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Підсумковий контроль 
 
 

1. Поняття «політичний інститут». Проблема визначення. 
2. Поняття «інститут держави», його визначення. 
3. Організаційні та функціональні інститути держави. 
4. Класифікація інститутів держави: прості, комплексні, основні 

та додаткові. 
5. Класифікація інститутів держави за методами здійснення 

державної влади. 
6. Визначення та характеристика демократичної та соціальної 

держави. 
7. Загальні ознаки правової держави. Єдність і протиріччя соціальної 

і правової держави. 
8. Форма держави як інститут держави. Її складники та визначення. 
9. Характеристика монократичної форми держави. 
10. Характеристика сегментарної форми держави. 
11. Характеристика полікратичної форми держави. 
12. Основні елементи державної форми. 
13. Форми державного правління як один з елементів форми держави. 
14. Республіканська форма правління та її характеристика. 
15. Основні різновиди республіканської форми правління, їх харак-

теристика. 
16. Типологія сучасних держав. 
17. Характеристика президентської форми республіки. 
18. Характеристика парламентської форми республіки. 
19. Функціональна взаємодія парламенту і уряду в умовах 

парламентської республіки. 
20. Порівняльна характеристика президентської та парламентської 

форм республіки. 
21. Характеристика напівпрезидентської форми республіки. 
22. Основні форми територіального влаштування держави. 
23. Характеристика Української держави за територіально-політичним 

влаштуванням. 
24. Характеристика унітарної форми держави. 
25. Визначення федеративної форми держави. Форми федерації. 
26. Сучасна українська державна форма в контексті конституційної 

форми правління. 
27. Українська держава – центральний інститут політичної системи. 
28. Перспективи розвитку Української держави в сучасному світі. 
29. Визначення поняття «державний режим». 
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30. Різновиди державного режиму. 
31. Поняття політичного процесу, його структура. 
32. Еволюція поняття «політичний процес». 
33. Типологія політичного процесу. 
34. Сутність базових і периферійних політичних процесів. 
35. Основні режими політичного процесу. 
36. Режим функціонування політичного процесу. 
37. Режим розвитку політичного процесу. 
38. Режим занепаду політичного процесу. 
39. Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти політичного процесу. 
40. Розкрийте сутність поняття «політичні відносини». 
41. Типологія політичних відносин. 
42. Характеристика політичних відносин вертикального типу. 
43. Характеристика політичних відносин горизонтального типу. 
44. Сутність елітарних та ієрархічних політичних відносин. 
45. Поясніть сутність симетричних і асиметричних політичних 

відносин. 
46. Компроміс, консенсус, солідарність у політичному процесі. 
47. Поясніть співвідношення політичної діяльності, політичних 

відносин і політичного життя. 
48. Розкрийте сутність і структуру політичної діяльності. 
49. Розкрийте поняття суб’єктів та об’єктів політичної діяльності. 
50. Проаналізуйте форми політичної діяльності. 
51. Особливості законотворчої (депутатської) діяльності. 
52. Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти сучасних політичних 

процесів. 
53. Проблема політичної діяльності у сучасній зарубіжній політології. 
54. Аналіз типів і форм політичного процесу. 
55. Політична стабільність. Особливості стабільності динамічної 

та стагнаційної. 
56. Політичні конфлікти і способи їх розв’язання. 
57. Особливості сучасних політичних процесів у постсоціалістичних 

країнах. 
58. Конституційна владна модель України. 
59. Класифікація політичних рішень. 
60. Принципи та методи прийняття політичних рішень. 
61. Характеристика процедури прийняття політичних рішень. 
62. Контроль, інформація і зворотний зв’язок при реалізації 

політичних рішень. 
63. Сутність політичних відносин як форми, умови і результату 

політичної діяльності. 
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64. Проаналізуйте сутність політичної боротьби. 
65. Поняття суспільної консолідації. 
66. Сутність «стартової ситуації» сучасного політичного процесу 

в постсоціалістичних країнах. 
67. Основні передумови сучасного політичного процесу в Україні. 
68. Охарактеризуйте основні складові владної моделі України. 
69. Виборча система в Україні: основні етапи розвитку. 
70. Функції виборів у демократичному суспільстві. 
71. Сучасні виборчі технології. 
72. Оцінка політичної ситуації, події та обстановки. 
73. Сутність правової регламентації політичних подій. 
74. Особливості виборчих кампаній у пострадянських країнах. 
75. Проаналізуйте взаємозалежність владної моделі України та 

сучасного політичного процесу. 
76. Шляхи оптимізації політичного процесу в Україні. 
77. Порівняльно-політологічний аналіз елітарної та плюралістичної 

демократії. 
78. Основні причини зміни політичних режимів. 
79. Роль політичних партій у реалізації політичної реформи в Україні. 
80. Партійні системи, угоди та коаліції. 
81. Неформальні громадські рухи: причини та умови виникнення. 
82. Багатопартійність і демократизація суспільства в Україні. 
83. Типи і функції громадських організацій. 
84. Сучасні молодіжні організації в Україні. 
85. Сучасні студентські організації в Україні. 
86. Іноваційність як професійна якість у політичній діяльності. 
87. Політична стабільність суспільства: сутність, фактори, перспектива 

для України. 
88. Політична модернізація і проблема вироблення консенсусної 

політичної культури. 
89. Політична культура як фактор модернізаційного процесу в 

Україні. 
90. Причини і джерела кризи легітимності влади в сучасній Україні. 
 


