмів може вимагати, в ім'я права на-
родів на самовизначення, свого визнання як нації". "У францу-
зькій соціології", особливо підкреслює О. І. Філіппова, "домінує 
розуміння нації як суспільства, де політична система являє со-
бою явище вищого порядку порівняно з будь-якими місцевими 
особливостями – етнічними, релігійними, культурними, мовни-
ми або соціальними. Формування нації – це процес перетворен-
ня населення держави у співтовариство громадян, яких об'єдну-
ють спільна система цінностей і примат "загального блага" над 
особистою вигодою"146. 

Насамкінець, робить категоричний висновок О. І. Філіппова, 
у межах сучасної теорії нації і націоналізму "використання тер-
міна ethnie "все ж є досить обмеженим", оскільки "цей концепт 
залишається одним із найменш розроблених. Можна сказати, що 
термін ethnie застосовується, по-перше, до невеликих за розмі-
ром груп (не більше племені), які перебувають на певному рівні 
соціальної організації; по-друге, що основною критеріальною 
ознакою ethnie є мовна спільність". Загалом французькі дослід-
ники, особливо антропологи і африканісти, "систематично під-
дають" концепт етнічності "деконструкції, доводячи, що вико-
ристання цієї категорії для пояснення суспільного устрою не-
розривно пов'язане з відносинами політичного домінування"147. 

                                                 
146 Филиппова Е. И. Что такое французы? Кто такие французы? С. 175, 186, 184. 
147 Там само. С. 185. 
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Підсумовуючи процеси утворення та розвитку етнополітоло-
гії і наукових дисциплін із термінологічним додатком "етно" 
(напр., етнодержавознавство, етнологія політична тощо), але 
ретельно не розглядаючи тут наукові досягнення теорії етнічно-
сті, її стимулювальну роль у розвитку сучасного суспільство-
знавства взагалі та націології окремо, так само як активізації 
спроб з'ясувати особливу суть феномену і зміст поняття ethnie, 
лише зазначимо, що, відповідно до низки аргументованих оці-
нок науковців, уведення та розробка етніцистського підходу й 
нової термінології не тільки не сприяли усуненню традиційних 
недоліків і багатовікових проблем, що пов'язані з визначенням 
сенсів-значень поняття нація, але й ускладнили їх. Адже, як під-
креслив ще 1985 р. відомий американський дослідник 
К. Симонс-Симонолевич, "проблема з новим поняттям етнічнос-
ті полягає в тому, що його було розширено настільки, щоб воно 
містило всі культурно відмінні елементи, наявні в сучасному 
суспільстві, – незалежно від власне їхньої тієї чи тієї орієнтації 
на це суспільство та стосунків із ним. Тому різноманітні націо-
нальні або расові меншини у Сполучених Штатах стали назива-
ти етнічними групами, попри те, що вони в антропологічному 
сенсі мало схожі на такі групи – вони радше утворюють етнічні 
категорії, а не етнічні групи"148. 

Майже подібного висновку щодо специфіки гуманітарного й 
соціального пізнання та знання у Франції в аспекті спроб їх "ет-
нізації" доходить О. І. Філіппова. "Поняття "ethnie", – підкрес-
лює вона, – залишається маргінальним у французькій соціальній 
антропології не тільки тому, що йому надзвичайно важко дати 
чітке визначення – фактично, залежно від контексту, він уподіб-
нюється то нації або навіть регіону (що передбачає зв'язок з пе-
вною територією, то з соціальною, то расовою групою, – але і 
зважаючи на небажані конотації з расизмом і ксенофобією, роб-
лять його ідеологічно неприйнятним)"149. Зауважимо, що не 
тільки багато французьких учених, але й видатний американсь-

                                                 
148 Симонс-Симонолевич К. Поняття нації: спроба теоретичного прояснення. 
Націоналізм : антологія. Київ, 2000. С. 540–541. 
149 Филиппова Е. И. Что такое французы? Кто такие французы? С. 185.  
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кий соціолог і політолог С. Гантінгтон, жорстко розмежовує 
культуру та етнічність. Інтерпретуючи культуру, головним чи-
ном, по-суб'єктивістськи та по-біхевіористськи, він виключає з 
неї фактор етнічності як історично незмінну, певною мірою ан-
тропологічну та "успадковану даність". Він доводить, що амери-
канська нація не є етнічною (не є такою, що має загальні кров-
носпоріднені зв'язки, групове походження або природно-
генетичну спільність), а протягом століть, починаючи із перших 
поселенців, утворилася навколо "англо-протестантського куль-
турного стрижня"150. Не визнає американський політолог за сво-
єю нацією і статусу політичної спільноти, заснованої на єдності 
спільної "громадянської культури". Або, як твердить ще один 
американський дослідник, соціолог Л. Грінфельд, "народ США" 
"не має "етнічних" характеристик". Оскільки, "слід наголосити, 
що "етнічність" сама по собі в жодному разі не призводить до 
виникнення національності. ""Етнічні" характеристики утворю-
ють певний тип необробленого матеріалу, який можна організу-
вати й упорядкувати у різний спосіб – отож вони можуть стати 
складниками цілого набору ідентичностей. Національна іденти-
чність, на противагу цьому, дає принцип організації, який засто-
совують до різних змістовних чинників (materials), яким він по-
тім приписує значення, перетворюючи їх на елементи специфіч-
ної ідентичності"151.  

Розглядаючи процеси формування, розвитку, сучасного стану 
наук, що покликані для з'ясування взаємозв'язку "етнічності й 
політики", одразу ж треба зробити пояснення, а саме визнати 
той факт, що, незважаючи на офіційне визнання та інституційне 
забезпечення, насамперед "Етнополітології" та "Етнодержавоз-
навства" як "наук і навчальних дисциплін", а також безперервне 
оновлення їх теоретико-методологічних засад, яке відбувалося 
за останні два десятиліття в Україні, більшість першочергових 
та фундаментальних проблем, що безпосередньо належать до їх 
наукового та дисциплінарного статусу, залишаються значною 

                                                 
150 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. 
Москва, 2004. С. 64–67, 101–102. 
151 Грінфельд Л. Типи націоналізму. Націоналізм. Київ, 2000. С. 699.  
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мірою незмінно дискусійними. Якщо детальніше, то в контексті 
сучасних суспільно-політичних викликів і науково-освітніх за-
питів висвітлювати нагальні проблеми, наявний "стан справ" із 
науками етнополітичного напряму (переважно в межах україн-
ського суспільствознавства), а також визначати тенденції їх ге-
незису, то серед їх числа можна виокремити та охарактеризува-
ти як найбільш значущі такі. 

По-перше, у межах комплексу етнополітичних досліджень 
майже протягом перших років незалежності були задекларовані, 
а потім стали активно інституціонально підтримуватися кілька 
нових наук (зі своєю окремою назвою). Насамперед це стосуєть-
ся "етнополітології" та "етнодержавознавства", які (відповідно 
до їх інтерпретацій, що домінують в Україні) почали претенду-
вати на "монопольне право володіння" фактично одним і тим 
самим "предметним полем"152. 

По-друге, значно посилився процес диференціації етнополі-
тичних досліджень, що характеризувався конкуренцією як тра-
диційних, так й інтенсивно створюваних чисельних "нових" па-
радигмальних підходів до розробки теоретичних моделей навіть 
таких "класичних" для суспільно-політичного та гуманітарного 
пізнання феноменів, як "нації і націоналізм". (Ідеться про "кон-
цептуальні змагання" етнології, політичної і соціальної філосо-
фії, політології, етнополітології, етнічної політології, етнодер-
жавознавства, націології, соціології, культурної антропології, 
етноконфліктології тощо.) Хоча, безумовно, така "мозаїчність" 
теоретичних моделей і методології дослідження етнонаціональ-
них явищ – не нова тенденція. Як підкреслював ще у праці "На-
ціологія" (1935) О. Бочковській, кожна із соціально-політичних 
наук "вивчає лише один бік чи вияв нації як громадянського 
(мається на увазі суспільного. – Авт.) явища. Кожна із них ро-
бить це за своїм власним методом". А безпосередній наслідок 
цього – "неоднакові результати досліджень"153. 

                                                 
152 Вілков В. Ю. Етнополітологія як наука і навчальна дисципліна в Україні: 
історія виникнення, стан та основні теоретико-методологічні проблеми. Філо-
софія та політологія в структурі сучасного соціогуманітарного знання. Київ, 
2011. С. 238–261. 
153 Бочковський О. Вступ до націології. Київ, 1998. С. 15–16. 
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По-третє, незважаючи на майже двадцятирічний період ви-
никнення "Етнополітології",154 серед представників українсько-
го наукового співтовариства досі не сформувалося більш-менш 
одностайного уявлення про її предмет. Тоді як істотну роль у 
його інтерпретаціях відіграють персональні наукові інтереси, 
дослідницькі симпатії та індивідуальне авторське бачення при-
роди та взаємозв'язків "етнічних і політичних явищ і процесів". 
В окремих випадках у концептуальних підходах, у змісті публі-
кацій та ідейному наповненні та акцентах навчальних курсів з 
етнополітичної проблематики явно або неявно можуть виявля-
тися й ідеологічні уподобання авторів. Хоча, звичайно, домінан-
тною тенденцією наукових розробок і теоретичної творчості ба-
гатьох науковців пострадянського періоду стала їх деідеологіза-
ція за "західним зразком". 

По-четверте, занадто масштабні проекти створення "Етнопо-
літології" як "науки та напряму досліджень", які пропонуються 
деякими українськими вченими з погляду перспектив їх пізна-
вальної ефективності та теоретико-методологічних можливос-
тей, значною мірою не тільки суттєво різняться, але й нерідко 
програють традиційним науковим підходам. Ідеться про такі 
самодостатні напрями та тематичні блоки, які давно сформува-
лися у сфері пізнання етнонаціональних явищ і процесів та є 
концептуальною базою сучасної етнополітології ("етнополіти-
кодержавознавчих досліджень"), мають стандартизовану й кон-
кретну науково-дослідну спрямованість (закріплену за допомо-
гою безлічі публікацій по всьому світові), як, наприклад, "наці-
оналізм", "теорія нації", "теорія націй і націоналізму", "нація і 
держава", "національна ідея". А найпринциповіша різниця між 
вищеозначеними різновидами підходів полягає в тому, що варі-
анти розбудови "етнополітології як науки", які пропонуються 
багатьма вченими з пострадянського наукового простору – це 
поки що не більше, ніж обрис загального шляху пізнавальної 
роботи, який до того ж нерідко передбачається прокладати за 

                                                 
154 Зазначимо, те, що стосується курсу "Етнополітологія", який активно почали 
викладати у вишах пострадянських країн, то його предмет, тематична структу-
ра та ідейно-теоретичне наповнення (зміст) тощо, за традицією, що склалася, 
багато в чому залежить від того, хто його розробляє та викладає. 



 130 

схемою: "від запроектованого предмета дослідження до концеп-
туального моделювання відповідного йому в реаліях об'єкта". 
Для інших, тобто конкретних націологічних напрямів, спочатку 
й історично визначеним завжди був вельми виразний об'єкт до-
слідження, як-то: нація, національна держава, націоналізм. Це 
стосується й навчального процесу підготовки бакалаврів і магіс-
трів. Так, у системі дисциплін, що викладають для політологів у 
європейських університетах, уже тривалий час пропонується 
курс "Націоналізм", програма якого передбачає висвітлення те-
оретичних моделей, інтерпретацій, історичної і регіональної 
специфіки, ідеологічної суті та виявів цього феномену. Навіть 
кодифікація наукових звань містить відповідну назву. Така тен-
денція особливою мірою характеризує "англійську традицію", 
яка поширилася на континентальну Європу. Наприклад, для Ве-
ликої Британії вельми показовою є діяльність таких представни-
ків соціології, всесвітньо відомих учених, як Е. Геллнер та 
Е. Сміт. Перший із них став засновником наукової школи дослі-
дження націоналізму та націй у Лондонській школі економіки та 
політичних наук, а у Празькому університеті, за підтримки 
Дж. Сороса – ініціатором створення Центру з дослідження наці-
оналізму (він також структурно пов'язаний із Центральним Єв-
ропейським університетом, де поряд із кафедрами (департамен-
тами) "Філософія", "Політична наука", "Соціальна антропологія" 
є окрема – "Націоналізм", а в межах навчального процесу про-
понується близько 20 програм курсів, присвячених різноманіт-
ним аспектам вивчення цього феномену)155. Крім того, у школі 
економіки провідними науковцями не лише з Великої Британії 
багато років проводяться "Геллнерівські читання", присвячені 
дослідженню націоналізму. Другий, тобто Ентоні Сміт, є авто-
ром десятків фундаментальних праць із "теорії нації і націоналі-
зму", він визнаний найвпливовішим світовим авторитетом у цій 
науковій сфері, має статус "почесного професора націоналізму 
та етнічної належності" Лондонської школи економіки.  

У цілому щодо специфіки соціальних і політичних наук мо-
жна зазначити, що теоретичні моделі націоналізму, нації, націо-

                                                 
155 URL: http://ceulearning.ceu.edu/course/index.php?categoryid=281 
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нальної держави жорстко не обмежені бінарними рамками  
"етнологія – політологія". Як, утім, і не покладаються у своїх 
узагальненнях на концептуально вкрай невизначені та поліварі-
антні уявлення членів світового наукового співтовариства про 
"етнічність" і "політику", наслідком чого, як відомо, часто ста-
ють безмежний авторський суб'єктивізм та ідейно-теоретична 
релевантність в інтерпретаціях політичних вимірів буття, а та-
кож у тлумаченні сутності та особливостей феноменів етнонаці-
онального. До того ж традиційні напрями етнополітологічного 
знання пізнавально вільніші у застосуванні ідей, концептів, тео-
рій, методології усього комплексу суспільно-політичних і гума-
нітарних наук. Тоді як вимога вивчати головним чином лише 
"політичні вияви етнічного" (як нерідко рекомендовано для ет-
нополітології) не можуть стати для них перешкодою або джере-
лом концептуальних деформацій та обмежень у процесі отри-
мання достовірного знання, у побудові адекватних суспільно-
політичним реаліям концепцій етнонаціональних спільнот, умов 
і тенденцій їх виникнення й розвитку, включаючи універсальні 
й неповторні процеси, способи, форми та специфіку їх політико-
правової інституціоналізації.  

З іншого боку, суто етніцистський підхід у теорії нації і наці-
оналізму, дослідницький акцент тільки на процесах і результа-
тах політизації етнічності, не здатні створити точну й повноцін-
ну модель процесів національного та національно-державного 
будівництва. Оскільки він не лише не дозволяє науково-
теоретично та політико-ідеологічно відтворити картину багато-
вікових процесів "зон націоналізування"156, але й перекручено 
інтерпретує їх детермінанти та ідейні стимули. Такий підхід в 
інтерпретації націогенезу фактично не бере до уваги першу з 
історичних тенденцій національного та національно-державного 
будівництва (Велика Британія, Франція, США), яка відбувалася 
винятково у формі й на основі політико-філософських і політи-
ко-правових проектів та ідеологічних вимог демократичних пе-
ретворень. І перш за все, не дозволяє теоретично адекватно роз-
                                                 
156 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / пер.  
з нем. Ю. С. Медведева, под ред. Д. В. Скляднева. Санкт-Петербург, 2001. 
С. 197–198. 
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глянути та оцінити ідеологію, політичні рухи, що ґрунтувалися 
на концепті "суверенітету народу", – ідеї Д. Дідро, Дж. Локка, 
Дж. Мільтона, Ж.-Ж. Руссо, Ж. П. Марата, базові нормативно-
правові акти Французької та Англійської буржуазно-демо-
кратичних революцій тощо. А головне, у концепціях адептів ет-
ніцизму чи етнокультурологічного підходу різноманітний про-
цес націєтворення тлумачиться лише в логіці парадигми та ідео-
логеми "національного відродження" (який, зазначимо, почався 
на століття пізніше від національного і національно-державного 
будівництва в Західній Європі). Як, наприклад, намагався довес-
ти ще О. Бочковський, який робив висновок, що і "піонери наці-
ології переважно виходять з лав поневолених народів", і "перші 
ідеологи нації (на його думку, це Й. Фіхте та Ф. Палацький. – 
Авт.) повинні були вийти з табору поневолених народів, які пе-
редовсім зацікавлені в теоретичному обґрунтуванні та виправ-
данні своїх національно-визвольних змагань". Або, як ствер-
джував він: "Національні ідеології" (так само, як і перші "націо-
логічні" концепції) були першими теоретичними рефлексіями на 
прояви "національного ренесансу"", бо "наука державних націй 
менш цікавилася націологією і мало сприяла її творенню"157. 

До того ж виключно етніцистський (чи етнічно гіпертрофо-
ваний) підхід або спосіб інтерпретації націогенезу, природи 
національних спільнот, ідеології націєтворення та національно-
державного будівництва приписує приділяти увагу переважно 
етнічним (етнокультурним) чинникам та ідеологемі "етнічного 
націоналізму". Таким чином, "громадянський патріотизм" як 
ідейна й ментальна основа, а також впливовий фактор демок-
ратичної консолідації сучасних "політичних/громадянських 
націй" може зовсім залишитися за межами наукового пізнання. 
Хоча, підкреслимо, власне він, в умовах наростаючого мульти-
культуралізму, створення багатодержавних об'єднань (напри-
клад, ЄС) визнається рядом впливових політичних мислителів 
сьогодення, зокрема Ю. Габермасом, як основа "громадянської 
політичної культури та солідарності", "конституційного патрі-
отизму", "демократичної свідомості". Отже – стабільності та 

                                                 
157 Бочковський О. Вступ до націології. Київ, 1998. С. 8, 10, 12. 
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прогресивного розвитку сучасного суспільства, його подаль-
шого демократичного поступу158. 

По-п'яте, "загальний стан" методологічного арсеналу україн-
ського наукового співтовариства етнополітологів (що безпосе-
редньо позначається й на методологічних уявленнях і симпатіях 
окремих учених) характеризує не просто "еклектичний плюра-
лізм", що вважається припустимим за стандартами сучасного 
західного наукового співтовариства дослідників політики159,  
а очевидний хаос і волюнтаризм. Крім того, більшості "особли-
вих або специфічних методів" нових "етнополітичних дисцип-
лін", що розроблені їхніми творцями, як правило, притаманне 
те, що за своєю природою (згідно з текстуальними інтерпретаці-
ями їхніх авторів) вони не відповідають тим вимогам, які тради-
ційно ставила наука до тих пізнавальних процедур, які називала 
"методом". За своєю ж гносеологічною й епістемологічною при-
родою "нові методи" етнополітичних досліджень – це не пізна-
вальний інструментарій і не особливі технології пізнавальної 
взаємодії суб'єкта з об'єктом, тобто не "сукупність прийомів  
і операцій практичного та теоретичного освоєння дійсності", а 
найчастіше лише суто специфічно-авторська конкретизація на-
пряму, сфери або кола питань для досліджень. Навіть почасти це 
концептуальна побудова (фактично проектування "за допомо-
гою ексклюзивних методів") тим чи іншим науковцем особливої 
моделі (власного, неповторного) об'єкта його пізнавальної дія-
льності, який він сам штучно вириває як "предмет його науки" зі 
всієї складної та різноманітної етно- та націополітичної реаль-
ності. Про останнє, зокрема, свідчить не лише індивідуалізоване 
та персоніфіковане тлумачення науковцями суті та специфіки 
методів етнополітичних чи етнодержавознавчих досліджень, які 

                                                 
158 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. С. 214–
215, 266–267; Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его до-
стижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. 
Нации и национализм. Москва, 2002. С. 371–376; Хабермас Ю. Постнациона-
льная констелляция и будущее демократии. Политические работы. Москва, 
2005. С. 269–340. 
159 Див., напр.: Гудин Р. И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дис-
циплина С. 35–40; Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. 
С. 102–106. 
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в їх назві нерідко збігаються з назвою кожної "нової етнополіти-
чної науки", але й ототожнення дуже багатьма дослідниками 
таких понять і феноменів, як "метод", "підхід", "парадигма", 
"теоретична модель", "концепція" тощо. 

По-шосте, серед українських учених не склалося сталого й 
консолідованого розуміння "місця розташування" етнополітоло-
гії в суспільствознавстві, як, утім, й узгодженої оцінки її взаємо-
зв'язку з багатьма іншими науками, що вивчають етнічні та по-
літичні феномени та процеси.  

По-сьоме, те, що сказано про проблеми з методологічною ба-
зою й "системою наукових координат" етнополітології, безпосе-
редньо стосується і її структури, що заявляється відомими в 
Україні науковцями. Одні з них пропонують дисциплінарно  
(у підручниках або посібниках) конституювати її за аналогією 
до масштабних курсів таких наук, як філософія чи політологія. 
Наприклад, у деяких авторів лише один такий розділ дисциплі-
ни, як "Історія етнополітичної думки", хронологічно охоплює 
всю історію суспільно-політичної думки (від античних мислите-
лів і до наших днів). Інші ж дослідники вважають за краще ви-
будовувати курс етнополітології як систему сучасних (переваж-
но розроблених західними вченими) базових парадигм, що ста-
новлять собою специфічні дослідницькі підходи та новітні тео-
ретичні моделі етнонаціональних явищ і процесів, включаючи їх 
політизацію та інституціоналізацію.  

У контексті сказаного зазначимо, що структуризація дослі-
джень та навчальних курсів саме за парадигмальним принципом 
якраз і дозволяє привести до системи всю сукупність наявного 
знання, його ідейно-теоретичні та методологічні засади та особ-
ливо висвітлити найактуальніші проблеми в пізнанні етнонаціо-
нальних феноменів і процесів, які є актуальними як для суспіль-
но-політичних реалій сьогодення, так і для розвитку наукового 
знання про "нації і націоналізм", "національну державність і су-
веренітет", "політизацію етнічності" тощо. 

Яскравим прикладом переваг парадигмального підходу до 
означеної проблематики стали праці Е. Сміта. Зокрема, він у 
фундаментальній праці "Націоналізм та модернізм: Критичний 
огляд сучасних теорій націй і націоналізму" завдяки парадигма-



 135 

льній систематизації численних наукових досліджень і теорети-
чних моделей національних спільнот, ідентичностей, державно-
сті, націоналістичних ідеологій не лише оптимально структуру-
вав поліваріантний масив націологічного знання сьогодення, але 
й чітко сформулював найбільш актуальні проблеми та завдання 
на шляху його розвитку. Так, англійський науковець, оцінюючи 
ситуацію, що виникла під кінець минулого століття в науковому 
співтоваристві націологів, указав на істотні теоретико-методо-
логічні проблеми безлічі досліджень, що, на його думку, не до-
зволяють створити настільки "бажану і з інтелектуальних, і з 
соціально-політичних причин" єдину, загальноприйняту теоре-
тичну модель нації і націоналізму. Фактично, за висновками 
англійського вченого, хоча кожна з "великих парадигм" і має 
певний пріоритет, "зробила свій теоретичний внесок, що 
сприяв поліпшенню нашого розуміння динаміки націй і наці-
оналізму", проте досі мета створення загальновизнаної "теорії 
націй і націоналізму", "узгодженої парадигми", є утопічною, 
тоді як численні пошуки дослідників живляться псевдоконку-
ренцією. "Ця область, – пише він, – настільки розколота фун-
даментальними розбіжностями і настільки розділена конку-
руючими підходами", що "замість справжнього теоретичного 
діалогу ми найчастіше стикаємося з монологами, які частково 
перетинаються". Більше того, якщо "взяти до уваги зовсім 
різні питання", на які дослідники "прагнуть відповісти і, от-
же, різні аспекти, на яких вони фокусують увагу", то їхнє 
"хвалькувате суперництво", робить висновок Е. Сміт, "є ско-
ріше уявним, ніж реальним". Та й узагалі, твердить науко-
вець, "дослідницькі розробки окремих проблем не наближа-
ють нас до всезагальної теорії націй і націоналізму"160.  

Крім соціально-психологічних і суб'єктивних чинників, що 
породили, на думку Е. Сміта, мультипарадигматичність захід-
ної науки в розумінні нації, інших феноменів та процесів наці-
онального життя, він указує й на ряд фундаментальних теоре-
тико-методологічних причин цього явища. Коротко узагальне-

                                                 
160 Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий 
наций и национализма. Москва, 2004. С. 269, 403–405. 
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но нагадаємо, що це: "нездатність досягти згоди при визначен-
ні сфери дослідження", "безліч різних дослідницьких програм 
та інтересів", яка перешкоджає нагромадженню достовірного 
знання, створенню "відносно повної картини" і тому усклад-
нює кумулятивний процес як основу прогресу в пізнанні при-
роди націй і націоналізмів; відсутність передумов та перспек-
тив у створенні уніфікованого категоріального апарату націо-
логії, що виявляється в "нездатності досягти навіть попере-
дньої згоди у визначенні ключових понять". І насамкінець, те, 
що на шляху до побудови загальновизнаної моделі націогенезу 
стоїть традиційний для західних політичних і гуманітарних 
наук нормативістський бар'єр161.  

По-восьме, в межах українського наукового простору, створю-
ваного теоретичними напрацюваннями дослідників "етнічності і 
політики" (ще більше, ніж у західному) не сформувалося єдиного, 
стандартизованого категоріального апарату. Навпаки, переважає 
тенденція "персонального поняттєво-категоріального бачення, 
розуміння і тлумачення" природи досліджуваних явищ, а іноді 
майже суто "індивідуалізованого" аналітичного застосування на-
віть базових понять суспільствознавства. Показовим прикладом із 
цього приводу є дискусії останніх років серед представників 
українського наукового співтовариства (включно з перенесенням 
її в політикум) про умови утворення та сутність такої спільноти, 
яка отримала понятійне визначення "політична нація".  

У цілому ж в українському науковому співтоваристві домінує 
такий "дослідницький умонастрій", утворився такий комплекс 
свідомих чи несвідомих ментальних установок своєрідного "те-
оретико-методологічного самостійництва", що замість необхід-
них кроків, спрямованих на досягнення наукового консенсусу в 
інтерпретації змісту хоча б ключових понять, науковці демон-
струють палке бажання оперувати у загальнонауковому етнопо-
літологічному дискурсі персональною лексикою, так само, як і 
здійснюють активні спроби до впровадження виключно власної 
термінології, прагнуть до створення ексклюзивних, авторських 
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смислів-значень для традиційних понять та категорій наук, що 
досліджують етнонаціональні та суспільно-політичні реалії. 

По-дев'яте, поняття і різноманітні теорії "етнічності", що ви-
никли й почали поступово набувати популярності в науковому 
співтоваристві лише з кінця 50-х – початку 60-х рр. історично і 
теоретично майже не пов'язані з базовими постулатами, припи-
сами і проектами національного і національно-державного буді-
вництва, які розроблялися в межах постулатів основної для по-
літичної історії світу ідеологій, в програмах і діяльності безлічі 
політичних партій, що були їх прихильниками. А їх генезис – це 
більше двох століть, і вони зберігають свій величезний вплив і 
нині. Передусім, це відноситися до ліберальної, соціал-демокра-
тичної, комуністичної, фашистської і нацистської ідеологій, чи-
їми базовими концептами були передусім "нація", "національна 
держава", "національне питання", "право націй на самовизна-
чення", а не "етнічність".  

Те ж саме можна сказати і щодо "духу і букви" численних 
міжнародних нормативно-правових актів другої половини 
ХХ ст., Декларацій, Хартій, зокрема таких:  
 Декларація про надання незалежності колоніальним краї-

нам та народам, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 
14.ХП.1960, в якій колоніалізм та всі інші форми іноземного па-
нування та експлуатації кваліфіковано "як порушення права на-
родів на самовизначення і основних громадянських прав"; 
 Декларація про принципи міжнародного права, що стосу-

ється дружніх відносин і співробітництва між державами, при-
йнята Генеральною Асамблеєю ООН 24.Х.1970, в якій зазначе-
но, що "... в силу принципу самовизначення, закріпленого в Ста-
туті ООН, всі народи мають невід'ємне і непогашуване право 
вільно визначати без втручання ззовні свій політичний статус"; 
 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 2627 (XXV) від 

24.ХІ.1970, що визнає законною боротьбу народів за свободу 
будь-якими засобами, наявними в їхньому розпорядженні, і за-
суджує всі дії, що позбавляють той чи інший народ можливості 
користуватися своїм невід'ємним правом на самовизначення; 
 Декларація про внутрішні справи держави, захист її неза-

лежності і суверенітету, прийнята Генеральною Асамблеєю 
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ООН 21.ХП.1965, в якій пишеться, що "всі держави повинні по-
важати право народів і націй на самовизначення і незалежність; 
це право повинне здійснюватися вільно, без будь-якого зовніш-
нього тиску і за повного дотримання прав людини"; 
 Декларація про неприпущенність інтервенції і втручання у 

внутрішні справи держав, прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН 9.ХП.1981, яка фіксує, що принцип невтручання у внутрі-
шні справи держави не може бути протиставлений праву наро-
дів на самовизначення; 
 Резолюція 1514 Генеральної Асамблеї ООН, за якою "всі 

народи мають право на самовизначення; завдяки цьому праву 
вони вільно визначають свій політичний статус і вільно реалі-
зують свій економічний, соціальний та культурний потенціал"; 
 Хартія прав людини (Міжнародний пакт про громадянські 

та політичні права), прийнята на XXI сесії Генеральної Асамблеї 
ООН 16.ХП.1966, в якій записано, що "всі народи мають право 
на самовизначення. В силу цього права вони вільно встановлю-
ють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економі-
чний, соціальний та культурний розвиток"; 
 Африканська хартія прав людини та народів, прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН у червні 1981 р., що проголо-
шує: "Всі народи мають право на існування. їм належить без-
сумнівне і невід'ємне право на самовизначення. Вони вільно 
визначають свій політичний статус і дотримуються у своєму 
економічному і соціальному розвитку політики, яку вони віль-
но обирають" та деякі інші. 

Крім того, серед документів ООН є і такі, що засуджують дії 
держави, спрямовані на унеможливлення самовизначення шля-
хом розмивання національної ідентичності народу за допомогою 
адміністративно-репресивних заходів. 

Зокрема, у резолюції 2105/ХХ Генеральної Асамблеї ООН за-
суджується "сприяння систематичному притоку іноземних міг-
рантів і переміщенню, депортаціям і переселенню корінних ме-
шканців"162. 

                                                 
162 Харахаш Б. Національне самовизначення: Принцип і практика (питання 
теорії і не-теорії). Київ, 1999. С. 45–46. 
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По-десяте, теоретичні напрацювання вітчизняних етнопо-
літологів, етнодержавознавців та політичних етнологів, нері-
дко відірвані від реалій практики етнополітики в Україні.  
І насамперед це виявляється в тому, що концептуально обґру-
нтовані проекти "засад державної етнонаціональної політи-
ки", численні рекомендації щодо "управління процесами"  
"у сфері етнонаціональних відносин" (тобто та сама "розробка 
методів, принципів, шляхів і засобів вираження та забезпе-
чення інтересів націй і етнонаціональних груп" у системі їх 
відносин як "між собою", так і "з державою", включаючи й 
нормативно-правову складову, з метою "досягнення балансу 
міжетнічних інтересів, збереження та зміцнення етнополітич-
ної стабільності суспільства"), які пропонуються окремими 
вченими, розробляються державними установами і профіль-
ними науково-дослідними структурами, не втілюються у 
практику рішень та дій інститутів державної влади. А загаль-
на ситуація така, що в політичній діяльності та суспільній 
свідомості панують ідеологеми та міфологеми, які деклару-
ються політичними лідерами, державними посадовцями, про-
грамами партій, суспільно-політичних організацій та рухів 
тощо, а в політичному дискурсі "правлять бал" не науково 
обґрунтовані оцінки, висновки та пропозиції вчених, а так 
звані експертні оцінки. Тобто фактично ситуативні, а то й за-
ангажовані вислови та заяви різного рангу політиків, політо-
логів, істориків, журналістів, літераторів, і т. п., чиї тиражо-
вані ЗМІ погляди, ідеологічні уподобання, симпатії та ілюзії 
перетворилися на форму або елементи технологій політично-
го впливу (часто піару) та масштабної маніпуляції масовою 
свідомістю населення України. Для хоча б загального уявлен-
ня про сутність "етнополітики" наведемо одне з тих її лаконі-
чних визначень, яке доводить, що це – "система підходів і 
практичних дій держави щодо забезпечення розвитку етнона-
ціональної сфери. В поліетнічних державах або державах із 
поліетнічним складом населення етнополітика, як правило, є 
автономним напрямом управлінської діяльності. Її конкрет-
ний зміст визначається багатьма факторами, в тому числі 
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особливостями етнонаціональної структури даної країни та 
реальним станом міжетнічних відносин"163. 

У той же час, незважаючи на всі вищеперелічені негативні 
тенденції та проблеми, за очевидний позитив інтенсивної діяль-
ності співтовариства українських науковців зі створення етно-
політології як "науки і навчальної дисципліни" потрібно визна-
ти: активне засвоєння та використання етнополітологами пост-
радянського періоду багатьох ідейно-теоретичних і методологі-
чних напрацювань як західних, так і тих українських дослідни-
ків, які працювали за межами країни; значний прорив у пізнанні 
вітчизняної суспільно-політичної думки минулого; свободу нау-
кового пошуку й вираження авторської думки, а також виник-
нення духовно-ідеологічного середовища, у якому значною мі-
рою проявилася рішуча відмова від марксистського гіпертрофо-
ваного класового підходу, особливо в аналізі й оцінках націона-
лізму, який нині вже не трактується як феномен виключно "бу-
ржуазний" (те ж саме стосується й типологізації національних 
спільнот, які нині ніхто концептуально не поділяє на "буржуаз-
ні" та "соціалістичні"); масштабну та різнорівневу інституціона-
лізацію етнополітології як "науки, наукової та навчальної дис-
ципліни"; насичення інтелектуально-інформаційного простору 
за допомогою видання великої кількості перекладної літератури 
та перевидання робіт тих авторів (не лише в галузі пізнання "ет-
нічності і політики"), публікації яких за радянських часів були з 
ідеологічних причин просто неможливі, а ті, що випадково опи-
нилися в рідкісних за кількістю бібліотечних спецфондах СРСР, 
виявилися в переважній більшості недоступними. 

У кінцевому підсумку, якщо резюмувати процеси виникнен-
ня і нинішній статус етнополітології як "нової науки й навчаль-
ної дисципліни", то можна зробити висновок, що, незважаючи 
на її серйозне інституціональне забезпечення, майже двадцяти-
річну розробку та підтримку, вона ще далека від того, щоб пе-
рейти до розряду "класичних", хай і нових для українського су-
спільствознавства порівняно, наприклад, із тією ж політологією. 
Тобто етнополітологія перебуває ще на самому початку шляху її 

                                                 
163 Етносоціологія: терміни та поняття : навч. посіб. Київ, 2003. С. 207. 



 141 

облаштування як стандартизованого парадигмального дослідни-
цького підходу, загальноприйнятих теоретичних моделей і уні-
фікованого навчального курсу. Таким чином, на сьогодні етно-
політологія – це поки ще не самостійна й однозначно сформо-
вана наука, а, швидше, окремий, особливий і досить широкий 
напрям або сфера досліджень та теоретичних пошуків. Вона 
утворюється сумою дослідних проектів у межах комплексу су-
часних політичних дисциплін, що швидко розвивається, і у 
своїх досягненнях є слабко систематизованим, науково-
теоретично не структурованим знанням "про природу етнопо-
літичних явищ і взаємозв'язків етнічності та політики". Хоча, 
безумовно, треба визнати й те, що вищезазначені наукові про-
цеси та "інтелектуальна ситуація" – це не тільки "хвороби рос-
ту" й не тільки неповторні прояви української специфіки, але  
і стійкі загальносвітові тенденції в розвитку етно- та націопо-
літичного знання і процесів пізнання "етнічності і політики", 
що характерні для ХХ – початку XXI ст. 
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Розділ 6 
 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ  
ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАПИТИ  

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА 
 
 
Аналізуючи процеси та перспективи нинішнього етапу демо-

кратичного поступу українського суспільства та державності, 
відразу зазначимо, що філософські та політологічні уявлення 
про націю (як етнокультурну або громадянську спільноту) і оп-
тимальні форми її політичної інституціалізації (унітарна або фе-
деративна держава) протягом останніх століть ставали впливо-
вими теоретичними моделями, так само як ідеологемами, а нері-
дко й світоглядом, які були та залишаються визначальним чин-
ником і створення передумов, і сталого розвитку сучасного типу 
суспільства – демократичного й національного. 

А для України періоду її пострадянської незалежності та де-
мократичних перетворень одним із найфундаментальніших за-
вдань виявилося визначення соціально-політичних та етнонаці-
ональних пріоритетів державотворення, необхідних для цього 
ідейних, ціннісних і політико-правових засад загальнонаціона-
льної консолідації суспільства.  

Як відомо, сукупність таких пріоритетів змістовно була ско-
нцентрована у понятті "національна ідея", сенси-значення якого, 
окрім утворення ідеологічного та психологічного складників 
масової свідомості, так чи інакше формують ідейні приписи для 
законодавчої діяльності, визначають конкретно-історичну діє-
здатність нормативно-правових актів (особливо Конституції) 
держави. Так само, як і спрямованість та характер діяльності її 
інститутів і керівництва, ЗМІ, політичних лідерів, партій та гро-
мадських організацій тощо.  
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Тут лише нагадаємо, що і гідних, і сумних зразків "націона-
льних ідей" у політичній думці та історії чимало. Такими "ідея-
ми" або головними цілями буття окремих націй, а також міри-
лами чи критеріями їх життєздатності проголошувалися, а дер-
жавами і політиками гуманними засобами або, навпаки, насиль-
но втілювалися концепти та ідеологеми: "світове панування", 
"історичний реванш", "цивілізаційна місія" (нести відсталим на-
родам "істинну віру", "просвітництво", "технічні блага", "демок-
ратію"), "процвітання", "мир і гармонійне співіснування", "куль-
турна самобутність і самоізоляція", "опора на власні сили", "же-
ртовне страждання в ім'я самовдосконалення людства", "збере-
ження російського світу" тощо.  

Зрозуміло, що подібних (вищепереліченим) формул "націо-
нальної ідеї" було і буде ще багато, а в контексті зазначеного 
можна стверджувати, що категорія "національна ідея" не лише 
змістовно історично мінлива. Вона також полісемантичний ін-
струментарій багатьох гуманітарних наук. Тому в сучасних нау-
кових публікаціях феномен і поняття національної ідеї (у тому 
числі "української") отримують різну інтерпретацію.  

Зокрема (найпоширеніший або традиційний філософський 
погляд інтелектуалів) національну ідею за її суттю і роллю 
концептуально розуміють і визначають як реальність психоло-
гічну. Появу, сутність і особливості безпосередньо відносять 
до феноменів соціально-психологічних (національного харак-
теру, психології, свідомості. самосвідомості, ментальності, 
специфіки світогляду). 

Так, спираючись на роздуми М. Грушевського (який наго-
лошував, що національна ідея – це "могутній інстинкт націона-
льного будівництва") чи М. Бердяєва (який наполягав: "Вели-
кий самообман – бажати творити поза національним"), або тве-
рдження М. Бубера (який констатував: "Ми говоримо про наці-
ональну ідею, коли якийсь народ помічає свою єдність, свій 
історичний характер, свої традиції, своє становлення та розви-
ток, свою долю та призначення, робить їх предметом своєї сві-
домості, мотивуванням своєї волі") фактично знайшли теоре-
тичне підґрунтя такі тлумачення національної ідеї українськи-
ми інтелектуалами та науковцями, що нерідко доводять – сама 



 144 

національна ідея та її сутність значною мірою "зумовлені наці-
ональним інтересом", "пов'язані з національною психологією 
та свідомістю". А їхні визначення "національної ідеї" рекомен-
дують розуміти її як:  
 "певний комплекс вірувань, національного світобачення  

і розуміння, своєрідний духовно-інтелектуальний потенціал 
нації, людини";  
 "стійкі колективні уявлення", "збуджуючий фермент онов-

лення суспільства", а також "стихійний процес боротьби за збе-
реження своєї етнічної особи";  
 "форму державного самоусвідомлення народу, показник 

того, як народ розуміє себе, своє місце і роль у світі";  
 "ступінь усвідомлення нацією, народом власної значущо-

сті, сили, ваги, потреби в тому, щоб її поважали і з нею рахува-
лися інші";  
 "імператив свідомості й чину" нації, "смисложиттєвий чин-

ник національного розвою";  
 "концентрований вираз національно-патріотичного факто-

ру", який "є соціально-політичним, морально-етичним та психо-
логічним феноменом народного буття, менталітетом народу, що 
згуртовує його в єдине ціле". Причому до останнього постулату 
чи визначення додається важливе уточнення: "Об'єднання лю-
дей на засадах цих пріоритетів якраз і є тією первинною умо-
вою, поза якою будь-яка розмова про реформування суспільства 
чи його культурного відродження втрачає сенс"164. 

Водночас, незважаючи на ідеологічно-психологічні та полі-
тичні мобілізаційні переваги, основний недолік такого психоло-
гізаторського підходу і понятійного редукціонізму в інтерпрета-
ції національної ідеї полягає в тому, що навіть його впливові 
прихильники в теорії неминуче схиляються до дихотомії або 
протиставляння один одному матеріальних і духовних процесів  
і детермінант. Роблять національну ідею надбанням і атрибутом 
виключно духовного світу, а то й ірраціонально-вольової його 
складової, чим фактично визнають виняткове значення в істори-
                                                 
164 Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави  
і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. Київ, 
1996. С. 629. 
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чній логіці націогенезу й національно-державного будівництва 
лише ментальних чинників. Ось, наприклад, типова оцінка, ана-
літичне узагальнення специфіки психологізаторської інтерпре-
тації чи теоретичної моделі: "Національна ідея пов'язана не сті-
льки з матеріалізованими ознаками нації, скільки з духовним 
світом, духовним типом нації, який вважався навіть вищим за 
територіальний, особливо для "недержавних" націй. Зрештою, 
духовно-культурний фактор вважався визначальним, як могут-
ній інстинкт національного самозбереження та самоусвідомлен-
ня. Матеріальні ж фактори, на відміну від суб'єктивних, розгля-
даються як щаблі до здійснення самої національної ідеї"165. 

На відміну від традиційної психологізаторської інтерпретації, 
національна ідея у тлумаченнях деяких сучасних українських 
політологів визнається головним "критерієм життя" національ-
ної спільноти або зводиться до набору цілей та функції моделю-
вання і проектування її майбутнього, алгоритмів чи зразків 
культурної та художньої творчості. Ось, зокрема дефініція, згід-
но з якою "національна ідея" – це "політичний проект майбут-
нього нації", а "українська національна ідея" нібито "полягає у 
збереженні традиційних духовних цінностей, захисті національ-
ного буття, його історії та культури, обстоюванні традиційної 
релігії, національної держави, родини та власності". А основою, 
особливо "ідеології українського консерватизму", слугує "базова 
ідея", "сутністю якої виступає відродження духовних цінностей, 
патріотизму та морально-правових засад етнокультурного роз-
витку українства"166. 

Втім суттєвий теоретико-методологічний мінус такого кон-
цепту національної ідеї полягає насамперед у тому, що в ньому 
ототожнюється проектна складова ідеологеми національної 
життєдіяльності або національної самосвідомості з ними в ціло-
му. А тому може бути цілком доречним припущення, що більш 
науково-теоретично доцільно (що в історії неодноразово прак-
тично апробовано), замість частково міфологізованого поняття 

                                                 
165 Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. 
Київ, 1995. С. 15. 
166 Етнократологічний словник : енцикл.-довід. слов. / за ред. О. В. Антонюка, 
М. Ф. Головатого та Г. В. Щокіна. Київ, 2007. С. 398. 
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та ідеологеми "національна ідея", оперувати поняттям "націона-
льна стратегія". Переваги останнього якраз і полягають у деро-
мантизації дослідного підходу, через що він, хоча і втрачає бага-
то чого зі свого важливого етносимволічного, екзистенціального 
впливуна "уми і серця" людей, але набуває програмної визначе-
ності й однозначності. Бо саме поняття "стратегія" на рівні наці-
онально-державному є політико-технологічним. Воно орієнтує 
на конкретні цілі, завдання, часові межі, ресурси, напрямок і дії 
виконавців, робить наочним і таким, що дає реальну можливість 
вимірювати очікувані результати; припускає конкретне ство-
рення урядових програм дії владних державних посадовців та 
органів, системи закладів освіти; має конституційне або норма-
тивно-правове забезпечення, а не залишається на рівні спогля-
дання, та ще у світі трансцендентних і трансцендентальних по-
нять чи "сутностей".  

Безсумнівно, з історичного та історико-філософського погля-
дів можна визнати, що в українській філософській традиції най-
важливішу роль відіграє підхід, згідно з яким "національна ідея" 
і особливо "українська національна ідея" безпосередньо пов'яза-
ні з багатовіковим прагненням українців до національно-
державної самостійності, з цілями і завданнями їхньої боротьби 
за неї. Через це українську національну ідею нерідко ототож-
нюють із державницькою ідеєю, роблять їх синонімічними. Крім 
того, фактично визнають чи проголошують "ідею своєї держа-
ви" "ідеєю fix" українців "на всі майбутні віки". Її генезис почи-
нають ще від "Велесової книги" і "Літопису Аскольда", вважаю-
чи першим "носієм ідеї родову аристократію". Продовжують 
лінію розвитку національної ідеї як державницької через ""Літо-
пис Руський" і "Галицько-Волинський" та філософсько-релігійні 
твори Київської великокняжої держави" (визнають носієм ідеї 
"феодальну аристократію"). Далі Гетьманщина (суб'єкт ідеоло-
геми – "українське козацтво", "козацька шляхта"). І в такий спо-
сіб відстежують і проводять розгортання національної ідеї як 
державницької крізь століття до наших днів167. 

                                                 
167 Кононенко П. П. Національна ідея, нація, націоналізм. Київ, 2006. С. 26–328. 
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Але серед принципових мінусів окресленого вище етатистсь-
ки орієнтованого підходу – явний телеологізм. Згідно з його 
приписами, розвиток української політичної думки, свідомості й 
самосвідомості – не більше, ніж поява, збагачення і зростання 
масштабів впливу однієї – державницької – ідеї. А політична 
історія України уявляється лише наслідком процесу матеріалі-
зації національної ідеї, боротьби за національну незалежність. 
Проте все ж "ідея української державності" має свою власну іс-
торію, періодизацію в розвитку, варіанти наукової та ідеологіч-
ної інтерпретації, які не збігаються з історією "української наці-
ональної ідеї". Та й самі ці ідеї не тотожні. Так само, як нетото-
жні ідеологеми і дії щодо реалізації "права на національне само-
визначення", з одного боку, та процеси націогенезу (етнокульту-
рного та політичного), національного і національно-державного 
будівництва – з іншого. Крім того, як зазначав М. Драгоманов, 
"національна ідея сама по собі не є ліком на всі лиха громадські… 
а часом без других культурних ідей може служити джерелом 
великих помилок"168. 

Можна також звернути увагу і на ту обставину, що ряд наці-
ональних спільнот формувався й успішно розвивався і без своєї 
постійної державності. Такі нації політично відроджувалися і 
зникали з політичної карти світу, але при цьому відігравали по-
мітну роль у його культурному і цивілізаційному розвитку, здій-
снювали значний вплив на історію й культуру інших народів. 

З іншого боку, багато сучасних науковців, що представляють 
різні галузі гуманітарного знання і суспільствознавства, переко-
нані самі та доводять іншим, що нації – це лише уявні спільноти 
(Б. Андерсон). А в найрадикальніших дослідницьких варіантах 
взагалі пропонується виключити поняття "нації", відповідно, 
поняття "національної ідеї", з арсеналу наукового дослідження і 
сучасної теорії як "ненаукову та політично операційну", "семанти-
ко-метафоричну й великоемоційну" категорію (зокрема, публікації 
відомого академіка РАН, віце-президента Міжнародного союзу 
антропологічних та етнологічних наук тощо В. О. Тишкова).  

                                                 
168 Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу. Виб-
ране. Київ, 1991. С. 483. 



 148 

Та й узагалі, деякі дослідники (наприклад, російський шанува-
льник В. Тишкова О. Кустарьов) заявляють, що нацією довільно 
може проголосити, вважати та позиціонувати себе у політично-
му просторі будь-яка група людей, вимагаючи бажаного стату-
су, а поняттям "нація", як і всім рядом політичних або етнополі-
тичних понять, легко "політично маніпулювати" в будь-яких 
цілях. Тому від таких понять, стверджують вони, треба позбави-
тися, "вилучити їх з обігу", хоча б тому, що вони "заважають 
адекватному розумінню"169. 

Що ж стосується позачасового статусу української націона-
льної ідеї як ідеї державницької, згідно з якою завжди абсолют-
ною і самоцінною поставала мета державної незалежності укра-
їнського народу як нації, а першорядними були завдання ство-
рення та збереження її суверенної держави (іншими словами – 
здійснення політичної інституціоналізації української націона-
льної спільноти чи у формі унітарного чи федеративної держави 
у світосистемі національних держав як автономних політико-
територіальних утворень, територіальних політій, де нерідко 
чисельно переважає етнічно близьке чи споріднене населення, 
що завоювало право суверенітету, внаслідок чого наділене вла-
дою самоврядування), то з позицій політичної історії це не зо-
всім переконливо і доказово. 

Оскільки такий тип, форма, спосіб інституціоналізації спіль-
ностей множини індивідів та груп людей у вигляді національних 
держав як сучасного типу державності (відповідно створення 
першооснов демократичних політичних систем) і на відміну, 
насамперед, від імперських і династичних утворень: 
 почав зароджуватися тільки після Вестфальського миру (1648 р); 
 остаточно утвердився і став нормою після Першої світової 

війни, у результаті розпаду чотирьох імперій на європейському 
континенті, утворення Ліги націй (1920–1946 рр.), інтенсивних і 
впливових ідеологічних розробок, тривалих і масштабних про-
пагандистських акцій із впровадження у свідомість мас і еліт 
ідей "національного самовизначення і права на національно-
                                                 
169 Тишков В. А. Забыть о нации (постнационалистическое) понимание нацио-
нализма. Вопросы философии. 1998. № 9. С. 8, 15, 18–19; Кустарев А. Нация: 
кризис проекта и понятия. Pro et contra. 2007. № 3 (37). Май–июнь. С. 71–72. 
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державну незалежність" (багатьма партіями і державними дія-
чами, наприклад РСДРП (б), 14 пунктів президента США 
В. Вільсона тощо)170; 
 на практиці став масштабно поширюватися у ході антико-

лоніальної боротьби народів Азії, Африки, Латинської Америки 
та був забезпечений через створення ООН після Другої світової 
і запровадження її зобов'язуючої нормативно-правової бази "на-
ціонального самовизначення" – став для України реальною мо-
жливістю лише в умовах розпаду СРСР. 

Але – це історія майже минула. Українська національна дер-
жавність проголошена і практично облаштовується чверть сто-
ліття. Таким чином, філософська чи політологічна модель "укра-
їнської національної ідеї", що була тривалий час орієнтована 
лише на мету формально-суверенного проголошення і створен-
ня рамкових засад (внутрішньо- та зовнішньополітичних) украї-
нської незалежної держави, майже вичерпана. 

Проте за цей період часу як світосистема, а з нею – й існу-
вання національних спільнот і держав опинилися вже в нових 
умовах. Тепер кожна національна культурна самобутність і по-
літична незалежність, державність і суверенітет (тобто нація як 
суб'єкт культури і політики) випробовуються на життєздатність 
вже не в межах парадигми реалізації "права націй на самовизна-
чення" або "відродження", а в боротьбі з такими численними 
викликами, як: економічна, політична, військова та фінансово-
валютна глобалізація (прес жорстких вимог і обмежень з боку 
багатьох різнорівневих утворень, міжнародних організацій та 
інституцій, таких як ТНК, ЄС, НАТО, СОТ, МВФ, ТС, Євразій-
ський союз, ОДКБ і т. п.), а також глобалізація інформаційних 
мереж (інтернет), так звані нові ЗМІ, освітні системи тощо; 
втрата більшістю країн світу – через неможливість створення 
або володіння власною ядерною зброєю як дієвим засобом само-
захисту, упередження військового нападу – військово-політич-
ного суверенітету (про що, наприклад, відкрито заявляє 
Ю. Габермас навіть стосовно ФРН); інтенсивна регіональна  
                                                 
170 Див., напр.: Цатурян С. "Четырнадцать пунктов", которые объединили Вильсо-
на и Ленина. URL: http://geo-politica.info/chetyrnadtsat-punktov-kotorye-obedinili-
vilsona-i-lenina.html 
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і світова міграція, сепаратистські та іредентистські рухи, нарос-
тання внутрішнього і глобального мультикультуралізму (полі-
культуралізму) і мультиконфесійності, поява одночасної, мно-
жинної національної ідентичності. 

І цю низку світових фундаментальних новацій та викликів 
нової доби для існування атрибутивних, культурно-політичних 
властивостей національного та національно-державного буття 
можна продовжити. 

Аналізуючи концепт та застосування терміна "національна 
ідея" треба також звернути увагу на те, що в західній інтелек-
туальній традиції, філософському чи політичному дискурсі во-
ни фактично не застосовуються. Замість поняття "національна 
ідея" західні науковці (філософи, політологи, соціологи, куль-
турологи, соціальні психологи тощо), ідеологи та політики 
оперують (у широкому змістовному спектрі, включно з аполі-
тичним) терміном або категорією "націоналізм". Вони вважа-
ють це поняття науково адекватним, теоретично оптимальним 
та ефективним, позбавленим від усіляких забобонів для на-
йширшого застосування.  

З іншого боку, як можна побачити навіть на прикладі наве-
дених вище дефініцій "національної ідеї" (включно з тлума-
ченням сенсів-значень концепту "українська національна 
ідея"), в український політико-філософській традиції це понят-
тя деякою мірою стало замінником поняття та ідеологеми "на-
ціоналізм". І як раз у цьому феномені можна чітко спостерігати 
різницю між західною інтелектуальною, філософською, полі-
тико-ідеологічною традицією (дискурсами) та українською. Її 
виникнення пов'язане зокрема з тим, що незадовго до та особ-
ливо після так званої європейської "Весни народів" 1848-
1849 рр. (не кажучи вже про радянські часи) слово "націона-
лізм" почало набувати загрозливого навантаження, звучання і 
значення для існуючих, і перш за все імперських, режимів. По-
суті, за таких умов, природно-історично з'явилася усвідомлена 
потреба, суспільно-політичний запит його заміщення (при збе-
реженні змістовного наповнення) на більш нейтральне: ідеоло-
гічно більш неполітичне, а політично більш безпечне, мента-
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льно більш романтичне, а духовно більш абстрактне, а з погля-
ду сенсів-значень, більш синкретичне.  

Таким чином, на відміну від української (так само як росій-
ської), європейську філософсько-політичну та загалом західну 
інтелектуальну традицію і науковий лексикон характеризує те, 
що термін, потім поняття "нація", відповідно – "націоналізм", 
по-перше, виникли на рідному лексичному, етнокультурному та 
політико-ідеологічному ґрунті, а не є прямими запозиченнями. 

По-друге, поняття "націоналізм" вводилося та потім стало 
активно застосовуватися як позначення національної свідомос-
ті, самосвідомості, світосприйняття, умонастроїв. Крім того, 
цей процес відбувався головним чином в умовах революційних 
буржуазно-демократичних (а не національно-визвольних чи 
національно-об'єднавчих) перетворень у середині країн Захід-
ної Європи (класичні прояви – Англія та Франція початку доби 
Нового часу) і тому такий термін не увібрав у себе з початку,  
а потім активно не накопичував політично негативних, голо-
вне, етнічно забарвлених тонів, сенсів-значень. Особливо в 
межах та за стандартами наукового мислення. Причому не 
тільки політологічного, але й теоретичного соціологічного  
і навіть культурологічного.  

Наприклад, відома американська дослідниця Л. Грінфельд, 
протиставляючи феодальне та буржуазне суспільства, пише, що 
"сучасна культура заснована на націоналістичному підході", 
який "передбачає повну рівність членів нації, народний сувере-
нітет і його секулярну спрямованість". А тому "ототожнення 
націоналізму із сучасною культурою означає, що він становить 
культурну основу сучасної соціальної структури, економіки, 
політики, міжнародних відносин, освіти, мистецтва, науки, сі-
мейних відносин тощо". Більше того, "символічне піднесення 
народу шляхом націоналізму робить саме членство в нації, тоб-
то національність, почесним статусом, прив'язуючи почуття гід-
ності та самоповаги до національної ідентичності". 

Держава як "головний політичний інститут нашого часу", до-
водить Л. Грінфельд, є "передусім утіленням принципу народ-
ного суверенітету" і "теж є результатом націоналізму". У цілому 
ж, згідно з моделлю вченої, націоналізм, "який не може обійти 
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політику", не тільки дозволяє теоретично глибино пояснити  
"головні політичні особливості сучасного суспільства", а й пе-
редбачає на практиці "реорганізацію політичної структури і по-
літичних процесів відповідно до своїх фундаментальних прин-
ципів". Причому, впевнена вона, якщо в основі революцій як 
"сучасної форми політичної дії" "завжди лежить націоналізм", 
то навіть і всі революційні перетворення сучасної епохи є їхнім 
політичним результатом171. 

Зрештою, повертаючись до оцінки окреслених вище підхо-
дів щодо розуміння поняття "національна ідея" в українській 
політико-філософській та гуманітарній традиції, можна знач-
ною мірою погодитися з висновками відомого вітчизняного 
філософа та дослідника в галузі теорій нації і націоналізму 
В. Лісового, який підкреслив: "Вислів "національна ідея" пере-
важно використовують в публіцистичному та політичному мо-
вленні; у наукових дослідженнях націй та етносів його іноді 
використовують для позначення особливостей національної 
свідомості в її свідомому формулюванні – як ідея нації, націо-
нального ідеалу або міфу, призначення нації тощо". Припусти-
мо використання цього вислову, також додає він, і для позна-
чення "важливої для суспільства ідеї будь-якого змісту, щодо 
якої існує згода більшості громадян" або ідеї, що "здатна оде-
ржати підтримку більшості громадян"172. 

У контексті сказаного лише коротко нагадаємо, що історич-
но впливовою моделлю, структурним і сенсотворним стриж-
нем національної ідеї багатьох європейських народів і країн 
була міфологема й ідеологема "національного відродження" 
("рисоджименто"). У своєму розумінні вона мала та має різно-
манітну інтерпретацію, але виступала рушійною силою у фор-
муванні національної самосвідомості та національного підне-
сення, національно-визвольних і об'єднавчих рухів. Спочатку в 
Італії, Німеччині, пізніше в багатьох країнах Східної та Пів-
денної Європи. Такий різновид, тип національної ідеї (націона-
лізму) був та майже залишився світоглядною та ідеологічною 
                                                 
171 Гринфелд Л. Национализм и разум. Национализм в мировой истории. / под 
ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. Москва, 2007. С. 108–113, 107, 118. 
172 Філософський енциклопедичний словник. С. 413–414. 
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опорою і домінантою в українській суспільно-політичній думці 
та культурній творчості. Особливо в період другої половини 
ХIX – протягом XX ст. 

Втім, крім цього, варто особливо підкреслити ще й те, що у 
плані реалізації сучасної стратегії національного та національ-
но-державного будівництва в Україні (що можна формульно 
означити як "національна ідея") виявляються вкрай актуальними 
ряд фундаментальних викликів/запитів, що потребують як про-
блеми – наукового осмислення (насамперед філософського і по-
літологічного) та відповідного практичного розв'язання. 

По-перше, це проблема суб'єктності та громадянських функ-
цій "національної ідеї". Чи повинна вона бути атрибутом віру-
вань, екзистенційно-смисложиттєвих установок, політичних пе-
реконань і навіть набувати статусу державної ідеології? Так бу-
ло з комуністичною ідеєю в СРСР або з націонал-соціалістич-
ною ідеологемою у фашистській Німеччині, але неприпустимо в 
умовах демократичної політичної системи.  

Або ж пошуки формули національної ідеї, її насичення конк-
ретним змістом слід залишити для вільних пошуків філософів і 
політиків, мрій поетів і митців? Бо, в іншому випадку, – випадку 
перетворення політичними силами та бюрократичним апаратом 
національної ідеї на офіційну/державну ідеологію – це прямий 
крок до тоталітаризму в політичній системі та духовній сфері, 
так само як утворення атмосфери для придушення інакомислен-
ня й усунення чи тотальної ліквідації "різнобарв'я суспільно-
політичної думки".  

По-друге, це проблема, яка пов'язана з відповіддю на питання 
про те, якою має бути нація та першооснова національної спіль-
ності українців (відповідно – її філософській чи політологічний 
концепт, поняття-ідея)? Суто етнічною, гомогенною етнокуль-
турною? Чи українська нація може консолідуватися як спіль-
ність та спільнота громадянсько-політична? 

Згідно з першим варіантом українська національна спільно-
та може і має бути об'єднана виключно спільністю одного, іс-
торично і кількісно переважаючого етносу. А національна 
держава, особливо в праворадикальних інтерпретаціях адептів 
такого підходу, – це насамперед інститут, що володіє внутрі-
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шнім і зовнішнім суверенітетом, монополією на всі органи  
і ресурси влади у країні в інтересах та на благо переважно ет-
нічної більшості. У межах такого погляду націю створює, збе-
рігає і розвиває як єдине ціле повна уніфікованість у мові, 
культурі, традиціях, звичаях, ментальності, ідентичності, істо-
ричній пам'яті, релігійних віруваннях, символах і героях; мі-
фологеми про спільність історичної долі і батьківщини. Крім 
того, виходячи з такого концептуального сприйняття або розу-
міння "світу націй", природи національних утворень нерідко 
допускається, а то і пропагується потреба в етнічному націона-
лізмі ("любові до нації"). Він вважається необхідною ідеологі-
єю та світоглядною системою для всього населення країни (а за 
визначенням Е. Сміта, може називатися і відігравати роль "по-
літичної релігії" або "релігії народу").  

Відповідно до іншого варіанта чи теоретичної моделі, так са-
мо як ідеологеми, громадяни України можуть і повинні бути 
спільністю політичною, тобто являти собою так звану політичну 
націю. В інших термінах – "громадянську націю". Загальнови-
знано, що в основі її національно-консолідуючих зв'язків лежать 
політико-правові норми й інститути сучасної демократії, наро-
дженої ще Французькою та Американською революціями.  
А якщо лаконічно (за формулою англійського дослідника націо-
налізму Джона Бройї), "нація означає не більше, ніж об'єднання 
громадян", для яких "значення мають політичні права, а не 
культурна ідентифікація"173.  

Безсумнівно, українські інтелектуали та політики вже усві-
домлюють початок нової суспільно-історичної епохи для спів-
товариства громадян та державної стабільності в Україні. Що 
рівнозначно – погоджуються з необхідністю оновлення змістов-
ної, психологічної та політико-ідеологічної складових українсь-
кої національної ідеї (концепту національної спільності), як 
стрижня теоретичної моделі та політичної стратегії націє- та 
державотворення в країні. А в процесі пошуку смислового конс-
трукту та ідеологеми загальнополітичного й загальногромадян-

                                                 
173 Бройи Дж. Подходы к исследованию национализмa. Нации и национализм. 
Москва, 2002. С. 225. 
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ського консенсусу, що забезпечували б демократичну трансфо-
рмацію ментальності основних груп населення в Україні, а та-
кож для реалізації можливостей та стратегії європейської інтег-
рації, багатьма вченими та політиками була проголошена ідея – 
формування "української політичної нації".  

Загалом за останні 10–15 років у країні відбулася радикальна 
зміна ідеологічних парадигм та відповідних їм світоглядних 
установок. І коли навіть ще в період 80–90-х рр. минулого сто-
ліття серед представників наукового співтовариства та політи-
куму ідейно панувала культурологічна за її концептуальною та 
світоглядною природою ідеологема так званого національного 
відродження, гарантом і кінцевою політичною метою якої пе-
редбачалася національна, як державна, незалежність та відпові-
дна – особливо гуманітарна – політика для її етнокультурного 
забезпечення (іноді з проголошенням радикальних гасел інтег-
рального націоналізму деякими суб'єктами українського полі-
тичного процесу), то на початку ХХІ ст. вже публічно був заяв-
лений інноваційний суспільно-політичний проект – створення в 
Україні "політичної нації". Першим, нагадаємо, це офіційно за-
декларував Л. Д. Кучма (щорічне Послання до ВР "Про внутрі-
шнє і зовнішнє становище України" 2002 р.), а потім активно 
пропагував (хоча і зі специфічним змістовним наповненням по-
няття) В. А. Ющенко. 

Якщо лаконічно, то науковці та політики почали визнавати, 
що така, явно не суто культурологічна чи культурницька (а від-
повідно до наукової класифікації – етніцистська або етносимво-
лістська) за її природою ідея/ідеологема національного будівни-
цтва і розвитку українського суспільства має стати фундамен-
том для його демократичної та гармонізуючої перспективи. 
Оскільки вона "здатна задовольнити загальноукраїнський інте-
рес". А саме: "творення своєрідного громадянського суспільст-
ва", досягнення "злагоди у спільному всеукраїнському домі", 
дієва стимуляція до "толерантності між українським етносом  
і етнічними меншинами"174. А в такому процесі основна роль 

                                                 
174 Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади / Ю. І. Римаренко, 
Л. Є. Шкляр, С. Ю. Римаренко. Київ, 2001. С. 190. 
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держави зводиться до того, щоб створити та забезпечити: ра-
мкові (конституційно запроваджені та гарантовані) умови по-
літичної діяльності; високі стандарти соціально-економічної 
та духовно-культурної життєдіяльності соціуму, його різно-
манітних груп; втілити реальне верховенство закону та пра-
вової держави; визначити базові принципи освітньої та інфо-
рмаційної політики; прислухатися до об'єктивних, політико-
правових вимог громадян та їхніх об'єднань (загалом – грома-
дянського суспільства) і реагувати на них шляхом прийняття 
відповідних рішень. 

Передусім, створення політичної (тобто громадянської) нації 
передбачає реальний політичний і правовий суверенітет народу, 
формально республіканську форму правління, повноцінне вті-
лення конституціоналізму, рівність і недоторканність прав і сво-
бод громадян незалежно від етнічної (мовної, расової, конфесій-
ної, культурної тощо) належності, спільність політичної культу-
ри, надетнічну солідарність, активне і розвинене громадянське 
суспільство. У ролі ж базової ідеології, стрижнем політичної 
лояльності та культури, домінантою політичної свідомості у та-
кої національної спільноти визнається громадянський ("респуб-
ліканський" – Ю. Габермас) патріотизм (зрозумілий як "любов 
до Вітчизни", до своєї республіки як суверенного союзу грома-
дян). По суті, згідно з такою теоретичною моделлю та ідеологе-
мою, першорядним для буття нації як спільності та спільноти є 
спільність політичної та правової, а не етнічної культури. А на-
ціональна ідентичність має базуватися на наявності та перевагах 
"рівноправного громадянського союзу і соціального партнерст-
ва". При цьому допускаються й нормативно-правово гаранту-
ються різні прояви та інституційні форми мультикультуралізму 
(полікультуралізму), впроваджуються стимули для етнокульту-
рної толерантності та взаємних (міжетнічних) поступок. 

Так, на думку всесвітньо відомого сучасного філософа 
Ю. Габермаса, культурний компроміс задля досягнення загаль-
ногромадянської згоди ("запровадження мультикультурного 
громадянства") має будуватися на розмежуванні політичної й 
етнічних культур, а також на впровадженні системи, що гаран-
тує правову рівність суб'єктів мультикультурного/полі культур-
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ного суспільства. "Якщо, проте, різним культурним спільнотам  
і різним етнічним і релігійним субкультурам доводиться ужива-
тися разом і на рівних взаємодіяти в межах єдиного політичного 
співтовариства, – стверджує німецький філософ, – то культура 
більшості буде вимушена пожертвувати своєю історичною пре-
рогативою, аби визначити офіційні стосунки в межах тієї гене-
ралізованої політичної культури, яку мають поділяти всі грома-
дяни, незалежно від їх походження і способу життя. Культура 
більшості має бути чітко відокремлена від політичної культури, 
яку, слід чекати, приймуть усі. Рівень політичної культури, що 
поділяється всіма, необхідно жорстко відмежовувати від рівня 
субкультури і дополітичних ідентичностей (включаючи субку-
льтуру та ідентичність більшості), які заслуговують на рівний 
захист лише в тому випадку, якщо самі обстоюють конституцій-
ні принципи (згідно з трактуванням останніх у межах даної кон-
кретної політичної культури)"175. 

У свою чергу на переконання сучасного канадського науко-
вця, адепта неолібералізму В. Кимлічки (який від самого поча-
тку відкинув ідею, що "держава належить виключно доміную-
чій національній групі"), національні рухи, різноманітні націо-
налізми національних меншин, у тому числі у країнах західної 
демократії, – це очевидна реакція на процес неліберального 
націєбудівництва, тоді як "вимоги груп меншин треба розуміти 
у зв'язку з побудовою нації більшістю і як відповідь на таку 
побудову". Тому (для усунення конфліктного потенціалу між-
національних стосунків, гармонізації демократичного процесу 
і функціонування демократичної політичної системи), наполя-
гає він, "національні меншини повинні мати такі самі prima 
facie (на перший погляд) вимоги щодо засобів побудови нації, 
як і домінуюча нація". А сучасне кредо в "національному пи-
танні" у ліберальних демократіях має перш за все полягати в 
тому, що основою розв'язання всіх міжетнічних проблем бага-
тонаціональних держав повинен бути нормативний припис мо-
делі співсуспільної демократії, конкретною формулою якого є 

                                                 
175 Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения  
и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства. С. 374. 
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те, що "будь-яка національна група, яка бере участь у проекті 
побудови нації, мусить поважати право інших націй, що підпа-
дають під юрисдикцію даної групи"176. 

В. Кимлічка особливо зазначає, що заходи, необхідні для "за-
хисту культур національних меншин у багатонаціональних дер-
жавах від економічних чи політичних рішень культур більшос-
ті", можуть мати різні форми. Меншини повністю справедливо 
"можуть потребувати права самоврядування або права вето на 
певні рішення стосовно мови та культури і можуть потребувати 
обмеження руху мігрантів та іммігрантів на своїх землях". До 
таких "диференційованих прав" належать і ті, що вже реально 
проголошені та інституційно запроваджуються у країнах "бага-
тонаціональних ліберальних демократій": "ведення державної 
освіти та урядової служби мовою національних меншин", "схва-
лення форми федералізму, так що національні меншини" мо-
жуть "формувати більшість в одній зі складових частин федера-
льного об'єднання (штату, провінції чи округу)"177. 

Коротко ж, за Кимлічкою, універсальні приписи-рекомен-
дації, що мають бути стрижнем сучасного ліберально-демокра-
тичного підходу та політико-філософської концепції, проголо-
шують: "ліберальна справедливість не може прийняти жодного  
з таких прав, які дають можливість одній із груп пригноблю-
вати чи експлуатувати інші"; а "ліберальні погляди вимагають 
свободи у межах групи меншин і рівності між групами мен-
шин і більшості"178.  

Ще одна традиційно болюча й постійно конфронтаційна про-
блема, що актуалізована нині, – це питання щодо того, якою має 
бути форма державно устрою в Україні? Унітарна чи федерати-
вна? І в цьому випадку, незважаючи на світові ідейні напрацю-
вання та рекомендації західних політиків та науковців, величез-
ний практичний досвід і його осмислення, відповідь на постав-
лене питання стосовно реалій України залишається невизначе-

                                                 
176 Кимлічка В. Лібералізм і права меншин / пер. с англ. Р. Ткачук. Харків, 
2001. С. 127, 134–141. 
177 Там само. С. 144–146. 
178 Там само. С. 145. 
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ною, конфліктною і заідеологізованою. Хоча, як відомо, багато  
з найбільш економічно розвинених і демократичних держав сві-
ту мають федеративний устрій, а теоретики відносять націона-
льні спільності таких держав до розряду політичних, громадян-
ських, а не етнічних (культурних) націй.  

Зокрема, В. Кимлічка констатує: "…Вимоги територіально 
сконцентрованих національних меншин у країнах Центральної 
та Східної Європи схожі на вимоги національних меншин на 
Заході і здається логічним, що мають бути застосовані одні й ті 
ж принципи для їх оцінки. Згідно з цими принципами, демокра-
тичні країни повинні прийняти вимоги національних меншин 
про національне визнання й національну автономію, так щоб 
вони мали змогу утвердити себе як життєздатні й функціонуючі 
соціетальні культури з державними установами, робочою мовою 
яких була б рідна мова цих меншин. … Якщо федералізм пра-
цює на забезпечення миру, демократії, свободи й процвітання у 
таких багатонаціональних державах, як Іспанія, Канада, Бель-
гія. Велика Британія та Швейцарія, то чому б йому не працю-
вати в Росії, Македонії чи Україні?". А загалом, загальна полі-
тико-ідеологічна ситуація стала такою, що "нині більшість ба-
гатонаціональних західних країн зрозуміли непродуктивність 
спроб придушити націоналізми меншин і вбачають у федералі-
змі шлях до стабілізації багатонаціональних держав. Можливо, 
країни Центральної та Східної Європи поступово також поді-
лять таке розуміння"179. 

У той же час головною причиною побоювання ідей федера-
лізму у країнах Східної Європи є, на думку В. Кимлічки, те, що 
"багато національних меншин у Центральній і Східній Європі є 
потенційно ірредентистськими. У цьому полягає досить істот-
на відмінність від національних меншин у Західній Європі, бі-
льшість з яких не має сусідніх держав, де жили б люди такої 
самої національності та до яких вони могли б приєднатися або 
з якими могли б возз'єднатися. … На відміну від цього, багато 
найбільших етнічних конфліктів у Центральній і Східній Єв-
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ропі пов'язані з національними меншинами, які мають поруч 
історичну батьківщину. Проблема в таких випадках полягає не 
тільки в тому, що меншини можуть прагнути приєднатися до 
такої держави, а й у можливості політичної і навіть військової 
інтервенції цих сусідніх держав із метою "захисту" інтересів 
"своїх" людей"180. 

Ще один комплекс проблем українського національного та 
національно-державного будівництва – у які союзи можна всту-
пати, а в які ні? До якої межі можна знижувати поріг державно-
го, іменованого "національним", суверенітету? Як політику де-
суверенізації узгодити з інтересами не тільки еліт, правлячого 
класу, а й з інтересами національної спільноти, яка конститу-
ційно оголошена сувереном, джерелом державної влади, внаслі-
док чого нібито володіє монопольним правом у прийнятті доле-
носних рішень? Рішень, які торкнуться і державно-політичної 
незалежності й етнокультурного самозбереження і розвитку на-
ції, перспектив її майбутніх поколінь. Тут уже актуальним є ви-
значення допустимих меж культурних (ціннісних) запозичень та 
їх адаптації до національного середовища, а також пошук умов, 
засобів та шляхів збереження "національної ідентичності" укра-
їнців. А вона в умовах глобалізації, зовнішніх цивілізаційних 
впливів, внутрішніх соціальних, культурних, політичних, ідео-
логічних тощо чинників, зазнає відчутної трансформації, розми-
ванню, а то і деструкції. 

Загалом, у вищеокресленій ситуації актуалізації старих і 
появи нових суспільно-політичних та цивілізаційних запитів 
та викликів нинішньому процесу націє- та державотворення в 
Україні (перш за все з метою реалізації фундаментальних по-
треб її подальшого демократичного розвитку, а також забез-
печення "внутрішньонаціонального консенсусу" і суверенно-
сті, досягнення відповідності об'єктивно-історичним вимогам 
чи логіці інтеграції до європейського співтовариства націй та 
міждержавного союзу) різко зростає необхідність посилення 
науково-інтелектуальних, політико-ідеологічних, світогляд-
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них пошуків, що мають завершитися як визначенням, так і 
запровадженням у масову свідомість, у механізми формуван-
ня структури політичної культури, сучасних, суспільно зна-
чущих громадянсько-політичних сенсів-значень концепту 
"українська національна ідея".  

Втім щодо сьогодення можна неодмінно стверджувати, що, 
по-перше, ідейним симптомом останніх років стало те, що по-
няття "національна ідея" та гасло – "створення української полі-
тичної нації" (які здатні бути стрижнем стратегії національного 
та національно-державного будівництва в сучасній Україні), з 
одного боку, майже зникли з українського політико-ідео-
логічного дискурсу, офіційного слововживання, лексикону полі-
тичних лідерів та державних діячів. З іншого – вони залишають-
ся у філософському, політико-філософському або політологіч-
ному сенсі невизначеними. Наявним є хаос дефініцій та тлума-
чень. А зміст концепту "національна ідея" не корелюється зі 
сенсами-значеннями базової термінології науки та нормативно-
правових актів. Зокрема, з термінами/поняттями категоріями 
"нація", "народ", "етнос", "національність", "демократія", "наці-
ональний суверенітет", "національні інтереси", "національна 
політика", "національна державність", "національна безпека" 
тощо. Хоча, якщо й оперувати поняттям "національна ідея"  
у філософському та політико-ідеологічному дискурсах (у межах 
наукових досліджень, змістовному наповненні курсів багатьох 
суспільствознавчих та гуманітарних дисциплін), то його краще 
розуміти в тому громадянсько-політичному сенсі-значенні, яке 
запропонував відомий український науковець В. Лісовий, який 
зазначив, що "цим висловом позначають важливу для суспільс-
тва ідею будь-якого змісту, щодо якої існує згода більшості 
громадян, або ж таку, що здатна одержати підтримку більшості 
громадян". Причому, "в обох випадках", особливо підкреслює 
дослідник, "цю ідею вважають такою, що сприяє громадянсь-
кому єднанню"181.  
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По-друге, пошуки шляхів розв'язання актуальних проблем 
націє- та державотворення, що являють собою першочергові 
завдання демократичного розвитку України на шляху європей-
ської інтеграції (а саме демократизації: політичної системи та 
культури еліт і населення, структурно-функціональних принци-
пів та приписів інституціоналізації державної та місцевої влади 
у країні, ідеологічних орієнтирів, цілей та цінностей діяльності 
політичних партій та громадянських організацій), не лише не 
стають елементами "практичної політики" всіх її ключових су-
б'єктів, але й фактично не виходять на рівень стратегії держави.  

По-третє, майже поза увагою наукових досліджень, концеп-
туальних розвідок суспільствознавців, так само як і інституцій 
держави, політиків, ЗМІ, різноманітних закладів освіти залиша-
ється вкрай актуальною проблема формування громадянського 
патріотизму та солідарності, конституціоналізму, республікан-
ської демократичної самосвідомості, впровадження ідеологеми 
загальнонаціональної громадянської консолідації, що в систем-
ності їх заходів та впливів не лише здатні адекватно відповідати 
сучасним суспільно-політичним викликам, але й забезпечити 
етнокультурну толерантність та загальнонаціональну надетнічну 
консолідацію всіх культурно, мовно, світоглядно, релігійно, те-
риторіально розмежованих груп населення, що утворюють укра-
їнське суспільство. 

Звичайно, протягом останніх десятиліть в Україні розробля-
лися деякі концепції та програми, завданням та призначенням 
яких були цілі національно-патріотичного виховання, форму-
вання демократичної національної самосвідомості та політичної 
культури громадян країни. І тут нагадаємо лише такі: "Концеп-
ція національної системи виховання" (1996); "Концепція націо-
нально-патріотичного виховання" (2009); "Концепція Загально-
державної цільової програми патріотичного виховання громадян 
на 2013–2017 рр."; "Концепція громадянської освіти та вихован-
ня в Україні" (2012). 

Проте всі вони виявилися недієздатними, бо "жодна з них не 
була розгорнута і не втілилася в конкретні кроки з реалізації 
через зміну векторів розвитку держави і, відповідно, освітньої 
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політики, через різні уявлення правлячих еліт на ідеологію і 
напрями розвитку освіти". Крім того, ситуація ускладнювалася 
ще й тим, що "до сьогодні українська освіта не мала перекон-
ливої і позитивної традиції, досвіду щодо виховання патріоти-
зму в дітей та молоді", а принциповим ідейним та світоглядним 
недоліком ідеологів та державних посадовців, політичних лі-
дерів у недалекому минулому було те, що ""патріотичне вихо-
вання" сприймали винятково в етнонародному або неорадянсь-
кому вимірі"182. 

Новим кроком щодо модернізації ідейних засад діяльності, 
насамперед усієї системи освіти в Україні, ґрунтовного розумін-
ня та визначення базових орієнтирів, цілей та невідкладних за-
вдань формування національно-патріотичної свідомості та полі-
тичної культури молодого покоління українських громадян в 
умовах численних сучасних викликів та загроз, можна визнати 
"Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та мо-
лоді", яка була схвалена МОН України через прийняття окремо-
го Наказу (№ 582) у травні 2015 р.  

Вельми показово, що у цієї "Концепції" поряд із конкретним 
аналізом недоліків та системних помилок, що виявилися у про-
цесі інтелектуального (наукового, ідеологічного, освітнього) 
забезпечення та інституційного запровадження у реалії буття 
країни (суспільно-політичного, культурно-духовного тощо) по-
передніх програмних документів, чітко сформульовані такі 
ключові ідеї та принципи стратегії "національно-патріотичного 
виховання" (визнаного "складником національного виховання"), 
які відповідають не лише українським та глобальним умовам і 
проблемам сьогодення, але і здатні ефективно працювати на пе-
рспективу. Тобто – визначати майбутній розвиток Української 
держави, "закладати підвалини для формування свідомості ни-
нішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу 
(patria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спира-

                                                 
182 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 
URL: http://morpd.at.ua/load/normativni_dokumenti/nakazi/pro_skhvalennja_koncepcij
i_nacionalno_patriotichnogo_vikhovannja_ditej_ta_molodi/13-1-0-565 
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ється на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, сво-
боди, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового 
способу життя, готовності до змін". У ній також чітко визначені 
етапи (до 2020 р.), шляхи реалізації, алгоритм взаємодії держав-
них та громадянських інститутів, зафіксовані очікувані резуль-
тати запровадження стратегічної програми патріотичного вихо-
вання дітей та молоді183.  

При цьому головною метою та завданнями саме "комплекс-
ної системної і цілеспрямованої діяльності органів державної 
влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших 
соціальних інститутів" (у тому числі для активізації та гармоні-
зації процесів "інтеграції української культури в європейський 
та світовий простір"), проголошується необхідність: "формуван-
ня у молодого покоління високої патріотичної свідомості, по-
чуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого 
народу, готовності до виконання громадянського і конституцій-
ного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, не-
залежності України, сприяння становленню її як правової, демо-
кратичної, соціальної держави"; "становлення самодостатнього 
громадянина-патріота України, гуманіста і демократа", "готово-
го до успадкування духовних і культурних надбань українського 
народу"; "досягнення високої культури взаємин"; "сприяння єд-
нанню українського народу"; виховання "здатності розв'язувати 
конфлікти відповідно до демократичних принципів"; формуван-
ня "полікультурності" як "толерантного ставлення до інших на-
родів, культур і традицій"; "утвердження гуманістичної мораль-
ності як базової основи громадянського суспільства"; "форму-
вання мовленнєвої культури"; "спонукання зростаючої особис-
тості до активної протидії українофобству, аморальності, сепа-
ратизму, шовінізму, фашизму"184. 

                                                 
183 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 
URL: http://morpd.at.ua/load/normativni_dokumenti/nakazi/pro_skhvalennja_koncepciji
_nacionalno_patriotichnogo_vikhovannja_ditej_ta_molodi/13-1-0-565 
184 Там само. 
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А принциповим, суттєвим досягненням нової "Концепції" 
як стрижня ідеологеми стратегії подолання багатовимірної 
суспільно-політичної ситуації конфліктності та подальшого 
демократичного поступу України, яка схвалена МОН країни 
до запровадження, є те, що: "В основу системи національно-
патріотичного виховання покладено ідею розвитку українсь-
кої державності як консолідуючого чинника розвитку украї-
нського суспільства та української політичної нації"185. 

                                                 
185 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 
URL: http://morpd.at.ua/load/normativni_dokumenti/nakazi/pro_skhvalennja_koncepciji
_nacionalno_patriotichnogo_vikhovannja_ditej_ta_molodi/13-1-0-565. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

У результаті проведеного дослідження методологічних засад 
модернізації філософської та політологічної освіти і науки Укра-
їни доходимо наступних висновків. 

Підготовка майбутніх освітян та вчених перетворюється на 
комплексне завдання. Вона має бути зосереджена не тільки на 
вузько галузевих освітньо-наукових потребах, але і на вихованні 
майбутніх громадян. У сукупності це розуміється як така освіт-
ньо-наукова діяльність, метою якої стає формування системи 
компетенцій, що включають як глибокі знання, практичні умін-
ня, професійні навички, так і сформовану систему світоглядних 
гуманістичних цінностей та базових нормативних установок, що 
утворюють демократичну громадянську свідомість та культуру.   

Проведене дослідження дало можливість не лише з'ясувати 
нагальні потреби модернізації сучасної системи філософської та 
політологічної освіти в Україні, але й розробити її ідейно-
теоретичні засади та базові методологічні принципи, визначити 
конкретні напрямки, цілі та завдання нового етапу освітньо-
наукової політики реформування, яке, перш за все, передбачає 
відмову від традиційного панування суто академічних програм у 
навчанні педагогічних та наукових кадрів для вишив або науко-
во-дослідних структур, та перехід до такого структурного забез-
печення і змістовного наповнення учбового процесу, який нада-
вав би можливості сформувати знання та навики, що є необхід-
ними для різноманітних і багатопланових видів діяльності. 

Авторами доведено, що модернізація і оптимізація сучасного 
філософського та політологічного пізнання та знання, які безпо-
середньо впливають на структуру й змістовне наповнення на-
вчального процесу, має ґрунтуватися на принципах парадигма-
льності, тобто теоретико-методологічних стандартах й здобут-
ках філософії науки, що передбачає знаходження балансу при-
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писів нормативізму та сцієнтизму. Для діяльності сучасного 
українського наукового співтовариства, це означає послаблення 
впливу ціннісного підходу – здебільшого явної ідеологічної ан-
гажованості при дослідженні та концептуалізації – на користь 
посилення ролі принципів та норм сцієнтизму, що є визначаль-
ним атрибутом світової, насамперед, довготривалої європейсь-
кої традиції наукового пізнання.  

Парадигмальна реструктуризація філософських та політоло-
гічних досліджень в Україні за світовими стандартами також 
забезпечить: спрямованість наукових пошуків на розв'язання 
фундаментальних теоретичних та нагальних практичних про-
блем; селекцію безлічі суперечливих емпіричних даних, нако-
пичення і систематизацію наукового знання, формування стан-
дартизованої та універсальної теоретико-методологічної бази й 
понятійно-категоріального апарату. Така структуризація здатна 
бути основою та дієвими чинником нових та науково обґрунто-
ваних теоретичних інтерпретацій, розробки евристичних і адек-
ватних сучасним викликам (як пізнання так й суспільно-
політичного і духовно-культурного життя) теоретичних моде-
лей. Це також: створить умови для консолідації діяльності нау-
кового співтовариства філософів і політологів; забезпечить ор-
ганізованість, об'єктну та предметну узгодженість їхніх розві-
док, верифікацію концептуальних і нормативних узагальнень, 
ефективність прикладних рекомендацій, а також сформує опти-
мальний комплекс теоретико-методологічних засад і приписів 
для організації навчального процесу. А саме – структури і змісту 
навчальних програм, тематичних блоків, окремих дисциплінар-
них курсив у галузі філософських і політичних наук.  

Загалом, відповідність приписам парадигмальності в органі-
зації наукової роботи (як функціонування "нормальної науки") 
симулює впровадження в науку і освіту доведених концептуа-
льних припущень, концептів, методів, дозволить зберігати час 
на відбір та аналіз актуальних проблем, перевірку істинності 
науково-теоретичних узагальнень, вірність оцінок, розробку 
прогнозів чи рекомендацій. Функціонування наукових співтова-
риств і здійснення наукових досліджень за приписами парадиг-
мальності створить фундамент для підготовки нових поколінь 
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фахівців за масштабом світової та європейської філософської та 
політичної науки, оскільки зорієнтує їх на осягнення найбільш 
доведених теоретичних моделей, засвоєння інструментально 
дієвої методології, категоріального апарату, ідей, дотримання 
базових стандартів наукового пізнання тощо. 

Значним науково-теоретичним та новаційним технологічним 
внеском до розробки методології модернізації філософської та 
політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 
освітньо-наукових стандартів, дієвим практичним комплексом 
заходів для цього, стала розробка та впровадження у навчальний 
процес підготовки фахівців у галузях філософії та політології 
системи електронного навчання філософського факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка 
(www.e-philosophy.kiev.ua). Теж саме стосується і розроблених, 
на основі проаналізованих "зовнішніх" для системи освіти та 
"внутрішніх" для неї запитів та викликів, комплексних освітньо-
наукових програм підготовки фахівців рівня "Доктор філософії", 
структурного й змістовного оновлення бакалаврських та магіс-
терських освітніх програм у галузі філософії та політології, за 
спеціальностями "Філософія", "Політологія", "Публічне управ-
ління та адміністрування", "Культурологія", "Релігієзнавство". 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що в 
СРСР та УСРС на філософських факультетах провідних універ-
ситетів уже з кінця 80-х та незважаючи на формально офіційно 
визначену та сплановану структуру (тематичні блоки, навчальні 
плани та програми) ще "чинного" курсу "наукового комунізму", 
його змістовний складник почав суттєво змінюватися шляхом 
насичення лекційного матеріалу ідеями, методологією, концеп-
ціями, категоріально-понятійним апаратом, що розроблялися в 
межах політичних наук і досліджень представниками західного 
наукового співтовариства. 

Проведений аналіз комплексу наук та навчальних дисциплін, 
що стосуються сфери дослідження етнонаціональних феноменів 
та процесів (соціальної- та політичної філософії, культурології, 
соціології, особливо, "етнополітології", "етнодержавознавства", 
"націософії") показав головні проблеми, що стали на заваді як 
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розвитку їх самих, так і розробки заходів для наукової та прак-
тичної відповіді на загрозливі виклики сучасності.  

Авторами розкрито, що не зважаючи на інституціоналізацію 
в Україні "етнополітології" та "етнодержавознавства" (затвер-
дження ВАК відповідної спеціальності 23.00.05) посилилася їх 
конкуренція за одне і те же предметне поле, тоді як серед пред-
ставників українського наукового співтовариства досі не сфор-
мувалося більш-менш одностайного уявлення про предмет як 
політології, так і етнополітології. Істотну роль у його розумін-
ні/тлумаченні грають персональні наукові інтереси, дослідниць-
кі симпатії та індивідуальне бачення природи та взаємозв'язків 
феноменів політики, "етнічних і політичних явищ і процесів". 
До того ж, значно активізувалися "концептуальні змагання" ба-
гатьох суспільствознавчих та гуманітарних наук за пріоритет у 
розробці єдино вірних теоретичних моделей навіть для таких 
"класичних" феноменів як "нація", "національна ідея", "націона-
лізм", "національна держава". Серед представників українського 
наукового співтовариства "етнополітологів" (а фактично, філо-
софів і політологів у минулому або сучасності) також панує "ек-
лектичний плюралізм" щодо методів пізнання, понятійно-
категоріального апарату, а в етнонаціональних розвідках та тео-
ретичному моделювання значно посилився процес "етнізації". 
По-суті, утворилася монополія етніцистського підходу, його 
ключових понять (нерідко теоретично довільних, або таких, що 
некритично запозичують науково необґрунтовані сенси-зна-
чення поняття "етнос") в тлумаченні націоналізму, ідентичнос-
тей, тенденцій націогенезу, типів націй, національної державно-
сті, політичної мобілізації, причин міжетнічних конфліктів, роз-
робки заходів національної політики тощо. Причому етніцист-
ській спосіб інтерпретації усього комплексу "національного" 
перешкоджає науковому осмисленню не лише минулого (теорій, 
ідеологій, практики і т.п.), але й проблем та суперечностям доби 
глобалізації та мільтикультуралізму/полікультуралізму. Зокре-
ма, феномену "політичних/громадянських націй", "громадянсь-
кої політичної культури та солідарності", "конституційного пат-
ріотизму", демократичних засад створення та функціонування 
наднаціональних об'єднань, наприклад, ЄС. З іншого боку, етні-
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зація етнополітологічних досліджень та науки, структури і ме-
тодології відповідних навчальних курсів для гуманітарних фа-
культетів, залишає по заувагою багатовимірну сутність і функції 
націоналізму. Причому, на відміну від європейських університе-
тів, де поширене викладання окремого курсу "Націоналізм",  
в програмах українських навчальних закладів цього майже не 
спостерігається.  

У монографічному дослідженні показано, що теоретичні на-
працювання вітчизняних дослідників "етнічності та політики" 
нерідко відірвані від реалій практики етнонаціональної політики 
в Україні. І насамперед – проекти "засад державної етнонаціо-
нальної політики", включаючи й її нормативно-правову складо-
ву (з метою "досягнення балансу міжетнічних інтересів, збере-
ження та зміцнення етнополітичної стабільності суспільства"), 
що розробляються вченими, державними установами і профіль-
ними науково-дослідними структурами, не втілюються у прак-
тику рішень та дій інститутів державної влади.  

Крім того, проаналізовано та доведено, що за останні 10–
15 років у країні виникла потреба у зміні орієнтирів та завдань 
національного та національно-державного будівництва, відпові-
дно – цілей та завдань національно-патріотичного виховання. Бо 
замість ідеологеми "національного відродження", квінтесенцією 
якої була ідея національної, як державної, незалежності (що ви-
магало й відповідну гуманітарну політику, навіть структуру і 
змістовне наповнення навчальних курсів та програм), на почат-
ку ХХІ ст., виявився необхідним новий суспільно-політичний 
проект (стратегія та ідеологема) – створення в Україні "політич-
ної (громадянської) нації".  

У даному випадку було обґрунтовано, що такий проект може 
стати фундаментом для демократичної та гармонізуючої перс-
пективи розвитку українського суспільства, бо він "здатен задо-
вольнити загальноукраїнський інтерес": досягнення "злагоди у 
спільному всеукраїнському домі"; дієва стимуляція до "толеран-
тності між українським етносом і етнічними меншинами" 
(Ю. Римаренко). 

Враховуючи концептуальні напрацювання багатьох захід-
них науковців, практику національного та національно-держав-
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ного будівництва в Європі, США та Канаді, було теоретично 
показано, що створення політичної (громадянської) нації пе-
редбачає реальний політичний і правовий суверенітет народу, 
реалізацію можливостей республіканської форми правління, 
торжество конституціоналізму, рівність і недоторканність прав 
і свобод громадян незалежно від їхньої (мовної, конфесійної, 
культурної тощо) належності, спільність політичної культури, 
надетнічну солідарність, активне і розвинене громадянське су-
спільство. Стрижнем політичної лояльності, культури і свідо-
мості у такий національної спільноти є громадянський ("рес-
публіканський" – Ю. Габермас) патріотизм (зрозумілий як 
"любов до своєї Вітчизни", власної республіки як суверенного 
союзу громадян). Згідно з такою теоретичною моделлю та іде-
ологемою, першорядним для буття нації має бути єдність не 
етнічної, а політичної культури, а також нормативні та інсти-
туційні гарантії щодо проявів полікультурності, реальні стиму-
ли до етнокультурної толерантності.  

Стратегія створення в Україні політичної нації, як реалізація 
цивілізаційних запитів сучасності, актуальні потреби національ-
но-патріотичного виховання передбачають запровадження у фі-
лософському та політико-ідеологічному дискурсах (в межах на-
укових досліджень, змістовному наповненні курсів багатьох су-
спільствознавчих дисциплін тощо) громадянсько-політичних 
сенсів-значень поняття "нація". Та особливо – "національної 
ідеї", зрозумілої як така "важлива для суспільства ідея", "що 
здатна одержати підтримку більшості громадян" та "сприяти 
громадянському єднанню". 

У контексті розробки нової ідеології з'ясовано, що пошуки 
шляхів розв'язання актуальних проблем націє- та державотво-
рення, які являють собою першочергові завдання демократично-
го розвитку України на шляху європейської інтеграції (а саме 
демократизації: політичної системи та культури еліт і населен-
ня, структурно-функціональних принципів та приписів інститу-
ціоналізації державної та місцевої влади у країні, ідеологічних 
орієнтирів, цілей та цінностей діяльності політичних партій та 
громадських організацій), не лише не стають елементами "прак-
тичної політики" всіх її ключових суб'єктів, але й не виходять на 
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рівень стратегії держави. Поза увагою наукових досліджень, 
концептуальних розвідок суспільствознавців, так само як і ін-
ституцій держави, політиків, ЗМІ, залишається і вкрай актуальна 
проблема формування громадянського патріотизму, республі-
канської демократичної самосвідомості та солідарності, впрова-
дження ідеологеми загальнонаціональної надетнічної консолі-
дації численних етнокультурно та ментально розмежованих 
груп населення в Україні. 

У дослідженні обґрунтовано, що новим кроком щодо модер-
нізації ідейних засад діяльності, перш за все, усієї системи осві-
ти в Україні, ґрунтовного розуміння та визначення базових орі-
єнтирів, цілей та невідкладних завдань формування національ-
но-патріотичної свідомості та політичної культури молодого 
покоління українських громадян в умовах численних сучасних 
викликів та загроз, можна визнати "Концепцію національно-
патріотичного виховання дітей та молоді", яка була схвалена 
МОН України через прийняття окремого Наказу (№ 582) у трав-
ні 2015 р. В ній чітко визначені етапи (до 2020 р.), шляхи реалі-
зації, алгоритм взаємодії державних інститутів та різноманітних 
утворень громадянського суспільства, зафіксовані очікувані ре-
зультати запровадження стратегічної програми патріотичного 
виховання дітей та молоді. А принципове, суттєве значення но-
вої "Концепції" як стрижня ідеологеми стратегії подолання ба-
гатовимірної суспільно-політичної ситуації конфліктності та 
подальшого демократичного поступу України, яка схвалена 
МОН країни до запровадження, має те, що: "В основу системи 
національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку 
української державності як консолідуючого чинника розвитку 
українського суспільства та української політичної нації". 

При цьому головною метою та завданнями саме "комплекс-
ної системної і цілеспрямованої діяльності органів державної 
влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших 
соціальних інститутів" (у тому числі для активізації та гармоні-
зації процесів "інтеграції української культури в європейський 
та світовий простір"), проголошується необхідність: "формуван-
ня у молодого покоління високої патріотичної свідомості, по-
чуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого 
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народу, готовності до виконання громадянського і конституцій-
ного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, не-
залежності України, сприяння становленню її як правової, демо-
кратичної, соціальної держави"; "становлення самодостатнього 
громадянина-патріота України, гуманіста і демократа", "готово-
го до успадкування духовних і культурних надбань українського 
народу"; "досягнення високої культури взаємин"; "сприяння єд-
нанню українського народу"; виховання "здатності розв'язувати 
конфлікти відповідно до демократичних принципів"; формуван-
ня "полікультурності" як "толерантного ставлення до інших на-
родів, культур і традицій"; "утвердження гуманістичної мораль-
ності як базової основи громадянського суспільства"; "форму-
вання мовленнєвої культури"; "спонукання зростаючої особис-
тості до активної протидії українофобству, аморальності, сепа-
ратизму, шовінізму, фашизму". 

У результаті інституалізації політології як у сфері науково-
дослідної діяльності, так і в системі вищої освіти, особливо ра-
дикальних трансформацій у межах Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, протягом кінця 80-х – по-
чатку 90-х рр. минулого століття значно активізується, стає 
більш ґрунтовним, постійно модернізується процес підготовки 
фахівців-політологів, оновлюється відповідно до світових стан-
дартів ідейно-теоретичне, методологічне та методичне забезпе-
чення викладання нормативних і спеціальних дисциплін, що 
утворюють комплекс політичних наук і навчальну дисципліну 
"політологія" для загальної вищої освіти. І цей процес, що від-
бувався в умовах безперервного оновлення приписів законів про 
вищу освіту у країні, вимог до неї, забезпечувався завдяки інте-
нсивній викладацькій, науково-дослідній та адміністративній 
системній діяльності, запровадженню структурних та змістов-
них освітніх інновацій працівниками філософського факультету, 
професорсько-викладацьким складом його кафедр та співробіт-
никами науково-дослідницького сектору. Тобто всіх тих, хто 
забезпечував підготовку за спеціалізацією "Політологія", прове-
дення лекційних та практичних занять, постійно вивчав практи-
ку, аналізував і узагальнював досвід викладання політичних на-
ук багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних вишах (зокре-
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ма, Донецького, Львівського, Одеського, Харківського універ-
ситетів, вишів м. Києва). А на основі його наукового і навчаль-
но-методичного осмислення та критичної оцінки як позитивних 
досягнень, так і наявних недоліків в освіті та вихованні, а також 
прогнозного бачення тенденцій у розвитку соціально-полі-
тичних наук у світі, власних доробок і новацій, створювався 
комплекс навчально-методичної літератури (підручники, посіб-
ники, хрестоматії, політологічні словники, програми курсів та 
спецкурсів, плани семінарських занять тощо), вдосконалювали-
ся форми і методи навчання як майбутніх фахівців у галузі полі-
тичних наук, так і студентів інших факультетів та інститутів 
університету, враховуючи їхню професійну специфіку. 
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