Контрольні питання до заліку з курсу “Загальна теорія політики”
1. Характеристика методів і функцій політичної науки.
2. Причини виникнення політики як самостійної сфери життєдіяльності людини та
суспільства.
3. Основні групи визначень поняття політики. Відмінності наукових визначень від
побутових.
4. Соціологічний підхід до визначення політики та відповідна група її трактувань.
5. Субстанціональний підхід до визначення політики та відповідна група її трактувань.
6. Системний підхід до визначення політики та група науково-сконструйованих її
визначень.
7. Структура політики та рівні її існування.
8. Функції політики в суспільстві.
9. Межі політики та її роль у розвитку суспільства.
10. Основні підходи до вивчення природи влади.
11. Характеристика поведінкової групи концепцій природи влади.
12. Характеристика теологічної, біологічної та міфологічної концепцій влади.
13. Біхевіористська концепція та психологічні інтерпретації влади.
14. Соціологічний підхід та структурно-функціональна концепція влади.
15. Конфліктологічна теорія влади.
16. Дуалістична концепція влади.
17. Розвиток форм влади.
18. Характеристика джерел влади.
19. Характеристика суб’єкта та об’єкта влади.
20. Політична влада, її складові, форми та характерні риси.
21. Основи і ресурси влади як її структурні елементи.
22. Економічні основи і ресурси влади.
23. Соціальні та юридичні основи і ресурси влади.
24. Адміністративно-силові та культурно-інформаційні основи і ресурси влади.
25. Характеристика організаційних, підтримуючих, примусових та нормативних ресурсів
влади.
26. Принципи організації і функціонування влади.
27. Ефективність влади та її критерії.
28. Принципи суверенітету і легітимності влади.
29. Основні типи легітимності влади.
30. Сучасні трактування соціальної стратифікації.
31. Функціональна теорія про причини соціальної диференціації.
32. Конфліктна теорія про причини соціальної диференціації. Погляди М. Вебера на
проблему соціальної диференціації.
33. Основні тенденції розвитку соціальної структури в сучасному світі.
34. Структура і функції політичної системи.
35. Типології політичних систем.
36. Особливості та проблеми розвитку політичної системи України.
37. Держава – центральний інститут організації суспільства. Її сутність.
38. Сутність правової соціальної держави.
39. Поняття політичної партії, походження і сутність.
40. Функції політичних партій.
41. Генеза і типологія політичних партій.
42. Типи партій і партійних систем.
43. Особливості багатопартійності в Україні. Партійні рухи.
44. Поняття еліти в політиці: еволюція теорії.
45. Походження, види і функції політичної еліти.

46. Політичне лідерство.
47. Політичні еліти в сучасній Україні.
48. Світові політичні ідеології. Їх характеристика.

