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1. Політична наука як синтез теоретичного та емпіричного рівнів знання.
2. «Загальна теорія політики» як фундаментальна галузь політичної
науки.
3. Сучасні теорії «груп інтересів» в політиці.
4. Сучасні теорії «громадянського суспільства».
5. Концептуальні підходи щодо ролі політичної влади в суспільстві.
6. Системний аналіз у теоріях Д. Істона, Г. Алмонда, К. Дойча.
7. Зарубіжна політологія про політичний розвиток традиційних
суспільств.
8. Теорія і практика «правової і соціальної держави»: світовий та
український досвід.
9. Категорія «політичний режим» у загальній теорії політики.
10.Політичний режим у ліберальній та консервативній традиції:
порівняльний аналіз.
11.Демократичний режим: концептуальні основи,історичні витоки та
основні форми.
12.Аналіз сутнісних ознак політичного режиму в сучасній Україні.
13.Політичний режим у ліберальній та консервативній традиції:
порівняльний аналіз.
14.Концепція тоталітарної демократії Дж. Л. Талмона та її сутнісна
характеристика.
15.Принципи побудови демократичних виборчих систем.
16.Категорія «Загальної теорії політики» - «легітимність політичної
влади»: зміст та критерії.
17.Характеристика сучасної форми республіки в Україні.
18.Партнерство держави та громадянського суспільства як один із
критеріїв демократії.
19.Політичні партії як суб’єкти і об’єкти політичного життя.

20.Український партогенез часів незалежності: основні етапи та
особливості.
21.Типологія і роль суспільно – політичних рухів та об’єднань в сучасній
Україні.
22.Інтереси етнонаціональних груп як суб’єктів політики та засоби їх
реалізації.
23.Взаємовідносини держави та конфесійних груп в сучасній Україні.
24.Політичні інститути: поняття, види і функції.
25.Політичний процес: поняття, структура й класифікація.
26.Суб`єкти політичного процесу, їх різновиди, ролі і функції.
27.Політичний процес як засіб функціонування політичної системи.
28.Політичні конфлікти: сутність, специфіка і роль у суспільному житті.
29.Політичні кризи: роль в суспільному житті, різновиди, шляхи
подолання.
30.Політична криза у вимірі нестабільності: основні різновиди та шляхи
подолання у сучасних умовах.
31.Поняття і види політичної стабільності як характеристика стану
політичних систем.
32.Основні теорії революції у аналітичному дискурсі політичної науки.
33.Політичний консенсус: поняття, типи, умови й засоби досягнення.
34.Держава як універсальний політичний інститут: теорії походження,
головні ознаки, історичні етапи розвитку.
35.Традиційні та модерні риси політики. Політика в добу постмодерну.
36.Політичне лідерство: теоретичні аспекти аналізу та практичний прояв.
37.Критеріальні ознаки політичної еліти і реалії сучасної України.
38.Політичні цінності: типологія, зміст та процес формування.
39.Сучасні теорії політичної комунікації.
40. Аналіз політичної складової інформаційного простору в сучасній
Україні.
41.Категорія «правлячі групи» в теорії політики: зміст і співвідношення з
поняттям «політична еліта».
42.Теоретичне обґрунтування ролі політичної опозиції та практичний
досвід її функціонування.
43.Парламентський лобізм: світовий та український досвід.
44.Міжпарламентські зв`язки у міжнародній діяльності Верховної Ради
України.
45.Процедура вотуму недовіри (довіри) уряду як явище у діяльності
парламенту: сутність та проблеми відпрацювання механізму
проведення.

46.Проблеми європейської інтеграції в діяльності Верховної Ради
України.
47.Гендерні аспекти партійного представництва у сучасних парламентах:
українські реалії.
48.Проблема свободи і відповідальності особи в політичному житті.
49.Традиційні та сучасні механізми стримувань і противаг в діяльності
основних гілок влади.
50.Політична культура в сучасній Україні: характерні риси, специфіка
практичного прояву.
51.Політика і мораль: концептуальні підходи відносно їх співвідношення
та ролі.
52.Зміст та структура політичної свідомості.
53.Молодіжні організації сучасної України як суб’єкти і об’єкти
політичної діяльності.
54.Проблема ефективності інститутів політичної влади в сучасній
Україні.
55.Міжнародні документи про політичні свободи особи та процес їх
реалізації в Україні.
56.Політичні технології: роль, типологія та практика застосування в
сучасній Україні.
57.Виборчий процес: значення, етапи, принципи.
58.Теорії і практика сучасних політичних коаліцій: український досвід.
59.Теоретичне обґрунтування необхідності бюрократії як системи
управління суспільством.
60.Місце і роль України в сучасних міжнародних процесах.
61.Теорії розробки політичних рішень.
62.Лобізм як різновид політичної діяльності.
63.Політична еліта сучасної України: шляхи формування, оцінка
ефективності.
64.Концепція раціональної бюрократії М.Вебера: основні теоретичні
постулати та сучасна європейська практика.
65.Місце та роль інституту президента в «трикутнику влади»: світові
практики.
66. Регіональні міжнародні політичні організації і їх роль в
функціонуванні світового політичного процесу.
67. Політична сфера діяльності глобальних міжнародних організацій.
68.Політичні утопії та антиутопії у формуванні світогляду мас та реальній
стратегії владного впливу
69. Феномен легітимності та проблемні аспекти легітимації влади

70. Політичне ток - шоу та його роль у суспільно - політичній дискусії
71. Політична корупція як форма тіньового впливу на соціально —
політичні процеси
72. Політичне насилля та його руйнівний потенціал в умовах суспільнополітичної конфронтації
73.Концепт "Сильна держава": теоретичні підвалини, специфіка
практичної реалізації.
74.Моделі поведінки соціальних груп в тоталітарному суспільстві.
75.Місце та роль держави в політичній системі суспільства.
76. Теорія розподілу гілок влади: теоретичні аспекти та практика
функціонування.

