
Тестові завдання з навчальної дисципліни Громадянське суспільство 

1. Під впливом розвитку яких відносин формувалися інститути 

громадянського суспільства у країнах розвиненої демократії? 

A. Капіталістичних відносин 

B. Регіональних відносин 

C. Соціально-демократичних відносин 

D. Постсоціалістичних відносин 

 

2. Процес інституалізації громадянського суспільства в країнах ЦСЄ 

розпочався за довго до: 

A. „Помаранчевих революцій” 

B. „Буржуазних революцій” 

C. „Оксамитових революцій” 

D. „Жовтневих революцій” 

 

3. В умовах якого правління громадянське суспільство формувалося за 

західною моделлю? 

A. Конституційної, парламентської монархії 

B. Республіканської монархії 

C. Парламентської республіки 

D. Дуалістичної, парламентської монархії 

 

4. Які політичні нововведення були уведені після революції 1848-49 рp. в 

Австро-Угорщині? 

A. Галичина приєдналася до складу Австро-Угорщини, розширено 

політичні права її мешканців. 

B. Галичина приєдналася до складу Австро-Угорщини, політичні права її 

мешканців зазнали сильних утисків з боку влади. 

C. Галичині було надано автономію, всі австроугорці були депортовані. 

D. Галичині було надано автономію, розширено політичні права її 

мешканців. 

 

5. Який % польських земель входив до складу Російської імперії у XIX 

ст.? 

A. 72% 

B. 62% 

C. 52% 

D. 42% 

 

6. Що мало найбільший гальмівний вплив на розвиток громадянських 

потенцій суспільства? 

A. Локалізована система суспільних зв'язків 

B. Вільна особистість 

C. Відсутність суспільних зв'язків 



D. Відносини особистої залежності 

 

7. Про що свідчить водночас високий рівень взаємодії суспільства та 

еліти? 

A. Про необхідністьсуспільної свідомості 

B. Про якість суспільної свідомості 

C. Про занепад суспільної свідомості 

D. Про підвищення суспільної свідомості 

 

8. Які процеси розпочалися після Другої світової війни у 1945 р. у країнах 

ЦСЄ, які відійшли у зону радянського контролю? 

A. “Полонізації” 

B. “Колективізації” 

C. “Радянізації” 

D. “Колонізації” 

 

9. Дефіцит легітимності влади в країнах ЦСЄ (на початку 80-х рp. ХХ ст.) 

змусив їх уряди вдатися до: 

A. “Капіталістичного оновлення” 

B. “Соціалістичного оновлення” 

C. “Дефіцитного оновлення” 

D. “Партійного оновлення” 

 

10. Що було першочерговими умовами для інституалізації громадянського 

суспільства в країнах ЦСЄ? 

A. Створення “демократичного транзиту” суспільства 

B. Створення “стратегічних опор” суспільства 

C. Створення “складових та опор” суспільства 

D. Створення “складовихінститутів” суспільства 

 

11. Конституційне право на свободу об'єднання – це … 

A. Юридична основа для створення і діяльності громадських 

організацій,партій,тощо 

B. Головна складова демократичної держави 

C. Основа громадянського суспільства 

D. Необґрунтоване втручання держави в громадське життя 

 

12. Хто з вчених остаточно переконав,що політичні відносини у державі є 

суспільними, оскільки держава походить від суспільства? 

A. Ш.Л. Монтеск'є 

B. І. Кант 

C. К. Маркс 

D. А.Сміт 

 

13. Яким чином індивід  може досягти особистої свободи? 



A. За допомогою підтримки з боку держави 

B. Через об'єднання (громадські партії,організаціі тощо) 

C. Через досягнення суспільної або власної мети 

D. За умови соціальної взаємодії та суперництва 

 

14. Хто з вчених висунув припущення про взаємозв'язок між виникненням 

громадських об'єднань і раціональним прагненням людини до певних 

вигод? 

A. П. Плау 

B. А.Сміт 

C. Ш.Л. Монтеск'є 

D. І. Кант 

 

15. У якому столітті відбувся процес формування багатопартійності в 

Україні? 

A. 17 

B. 19 

C. 21 

D. 20 

 

16. Що являє собою поняття “легалізація“ 

A. Офіційне визнання 

B. Об'єднання громадян 

C. Добровільне громадське формування 

D. Порядок припинення діяльності об'єднання 

 

17. Консультативно-дорадчий орган, утворений для налагодження 

постійного і конструктивного діалогу між Президентом України та 

політичними силами, представленими у Верховній Раді України-це... 

A. Верховний Суд 

B. Кабінет Міністрів 

C. Політична рада 

D. Конституційний Суд 

 

18. Добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує 

громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

діяльності-це... 

A. Професійна спілка 

B. Громадська організація 

C. Політична партія 

D. Релігійна організація 

 

19. Охарактеризуйте поняття “меценатство” 



A. Добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб 

набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої 

благодійної допомоги 

B. Недержавна організація, головною метою якої є благодійна діяльність в 

інтересах суспільства або окремих категорій осіб 

C. Добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна 

та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної 

допомоги 

D. Надання допомоги талановитій творчій молоді 

 

20. Головна мета діяльності цієї організації– забезпечення та сприяння 

зростанню рівня і масовості футболу в Україні на основі консолідації і 

координації зусиль громадян та організацій.Назвіть цю організацію 

A. ФФУ (Федерація футболу України) 

B. ГОВВ(Громадські організації ветеранів війни) 

C. Спілка майстрів народного мистецтва 

D. Спілка журналістів 

 

21. Як називається система інститутів поза межами державних та 

комерційних,яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення? 

A. Громадянське суспільство 

B. Комунікативність 

C. Комунікація 

D. Стратифікація 

 

22. Прикладом інституцій громадянського суспільства є: 

A. Бюджетна організація 

B. Прокуратура 

C. Міська рада 

D. Профспілка 

 

23. Прикладом інституцій громадянського суспільства є: 

A. Навчальний заклад 

B. Клуби за інтересами 

C. Міліція 

D. Районна влада 

 

24. Що відносять до атрибутів громадянського суспільства? 

A. Наявність публічного простору,засобів і центрів комунікації 

B. Незахищеність прав конституцією та законами 

C. Залежність від держави 

D. Не зорієнтованість на громадянські інтереси та публічну політичну 

діяльність 

 



25. Як називають діяльність груп,партій,індивідів,держави,пов’язана з 

реалізацією загальнозначущих інтересів за допомогою політичної 

влади? 

A. Політичний процес 

B. Лобізм 

C. Опозиція 

D. Політика 

 

26. Як називається розгалужена мережа установ,що займаються 

збором,обробкою,поширенням інформації? 

A. Демократія 

B. Засоби масової інформації 

C. Шкільне самоврядування 

D. Місцеве самоврядування 

 

27. Як називається сукупність осіб,які виділяються з політичного 

середовищ на основі більш вищого ступеня розвитку окремих 

політичних якостей? 

A. Політична еліта 

B. Політична система 

C. Політична влада 

D. Політичний лідер 

 

28. Який документ регламентує діяльність ЗМІ? 

A. Конституція України 

B. Європейська Хартія 

C. Закону України «Про інформацію 

D. Статут територіальної громади 

29. Як називається право людини вільно  висловлювати свої думки,одна з 

найважливіших громадянських свобод? 

A. Інформаційний простір 

B. Журналістика 

C. Свобода слова 

D. Цензура 

 

30. Як називається сукупність територій,охоплених засобами масової 

інформації певної категорії(регіональними,національними,світовими)? 

A. Інформаційний простір 

B. ЗМІ 

C. Територіальна громада 

D. Журналістика 

 

31. Остання українська партія, яка стояла на засадах самостійної УРСР, що 

проіснувала до 1925 р. мала назву: 

A. Українська комуністична партія (УКП) 



B. Товариство українських поступовців (ТУП) 

C. Українська народна партія (УНП) 

D. Українська соціалістична партія (УСП) 

 

32. Процес формування багатопартійності в Україні у 20-ті рр. минулого 

століття перервала: 

A. Більшовицька влада 

B. Українська влада 

C. Польська влада 

D. Немає правильної відповіді 

 

33. Депутатські фракції, що реалізують політику своїх партій в Верховній 

Раді України, та їх об’єднання, мають назву: 

A. Парламентська опозиція 

B. Політична опозиція 

C. Громадська опозиція 

D. Об’єднана парламентська опозиція 

 

34. Політична опозиція може сформувати альтернативний («тіньовий») 

Кабінет Міністрів, за умови: 

A. Наявності у Верховній Раді України об’єднаної парламентської 

опозиції 

B. Наявності у Верховній Раді України політичної опозиції 

C. Наявності у Верховній Раді України парламентської опозиції 

D. Наявності у Верховній Раді України громадянської опозиції 

 

35. Право займатися опозиційною політичною діяльністю мають 

A. Усі суб’єкти суспільного життя України 

B. Тільки чоловіки 

C. Тільки жінки 

D. Тільки ті, хто належать до Верховної Влади 

 

36. Загальний термін заборони окремих видів або всієї діяльності 

об’єднання не має перевищувати: 

A. Шість місяців 

B. Три місяця 

C. Дев’ять місяців 

D. Півтора року 

 

37. Засновниками громадянських організацій можуть бути : 

A. Особи без громадянства 

B. Тільки громадяни України 

C. Особи, які досягли 14 років 

D. Немає правильної відповіді 

 



38. Належність чи не належність до політичних партій 

A. Не є підставою до для обмеження прав і свобод 

B. Надає державою пільги та переваги 

C. Є підставою для обмеження прав 

D. Немає правильної відповіді 

39. Для громадянського суспільства характерна наявність: 

A. Єдиного центру управління державним аппаратом 

B. Самодіяльних громадських організацій 

C. Авторитарного політичного режиму 

D. Абсолютної монархічної форми правління 

 

40. Центром політичної системи суспільства є: 

A. Держава 

B. Міжнародні організації 

C. Громадські неурядові організації 

D. Організація Об'єднаних Націй 

 

41. Добровільне об'єднання громадян, створене для участі в політичному 

житті суспільства, у виборах і для представлення інтересів громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, називається: 

A. Громадським рухом 

B. Політичною партією 

C. Громадською організацією 

D. Громадським фондом 

 

42. Однією з основних цілей політичної партії не є: 

A. Формування майна на основі добровільних внесків і використання 

його на суспільно-корисні цілі 

B. Формування громадської думки 

C. Політичне утворення і виховання громадян 

D. Висування кандидатів на виборах 

 

43. Становлення громадянського суспільства нерозривно пов'язане: 

A. З монополією на засоби масової інформації 

B. Із забороною конкуренції 

C. Зі становленням правової держави 

D. З розвитком освіти 

 

44. Самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині 

території поселення для самостійного здійснення власних ініціатив з 

питань місцевого значення є: 

A. Референдумом 

B. Державним управлінням 

C. Місцевим управлінням 

D. Територіальним громадським самоврядуванням 



45. Визначте помилковий принцип правової держави: 

A. Верховенство права 

B. Державний контроль над суспільством 

C. Розподіл влади на три типи 

D. Взаємна відповідальність держави та особи 

 

46. Серед приведених ситуацій вкажіть ту, яка відображає діяльність 

громадських організацій: 

A. Виступи ініціативної групи жителів мікрорайону проти 

будівництва елітних котеджів в парковій зоні 

B. Здійснення поїздки президента по областям країни з ціллю 

ознайомлення з умовами життя людей 

C. Виступ парламентської фракції з пропозицією змін до держбюджету 

D. Призначення радою директорів нового фінансового директора великої 

компанії 

47. Громадське суспільство – це діяльність: 

A. Державних органів 

B. Громадян і організацій 

C. Релігійних організацій 

D. Судових органів 

 

48. Які із перерахованих чинників не характеризують громадянське 

суспільство: 

A. Самокерованість та спонтанність організацій і груп 

B. Різноманітність потреб та бажань 

C. Єдина ідеологія 

D. Приватна власність 

 

49. Перші політичні партії в Україні виникли: 

A. Коли Україна здобула незалежність 

B. Наприкінці XIX – на початку XX ст. 

C. У середині  ХХ ст. 

D. Початок ХVII ст. 

 

50. Чим регулюється взаємозв'язок між учасниками громадського 

суспільства? 

A. Кримінальним правом 

B. Цивільним правом 

C. Адміністративним правом 

 

 


