1. Предмет політології, її функції та структура
1.1. Предмет політології, її сутність, місце та роль у житті суспільства.
1.2. Основні етапи становлення політології як самостійної науки, в т. ч.
української.
1.3.Специфіка політології в системі гуманітарних наук, їх
взаємозв’язок та взаємозалежність.
1.4. Основні категорії та функції політології, методи вивчення
політичного життя.
1.5. Роль та місце політології на сучасному етапі світового соціального
розвитку, в т. ч. і в оновленні політичного і духовного життя України.
2. Політика як соціальне явище
2.1. Політична сфера, її зміст, структура та сутність.
2.2. Основні виміри політики, визначення її ролі та місця в системі
суспільних відносин
2.3. Різновиди та функції політики (зовнішня, внутрішня, соціальна,
економічна, аграрна, національна, міжнародна, регіональна та інші)
2.4. Суб’єкти і об’єкти політики.
2.5. Соціальна структура суспільства як один із важливих детермінантів
політики.
2.6. Політика і мораль, їх взаємозалежність.
2.7. Політика й сучасний розвиток українського суспільства.
3. Основні віхи світової та вітчизняної політичної думки
3.1. Виникнення і розвиток політичної думки в Стародавньому світі.
3.2. Проблема влади і держави в епохи Раннього християнства та
Середньовіччя.
3.3. Політичні ідеї Нового часу.
3.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні.
3.5. Основні політико-ідеологічні доктрини сучасності (комуністична,
соціал-демократична,
консервативна,
ліберальна,
фашистська),
їх
характеристики.
4. Сутність і технології політичної влади
4.1. Поняття і основні виміри політичної влади, визначення її ролі та
місця в системі суспільних відносин.
4.2. Основні політологічні концепції влади.
4.3. Державна влада як вища форма політичної влади, її основні
функції.
4.4. Засоби масової інформації і влада, їх взаємовідносини.
4.5. Політичний режим як спосіб реалізації політичної влади, їх основні
види (демократичний, ліберальний, авторитарний, тоталітарний).
4.6. Технологія здійснення політичної влади.

5. Політична система суспільства
5.1. Сутність політичної системи суспільства.
5.1.1. Поняття і структура політичної системи.
5.1.2. Функція й типологія політичних систем.
5.2. Держава в політичній системі суспільства
5.2.1. Поняття «держава» і теорії її походження.
5.2.2. Структура держави.
5.2.3. Форми державного правління.
5.2.4 Форми державного устрою.
5.2.5. Політичний режим.
5.2.6. Демократична, соціальна, правова держава.
5.3. Політичні партії
5.3.1. Поняття і типологія політичних партій.
5.3.2. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті.
5.3.3. Поняття і типи партійних систем, їх типологія.
5.4. Громадські об’єднання і рухи:
5.4.1. Поняття, права та функції громадських об’єднань і рухів, їх місце
у політичній системі суспільства.
5.4.2. Класифікація громадських об’єднань.
5. 5. Політична свідомість і політична культура як елементи політичної
системи
5.5.1. Сутність політичної культури.
5.5.2. Типи політичної культури.
5.5.3. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної
культури.
5.6. Основні історичні етапи становлення державності України
5.7. Особливості структури політичної системи України
5.7.1. Основні засади та принципи політичного ладу.
5.7.2. Політичні і громадянські права та свободи.
5.7.3. Виборча система в Україні.
5.8. Структура вищих органів державної влади, принципи їх
функціонування
5.8.1. Статус Верховної Ради України, структура, основні
повноваження, система стримувань і противаг щодо інших гілок влади.
5.8.2. Конституційний статус Президента, структура влади, основні
повноваження, система стримувань і противаг.
5.8.3. Система виконавчих органів влади, їх повноваження.

5.8.4. Система судових органів влади, принципи функціонування.
5.9. Адміністративно-територіальний устрій України. Система
місцевого самоврядування, його структура, повноваження, порядок
формування.
5.10. Політичні партії, громадські організації, рухи, їх статус, порядок
формування, права та функції.
6. Особа в сфері політики
6.1. Місце і роль особи у сфері політичних процесів.
6.2. Політична участь і політичне функціонування як особливі сфери
політичної діяльності людини.
6.3. Поняття та основні характеристики політичної соціалізації.
7. Політичні еліти і політичне лідерство
7.1. Сутність, ознаки та функції політичної еліти.
7.2. Типологія політичних еліт та механізми їх формування.
7.3. Політичне лідерство: сутність, ключові якості та типи поведінки.
7.4. Класифікація та основні характеристики політичних лідерів.
7.5. Культ особистості як антипод політичного лідерства.
8. Етнонаціональні відносини у політичному житті суспільства
8.1. Політична думка про еволюцію нації як людської спільноти.
8.2. Основні категорії етнонаціональної політики.
8.3.Особливості етнонаціональних відносин в сучасній Україні.
9. Міжнародна політика і міжнародні відносини в сучасному світі
9.1. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті
суспільства.
9.2. Визначення та сутність світового політичного процесу.
9.3. Поняття зовнішньої політики держави.
9.4. Місце України в світовому політичному процесі.
10. Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх подолання
10.1. Поняття та основні характеристики політичного конфлікту.
10.2. Параметри розвитку та види політичних конфліктів.
Політична криза і політична катастрофа.
10.3. Соціально-політичні конфлікти в Україні, їх природа та сутність.
10.4. Шляхи і методи розв’язання політичних конфліктів.
11. Глобальні проблеми сучасності та їх політологічний вимір
11.1. Сутність глобальних проблем сучасності та причини їх
виникнення.
11.2. Класифікація ключових глобальних проблем сучасності та їх
Характеристика.

11.3. Шляхи розв’язання глобальних проблем та футурологічні
прогнози щодо дальшого світового розвитку людства.
11.4. Тероризм – нова глобальна проблема сучасності.
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