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ВАРІАНТ № 1 

1.Теоретичні концепції політики. 

2.Сутність інформаційної влади. 

3.У чому виявляється взаємозв’язок і відмінність між економікою і політикою? 

 

ВАРІАНТ № 2 

1.Проблема легітимності політичної влади. 

2.Ментальність і політична культура. 

3.Які риси авторитаризму наближають його до тоталітаризму? 

 

ВАРІАНТ № 3 

1.Генезис політичних ідей в історії цивілізації.  

2.Тероризм – глобальна проблема сучасності. 

3.Порівняйте унітарну та федеративну державу, їх плюси та мінуси. 

 

ВАРІАНТ № 4 

1.Структура політичної влади.   

2.Виборча система України.  

3.Поясніть відмінність між поняттями «правляча еліта» і «політична еліта». 

 

ВАРІАНТ № 5 

1.Особливості парламентсько-президентської форми республіки. 

2.Громадські об’єднання і рухи: поняття, права та функції. 

3.Чому тоталітарні режими приречені історично? 

 

ВАРІАНТ № 6 

1.Розкрити предмет політології, сутність, основні категорії політології місце та 

роль у житті суспільства.  

2.Міжнародні конфлікти: причини їх виникнення та шляхи розв’язання.  

3.Що спільного і чим відрізняються парламентська республіка та парламентська 

монархія? 

ВАРІАНТ № 7 

1.Охарактеризуйте  функції, що їх виконує політична еліта в суспільстві. 

2.Типологія партійних систем. 

3.Що спільного і відмінного у парламентській та президентській республіках? 

               

ВАРІАНТ № 8 

1.Монархія як форма правління. 

2.Політичне відчуження особистості і причини його виникнення. 

3.Проаналізуйте політичні ризики геополітичного становища України. 

 



ВАРІАНТ № 9 

1.Охарактеризуйте політичний режим в Україні. 

2.Типологія політичної культури  та шляхи її формування . 

3.Як, на Вашу думку, чи потрібно Україні намагатися вступити в НАТО? 

 

ВАРІАНТ № 10 

1. Охарактеризувати систему органів державної влади України, принципи її 

формування та діяльності.  

 2. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи. 

 3. Яким,  на Вашу думку, є політичний режим у сучасній Україні? 

 

ВАРІАНТ № 11 

1.Соціальні функції й види виборів. 

2.Політичні вчення в Стародавній Греції та Стародавньому Римі (Платон, 

Аристотель, Цицерон та ін.).   

3.Що означає поняття «політична свідомість»?   

 

ВАРІАНТ № 12 

1.Охарактеризуйте соціально-політичні конфлікти в Україні на сучасному етапі, 

їх природу та шляхи розв’язання.  

2.Поняття громадянського суспільства, його структура та функції. 

3.Чи може багатопартійність бути показником демократичності суспільства? 

 

ВАРІАНТ № 13 

1.Зміст поняття «демократія». Економічні та соціокультурні передумови 

демократії.  

2.Назвіть основні підсистеми політичної системи і розкрийте їх призначення. 

3.Які типи політичних лідерів Вам відомі і в чому їх особливості? 

 

 

ВАРІАНТ № 14 

1.Демографічні процеси та демографічна ситуація в сучасній Україні: проблеми 

і шляхи розв’язання.  

2.Теоретична та прикладна політологія. 

3.Які існують методи і способи врегулювання міжнародних конфліктів? 

 

ВАРІАНТ № 15 

1.Держава як центральний інститут політичної системи. Історичні уявлення про 

державу і теорії її походження.  

2.Політичний екстремізм: сутність та ідейні основи. 

3.Позаблоковий статус держави: в чому недоліки і переваги? 

 



ВАРІАНТ № 16 

1.Унітарна держава як форма державного устрою. 

2.Роль церкви в політичній системі суспільства.  

3.Сформулюйте основні критерії моральної політики з огляду на політичну 

ситуацію в Україні (власний погляд). 

 

 

 

ВАРІАНТ № 17 

1.Особливості парламентсько-президентської форми республіки. 

2.Політична культура  і національні культурні традиції. 

3.Що означає поняття «політичний режим»? 

 

ВАРІАНТ № 18 

1.Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби. 

2.Політичні партії сучасної України.  

3.Визначте причини кризи легітимності влади. Які фактори можуть сприяти 

легітимації влади в Україні?. 

 

ВАРІАНТ № 19 

1.Міжнародні організації та їх роль у життєдіяльності світового співтовариства. 

2.Проаналізувати сутність політичного лідерства, теорії політичного лідерства 

та класифікації політичного лідерства. 

3.Як Ви оцінюєте роль НАТО в сучасному світі? 

 

 

ВАРІАНТ № 20 

1.Типологія, види соціально-політичної діяльності і поведінки особи у 

суспільстві. Особа як суб’єкт та об’єкт політики.  

2.Назвіть основні функції політології та розкрийте їх зміст. 

3.Чому політична влада – основне питання політики? 

 

ВАРІАНТ № 21 

1.Політичне відчуження особистості і причини його виникнення. 

2.Форми державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація.  

3.Поясніть відмінність між поняттями «правляча еліта» і «політична еліта. 



 

ВАРІАНТ № 22 

1.Шляхи вирішення глобальних проблем та футурологічні прогнози світового 

розвитку людства. 

2.Міжнародні неурядові організації: функції, завдання і тенденції розвитку.  

3.Доведіть, що ЗМІ є «четвертою владою» в Україні.  

 

ВАРІАНТ № 23 

1.Основні політичні ідеології сучасності.  

2.Які принципи виборів існують? 

3.Назвіть відомих вам світових політичних лідерів. 

 

ВАРІАНТ № 24 

1.Політичний конфлікт та політична криза. 

2. Головні ознаки і принципи демократичної організації суспільства. Пряма та 

представницька демократія. 

3.Розкрийте зміст поняття «політична соціалізація». 

 

ВАРІАНТ № 25 

1.Головні ознаки і принципи демократичної організації суспільства.  

2.Основні види політичних режимів (демократичний, ліберальний, 

тоталітарний, авторитарний), їх характеристика.  

3.Чим зумовлюється велика кількість партій в Україні? 

 

 

 


