
Контрольні питання для проведення підсумкового контролю
(модульний контроль, диференційований залік)

Модуль 1.
1. Об’єкт і предмет політології.
2. Структура і категорії політології.
3. Місце політології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими

науками.
4. Актуальність вивчення політології в системі вищої освіти.
5. Функції політології.
6. Основні етапи і тенденції розвитку політології.
7. Політологічна думка та політологія в Україні.
8. Історичні передумови виникнення політичних відносин.
9. Основні теорії виникнення політичної влади.
10. Структура політичних відносин: суб’єкт та об’єкт політичної влади.
11. Влада як об’єкт політичних відносин.
12. Влада й насильство. Влада і закон: проблема легітимності влади.
13. Походження та сутність держави.
14. Основні теорії виникнення держави: божественна, теорія суспільної

угоди, марксистська теорія, воєнна теорія, управлінська теорія.
15. Основні ознаки держави. Функції держави.
16. Форми державного правління: монархічна і республіканська.
17. Парламентаризм та функції парламенту.
18. Виборчі цензи. Виборчі системи: куріальна, мажоритарна (абсолютної

більшості, відносної більшості, преференціальна), пропорційна
(закритих та відкритих списків, шанапаж,).

19. Структура парламентської республіки.
20. Структура президентської республіки: американський та французький

тип.
21. Системотворчі елементи держави. Форми адміністративно-

територіального устрою держав: унітарний, федеративний
(конфедеративний).

22. Поняття політичного режиму.
23. Типи політичних режимів і їх історична обумовленість.
24. Тоталітарний режим і його історичні різновиди.
25. Авторитарний режим та його різновиди.
26. Демократичні політичні режими.
27. Автократія. Теократія. Лібералізм і диктатура.
28. Проблема соціальної ефективності політичного режиму.
29. Політичний режим в незалежній Україні.
30. Поняття та ознаки політичних партій. Основні причини виникнення

політичних партій, їх роль у політичному житті суспільства.
31. Функції партій: представницька, інтегративна, ідеологічна, кадрова,

боротьба з опозицією.
32. Типологія політичних партій. Сучасні політичні партії, їх соціальна

база і політичні орієнтації.



33. Непартійні суспільні об’єднання, їх сутність і типи.
34. Найбільш впливові міжнародні рухи.
35. Політичні партії та рухи в Україні.
36. Політична свідомість як відображення політичних відношень у

суспільстві та потреби в їх зміні.
37. Теорія й ідеологія. Масова політична свідомість.
38. Політичні міфи й утопії.
39. Політична культура суспільства. Типи політичної культури.
40. Специфіка формування політичної культури в сучасному українському

суспільстві.

Модуль 2.
1. Предмет і зміст політичної діяльності.
2. Структура політичної діяльності: ціль, мотив, засіб, результат, оцінка.
3. Типи і форми політичної діяльності.  Проблема слушності політичної

дії.
4. Особистість як суб’єкт і об’єкт політики.
5. Основні теорії політичної соціалізації особистості: марксистська,

фрейдиська,  біхевіоріська, когнітивіська.
6. Основні мотиви участі особистості у політичній діяльності.
7. Політична поведінка і її типи.
8. Основні теорії політичних еліт. Типологія та види рекрутування

політичних еліт.
9. Політичне лідерство: основні теорії виникнення та типологія.  Роль

народних мас і особистості в історії.
10. Поняття політичного процесу.
11. Головні структурні елементи політичного процесу.
12. Причини динамізму і шляхи змінювання політичних систем.
13. Проблема закономірності та відновлення політичного процесу.
14. Політичний процес та історична перспектива. Політична еволюція та

революція.
15. Природа політичного конфлікту.
16. Основні теорії політичного конфлікту (Т. Парсонс, Р. Дарендорф).
17. Типи і функції політичних конфліктів.
18. Шляхи врегулювання політичних  конфліктів.
19. Політичний конфлікт як вираз соціального конфлікту.
20. Політична криза і її наслідки. Способи виходу з політичних криз.
21. Війна як форма соціально-політичного конфлікту.
22. Типологія війн. Проблема подолання війн.
23. Перша світова війна, її причини та наслідки.
24. Створення міжнародної версальсько-вашингтонської системи мирних

угод.
25. Виникнення та діяльність Ліги націй.
26. Друга світова війна та створення ООН.



27. Структура та головні органи ООН: Генеральна асамблея, Міжнародний
валютний фонд, ЮНЕСКО, МАГАТЕ.

28. Повноваження та діяльність Ради безпеки ООН.
29. Міжнародні відносини, їх характер і типи.
30. Світова спільнота і державні інтереси.
31. Проблема конфліктності в рамках світової політичної системи.
32. Регулювання міжнародних відносин і його інститути.
33. Наддержави та проблема подвійного стандарту міжнародних відносин.
34. Об’єктивні тенденції розвитку світової спільноти.
35. Мислителі Стародавнього Сходу про політичний устрій суспільства.
36. Антична політична думка: Ксенофонт, Платон, Аристотель.
37. Політичні ідеї Середньовіччя і Відродження.
38. Політологічні концепції ліберального Просвітництва: Т. Гобс і Дж.

Локк.
39. Теорія суспільного договору Ж.-Ж. Руссо. Г. В. Ф. Гегель про

громадянське суспільство і державу.
40. “Утилітаризм” І. Бентама і політичні погляди Дж. Ст. Мілля.
41. Політичні погляди К.Маркса. Розвиток політичної думки в Україні.
42. Традиційні соціально-політичні ідеї та течії: соціально-політичні ідеї

лібералізму, соціально-політичні ідеї консерватизму, марксистська
версія соціалізму.

43. Соціалістичні соціально-політичні ідеї та течії сучасності: соціально-
політичні концепції комуністичного та соціал-демократичного руху;
соціально-політичні ідеї анархізму, троцькізму, “нових лівих” та ін.

44. Новітні західні соціально-політичні ідеї та концепції: концепції
постіндустріального (інформаційного) суспільства та соціальної
держави.

45. Соціально-політичні ідеї альтернативних рухів.


