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ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Практичні заняття, години – 14
Викладач – к.політ.н., доц. Бабіна В.О.
Обсяг в
Назва та стислий зміст
годинах
практичного заняття
2
Заняття 1. Політологія як
наука
і
навчальна
дисципліна.
Політика
як
суспільне
явище.
Становлення
та
розвиток
політології.
Предмет
та
структура
політології. Задачі, цілі та
функції політології. Методи
політичної науки. Основні
парадигми
і
школи
політології.
Місце
політології
у
системі
суспільствознавства.
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Заняття
2.
Політична
система:
поняття,
структура, типологія.
Поняття політичної системи
та
механізм
її
функціонування. Структура
та
функції
політичної
системи.
Політичні
інститути. Типи політичних
систем.
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Заняття
3.
Еволюція
політичної думки.
Міфологічна та філософсько

Мета роботи
Вивчаючи цю тему студентам слід звернути
увагу на основні етапи розвитку політичної
науки: релігійно-міфологічний, філософськоетичний, громадянський, соціальний, сучасний,
дати їх характеристику. Визначити основні віхи
на шляху становлення політології як науки.
Розглянути питання про предмет політології,
визначити різні підходи до його розуміння.
Пояснити задачі політології в сучасному світі,
охарактеризувати її роль у формуванні
політичної
участі,
зростанні
політичної
свідомості, становленні громадянської позиції.
Зв’язати роль політології та перспективи
демократичного переходу в Україні. З’ясувати
для себе зміст основних методів політології, їх
практичне значення. Студент повинен виділити
місце політології у системі суспільствознавства,
виявити взаємодію політології з філософією,
психологією,
культурологією,
історією,
основами права та ін.
Розглянути
системний
та
структурнофункціональний
методи,
біхевіористський
підхід. З’ясувати питання про структуру та
функції політичної системи. Охарактеризувати
три підсистеми, з яких складається політична
система:
інституціональну,
інформаційнокомунікативну
та
нормативно-регулятивну.
Необхідно
навести
критерії,
за
якими
виділяються види політичних систем. Студенти
повинні на базі отриманих знань надати
розгорнуту характеристику політичної системи
України.
Для виявлення сутності держави студентами слід
розібратися із змістом її важливіших ознак.
Відповісти на питання, які специфічні риси
відрізняють державу від інших організацій та
об’єднань в суспільстві. Студентам необхідно
згадати історичний матеріал з питання
виникнення
перших
держав,
визначити
хронологію цього процесу.
Головною метою вивчення цієї теми є
ознайомлення з політичними ідеями мислителів
різних епох, починаючи із політичних концепцій
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-етична концепція політики
у
Стародавньому
світі.
Релігійна
концепція
політики
у
період
Середньовіччя.
Громадянська
концепція
політики.
Особливості
розвитку
української
політичної думки.
Заняття 4. Влада як
соціальний феномен.
Політика та її місце у житті
суспільства. Роль влади у
політиці.
Види
влади.
Проблема
легітимності
влади. Взаємодія політики з
іншими сферами суспільного
життя. Політичні відносини:
суттєвість
та
форми.
Суттєвість
політичного
життя та причини його
виникнення.
Зміст
та
тенденції
розвитку
політичного життя.
Особливості
політичного
життя у сучасній Україні.

Заняття
5.
Правова
держава та громадянське
суспільство.
Демократія в політичному
житті
сучасного
світу.
Загальна характеристика та
ознаки правової держави.
Загальна
характеристика
громадянського суспільства.
Розвиток та становлення
громадянського суспільства
в Україні.
Заняття 6. Політичні партії
та партійні системи.
Сутність
політичного
режиму та його типи.
Причини
виникнення,
суттєвість
та
роль
у

Стародавнього світу і до основних проблем
сучасної політичної науки. Студенти повинні
приділяти увагу переконанням мислителів,
розкривати зміст їх концепцій, порівнювати ці
концепції
підкреслюючи
цілі,
напрямки
політичної думки, розуміти специфіку цих
напрямків і особливості політичних думок тієї чи
іншої епохи.
Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на
категорії: політика, влада, ресурси влади,
політичні
відносини,
політичне
життя,
легітимність влади. Необхідно визначити різні
підходи до розуміння змісту політики, причини її
виникнення, розкрити, що важливо для існування
високого
рівня
політичних
відносин
в
суспільстві, навести структуру політики та
з’ясувати функції політики в сучасному світі.
Особливу увагу слід звернути на роль політики у
процесах демократичного переходу в Україні,
визначити як політика може впливати на
стабільність суспільства, які заходи важливі для
збереження суспільного порозуміння в нашій
країні. Вивчаючи питання про взаємодію
політики з іншими сферами суспільного життя
потрібно виділити такі аспекти: політика і
економіка; політика і право; політика і мораль;
політика і культура. При вивченні теми студенти
повинні уяснити для себе зміст політичного
життя, політичних відносин, їх суттєвість і
форми, широко застосовуючи практичний
матеріал із сучасного політичного життя України
та Світу для характеристики проблем змісту та
тенденцій розвитку політичного життя.
Студентам важливо визначити сутність правової
соціальної держави, громадянського суспільства,
навести їх ознаки та пояснити їх значення для
успіху демократичного переходу в Україні.
Потрібно звернути увагу на основні напрямки
економічної, соціальної та національної політики
стосовно
українського
суспільства,
проаналізувати проблемні аспекти в цьому плані
в умовах переходу від тоталітаризму до
демократії.
Вивчаючи цю тему особливу увагу слід
приділити характеристиці сучасної партійної
системи в Україні, звернутися до матеріалів
щодо програм партій , виявити основні напрямки
у партійній системі України. Важливо уяснити
велику роль багатопартійності та наявності
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суспільстві
політичних
партій. Сучасні партійні
системи та їх різновиди.
Групи інтересів, їх типологія
та роль у політичному
процесі. Політичні партії
сучасної України. Зміст
політичного
режиму
та
фактори, які визначають
його тип. Основні типи
політичних
режимів.
Поняття
та основні
концепції
демократії.
Історичні типи та форми
демократії.
Заняття
7.
Сучасні
напрями політології.
Основні етапи еволюції
міжнародних
відносин.
Міжнародна політика ХХ ст.
Система
сучасних
міжнародних
відносин.
Глобальні
проблеми
сучасності.

активних
груп
інтересів
для
успіху
демократичного
переходу
в
Україні.
Розглядаючи демократію важливо відмітити її
позитивні та негативні сторони та звернути увагу
на
реальну
і
ідеальну
демократію,
охарактеризувати практику існування сучасного
демократичного режиму.

Розкриваючи цю тему студентами треба
звернути увагу цінності засади, стратегії і
тактики міжнародної політики на різних етапах
розвитку суспільства, прослідити еволюцію
міжнародних відносин. Особливо важливою є
характеристика динаміки міжнародних відносин
у ХХ ст. Студенти повинні навести як
практичний матеріал відносно цього питання, так
і розкрити основні теорії міжнародних відносин
та міжнародної політики. Розкрити зміст
діяльності різних міжнародних організацій, їх
вплив розвиток сучасного світу, у вирішенні
глобальних проблем.

