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ВСТУП 

Головною ціллю індивідуальних завдань є контроль самостійної роботи студентів. 

Цей контроль здійснюється завдяки написанню студентами доповідей, рефератів, 

презентацій тощо. Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну 

тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи 

бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить 

питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, 

студент розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг 

презентації – 10-15 слайдів, текст доповіді – 4-5 стандартних сторінок, набраних на 

комп’ютері. Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському 

занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Головною метою індивідуальних завдань є самостійне опрацювання студентами 

додаткового матеріалу, формування власного світогляду щодо політичних процесів і 

явищ. Завдання студентам видаються упродовж усього триместру. Перелік додається. 

 

Теми рефератів, презентацій. 

 

1. Роль політики в житті сучасного суспільства. 

2. Права людини як критерії гуманістичної політики. 

3. Політика як наука та мистецтво. 

4. Суб’єкти та об’єкти владних відносин. Їх різноманіття. 

5. Легітимність та ефективність політичної влади. 

6. Приклади використання важливих ресурсів політичної влади. 

7. Авторитарний і тоталітарний режими: загальні та відмінні риси. 

8. Фашизм і неофашизм. Ідейні джерела, соціальна база, цілі.   

9. Пряма та представницька форми демократії. 

10. Об’єктивні та суб’єктивні фактори трансформації політичних режимів. 

11. Інститут президентства в сучасному світі. 

12. Українська державність: проблеми та перспективи. 

13. Роль громадянського суспільства в системі противаг політичній владі. 

14. Правова держава: сутність і основні принципи. 

15. Партії в системі владних відносин. 

16. Основні підходи до  вивчення політичних партій.  

17. Виборча система в Україні: переваги і недоліки. 

18. Харизматичні лідери та їх роль в історії. 

19. Культ особистості і його природа. 



20. Імідж лідера. 

21. Феномен політичного відчуження. 

22. Сучасні теорії еліт 

23. Система рекрутування еліт у сучасній Україні. 

24. Г. Лебон про масову поведінку в політиці. 

25. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств 

26. Типи, механізми і стадії політичної соціалізації. 

27. Політичні субкультури України. 

28. Основні суб’єкти міжнародних відносин. 

29. Роль міжнародних організацій в сучасному світі. 

30. Особливості геополітичного положення України. 

 

 

Питання до заліку 

 

1. Політичне життя як соціальне явище. Походження політики. 

2. Структура та основні функції політики. 

3. Політичне і політика, різноманітність визначень політики. 

4. Виникнення політології, її об'єкт і предмет. 

5. Категорії, методи і функції політології. 

6. Політичні ідеї Середньовіччя (Августин Аврелій, Фома Аквінський). 

7. Макс Вебер про владу, управлінні та політиці. 

8. Політична думка Київської Русі. 

9. Соціально-політична концепція марксизму. 

10. . Політична влада: визначення, ознаки, ресурси. Концепції походження влади  

11. Легітимність та ефективність політичної влади. Типи легітимності. 

12. Політична система суспільства: сутність, структура, механізм функціонування. 

Типи політичних систем. Особливості політичної системи України. 

13. Поняття держави, концепція його походження Ознаки, структура і функції 

держави. 

14. Форми державного правління. 

15. Форми державного устрою. 

16. Громадянське суспільство: поняття, структура, відмінні ознаки. 

17. Політичний режим: поняття, типи. 

18. Поняття політичної ідеології, її сутність, структура та функції. 

19. Групи інтересів і групи тиску: визначення, типи, функції. 

20. Поняття партійної системи, типологія. 

21. Виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана. 

22. Поняття і типологія виборчих систем. 

23. Поняття, основні ознаки, структура і функції політичних партій. 

24. Типологія політичних партій. 

25. Політична еліта України. 

26. Громадські організації і рухи: поняття, типи, функції. 

27. Поняття політичної еліти, її структура та основні ознаки. 

28. Функції, типи та механізм формування політичної еліти. 

29. Політичне лідерство: сутність, типологія, функції. 

30. Особистість як суб'єкт політики. Політична поведінка і політична участь. 



31. Політична соціалізація: поняття, функції, типи і етапи. 

32. Поняття, структура і функції політичної культури. 

33. Типологія політичної культури. Особливості політичної культури і процесу 

політичної соціалізації в Україні 

34. Поняття, структура і особливості політичного конфлікту. 

35. Поняття «політичний процес», його структура. Типологія політичних процесів. 

36. Засоби масової інформації, їх вплив на політичні процеси. 

37. Зміст і основні характеристики політичної модернізації. 

38. Специфіка і суперечливість процесу політичної модернізації в Україні. 

39. Світовий політичний процес: поняття, суб'єкти. Діалектика внутрішньої та 

зовнішньої політики держав. 

40. Процес глобалізації та його характерні риси. Україна в системі міжнародних 

відносин. 

 

Категорії та поняття для підготовки до заліку 

 

 
1.       абсентеїзм 

2.       агенти політичної соціалізації 

3.       геополітика  

4.       держава 

5.       цивільне право 

6.       цивільне суспільство 

7.       групи інтересів 

8.       двопартійна політична система 

9.       демократична політична система 

10. демократія 

11. закрита політична система 

12. ідеологія 

13. виборча система 

14. виборчі технології 

15. імперія 

16. «кадрові» партії 

17. клас 

18. коаліція 

19. консерватизм 

20. конституція 

21. контреліта 

22. конфедерація 

23. корупція 

24. крайні праві політичні партії 

25. ліві політичні партії 

26. легітимність 

27. лібералізм 

28. лобі 

29. мажоритарна виборча система 

30. мас-медіа 

31. «масові» партії 

32. міжнаціональний політичний конфлікт 

33. монархія 

34. націоналізм 

35. національна еліта 

36. нація 

37. суспільний договір 

38. опозиція 

39. «відкрита» еліта 

40. парламент 

41. парламентська партія 

42. парламентсько-президентська республіка 

43. партійна система 

44. політика 

45. політична  організація 

46. політична еліта  

47. політична влада 

48. політичне життя 

49. політична культура 

50. політична модернізація 

51. політична система 

52. політична соціалізація 

53. політичні відношення 

54. політичні партії 

55. політичні права 

56. політичний імідж 

57. політичний інститут 

58. політичний клас 

59. політичний конфлікт 

60. політичний плюралізм 

61. політичний процес 

62. політичний режим 

63. політичний екстремізм 

64. політичний рух 

65. політичне лідерство 

66. політичне маніпулювання 

67. політичний розвиток 

68. політична свідомість 

69. політична участь 

70. уряд 

71. правляча еліта  

72. президентсько-парламентська республіка 

73. пропорційна виборча система 

74. революція 



75. республіка 

76. змішана виборча система 

77. соціальна держава 

78. стиль політичного лідерства  

79. суверенітет 

80. тиранія 

81. тоталітарна політична система 

82. унітарна держава 

83. федеративна держава 

84. форма державного устрою 

85. харизматична легітимність 

86. центристські партії 

87. «четверта» влада 

88. шовінізм 

89. електорат 

90. елітарна політична культура 



 


