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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розкрити сутність, сучасний стан, проблеми, основні 
механізми та форми взаємодії держави і громадянського суспільства. 

2. Попередні вимоги до опанування  навчальної дисципліни. До початку 
вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи історії зарубіжних 
політичних вчень та історії політичної думки України. Вміти збирати та 
інтерпретувати інформацію щодо взаємодії держави і громадянського суспільства. 
Застосовувати понятійно-категоріальну базу політичної науки при аналізі політичних 
явищ та процесів;  виявляти тенденції сучасного вітчизняного та зарубіжного 
політичного життя;  прогнозувати перспективи розвитку світових політичних 
процесів. Володіти елементарними навичками: роботи з історичними джерелами та 
науковими працями; критичного ставлення та прогнозування політичних явищ та 
процесів; використання іншомовних фахових джерел політичної науки. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Взаємодія 
держави і громадянського суспільства» є складовою освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування. 

4. Завдання (навчальні цілі) – є дослідження теоретико-методологічних 
засад розвитку інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі, їх роль у 
процесі вироблення та формування публічної політики, базові засади та роль держави 
у формуванні та розвитку громадянського суспільства, формування знань студентів 
про розвиток та функціонування громадянського суспільства в Україні та за рубежем, 
усвідомлення діалектичного взаємозв’язку між громадянським суспільством та 
правовою державою, підходи до функціонування органів державної влади в умовах 
модернізації та суспільних трансформацій. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
об’єкт, предмет, понятійно-
категоріальний апарат 
дисципліни; 
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

10 

1
1.2 

основні форми, принципи 
взаємодії суспільства і влади; 
методологічні основи та 
механізми суспільно-владної 
взаємодії; 
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 

10 



 

контрольна 
робота   

1
1.3 

нормативно-правову базу, яка 
регулює процеси взаємодії 
суспільства та влади; 
організаційні засади 
функціонування механізму 
взаємодії суспільства та влади; 
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

10 

1
1.4 

основи стратегії державної 
політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 
країні та можливості залучення 
громадян до прийняття 
управлінських рішень 
 
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

10 

 Вміти:    
2

2.1 
оперувати основними поняттями 
та категоріями курсу; 
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

10 

2
2.2 

визначати перспективи розвитку 
громадянського суспільства за 
різних умов його функціонування, 
зокрема, в умовах різних типів 
держави і правової системи; 
 
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

10 

2
2.3 

з наукових позицій надавати 
відповідним суспільно-правовим 
явищам правильну оцінку, 
здійснювати пошук факторів, що 
здійснюють значний вплив на їх 
розвиток, розуміти їх соціальне 
призначення, місце і роль у 
правовій системі суспільства і 
держави.  
 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

10 

 Комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов при самостійній 
підготовці до контрольного 
опитування/тесту 

Самостійна 
робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 

7,5 



 

Підсумкова 
контрольна 
робота   

2
3.2 

вести дискусії  стосовно питань 
взаємодії держави та 
громадянського суспільства на 
основі володіння категоріально-
поняттєвим апаратом політичної 
науки. 

Лекції, 
самостійна робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

7,5 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу з 
проблематики взаємодії держави 
та громадянського суспільства 

Самостійна 
робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

7,5 

4
4.2 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених  досліджень при 
підготовці до контрольного 
опитування/ тесту  

Самостійна 
робота 

Письмові 
самостійні 
роботи, 
Контрольні 
роботи, 
Підсумкова 
контрольна 
робота   

7,5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7.Структура курсу. Курс складається з двох змістових частин. Перша присвячена 
сутності, еволюції та сучасному стану взаємодії суспільства та влади, теоретичним 
засадам взаємодії суспільства та влади. Друга – сучасним методам і механізмам 
взаємодії суспільства та влади. Заняття проводяться у вигляді лекцій. Завершується 
дисципліна заліком.  

8. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.  

 

 



 

8.2. Організація оцінювання 

 

Види робіт Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Письмова 
самостійна робота 1 

Співвідношення суспільства та 
держави в історії політичної 
думки (відповідно до обраного 
студентом періоду) 

12 20 

Письмова 
самостійна робота 2 

Основи ефективної взаємодії  
держави і громадянського 
суспільства в сучасних умовах 

12 20 

Контрольна робота 
1 

 12 20 

Контрольна робота 
2 

 12 20 

Підсумкова 
контрольна робота 

 12  20 

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: Залік виставляється за результатами роботи 
студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової 
кількості балів та підсумкової контрольної роботи 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Теоретичні засади взаємодії держави і 

громадянського суспільства 
4 9 

2 Тема 2. Структура громадянського суспільства 2 8 

3 
Тема 3. Форми взаємодії держави і громадянського 

суспільства 
2 8 

4 

Тема 4. Місце і роль держави в політичній системі 

громадянського суспільства (між анархізмом та 

етатизмом) 

Контрольна робота 1 

4 9 

Частина 2.  

5 
Тема 5. Економічна система громадянського 

суспільства у взаємодії з державою 
2 8 

6 
Тема 6. Місце і роль держави в соціальній системі 

громадянського суспільства 
2 9 

7 
Тема 7. Духовно-культурна система громадянського 

суспільства у взаємодії з державою 
2 8 

8 

Тема 8. Становлення правової держави і 

громадянського суспільства в Україні 

Контрольна робота 2 

2 9 

 Самостійна робота  34 

 Підсумкова контрольна робота 2  

 ВСЬОГО - 90 22 68 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 22 год. 
Самостійна робота  - 68 год. 
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