
Демір Віоллетта 

Політологія в системі  

соціально - гуманітарних  знань 
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Політологія- відносно нова 

дисципліна, яка має багатовікову 

історію.  

 Політологія зобов'язана 

своїм виникненням державі.  



3 

 Витоки сучасної політології 

необхідно шукати в політичних ідеях 

і теоріях попередніх історичних епох.  
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Політологія включає в себе комплекс політичних 

знань;  

має специфічний предмет дослідження: закономірності 

владних відносин та взаємодії між владарюючими, 

керованими і керуючими.  

Влада в політології  

розглядається як 

сутність феномену 

політики.  
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Політологія є наукою про закономірності 

розвитку суспільно-політичного життя. 
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 Основи наукової політологічної теорії закладені 

Г.Москою, Н. Мак’явеллі, Т.Гоббсом та ін. 

 

 Основоположником політичної науки вважається 

юрист Г.Моска. 
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 З другої половини XIX ст. політологія стає 

на шлях організаційного оформлення. 

    

 1871 р. в Парижі створюється 

політологічний центр - Вільна школа 

політичних наук.  

  Починаючи з середини ХІХ ст.  

політологічні вчення пов’язані з 

науковими надбаннями Г. Моски, 

його працею «Елементи політичної 

науки» 1896р). 
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У 1880 р. в США відкривається 

перша Школа політичної науки. 

 

У 1903р. створено американську 

асоціацію політичних наук. 

Після другої світової війни у багатьох країнах 

спостерігається своєрідний "бум" на політологічні 

дослідження.  
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- У 1949 р. в межах ЮНЕСКО - заснована 

Всесвітня асоціація політичних наук.  

  

З дисципліни, яка спочатку розглядалась як доповнення 

до юриспруденції і соціології, 

 політологія перетворилася в загальновизнану, академічну 

дисципліну. 
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 Філософією 

Політологія взаємодіє з дисциплінами, які 

досліджують суспільно-політичні  явища і процеси. 

історією  

Соціологією - використовуючи відповідні  

методи вивчення політичного життя… 
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 Політологія взаємодіє з політичню географією 

вивчаючи  територіальну (геопросторову)  організацію 

політичної сфери  життя суспільства. 

 З політичною економією  розробляючи 

методи, прийоми та засоби здійснення 

державної політики 

  Соціальною та політичною  

психологією та ін.  дисциплінами 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Взаємозв’язок існує між політологією  та  

правом  

Політологія взаємодіє з рядом інших суспільних 

наук: політичною демографією, політичною 

антропологією тощо. 

Отже, політологія як наука про сферу 

суспільного життя взаємодіє з рядом наук, 

вивчаючи  ті чи інші сторони політичного 

життя суспільства. 
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Про практичний напрям політології свідчить те, що політологічні 

вчення допомагають: 
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ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ! 


