
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. 
 
Запропонована контрольна робота передбачає розгорнуті відповіді на 

запитання. Пропонується десять варіантів завдань, кожен з них містить основні 
питання всіх розділів (їх чотири) навчальної програми. Номер варіанта 
обирається відповідно останній цифрі номера залікової книжки або 
студентського квитка. Наприклад, номер залікової книжки 90212[0]. Необхідно 
відповісти на питання: 1.10, 2.10, 3.10, 4.10. При написанні контрольної роботи 
студенти використовують три типа літератури – це основна, додаткова та 
наукова. Наведені у контрольній роботі положення або статистичні матеріали 
повинні бути підтверджені посиланнями на джерела (автор, назва роботи, місце 
та рік видання, сторінка). Перелік використаних джерел і літератури надається 
в кінці контрольної роботи і повинен складати не менше п’яти найменувань. 

Контрольна робота виконується в окремому учнівському або на аркушах 
білого паперу формату А4. На обкладинці зошита або на титульному аркуші 
необхідно вказати номер варіанта контрольної роботи, прізвище, ім’я та по-
батькові студента, шифр його групи та найменування спеціальності. 
Контрольна робота здається на кафедру історії та політичної теорії в ауд. 1/63 
до початку сесії (як виняток на сесії) і є допуском до складання іспиту або 
заліку. 

 
Розділ 1. Історія та теорія політичної науки 

 
1.1. Політична думка Стародавнього світу. 
1.2. Політичні концепції Середньовіччя та епохи Відродження.  
1.3. Політичні вчення Нового часу.  
1.4. Політичні концепції сучасної Західної політології.  
1.5. Основні етапи розвитку політичної думки в Україні.  
1.6. Об'єкт, предмет і методи політології, її категорії та закономірності. 
1.7. Структура та функції політології. Система політичних наук. 
1.8. Виникнення політики, її структура та суспільні функції. 
1.9. Взаємозв'язок і взаємодія політики з іншими сферами суспільного 

життя. 
1.10. Політичне життя суспільства. 
 

Розділ 2. Влада і суспільство  
 
1.1. Сутність та характерні риси політичної влади, її наукові концепції. 
1.2. Закономірності структури та функціонування політичної влади. 
1.3. Співвідношення політичної та державної влади. 
1.4. Проблема легітимності та ефективності влади. 
1.5. Поняття політичного режиму, його сфери та критерії. 
1.6. Класифікація політичних режимів та їх характеристика. 
1.7. Походження та сутність тоталітаризму. 
1.8. Авторитаризм та демократія: загальне та особливе. 
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1.9. Політичний режим в Україні. 
1.10. Демократія: сутність, концепції, передумови та моделі 

демократизації. 
 

Розділ 3. Політична система та її інститути  
 
3.1. Сутність та структура політичної системи суспільства. 
3.2. Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним 

середовищем. Функції політичної системи. 
3.3. Держава: сутність, теорії походження та ознаки.  
3.4. Форми держави та їх характеристика. 
3.5. Вищі органи державної влади. Президент та парламент. 
3.6. Громадянське суспільство, правова та соціальна держава. 
3.7. Ознаки та функції політичних партій. Етапи історичного розвитку 

політичних партій. 
3.8. Сутність та типи партійних систем. 
3.9. Вибори та виборчі системи.  
3.10. Суспільно-політичні об’єднання та рухи. 
 

Розділ 4. Політика і особистість  
 
4.1. Політична свідомість і політична культура, їх роль у житті 

суспільства. 
4.2. Компоненти політичної культури, їх функціональне призначення. 

Типологія. 
4.3. Структура, функції та типи політичної свідомості. 
4.4. Політична ідеологія як теоретична форма політичної свідомості. 

Різновиди політичної ідеології та їх коротка характеристика. 
4.5. Рівні реалізації політичної ідеології, співвідношення ідеології з 

політикою та політологією. 
4.6. Особа як суб'єкт і об'єкт політики. Політичні права та свободи 

людини і громадянина. 
4.7. Політична соціалізація: завдання, фази, типи. 
4.8. Політична участь та політична поведінка особи. Сутність та форми. 
4.9. Політичні еліти: сутність, теорії, типологія. Відкриті та закриті 

еліти. 
4.10. Поняття політичного лідерства. Характерні риси та основні функції 

політичного лідера. Типологія політичних лідерів.  
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