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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 
 

курс - 3 (третій),  

семестр – 5 (п’ятий) 

спеціальність – 052 «Політологія» 

форма проведення – електронна / дистанційна 

максимальна кількість балів – 40 балів 

 

 

Форма проведення: 

Письмова. Тестові завдання розміщені у системі ЕНК. Можливість відповіді активізується 

під час проведення іспиту – за розкладом. Студентам буде запропоновано 20 тестових 

завдань, кожне з яких має 5 варіантів відповідей, один з варіантів правильний. Одна 

правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Студент має 2 спроби відповіді, зараховується 

кращий варіант. Під час складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на платформі 

Hangouts Meet із включеною камерою та мікрофоном. 

 

 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється у 2 бали за правильну відповідь. 

 

 

Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за відповідь на 

теоретичне питання та 

практичне завдання 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 21-25  

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 



Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FХ 10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: відсутній. 

 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

1. Зміст та функції громадянського суспільства.  

2. Поняття політичної системи держави та  її структурні компоненти. 

3. Порівняльна характеристика громадянського суспільства і держави. 

4. Моделі взаємодії громадянського суспільства і держави. 

5. Генеза ідей про громадянське суспільство: від античності до Нового часу. 

6. Мислителі Відродження про громадянське суспільство. 

7. Погляди Г. Гегеля на громадянське суспільство. 

8. Громадянське суспільство у політичних ідеологіях.  

9. М. Драгоманов, І. Франко та Б. Кістяківський про громадянське суспільство і 

громадівство. 

10. Громадівський рух в Україні ХІХ ст. 

11. Вплив на соціалізацію особистості держави і громадянського суспільства. 

12. Поняття та характеристика політичної соціалізації.  

13. Функціональні моделі громадянського суспільства. 

14. Національні особливості громадянських суспільств. 

15. Американська модель громадянського суспільства. 

16. Європейські особливості формування громадянського суспільства. 

17. Ліберальний світогляд і громадянське суспільство. 

18. «Наздоганяюча модернізація» та розвиток громадянського суспільства.  

19. Громадянське суспільство і демократія.  

20. Еволюція теорії демократії та ідея громадянського суспільства. 

21. Демократія участі і громадянське суспільство. 

22. Громадянське суспільство і правова держава.  

23. Громадська думка як соціальний інститут та її значення.  

24. Функції громадської думки та механізми впливу на неї. 

25. Особливості громадянської культури та умови її формування.  

26. Поняття виборів та особливості виборчих технологій. 

27. Роль і значення інститутів громадянського суспільства у виборчих процесах.  

28. Права людини і громадянське суспільство.  

29. 4 покоління прав людини та ідея громадянського суспільства. 

30. Інститут захисту прав людини у сучасному світі.  

31. Громадянське суспільство як мережа громадських організацій, їх основні 

характеристики.  

32. Порівняльна характеристика політичних партій та громадських організацій. 

33. Громадські організації: теорія і практика. 

34. Групи тиску та зацікавлені групи.  

35. Феномен лобі: світовий досвід та вітчизняні реалії.  



36. Суспільство та влада як суб’єкти політико-громадянської взаємодії.  

37. Громадський контроль: вітчизняний і світовий досвід.  

38. Поняття соціального діалогу: теорія і практика. 

39. Громадське самоврядування та громадянське суспільство.  

40. Сучасні форми самоорганізації населення та їх взаємодія з державою. 

41. Поняття культурного, символічного і соціального капіталу суспільства. 

42. Структура і значення соціального капіталу.  

43. Мережеве громадянське суспільство: базові характеристики. 

44. Традиційне і мережеве громадянське суспільство:  

45. Феномен «лідерів думок» та сучасне громадянське суспільство.  

46. Електронна демократія та електронне врядування.  

47. ЗМІ як важливий соціальний інститут.  

48. Моделі взаємодії ЗМІ і інституцій громадянського суспільства.  

49. Поняття інтеграції та глобалізації.  

50. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх подолання. 

51. Перспективи формування глобального громадянського суспільства. 

52. Поняття міжнародних відносин. Міжнародні відносини України з сусідами. 

53. Проблема визначення громадянського суспільства в СРСР.  

54. Дисидентський рух як передумова формування громадянського суспільства.  

55. Громадянське суспільство як чинник демократизації і державотворення. 

56. Моделі формування громадянського суспільства за умов демократичного транзиту: 

Центральна та Південно-Східна Європа. 

57. Труднощі формування громадянських суспільств на пострадянському просторі. 

58. Перші громадські організації в Україні.  Народний рух України та «Зелений світ». 

59. «Революція на граніті» 1990 року як перші кроки формування громадянського 

суспільства в Україні.  

60. Помаранчева революція 2004 р. та Революція гідності 2014 р. – етапи зміцнення 

вітчизняного громадянського суспільства.  

61. Громадські організації та їх роль у сучасному політичному процесі в Україні.  

62. Сучасний стан та перспективи громадянського суспільства в Україні. 

 

 

Приклад тестового завдання: 

1) Виберіть із наведених нижче характеристик ту, яка відповідає активістській 

політичній культурі: 

а) орієнтація на активну діяльність держави; 

б) орієнтація на активне включення індивіда в політичне життя, прагнення вплинути на 

політичну систему; 

в) орієнтація на активну тимчасову участь у політичному житті; 

г) орієнтація на активне протистояння з політичною системою й протидія владі; 

д) правильними є б) та в). 

 

 

Екзаменатор   Бульбенюк С. С.    ___________________                       

           (прізвище, ініціали)                                                         (підпис) 

 

 

Завідувач кафедри     Пояркова Т. К.                          ___________________    

                                            (прізвище, ініціали)                                         (підпис) 

 

Протокол засідання кафедри політології  

№_5_від    « 15 » грудня  2021 р. 


