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Питання до іспиту 
 

1. Поняття політичної системи, її властивості. 
2. Основні підходи до визначення структури політичної сис-

теми. 
3. Сутність теорії політичної системи Д.Істона. 
4. Сутність теорії політичної системи Г.Алмонда. 
5. Функції політичної системи. 
6. Поняття політичного режиму, його ознаки. 
7. Завдання, вирішення яких забезпечує політичний режим. 
8. Технології здійснення політичного режиму. 
9. Ознаки, за якими відрізняються типи політичних режимів. 
10. Багатокомпонентна лінійна типологізація політичних сис-

тем. 
11. Біполярна лінійна типологізація політичних систем. 
12. Парна та множинна координатна типологізація політичних 

систем. 
13. Типології перехідних політичних систем. 
14. Лінійна та біполярна типологізація політичних режимів. 
15. Перехідні (гібридні) політичні режими. 
16. Еволюція поняття та сучасне розуміння демократії. 
17. Головні ознаки та передумови демократії. 
18. Ліберальна, колективістська та плюралістична концепції 

демократії. 
19. Питання щодо деспотичної, тоталітарної та конституцій-

ної демократії. 
20. “Поліархічна демократія” Р.Даля, “делегативна демокра-

тія” О’Доннела та конкурентна елітарна демократія 
Й.Шумпетера. 

21. Концепція третьої хвилі демократії С.Хантінгтона. 
22. Експансія демократії та її проблеми. 
23. Питання індигенізації демократії. Чинники, які впливають 

на процес індигенізації. 
24. Проблеми теорії та практики плюралістичної демократії. 
25. Поняття демократичного режиму, його характерні риси та 

умови функціонування. 
26. Британська модель політичної системи. 
27. Американська модель політичної системи. 
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28. Політичні системи Франції та Швейцарії. 
29. Політична система Німеччини. 
30. Порівняння парламентської та президентської систем. 
31. Концепція тоталітаризму: витоки, зміст та суперечності, 

криза. 
32. Передумови та причини виникнення тоталітаризму.  

33. Характеристика основних різновидів тоталітаризму. Не-
ототалітаризм. 

34. Поняття та сучасні риси авторитаризму. 
35. Різновиди авторитаризму. 
36. Реформаторські можливості авторитаризму. 
37. Особливості переходу від авторитаризму до демократії. 
38. Політична система України та проблеми її становлення. 
39. Політична система України з точки зору особливостей її 

загальносистемних якостей. 
40. Політична система України з точки зору особливостей по-

літичної природи її політичних інститутів. 
41. Типологія демократичних режимів згідно із застосованою 

виборчою системою. 
42. Демократія в Азіатському регіоні. 
43. Політичні системи та режими країн Азії. 
44. Політичні системи та режими країн Латинської Америки. 
45. Політичні системи та режими країн Африки. 
46. “Проміжно-змішаний” характер політичного режиму в 

Україні. 
47. Політичні системи неопатримоніального типу. 
48. Мобілізаційні та узгоджувальні політичні системи. 
49. Загальні трансформаційні риси переходу до авторитарно-

бюрократичної, узгоджувальної та мобілізаційної політич-
них систем. 

50. Основні інститути, політико-правові норми, процедури та 
елементи політичної культури ліберальної та плюралістич-
ної моделі демократії. 

51. Ціннісні обґрунтування демократії. Проблема свободи, 
рівності та справедливості в умовах демократії. 


