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Джерело політичних знань

Анатолій Романенко,
заступник головного редактора

журналу „Політичний менеджмент”

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
відбулася презентація підручника „Політологія”, створеного доктором
філософських наук, академіком Української академії політичних наук
Ф. Рудичем. Зазначимо, що це не перша праця маститого професора у
цьому вельми складному жанрі. Перу Фелікса Михайловича належить
навчальний посібник „Політологія. Курс лекцій” (2000 р.). Авторський
колектив, очолюваний Ф. Рудичем, 2002 року видав навчальний посібник
„Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції
розвитку”. Ф. Рудич є також співавтором підручника „Геополітика” (2004
р.).

Нова праця професора Ф. Рудича викликала неабиякий інтерес
наукової громадськості. Досить сказати, що на презентації висловили
свою думку щодо підручника такі знані вчені, як академік НАН України
В. Кремень, академік НАН України О. Онищенко, член9кореспондент
НАН України М. Михальченко, член9кореспондент НАН України В.
Пазенок, доктор політичних наук О. Бабкіна, доктор політичних наук М.
Головатий, доктор політичних наук А. Коваленко, доктор політичних
наук Ю. Левенець, доктор історичних наук О. Майборода, доктор
історичних наук Л. Нагорна, доктор історичних наук М. Панчук, доктор
політичних наук А. Пахарєв, доктор історичних наук Ю. Шаповал.

Промовці підкреслювали, що потреба в такому підручнику
надзвичайно велика. Адже в університетах та інших вищих навчальних
закладах України політологію вивчає нині понад 400 тисяч студентів.

В різні роки було видано певну кількість досить грунтовних
підручників різних авторів і авторських колективів. Та праця Ф. Рудича,
як відзначали учасники обговорення, відрізняється тим, що результати
дослідницької роботи автора подаються в ній з урахуванням досвіду
його багатої викладацької практики – матеріал підручника вже, так би
мовити, апробовано студентською аудиторією.

У передмові до книги автор пише: „Базовим в отриманні
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систематизованих знань про демократію є цілеспрямоване вивчення
політології у вищих навчальних закладах. Грунтовно вивчивши основи
політології, випускник, зрештою, має відчути себе повноправним
громадянином, реальним творцем справжньої демократії, вміти
професійно оцінити реалістичність (чи утопічність) здійснюваної
політичної модернізації, тим самим стати на шлях творення політичної
філософії життя, формування правової свідомості, активної
громадянської позиції”.

Створення підручника – складна робота. Як зазначив один з учасників
дискусії, підручник має бути написано так, „щоб усе, зрозуміле тобі,
стало зрозумілим і цікавим для інших”. Особливо непросто виконувати
таке завдання в період, коли в країні відбуваються динамічні, часом
непередбачувані трансформаційні процеси, та й ще при тому, що
українська політологія – наука дуже молода, вона практично перебуває
в стадії становлення.

Та автор, один з фундаторів української політичної науки, успішно
впорався із своїм завданням. Презентована праця відзначається не тільки
такими неодмінними для підручника якостями, як чіткість, „прозорість”
викладу складного матеріалу, а й переконаністю автора у правильності
виробленої ним наукової позиції та переконливістю аргументів.

Книга „компактна”, проте не за рахунок якихось недомовок чи
„скоромовок”, а завдяки лаконічності, точності формулювань, певній
фундаментальності.

„Політологія” Ф. Рудича складається з п’яти частин: „Розвиток
політичної науки від найдавніших часів до сьогодення”, „Політична
система суспільства”, „Прикладна політологія”, „Порівняльна
політологія” і „Геополітичний вимір світу”. До речі, вихід на геополітику
– це новація автора. В жодному з інших підручників з політології ця
тематика не висвітлювалася.

Як говорилося на презентації, підручники, створені Ф. Рудичем,
користуються великою популярністю у студентів та аспірантів – всі їх
бібліотечні примірники „зачитані”. Безперечно, така ж доля чекає і нову
добротну працю професора Ф. Рудича.


