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Тема 1. Структура політичного життя. 

1. Зміст політичного життя, його мета, структура та форми здійснення.  

2. Політичний інтерес як джерело політичної діяльності.  

3. Основні форми політичних зв’язків.  

4. Характерні риси політичного життя.  

5. Моделі політичного життя.  

6. Політика як соціальне явище.  

7. Суть та роль політики в суспільному житті.  

8. Основні підходи до з’ясування суті політики.  

9. Суб’єкти та об’єкти політики.  

10. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя.  

11. Внутрішня політика та зовнішня політика, їх взаємозв'язок.   

Тема 2. Сутність і види влади. 

12. Влада як суспільне явище.  

13. Соціальне призначення влади.  

14. Взаємозв'язок влади і авторитету.  

15. Проблема авторитету.  

16. Принцип розподілу влади.  

17. Основні види влади: політична, економічна, духовна, сімейна.  

18. Властивості політичної влади.  

19. Структура та основні характеристики апарату управління.  

20. Умови формування професійного апарату управління як спеціалізованого 

органу реалізації влади.  



21. Бюрократія як феномен влади і управління.  Бюрократія та її сутність.  

22. Основні концепції бюрократії.  

23. Номенклатура як породження командно-адміністративної системи 

управління.  

24. Противаги бюрократизму і обмеження форм його прояву.. 

Тема 3. Суб’єкти політичного життя. 

25. Поняття політичної людини.  

26. Політичні інтереси особи.  

27. Основні типи взаємовідносин людини і політики: стан залучення людини 

до політики; стан відчуження або аномії; стан повного злиття людини і 

політичної структури.  

28. Поняття і види соціальних груп (малі та великі соціальні групи). Групові 

інтереси.  

29. Основні види етнічних об'єднань та їх роль в політичному житті.  

30. Сутність і ознаки сучасних націй.  

31. Місце націй в соціальній структурі.  

32. Релігійні інститути і політична система.  

33. Політичність релігійних інтересів.  

34. Особливості політичного значення поняття «громадськість». Основні 

форми організації громадськості (асоціативні та інституційні). 

Тема 4. Політична система. 

35. Суть політичної системи як різновиду соціальної системи.  

36. Функції політичної системи.  

37. Структура політичної системи.  

38. Плюралізм як принцип функціонування політичної системи.  

39. Типологія політичних систем.  



40. Особливості формування політичної системи в Україні. 

Тема 5. Політичні інститути сучасного демократичного суспільства. 

41. Суть та структура політичних інститутів.  

42. Держава як інститут політичної системи.  

43. Природа та сутність держави, її ознаки та функції.  

44. Державні інститути та органи.  

45. Класифікація органів державної влади.  

46. Сутність правової та соціальної держави.  

47. Становлення правової держави в Україні.  

48. Інститути громадянського суспільства.  

49. Особливості становлення політичних інститутів у сучасній Україні. 

Тема 6. Політичні партії, суспільно-політичні організації та рухи. 

50. Особливості політичних партій, їх індикатори.  

51. Функції політичних партій у суспільстві.  

52. Суть та роль політичних партій в демократичному суспільстві. 

53. Виникнення та розвиток політичних партій в Україні.  

54. Історичний шлях української багатопартійності.  

55. Сучасна українська багатопартійність.  

56. Суть суспільно-політичних організацій та рухів.  

57. Основні види та форми об’єднань.  

58. Соціально-політичні об’єднання та рухи в Україні.  

Тема 7. Політичні еліти та лідерство у сучасній Україні. 

59. Історичні витоки виникнення і еволюція політичних еліт в Україні.  

60. Проблеми розвитку політичних еліт сучасної України.  

61. Соціальний портрет сучасної політичної еліти України.  



62. Теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства.  

63. Формування політичного лідерства в Україні. 

64. Суть політичного процесу.  

65. Структура політичного процесу.  

66. Режими проходження політичного процесу.  

67. Типи політичного процесу.  

68. Етапи політичного процесу.  

69. Особливості політичного процесу в сучасній Україні.  

70. Організація політичної діяльності. Зміст політичної діяльності. Основні 

риси політичної діяльності.  

Тема 8. Політична стабільність і політичні конфлікти. 

71. Суть політичної стабільності.  

72. Фактори стабільності.  

73. Політичний конфлікт.  

74. Причини та форми прояву політичних конфліктів.  

75. Типологія конфліктів.  

76. Основні шляхи розв'язання конфліктів.  

77. Політичні конфлікти та кризи сучасної України.  

Тема 9. Вибори і виборчі системи. 

78. Роль виборів в демократичному суспільстві.  

79. Організація та проведення виборів.  

80. Основні види виборчих систем.  

81. Вплив виборчої системи на партійну систему суспільства.  

82. Референдум як пряме, безпосереднє звертання до виборців.  

83. Особливості становлення виборчої системи в Україні. 



84. Поняття політичне прогнозування, його суть і специфіка.  

85. Об'єкти та предмет прогнозування політичних явищ і процесів.  

86. Співвідношення політичного прогнозування з іншими напрямами 

прогнозування.  

87. Методи політичного прогнозування: методи експертизи, екстраполяції, 

моделювання, метод системного аналізу. 

 


