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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість 
кредитів 
відповідно до 
ЕСТ8 -3

Галузь знань:
без обмежень

Спеціальність:
без обмежень

Освітньо-наукова програма:
без обмежень

заочна форма навчання

Навчальна дисципліна вільного 
вибору здобувачів вищої освіти

Рік підготовки

2

Загальна 
кількість годин -  
90

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо-науковий)

Семестр
3

Лекції

10

Семінари, практичні

20

Самостійна робота

60
Форма контролю

залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування знань про основні 
принципи розбудови громадянського суспільства, перспективи і напрямки 
розвитку структур громадянського суспільства в Україні, правове 
забезпечення відповідних суспільних процесів захисту прав людини, 
формування у здобувачів вищої освіти громадянської компетентності, 
солідарності та партнерства.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
формування наукового світогляду і методологічної чіткості мислення 

щодо основних шляхів розбудови громадянського суспільства;
систематизація знань щодо теоретичних і практичних моделей 

здійснення громадянських суспільств;
оволодіння знаннями про сучасний стан розвитку громадянського 

суспільства, механізми взаємодії громадянських структур, принципи 
вирішення основних проблем захисту прав людини;

з’ясування структури громадянського суспільства та його взаємодії з 
політичною сферою і державою;



розуміння феноменології громадянського суспільства у сенсі 
формування довіри (соціального капіталу), добровільних ініціатив, 
солідарності і субсидіарності;

розвиток громадянської культури, виховання почуття громадянської 
активності і відповідальності за розбудову громадянського суспільства в 
Україні.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 
загальних компетентностей та soft skills:

Аналіз та синтез Здатність до формування системного наукового 
світогляду, загального культурного кругозору.

Креативність. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове 
цілісне знання.

Здатність логічно і критично мислити. Здатність розв’язувати значущі 
проблеми у сфері управління..

Співпраця в команді задля досягнення спільної мети. Здатність 
налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну взаємодію, 
співробітництво

Презентаційні навички. Здатність презентувати результати досліджень 
на всіх рівнях.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі здатні набути 
певних фахових компетентностей, що стосуються здатності до оволодіння 
та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності; 
здатності до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення 
складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного 
управління та адміністрування в умовах змін.

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 
є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань, контрольні заходи.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми Кількість годин
всього лекцій практ. СР

Тема 1. Становлення і розвиток 
громадянського суспільства. 16 2 4 10
Тема 2. Методологічні засади розбудови 
громадянського суспільства. 16 2 4 10
Тема 3. Політичне життя і громадянське 
суспільство. 16 2 4 10
Тема 4. Управлінські механізми захисту 
прав людини. 21 2 4 15
Тема 5. Громадянська культура і 
правосвідомість. 21 2 4 15

Разом 90 10 20 60



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з наступних тем:

Тема 1. Становлення і розвиток громадянського суспільства
Громадянське суспільство як історичне надбання європейської

цивілізації. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про 
нього. Поняття, структура, функції, моделі громадянського суспільства.

Громадянське суспільство як сфера компромісу приватних і 
колективних інтересів

Український шлях до громадянського суспільства

Тема 2. Методологічні засади розбудови громадянського 
суспільства

Плюралізм філософських методологій. Філософські методи аналізу 
громадянського суспільства.

Т. Гоббс про свободу, громадянське суспільство і державу. Дж. Лок: 
спільнотворення громадянського суспільства. Ш. Монтеск’є: передумови 
правової держави. Адам Ферґюсон: етичний дискурс громадянського 
суспільства.

Соціальна інтеграція через громадянське суспільство (Г. Гегель, 
Е.Дюркгейм, Т. Парсонс).

І. Кант: громадянський стан як здійснення свободи..
Г ромадянське суспільство як сфера публічного простору (Ю. Г абермас, 

Н. Луман). А. де Токвіль про Чинники громадянського суспільства у США.
Громадянське суспільство і демократія. Інститути громадянського 

суспільства. Філософські аспекти публічного простору громадянського 
суспільства.

Тема 3. Політичне життя і громадянське суспільство
Зміст, суб’єкти і форми політичної діяльності. Громадяни як суб’єкти 

політичної діяльності, їх політична культура.
Конституційні основи демократії в Україні. Законодавчі основи 

діяльності громадських об’єднань в Україні. Взаємодія між об’єднаннями 
громадян та інститутами держави.

Громадянська самосвідомість та вплив громадськості на прийняття 
політичних рішень. Лобізм.

Тема 4. Управлінські механізми захисту прав людини
«Природна» людина і моральна автономія особистості. Статус 

інституту прав людини в сучасному суспільстві. Філософське обґрунтування 
прав людини.

Юридичний механізм захисту прав людини у сучасному суспільстві.
Європейські стандарти в галузі прав людини.



Механізм реалізації прав людини неурядовими організаціями.
Система захисту прав і свобод людини в Україні.

Тема 5. Громадянська культура і правосвідомість
Громадянська культура як засіб реалізації справедливості і 

«партнерства заради загальної користі». Формування раціонального 
суспільного і ціннісного консенсусу. Дискурсивна етика як теорія 
демократичної легітимності та основних прав.

Основні риси громадянської культури (небайдужість до інтересів 
співгромадян, високий рівень політичної рівності, взаємодії і 
співробітництва, високо розвинена солідарність, довіра і толерантність, 
багатогранне суспільне життя).

Значення громадянської культури для розвитку ідентичності 
особистості і забезпечення високої соціальної дисципліни.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ Назва теми Зміст К-ть
годин

1 Тема 1. Становлення 
і розвиток 
громадянського 
суспільства.

1. Громадянське суспільство і 
умови його існування.
2. Розвиток ідей громадянського 
суспільства від античності до 
Нового часу.
3. Англо-американська та, 
континентальна моделі 
громадянського суспільства.
4. Український шлях до 
громадянського суспільства.

10

2 Тема 2. 
Методологічні засади 
розбудови 
громадянського 
суспільства.

1. Г ромадянське суспільство 
як соціальна інтеграція та 
формування публічного простору.
2. Особливості українського 
законодавства щодо розбудови 
громадянського суспільства.
3. Громадянське суспільство і 
демократія.

10

3 Тема 3. Політичне 
життя і 
громадянське 
суспільство.

1. Демократична законність в 
громадянському суспільстві.
2. Громадська думка і влада: 
механізм взаємодії.
3. Громадянське суспільство та 
еліта.
4. Проблеми взаємодії між

10



об’єднаннями громадян та 
інструментами держави.
5. Громадські організації та рухи 
в Україні.

4 Тема 4. Управлінські 
механізми захисту 
прав людини.

1. Права людини як вираз 
особистішої цінності права
2. Статус інституту прав людини 
в сучасному суспільстві.
3. Юридичний механізм захисту 
прав людини у сучасному 
суспільстві.
4. Європейські стандарти в галузі 
прав людини.
5. Механізм реалізації прав 
людини неурядовими 
організаціями.
6. Система захисту прав і свобод 
людини в Україні.

15

5 Тема 5. 
Г ромадянська 
культура і 
правосвідомість.

1. Громадянська відкритість: 
ідея та ідеологія.
2. Громадянське суспільство 
як сфера приватної автономії.
3. Політична відкритість у 
процесі соціально-державної 
трансформації ліберальної 
правової держави.
4. Громадянська солідарність і 
партнерство.
5. Громадянська етика. 
Активна громадська позиція і 
громадська участь.

15

Разом 60

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Підготувати наукову статтю, тези або презентацію на тему наукових 
досліджень проблем розбудови громадянського суспільства.

Обсяг статті -  8 стор, обсяг тез -  3 стор., кількість слайдів презентації
-  до 20.

Орієнтовні теми індивідуальних завдань
1. Цінності демократії як складова громадянського суспільства.
2. Г ромадська думка і влада: механізм взаємодії.
3. Г ромадянське суспільство та еліта.
4. Проблеми взаємодії між об’єднаннями громадян та 

інструментами держави.



5. Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського 
суспільства: можливості та межі впливу.

6. Універсальність і соціокультурний релятивізм прав людини.
7. Політико-правова сутність прав людини: проблеми юридичних 

гарантій.
8. Філософське обґрунтування прав людини.
9. Г ромадянське суспільство як проблема людського духу.
10. Культурно-ціннісний вимір сучасного розвитку українського 

суспільства.
11. Солідарність як суспільно-будуюча сила українського

суспільства.
12. Проблема професійного, громадянського і політичного 

самовизначення молоді.
13. Громадянська самосвідомість: особливості, рівні прояву, 

деформація.
14. Моделі демократичного громадянина і культура громадянськості.
15. Г ромадянська компетентність і умови її формування

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується 
увага на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного 
застосування отриманих знань; використовуються наочні матеріали, схеми, 
таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: 
мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: 
семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; презентації; банки 
візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та 
групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною 
аргументацією виставленої оцінки тощо.

самостійне навчання реалізується у підготовці до практичних занять, у 
виконанні індивідуальних творчих завдань, у роботі з підготовки 
мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та 
оцінені в академічних групах. Під час підготовки до занять здобувачі вищої 
освіти розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного аналізу 
наукової літератури та інформаційних матеріалів, синтезу та аналітичного 
мислення.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: опитування під час практичних занять, оцінка 
якості доповідей, співдоповідей та рефератів, оцінка виконання проектних 
завдань, виконання і захист ІНДЗ.

Підсумковий контроль -  залік.



Розподіл балів для оцінювання результатів навчання
Поточне оцінювання, самостійна робота ІЗ Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 20 100
10 10 10 25 25

Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за бально-рейтинговою
шкалою (національною і шкалою ECTS).

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової 

роботи, практики для заліку

90-100 відмінно
Зараховано74-89 добре

60-73 задовільно
1-59 незадовільно не зараховано
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