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ПРАВОВА ПОЛІТОЛОГІЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ,
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС, СИНТЕЗ НАУКИ
ТА ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ПРАКТИКИ30
Нові проблеми, які постають перед українським суспільством,
вимагають нових наукових підходів. Якщо протягом перших двох
десятиліть більшість проблем Української держави була безпосередньо пов’язана з транзитним процесом, намаганням побудувати демократичні інститути на уламках радянської спадщини, пошуком ідентичності у нових геополітичних координатах,
переходом від командної до ринкової економіки з усіма її позитивними та негативними рисами, то у ХХІ столітті на перший
план посилилася необхідність адаптуватися до соціальних змін,
зумовлених швидкими темпами розвитку інформаційних технологій, поглибленням регіональної інтеграції та глобалізації. Тому
сформувався суспільний запит на тісну взаємодію між законодавчим забезпеченням та політичними процесами в країні для
подальшого розвитку України до розбудови правової держави,
наріжним каменем якої є принцип верховенства права. Відповіддю на цей запит стала інтенсифікація наукових розвідок щодо
поєднання здобутків правознавства та політології для формування нового напряму – правової політології, здобутки якої і стали
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основою наукової роботи, проведеної фахівцями Інституту держави і права імені В.М. Корецьокого НАН України – монографії
«Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації»* та підручника для вищих закладів освіти «Правова
політологія. Академічний курс»**.31
У монографії обґрунтовано концепт правової політології як
науково-пізнавальної системи, дослідницької парадигми, наукового напряму та навчальної дисципліни. Значну увагу приділено
методології нового наукового напряму: розкрито теоретичний,
аксіологічний, праксеологічний потенціал правової політології,
визначено об’єкт, предмет, методологію, принципи, функції, понятійно-категоріальний апарат.
Авторами досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід наукової, організаційної, навчальної інституціоналізації правової
політології, а також проаналізовано проблеми концептуалізації
політичного права як міждисциплінарного напряму наукових
досліджень.
Адаптованою версією колективної монографії для майбутніх
дослідників політико-правової проблематики та студентів вищих
закладів освіти є підручник «Правова політологія. Академічний
курс», який містить тексти базових лекцій, в яких висвітлюються
найважливіші теоретичні положення про сутність політичних і правових явищ, політико-правових процесів та сучасних підходів до їх
осмислення, особливості функціонування основних інститутів політики та права. Підручник складається із 15 розділів, у яких послідовно розкриті питання правової політології як науки та навчальної
дисципліни, особливості взаємодії політики і права, методологічні
засади правової політології, розкрито суть таких важливих політико-правових понять і явищ, як влада, право, політика, держава,
політичний режим, політична участь політичні партії, політичне
представництво, прогнозування. Цей підручник може використову*31Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації: монографія / авт. кол.; за ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і
права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 288 с.
** Правова політологія. Академічний курс: підручник / авт. кол.; за ред.
І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України, 2021. 480 с.
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ватися студентами закладів вищої освіти за освітньо-професійними
програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальностями 052 «Політологія» та 081 «Право».
Зазначений науково-освітній комплекс заслуговує на високу
оцінку та є своєрідним дороговказом для подальшого розвитку
правознавства та політології.

