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Питання з курсу «Політологічні аспекти державного управління» 

 

1. Дайте визначення поняття «політика», причин її виникнення та розвитку. 

2. Охарактеризуйте становлення публічної влади та розкрийте її значення в 

політиці. 

3. Що являють собою суб’єкт та об’єкт політики та як розкривається їх 

особливість у політичному процесі? 

4. У чому полягає зміст політики? В яких видах може розкриватися політика? 

5. Назвіть функції політики та рівні, на яких вона здійснюється. 

6. Окресліть сферу політології. Що входить до проблем, які вивчає 

політологія? 

7. Охарактеризуйте політологію як самостійну начальну дисципліну. 

8. Які є погляди на існування законів та закономірностей політології?  

9. Які методи існують притаманні політології? Яке їх застосування в умовах 

сучасного державотворення? 

10. Які основні завдання стоять перед сучасною українською політичною 

наукою? 

11. Дайте визначення терміну «суспільство». Які вирізняють сфери 

суспільства? 

12. Охарактеризуйте політичну сферу та її особливості. 

13. Що являє собою політичне життя та його типологія? 

14. Яке співвідношення існує між економічним та політичним життям? 

15. Сформулюйте особливості політичного життя, що властиві країнам 

світового співтовариства. 

16. Дайте характеристику суспільного життя та формам його можливого 

існування. 

17. У чому проявляється громадянська згода та які має форми? 

18. Назвіть шляхи досягнення цілісності політичного життя? 

19. Розкрийте важливість політичного простору та політичного часу. 

20. Яким чином політичне життя пов’язане з політичною діяльністю? Які 

форми політичної діяльності ви знаєте? 

21. Розкрийте сутність політичної системи та факторів, що її визначають. 

22. Окресліть особливості політичної системи. 

23. Що являє собою класична структура політичної системи? Відобразіть її в 

умовах сучасної української держави. 

24. Як класифікується політична система за типом суспільства? 

25. Що таке політичний режим? Які класифікації політичних режимів ви 

знаєте? 

26. Назвіть фактори, що забезпечують ефективність політичної системи на 

сучасному етапі її розвитку. 
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27. Охарактеризуйте особливості політичної системи України та напрямів її 

формування і розвитку. 

28. У чому полягають головні проблеми формування в сучасній Україні 

демократичної політичної системи суспільства? 

29. Які існують підходи до поняття «влада»? 

30. Розмежуйте поняття «влада», «виплив», «сила», «управління» та 

«панування». 

31. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єкт влади. Який поділ мають ресурси 

влади? 

32. На яких рівнях може здійснюватися політична влада? 

33. Як співвідносяться політична і державна влада? 

34. Які норми міжнародного права регулюють діяльність влади? 

35. Назвіть шість аксіом державної влади за Вебером.  

36. Яким чином взаємопов’язані суспільство та держава? 

37. Як визначається легітимність та які ознаки притаманні легітимності 

політичної влади? Чому відбувається делегітимізація влади? 

38. Дайте визначення поняття «держава». Які складові елементи входять до 

нього? 

39. У яких ознаках та функціях розкривається держава? 

40. Які виділяють державні інститути і як вони знаходять своє відображення в 

сучасній Україні? 

41. Охарактеризуйте форми державного правління. Яким державам вони 

притаманні?  

42. Розкрийте відмінності між унітарною та федеративною державами. 

43. Назвіть і дайте коротку характеристику форм державного устрою різних 

країн. 

44. Охарактеризуйте ознаки різних типів політичних (державних) режимів. 

45. У чому полягає особливість соціальної держави? 

46. Яких змін потребує Україна на шляху побудови правової держави? 

47. Що таке партія? 

48. Назвіть теорії виникнення партій. 

49. У чому полягають особливості політичних партій? 

50. Які ознаки та функції розкривають сутність політичних партій? 

51. За якими ознаками здійснюється типологізація партій? 

52. Що таке партійна система? 

53. Дайте характеристику типів партійних систем. 

54. Окресліть специфіку функціонування політичних систем в різних країнах. 

55. У чому полягають особливості становлення партійної системи України на 

сучасному етапі її розвитку? 
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56. Назвіть етапи формування багатопартійної системи України. 

57. Дайте характеристику поняттю «лідерство». 

58. Які погляди у науці існують щодо лідерства? 

59. Назвіть види лідерів. 

60. Які теорії лідерства Ви знаєте? 

61. Які функції характерні для лідерів? 

62. Розкрийте ознаки політичного лідерства. 

63. Яким чином відбувається становлення політичного лідера? 

64. Назвіть класифікацію та персоналізацію лідерів за Ільїним. 

65. Обґрунтуйте найважливіші уроки для політичних лідерів. 

66. Які харизматичні особистості сучасної України є лідерами? Обґрунтуйте 

свою відповідь. 

67. Дайте характеристику виборам як суспільно-політичному явищу. 

68. Які є принципи та функції виборів? 

69. Здійсніть класифікацію політичних виборів залежно від предмета обрання 

та з огляду на причини їх проведення. 

70. Розкрийте етапи становлення інститутів виборів в Україні. 

71. Які етапи включає в себе виборчий процес? 

72. Окресліть особливості виборчої системи СРСР. 

73. Що відноситься до виборчих технологій? 

74. У чому істотна відмінність між стратегією і тактикою виборчої кампанії? 

75. Що таке «абсентеїзм» та які його причини? 

76. Охарактеризуйте принципи виборів в сучасній Україні. 

77. Що таке політичний маркетинг і чим це поняття відрізняється під 

класичного маркетингу? 

78. Назвіть основні вили політичного маркетингу. 

79. Назвіть основні функції політичного маркетингу. 

80. Дайте коротку характеристику каналів отримання інформації у процесі 

вивчення громадської думки. 

81. Назвіть і охарактеризуйте основні види опитування. 

82. У чому полягає вивчений громадської думки через фокус-групу? 

83. Назвіть основні функції вивчення громадської думки.  

84. Що таке політичний імідж? 

85. Назвіть основні етапи створення політичного іміджу. 

86. Назвіть основні класифікації політичного іміджу. 

87. Які основні функції виконує політичний імідж? 

88. Як здійснюється інформаційне забезпечення владної команди? 

89. Які служби у структурі органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування відповідають за формування її іміджу? 
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90. Що таке виборча інженерія? 

91. Дайте визначення поняття «міжнародні відносини» та окресліть їх 

особливості. 

92. Розкрийте тенденції розвитку міжнародних відносин. 

93. Що таке міжнародна політика, які її функції та на яких принципах 

ґрунтується? 

94. Які існують форми міжнародної політики? 

95. Що таке зовнішня політика, та на яких суб’єктивних та об’єктивних 

засадах вона функціонує? 

96. Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасності та їх групи. 

 
 


