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Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни. Формування у студентів систематизованого уявлення про громадянське суспільство 

як складну, багаторівневу соціальну систему, ознайомлення студентів з основними принципами взаємодії 

громадянського суспільства та держави, особливостями становлення громадянського суспільства, тенденціями 

його розвитку в Україні, а також можливостями українського громадянського суспільства виступати рушійною 

силою в процесі демократизації сучасної держави.  

Завдання дисципліни. Надати базові знання про сутність та еволюцію взаємодії суспільства та влади, 

про особливості, проблеми та тенденції розвитку громадянського суспільства у світі та в Україні; сформувати у 

студентів уміння аналізувати стан взаємодії громадянського суспільства та влади в Україні, її особливості та 

тенденції і визначати шляхи підвищення ефективності такої взаємодії.  

 

Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: усвідомлювати цінність державної мови, 

незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України; реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства; вміти аналізувати основні сучасні концепції громадянського суспільства; розуміти співвідношення 

між демократією та громадянським суспільством; виявляти базові принципи функціонування громадянського 

суспільства; простежувати процес становлення громадянського суспільства та культури громадянськості в сучасній 

Україні; використовувати інструменти демократичної правової держави, керуватися етичними міркуваннями у 

професійній та громадській діяльності.; цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній 

діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва; застосовувати одержані знання 

для формування власної позиції щодо стану громадянського суспільства в Україні.  

 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 
№ 

тижня 
Тема лекції

*
 

Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Громадянське 

суспільство: 

сутність, еволюція 

уявлень та сучасний 

стан 

Громадянське 

суспільство: 

сутність, еволюція 

уявлень та сучасний 

стан 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

 

5 [1, с. 6-11;  

2, с. 71-74;  

3, с. 12-52;  

4, с. 161-169;  

5, с. 260-281] 

2 Суспільство як 

соціальна система 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

4  [6, с. 24-32;  

7, с. 127-147] 

3 Суспільство як 

соціальна система 

Суспільство як 

соціальна система 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Виконання 

домашнього практичного 

завдання. 

4 [6, с. 24-32;  

7, с. 127-147] 

4  Соціальна 

структура 

суспільства 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю.  

5 [5, с. 333-349, 

6, с. 86-94, 95-

113;  

7, с. 127-147] 

5 Соціальні групи та 

інститути, їх роль у 

функціонуванні 

суспільства. 

Соціальний капітал 

як основа розвитку 

громадянського 

суспільства 

Соціальна структура 

суспільства 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

5 [3, с. 350-373; 

6, с. 44-65; 66-

85] 

6  Особистість як 

вихідний елемент у 

конструкції 

громадянського 

суспільства 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Підготовка до 

тестового контролю. 

4 [6, с. 34-38;  

7, с. 170-191] 

 

7  Особистість як 

вихідний елемент у 

конструкції 

громадянського 

Соціальні групи та 

інститути, їх роль у 

функціонуванні 

суспільства. 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Тестовий контроль 

4 [3, с. 409-443; 

4, с. 171-180;  

5, с. 333-349; 

6, с. 24-34;  
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суспільства Соціальний капітал 

як основа розвитку 

громадянського 

суспільства 

Виконання домашнього 

практичного завдання. 

7, с. 170-191] 

8 Політична влада та 

громадянське 

суспільство 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

4 [1, с.41-45;  

2, с. 27-44;  

4, с. 99-110;  

5, с. 204-222] 

9 Політична влада та 

громадянське 

суспільство 

Особистість як 

вихідний елемент у 

конструкції 

громадянського 

суспільства 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Виконання 

домашнього практичного 

завдання. 

4 [1, с. 41-45;  

4, с. 111-121;  

5, с. 204-222] 

10 Політична система 

суспільства 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

4 [2, с. 7-15;  

4, с. 123-136, 

143-147;  

5, с. 223-245] 

11 Політична система 

суспільства 

Політична влада та 

громадянське 

суспільство 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

3 [2, с. 7-15;  

4, с. 123-136, 

143-147;  

5, с. 223-245] 

12 Громадянське 

суспільство та 

політичні режими. 

Демократія як 

основа 

функціонування 

громадянського 

суспільства. 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Виконання 

домашнього практичного 

завдання. 

4 [2, с. 74-76;  

4, с. 136-143;  

5, с. 282-299, 

300-315] 

13 Держава та 

громадянське 

суспільство: 

механізми взаємодії 

Політична система 

суспільства. 

Громадянське 

суспільство та 

політичні режими 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. 

4 [2, с. 15-27;  

3, с. 331- 349; 

4, с. 149-170;  

5, с. 246-259, 

260-281] 

14 Політичні партії та 

групи інтересів як 

суб’єкти 

громадянського 

суспільства 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Підготовка до 

тестового контролю 

3 [1, с. 12-32;  

2, с. 76-87;  

4, с. 193-216;  

5, с. 316-332] 

15 Політичні партії та 

групи інтересів як 

суб’єкти 

громадянського 

суспільства 

Політичні інститути 

та громадянське 

суспільство 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Тестовий контроль. 

Виконання домашнього 

практичного завдання. 

4 [1, с. 12-32, 

128-170;  

2, с. 76-87;  

5, с. 316-332] 

16 Тема 9. Політична 

культура як 

компонент 

громадянського 

суспільства. 

Громадянська 

культура 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Підготовка до 

контрольної роботи.  

4 [2, с. 96-100, 

178-189;  

4, с. 235-254;  

5, с. 356-377] 

17 Тема 9. Політична 

культура як 

компонент 

громадянського 

суспільства. 

Громадянська 

культура 

Політична культура 

як компонент 

громадянського 

суспільства. 

Громадянська 

культура 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до усного 

опитування та поточного 

контролю. Контрольна робота.  

4 [2, с. 96-100;  

4, с. 235-254;  

5, с. 356-377] 

Примітка. 
* 

Лекції проводяться щотижня, практичні заняття проводяться раз у два тижні по дві години 

(чисельник чи знаменник відповідно до розкладу занять). 
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Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент 

зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні 

завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати 

самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До 

практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. Набуті студентом 

знання з дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення «Про 

порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ» (006.pdf 
(khnu.km.ua)). Виконуючи самостійну роботу з дисципліни, студент має дотримуватися політики доброчесності. 

У разі наявності плагіату він отримує незадовільну оцінку і має виконати завдання за новою темою. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання. 
Кожен вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 

коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 

та письмове опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем; якість 

виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом написання поточної 

контрольної роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання 

теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення при розв’язання ситуаційних 

вправ; своєчасного виконання домашніх завдань. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, індивідуальна 

робота 

Семестровий 

контроль 

Опитування на практичних заняттях  

(мінімальна кількість оцінок – 4) 

Тестовий 

контроль 

Контрольна 

робота 
Залік 

ВК
*
:                                       0,7 0,1 0,2 За рейтингом 

Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт. 

Оцінювання тестових завдань  
Тематичний тест для кожного студента складається з двадцяти тестових завдань, кожне з яких 

оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. Оцінювання 

здійснюється за чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що 

виставляється студенту, наведена у таблиці. 

Сума балів за тестові завдання 1-10 11-14 15-18 19-20 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

На тестування відводиться 25 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. Студент 

може також пройти тестування і в он-лайн режимі у модульному середовищі для навчання MOODLE. 

При отриманні негативної оцінки тест слід перездати до терміну наступного контролю.  

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о

в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навичок. 

B 4,25-4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 

помилками. 

С 3,75-4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни. 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf
https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf
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1. Сутність та функції громадянського суспільства.  

2. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування. 

3. Структура громадянського суспільства.  

4. Поняття та ознаки суспільства. Основні компоненти суспільства як соціальної системи.  

5. Типологізація суспільства. Характерні особливості сучасного суспільства. 

6. Сутність та основні елементи соціальної структури суспільства. Особливості соціальної структури 

сучасного українського суспільства. 

7. Основні концепції виникнення суспільства. 

8. Характеристика основних підходів до типологізації суспільств. 

9. Теорія соціальної стратифікації. 

10. Поняття та види соціальної мобільності. Механізми соціальної мобільності. 

11. Соціальні переміщення у стабільному та кризовому соціумах. Особливості соціальної мобільності в 

сучасному українському суспільстві. 

12. Поняття соціального інституту. Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів. 

13. Види і функції соціальних інститутів. Проблеми функціонування соціальних інститутів у сучасному 

українському суспільстві. 

14. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства. 

15. Поняття соціальної групи та її характерні ознаки. Види соціальних груп. 

16. Особистість як вихідний елемент у конструкції громадянського суспільства.   

17. Соціальна структура особистості (соціальна спрямованість особистості; соціальний статус і соціальні 

ролі особистості).  

18. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.  

19. Соціальна спрямованість особистості. 

20. Статусно-рольова структура особистості. Основні підходи до типологізації особистості. 

21. Соціалізація особистості: сутність, етапи, агенти. 

22. Особистість як суб’єкт політики. 

23. Влада як соціальний феномен. Класифікація влади.  

24. Сутність політичної влади, її функції. Основні принципи політичної влади.  

25. Поняття та структура політичної влади.  

26. Сучасні концепції влади.  

27. Ресурси політичної влади, їх класифікація.  

28. Легальність і легітимність політичної влади. Підстави легітимності.  

29. Бюрократія як феномен влади та управління  

30. Класичні концепції політичної системи. Концепція політичної системи Д. Істона.  

31. Системна модель політичної системи Д. Істона. 

32. Структурно-функціональна модель політичної системи Г. Алмонда.  

33. Поняття політичної системи, її структура та функції. 

34. Типологія політичних систем.  

35. Демократія як основа функціонування громадянського суспільства. 

36. Поняття політичного режиму: його сутність та основні компоненти. 

37. Тоталітаризм і авторитаризм як форми недемократичного політичного режиму. 

38. Держава: сутність, ознаки, функції, її місце в політичній системі.  

39. Структура держави. Теорії походження держави.  

40. Форми сучасної держави.  

41. Форми державного правління, їх особливості в сучасному світі.  

42. Форми державного устрою. Державний устрій України.  

43. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.  

44. Взаємозв’язок громадянського суспільства та правової держави.  

45. Правова держава як основа формування громадянського суспільства  

46. Соціальна держава та громадянське суспільство  

47. Громадянське суспільство та держава: аспекти взаємовідносин  

48. Партії в політичній системі: поняття, ознаки, функції.  

49. Типологія політичних партій.  

50. Сутність і основні типи партійних систем.  

51. Поняття груп інтересів. Зв’язок груп інтересів з політичними партіями та органами державної влади.  

52. Поняття і основні форми лобізму. 

53. Засоби масової інформації, їх роль в політичній системі суспільства. 

54. Поняття, структура і функції політичної культури. 

55. Стереотипи, міфи і символи як елементи політичної культури. 

56. Мова як символ політичної культури. 

57. Політична свідомість та її місце в політичній системі суспільства.  

58. Класифікація типів політичної участі. Електоральна поведінка. Абсентеїзм: зміст і причини 

виникнення. 
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59. Типологія політичної культури. Поняття політичної субкультури. 

60. Політична соціалізація: сутність, основні етапи. 
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