ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Політика як суспільне явище. Суб’єкти політики.
2. Об’єкт та предмет політології. Основні питання, що нею вивчаються.
3. Методи, категорії та закономірності науки про політику.
4. Функції політології, її місце в системі суспільствознавчих наук.
5. Значення політології в умовах розбудови незалежної Української держави.
6. Виникнення уявлень про політику в Стародавні часи.
7. Політико-релігійні доктрини Середньовіччя.
8. Політичні вчення епохи Відродження. Політичні погляди Н. Макіавеллі.
9. Основні концепції в світовій політичній думці ХVІІ–ХVІІІ ст.
10. Розвиток світової політичної думки в ХІХ ст.
11. Розвиток політології як самостійної науки в ХХ ст.
12. Політична думка за часів Київської Русі та Польсько-Литовської держави.
13. Українська політична думка ХVІІ–ХVІІІ ст.
14. Українське національне відродження та розвиток політичної думки в ХІХ ст.
М. Костомаров і М. Драгоманов – фундатори політичної науки в Україні.
15. Українська політична думка ХХ ст. (М. Хвильовий, Д. Донцов, В. Липинський).
16. Сутність політичної влади, її наукові концепції.
17. Суб’єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності.
18. Принцип поділу влади та його значення для конституційної побудови держави.
19. Політична система суспільства: сутність, структура, функції.
20. Типологія політичних систем.
21. Проблеми реформування політичної системи України.
22. Основні концептуальні підходи до проблеми походження та сутності держави.
23. Держава – основний інститут політичної системи суспільства, її особливості.
24. Структура та функції держави.
25. Форми державного правління: світовий та вітчизняний досвід.
26. Форми державного устрою.
27. Основні риси правової держави.
28. «Політичний режим» як категорія політології. Типи політичних режимів.
29. Характерні риси демократичного політичного режиму.
30. Характерні риси тоталітарного політичного режиму.
31. Авторитаризм як політичний режим.
32. Шляхи переходу від тоталітаризму й авторитаризму до демократії.
33. Політичні партії: суть, причини виникнення, основні етапи розвитку.
34. Роль політичних партій у житті суспільства, функції, що ними виконуються.
35. Типологія політичних партій.
36. Партійні системи та їх типологія.
37. Етапи становлення багатопартійності в Україні.

38. Принципи виникнення та типологія громадських організацій.
39. Масові суспільні рухи: їх ознаки та типологія.
40. Функції суспільно-політичних організацій та рухів, їх місце в політичному житті.
41. Громадянське суспільство та його основні риси.
42. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства.
43. Виборчі системи та їх типологія.
44. Великі соціальні групи як суб’єкти політики.
45. Роль етносоціальних спільностей у політиці.
46. Політична поведінка особи.
47. Політична соціалізація особи.
48. Людина як суб’єкт політики.
49. Форми участі особи у політичному житті.
50. Політичне лідерство: сутність, типологія.
51. Поняття політичної свідомості: структура, функції.
52. Політична культура: сутність, функції, типологія.
53. Зовнішня політика та її роль в житті суспільства.
54. Основні принципи сучасних міжнародних відносин.
55. Глобальні проблеми сучасності та необхідність їх політичного розв’язання.
56. Основні напрямки зовнішньої політики України.
57. Сучасний консерватизм.
58. Лібералізм: історія, сучасність.
59. Політична концепція соціал-демократії.
60. Політичний екстремізм: характерні риси, різновиди.

