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В статті здійснено спробу дослідження особливостей розвитку політичної науки і
форм професійної комунікації в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Канада,
Франція, Великобританія, Чехія, Україна, Росія, Білорусія, Молдова, Узбекистан. Зроблено
висновки про різні часові періоди інституціоналізації політичної науки в досліджуваних
країнах, що пов’язано з особливостями історичного розвитку.
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Продовження. Початок в попередньому випуску
(Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12. 2018. С.36-46.)
Варто зазначити, що у пострадянських країнах політологія є відносно молодою
наукою, яка була введена як наукова і навчальна дисципліна з перших років здобуття
ними незалежності. Визнання політичної науки на пострадянському просторі стало
необхідним атрибутом університетських освітніх програм. З тих пір у всіх
пострадянських країнах почали функціонували факультети і кафедри, що
спеціалізувалися на цій дисципліні та випускали сотні і тисячі студентів, які отримали
дипломи політолога.
Розглянемо особливості становлення політичної науки в Білорусі.
Н. А. Антанович, С. В. Решетніков, Н. В. Ляхович-Петракова виділяють наступні етапи
інституціоналізації політичної науки в Республіці Білорусь: 1) становлення білоруської
політології як навчальної дисципліни в початковий період суверенної державності
(1990-1996 рр.); 2) розвиток політології як наукової дисципліни (1997-2001 рр.);
3) формування політичного знання, орієнтованого на практичне використання (з 2002 р.
теперішній час) [21, с.65].
Першою інституційною формою політичної науки в Республіці Білорусь стала
кафедра політології Білоруського Державного Університету (БДУ), створена в 1991 р.
Через рік співробітники кафедри ініціювали відкриття відділення політології, а також
створення Ради із захисту докторських дисертацій з політичних наук при БГУ.
Випускникам відділення передбачалося присвоювати кваліфікацію «Політолог.
Викладач соціально-політичних дисциплін у вищих та середніх навчальних
закладах»[20].
У Республіці Білорусь студенти можуть навчатися за двома напрямками
спеціальності «Політологія» – політико-юридична діяльність (з кваліфікацією
політолог-юрист) і політичний менеджмент (з кваліфікацією політолог-менеджер)
Згідно державних класифікаторів, отримання кваліфікацій «Політолог-юрист» і
«Політолог-менеджер» відноситься до напряму освіти «Комунікації» [17].
У Білорусі політологія як навчальна дисципліна викладається в усіх без винятку
вузах, розроблений державний стандарт з предмету «Політологія» для вищих
навчальних закладів. Динаміку інституціоналізації політології відображає підготовка
кадрів вищої кваліфікації в сфері політичних наук. Докторантура і аспірантура з
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політичних наук існує в БДУ, в Республіканському інституті вищої школи, а також в
Академії управління при Президентові Республіки Білорусь [22, с.64].
В країнах ЄС освітній процес для отримання спеціальності «політолог» повинен
охоплювати такі предметні області, як: 1) політична теорія, історія політичних ідей; 2)
методологія; 3) політична система власної країни і Європейського Союзу; 4)
порівняльна політологія; 5) міжнародні відносини; 6) державне управління і політичний
аналіз [17, c.108]. Навчання студентів-політологів в Білоруському державному
університеті ведеться з урахуванням всіх вищеназваних предметних областей і вимагає
вивчення кількох циклів дисциплін: 1) соціально-гуманітарних, 2) загальнонаукових та
загальнопрофесійних, 3) спеціальних дисциплін; 4) дисциплін спеціалізації.
В Росії політологія як наука і навчальна дисципліна виникла в період
радикальної зміни одного суспільно політичного ладу на інший, тому зазнала впливу
радянського суспільствознавства з накопиченими марксистсько-ленінськими
теоретико-методологічними традиціями вивчення сфери політики. При цьому
зародження політології неминуче супроводжувалось запозиченнями основ
американської і західноєвропейської політології [3, с.17]. Перша докторська ступінь з
політичної науки була присуджена в червні 1991 р в Москві. З цього моменту було
захищено понад 3000 кандидатських і 500 докторських дисертацій.
У Росії на даний момент існує понад 280 кафедр політології, де працює більше
3000 викладачів. За даними міністерства освіти в даний час набір студентів за
спеціальністю «Політологія» здійснюють 10 університетів (включаючи Московський,
МДІМО, Алтайський, Воронезький, Казанський, Пермський, Санкт-Петербурзький,
Саратовський, Тульський і Уральський). Крім того, функціонують такі наукові
асоціації, як Російська асоціація політичних наук, Російська асоціація міжнародних
досліджень, Євразійська мережа політичних досліджень, випускаються монографії,
підручники та спеціалізовані журнали.
З 2000-го року за наказом Міністерства освіти і науки політологія в вузах
викладається фактично як факультативна дисципліна. Це означає, що на неї
відводиться 72 години яких, з як мінімум, половина відводиться на самостійну роботу,
а друга половина – на аудиторні заняття, що становить 9 лекцій та 9 семінарських
занять. На багатьох негуманітарних спеціальностях політологію не викладають взагалі,
і студенти немотивовані на знання політичної системи сучасної Росії, розуміння сенсу
своєї участі в політичному житті і реалізацію своїх політичних прав і можливостей.
Найважливішою проблемою російської політології, деякі експерти вважають
залежність політологічного дискурсу від держави, що робить політологів заручниками
російської політичної еліти, її інтересів, бажань і ментальних особливостей. У зв’язку з
цим недоліки політології в Росії пов’язані з тим, що: 1) російська еліта куди більш
безграмотна і самовпевнена, ніж самі претензійні політологи, і тому вважає, що якщо їй
вдалося заволодіти владою – то вона, хоча і не вчилася політології, але розуміє в
політиці більше самих політологів; 2) будучи дефектною елітою, вона не пов’язує своє
майбутнє з майбутнім країни, а тому не здатна сама генерувати стратегічні цілі
суспільного розвитку; 3) якщо вона і готова часом прийняти на озброєння заходи,
пропоновані політологами для досягнення її цілей, то вже практично ніколи не здатна
сприйняти попередження останніх, просто не замислюючись, що за безпосередніми
результатами її тактичного успіху стоять нищівні стратегічні поразки [30].
З 1 вересня 1990 року в Молдавському держуніверситеті починається
викладання курсу політології, а в лютому 1991 року там виникла перша кафедра
політології. В цей же час практично у всіх вузах створюються кафедри політології, які
поступово об’єднуються з іншими кафедрами суспільствознавчого циклу. У всіх вузах
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Молдови збережений обов’язковий курс політології. У Молдові розвивається
національна система підготовки кадрів в галузі політології, провідну роль в цьому
процесі відіграє Молдавський державний університет, який з 1993-94 рр. здійснює
навчання студентів за спеціальностями «Історія та політологія», «Політологія і
право»,«Міжнародні відносини». У 1995 р. На основі відділення політичних наук в
МДУ був створений Факультет політичних і адміністративних наук, який готує
студентів за такими спеціальностями «Політологія», «Правова освіта та політологія»,
«Публічна адміністрація», «Міжнародні відносини». З 2001 р. змінено назву на
Факультет міжнародних відносин, політичних і адміністративних наук [15, с.10].
Перші кафедри політології в Узбекистані були створені в Національному
університеті Узбекистану і Ташкентському Державному Інституті Сходознавства
наприкінці 1991 – початку 1992 рр. До кінця 1996 р. завершилося формування
аналогічних кафедр в більшості університетів і інститутів гуманітарного профілю. У
1993 р. створено Університет світової економіки і дипломатії, Академію державного і
суспільного будівництва при Президентові Республіки Узбекистан. В 1997 р був
створений Центр вивчення громадської думки. Одним з пріоритетних напрямків
національної політології в Узбекистані є також дослідження проблем міжнародних
відносин, проблеми регіональної безпеки. Видається спеціалізований журнал
«Міжнародні відносини». Більшість аналітичних організацій в Узбекистані є
державними – Інститут стратегічних і міжрегіональних досліджень при Президентові
Республіки Узбекистан (ІСМІ), Центр політичних досліджень, Інститут вивчення
проблем громадянського суспільства [1].
Процес ціленаправленого формування державної ідеології в Узбекистані не міг
не позначитись на функціонуванні політичної науки, незважаючи на її інституційне
оформлення. Після виходу в 2001 р. книги І. Карімова «Ідея національної незалежності:
основні поняття і принципи» поняття державної ідеології активно увійшло в
політичний дискурс. 18 січня 2001 року президент Узбекистану видав розпорядження
про впровадження в систему освіти нового навчального курсу «Ідея національної
незалежності: основні поняття і принципи». 26 серпня 2007 р. було прийнято
Постанову Президента «Про вдосконалення пропаганди національної ідеї і духовнопросвітницької роботи», яке ввело трактування «ідеї національної незалежності» в
якості науки про державну ідеологію Узбекистану. Як зазначив у своїй роботі Іслам
Карімов, «головна мета ідеології національної незалежності – об’єднувати народ в ім’я
великого майбутнього, спонукати кожного громадянина … до життя з почуттям
постійної відповідальності за долю своєї Батьківщини». Наслідком подібної
ідеологізації стала заборона в Узбекистані політології як науки [12].
Більш того, незважаючи на широкий розвиток політології і інтерес до даної
сфери знань серед науково-гуманітарних кіл в Узбекистані в 1990-х –початку 2000-х р.,
на початку 2013 р. всі профільні політологічні факультети і кафедри, а також
Дисертаційна рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з політології
були закриті. Таким чином, було припинено підготовку фахівців в галузі політології.
При цьому варто відзначити той факт, що, хоча університети Узбекистану більш не
випускали кваліфікованих кадрів в сфері політичних наук, політологія як академічна
дисципліна протягом ще деякого часу викладалася і була необхідною поряд з іншими
курсами соціально-гуманітарної спрямованості. Кафедра політології, що функціонувала
на базі Національного університету Узбекистану після закриття спеціальності
«Політологія» не займалася підготовкою фахівців безпосередньо в сфері політичних
наук, а забезпечувала викладання політології на інших факультетах вищого
навчального закладу [26].
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24 серпня 2015 р. Міністр вищої і середньої спеціальної освіти Республіки
Узбекистан Алішер Вахабов видав Указ № 310, в якому озвучив рішення про
скасування викладання політології у ВНЗ країни. Формальним приводом до такого
рішення послужив той факт, що теми предмета дублюються з іншими науками, у
політології немає наукової методології, а навчальна література заснована тільки на
західних джерелах, не містить національного наукового доробку і не висвітлює
«узбецьку модель» розвитку [5]. За наказом Міністерства вищої і середньої освіти
Узбекистану, з 2013-2014 навчальних років у країні припинили випуск політологів.
Останні дипломи за спеціальністю «Політологія» видали випускникам ще у 2013 році.
Один з найвідоміших узбецьких політологів Фархад Толіпов порівняв такі дії
Міністерства освіти Узбекистану із боротьбою Радянського Союзу зі лженауками, до
числа яких належали генетика, кібернетика, геополітика тощо [4].
З прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року і зміною
фундаментальних основ політико-державного устрою були оформлені новий
конституційний лад і закладено правові основи демократичних інститутів, що створило
умови для становлення нової політичної системи і формування держави нового типу.
Одночасно із зміною характеристик політичного простору і появою нових суб’єктів
політики розвинулася вітчизняна політична наука. Впродовж останніх років політологія
зайняла вагоме місце в університетських програмах навчання студентів серед
дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Однак так було не завжди.
Політологія як офіційно визнана академічна дисципліна з’явилася в
пострадянських країнах в результаті Рішення ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №327
від 13 березня 1987 р., яке наказало Державному комітету з науки і техніки спільно з
Міністерством вищої і середньої освіти, Академією наук СРСР «переглянути і
затвердити номенклатуру спеціальностей наукових працівників … відповідно до
нового переліком спеціальностей з підготовки фахівців з вищою освітою » [24, с.498].
Вже у 1989 р. Державним комітетом СРСР з науки і техніки було офіційно
затверджено номенклатуру спеціальностей наукових працівників під загальною назвою
«Політичні науки». У 1992 р. політологія увійшла до переліку нормативних дисциплін
вищої школи та була затверджена як дипломна спеціальність. У цей же період були
запроваджені наукові ступені кандидата та доктора політичних наук [29, c.5].
Вагомий вплив на формування української політології здійснила світова
політична наука, насамперед закордонні установи, де постійно вивчають українську
політичну думку, розвивають політичну науку та аналізують сучасні політичні
проблеми й перспективи розвитку нашої держави. До таких установ належать:
Український соціологічний інститут у Відні, Український вільний університет у Відні,
Український науковий інститут у Берліні, філіал Берлінського університету ФрідріхаВільгельма, Східно-Європейський дослідний інститут ім. В. Липинського [16, c. 38].
На початку 1990-х років з’явились перші кафедри політології в Київському
Національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті
«Києво-Могилянська академія», Одеському, Дніпропетровському, Львівському,
Харківському Чернівецькому, Прикарпатському та інших національних університетах.
Ця дисципліна введена до переліку спеціальностей підготовки фахівців. Вочевидь у
науковому колі назріла необхідність вивчати, а подекуди наново відкривати, поняття і
явища, актуальність яких була зумовлена перебігом історичних подій у СРСР.
Радянські «прототипи» політології не могли надати такої можливості через ті
ідеологічні межі, в яких вони виникли та існували. Це були абсолютно штучно створені
дисципліни, вивчення яких було обов’язковим в межах тотальної індоктринації молоді,
що навчалася [7].
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Як обов’язкова навчальна дисципліна політологія з мінімальним обсягом її
вивчення – 80 годин – була введена листом Міністерства освіти «Про викладання
соціально-гуманітарних дисциплін» від 19.05.1993 р. З 1994 р. цей обсяг було
збільшено до 108 годин (лист Міністерства освіти «Про розробку освітньо-професійних
програм вищої освіти за відповідним професійним спрямуванням» від 18.02.1994 р.).
Паралельно з впровадженням у навчальний процес політології як загальноосвітньої
дисципліни було започатковано підготовку фахівців зі спеціальності «Політологія» [29,
c. 6]. Станом на 2017 рік обсяг годин для вивчення політології складає 60 годин (2
кредити ЄКТС).
В Україні існує значна кількість наукових фахових видань з політичних наук,
зокрема 37 найменувань [27].
Двадцять років існування політології як офіційно визнаної академічної
дисципліни та напряму підготовки у вищих навчальних закладах України ознаменували
собою завершення процесу її інституціалізації. Відбулося її нормативно-правове
оформлення, в цілому окреслено предметне поле політології, визначено проблематику
та методи дослідження. Політологія була включена в інфраструктуру наукового знання
через створення офіційних інстанцій (кафедр, факультетів, наукових відділів,
спеціалізованих вчених рад), розпочалося її впровадження в навчальний процес.
Завдяки діяльності науково-дослідницьких центрів, інститутів та професійних
асоціацій, а також заснуванню наукових журналів та інших періодичних видань на
суспільно-політичну тематику, виходу в світ наукової і навчальної літератури
завершилося її становлення як самостійної наукової галузі [28, c.15-16].
Таким чином, політична наука в Україні завершила початковий етап своєї
інституціалізації, що проявляється у методологічно впорядкованому продукуванні
знань, зокрема – відкритті наукових інституцій, збільшенні кількості як дисертаційних
досліджень, наукових публікацій, дослідницьких проектів, так і фахівців-політологів,
які професійно займаються вивченням політики як особливої сфери життя людей,
пов’язаної з владними відносинами, і аналізують події політичного життя.
Незважаючи на те, що політологія належить до дисциплін гуманітарного циклу
вузівських програм навчання студентів, останнім часом ставиться під сумнів потреба її
викладання у вищій школі. Додатковим приводом для суперечок в академічному
середовищі та у суспільстві загалом став Наказ №642 Міністерства освіти та науки
України від 9 липня 2009 року «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за
вільним вибором студента», згідно з яким політологія не є обов’язковою дисципліною
для вивчення студентами (спеціалістами медичного та ветеринарно-медичного
спрямування) всіх спеціальностей і форм навчання, починаючи з набору 2009 р. [19].
Однак, більшість фахівців вважають, що цілеспрямоване вивчення політології у
вищих навчальних закладах є базовим при засвоєнні систематизованих знань щодо
демократії. Ґрунтовно вивчивши основи політології, студент має відчувати себе
повноцінним громадянином, реальним творцем справжньої демократії, вміти
професійно оцінювати реальність (або утопічність) політичної модернізації, яка
здійснюється, і тим самим стати на шлях створення політичної філософії життя,
формування високих норм моральної поведінки, правової свідомості, активної
громадянської позиції [23].
Викладання політології дозволяє вирішувати цілий ряд завдань: формувати у
студентів наукові знання про політичну систему суспільства, сприяти оволодінню
навичками аналізу політичних відносин, знайомити з принципами класифікації
політичних інститутів. Варто наголосити і на виховному потенціалі навчальної
дисципліни, яка сприяє формуванню громадянської позиції, що є особливо важливим у
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зв’язку з проявом політичного абсентеїзму молоді і її ухиленні від участі в голосуванні
на виборах до органів державної влади різного рівня.
В тих чи інших формах політична наука розвивалася зі своїми особливостями в
досліджуваних країнах. Про це свідчить створення багатьох національних та
регіональних асоціацій та організацій політичних наук. Широкий розмах отримали
викладання політології в університетах гуманітарного профілю, а також підготовка
бакалаврів, магістрів та докторів у різних сферах політичної науки.
Таким чином, враховуючи сучасні тенденції розвитку політичних знань,
політична наука потребує подальшого вдосконалення з метою здійснення актуальних
наукових політичних досліджень та прогнозів.
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world

The article attempts to study the peculiarities of political development science and forms of
professional communication in countries such as the USA, Canada, France, United Kingdom, Czech
Republic, Ukraine, Russia, Belarus, Moldova, Uzbekistan. Conclusions are made about different time
periods of institutionalization of political science in the studied countries, which is connected with the
peculiarities of historical development.
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