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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Громадські об’єднання та організації»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальності (напрями) –073 Менеджмент.
Спеціалізації (освітня програма) Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни − формування базових
знань з теорії громадських об’єднань та організацій, дослідження їх умов
розвитку, структури та основних закономірностей взаємодії їх
складових, набуття практичних навичок побудови громадянського
суспільства в Україні.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
забезпечення студентів знаннями про теорію громадянського
суспільства;
засвоєння ключових знань сутності, ознак, умов та факторів
формування громадських об’єднань та організацій;
вивчення основних закономірностей взаємодії громадських об’єднань та
організацій з державою;
аналіз та стан розвитку громадських об’єднань та організацій у
розвинутих зарубіжних країнах;
вивчення еволюції теоретичних поглядів на сутність громадянського
суспільства;
засвоєння ключових знань теоретичних основ держави;
забезпечення студентів знаннями про політичні права та свободи
громадян України;
визначення та формулювання ключових проблем, пов’язаних зі
становленням, функціонуванням та розвитком громадських об’єднань та
організацій.
1.3. Кількість кредитів – 5.
1.4. Загальна кількість годин – 150.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Заочна (дистанційна) форма
Денна форма навчання
навчання
Рік підготовки
2020-й / 2021-й
2020-й / 2021-й
Семестр
1-й
1-й

Лекції
32 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
32 год.
4 год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
86 год.
142 год.
Індивідуальні завдання
год.
1.6. Заплановані результати навчання:
знати:
– еволюцію розвитку концепції громадянського суспільства;
– поняття теорії громадянського суспільства;
– етапи формування громадянського суспільства;
– співвідношення громадських об’єднань та організацій;
– поняття політичної системи громадянського суспільства;
– фактори впливу на процес формування громадянського суспільства;
– поняття самоврядування в громадянському суспільстві;
– поняття свободи та її види;
– принципи виборчого права;
– поняття та функції виборів;
– права людини;
– проблеми розвитку громадських об’єднань та організацій;
– шляхи побудови громадських об’єднань та організацій в Україні.
вміти:
– засвоєння ключових знань з теорії громадянського суспільства;
– визначати перспективи розвитку громадянського суспільства за різних
умов його функціонування;
– розуміти сутність, ознаки та структуру громадянського суспільства;
– характеризувати фактори впливу на процес формування громадських
об’єднань та організацій;
– виділяти ознаки громадських об’єднань та організацій;
– засвоєння конституційних прав громадян;
– побудова схеми використання демократії;
– формулювати основні принципи громадських об’єднань та організацій;
– вірно визначати ключові фактори, що здійснюють вплив на процес
формування та розвиток громадських об’єднань та організацій;
– сформулювати проблеми, стан та перспективи розвитку громадських
об’єднань та організацій;
– отримати навички використання загальнотеоретичних знань при
дослідженні проблем, пов’язаних із громадянським суспільством в усіх
аспектах його функціонування та розвитку.

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Програмні результати навчання:
Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички
підприємницької та управлінської ініціативи
Р14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати
обґрунтовані маркетингові рішення.
Р15. Діяти соціально, відповідально та свідомо на основі етичних
принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей
громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості.
Р16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога,
підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній
маркетинговій діяльності.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Тема 1. Загальна теорія громадянського суспільства.
1.
2.
3.
4.

Поняття і сутність громадянського суспільства
Структура громадянського суспільства
Етапи формування громадянського суспільства
Інституційні засади громадянського суспільства

Тема 2. Теорія співвідношення громадянського суспільства і держави.

1. Функції держави. Поняття і класифікація
2. Ознаки правової держави
3. Співвідношення громадянського суспільства та правової держави
Тема 3. Громадянське суспільство як глобальна соціальна система.
1.
2.
3.
4.

Співвідношення понять самоврядування та самоуправління
Самоврядування народу: поняття, принципи і форми здійснення
Поняття та структура громадянської думки
Система місцевого самоврядування в Україні

Тема 4. Свобода як ключова основа громадянського суспільства.
1. Поняття свободи, її багатоманітність та види
2. Гарантії свободи у громадянському суспільстві
3. Поняття та елементи державної влади, її співвідношення з політичною
владою
4. Політичні права та свободи громадян України
Тема 5. Економічна система громадянського суспільства як основа діяльності
держави.
1. Економічні засади громадянського суспільства
2. Приватна власність як економічна основа громадянського суспільства
3. Сутність економічного плюралізму в Україні

РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Тема 6. Специфіка розвитку політичної системи громадянського суспільства.
1.
2.
3.
4.

Політика та політична система суспільства
Сутність політичної системи та її компоненти
Політичні партії та їх класифікація
Місце та роль держави у політичній системі суспільства

Тема 7. Представницька демократія в Україні.
1.
2.
3.
4.

Сутність та прояви сучасного суспільного вибору
Принципи виборчого права
Референдум як спосіб волевиявлення народу
Безпосередня і представницька демократія в Україні

Тема 8. Пряма демократія в громадянському суспільстві.

1. Поняття демократії та схема її використання
2. Сутність процесу виборів в громадянському суспільстві, поняття та
функції
3. Види виборів
4. Розуміння сутності «легітимність влади»
Тема 9. Система прав людини в сучасному глобалізованому світі.
1.
2.
3.
4.
5.

Світові та українські організації, що опікуються правами людини
Загальна декларація прав людини 1948.
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 1966.
Конституційні права української нації

Тема 10. Проблеми функціонування та розвитку громадянського суспільства
в умовах глобалізації.
1.
2.
3.
4.
5.

Моделі розвитку громадянського суспільства в світі
Проблеми розвитку громадянського суспільства
Розвиток громадянського суспільства в Україні
Шляхи побудови громадянського суспільства в Україні
Шляхи формування правової держави в Україні
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

Назви розділів і тем

усьог
о

денна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

усього

заочна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

с.
р.
Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Тема 1. Загальна
15
2 2
9
9
теорія
громадянського
суспільства.
Тема 2. Теорія
15
4 4
9
3
співвідношення
громадянського
суспільства і
держави.
Тема 3.
15
2 4
9
7
2 2
Громадянське
суспільство як
глобальна соціальна
система.
Тема 4. Свобода як
15
4 4
9
3

с.
р.

16

14

14

14

Назви розділів і тем

усьог
о

Кількість годин
денна форма
у тому числі
усього
л п лаб. інд. с.
р.

заочна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

ключова основа
громадянського
суспільства.
Тема 5. Економічна
15
2 2
9
система
громадянського
суспільства як
основа діяльності
держави.
Разом за розділом 1
75
14 16
45 18
4 2
Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Тема 6. Специфіка
12
4 4
9
2
розвитку політичної
системи
громадянського
суспільства
Тема 7.
15
2 4
9
9
2 2
Представницька
демократія в Україні
Тема 8. Пряма
15
4 4
9
2
демократія в
громадянському
суспільстві
Тема 9. Система
15
4 4
9
4
2
прав людини в
сучасному
глобалізованому
світі.
Тема 10. Проблеми 15
4 4
5
2
функціонування та
розвитку
громадянського
суспільства
в
умовах глобалізації
Разом за розділом 2
75
18 24
41 21
4 2
32 32
86 150
4 4
Усього годин 150

с.
р.

14

72
14

14

14

14

14

70
142

4. Теми семінарських занять
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Загальна теорія громадянського суспільства.
Теорія співвідношення громадянського суспільства і держави.
Громадянське суспільство як глобальна соціальна система.
Свобода як ключова основа громадянського суспільства.

Кількість
годин
денна
заочна
2
4
2
4

2

№
з/п
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Економічна система громадянського суспільства як основа
діяльності держави.
Специфіка розвитку політичної системи громадянського
суспільства
Сутність представницького правління у громадянському
суспільстві.
Пряма демократія в громадянському суспільстві
Система прав людини в сучасному глобалізованому світі.
Проблеми функціонування та розвитку громадянського
суспільства в умовах глобалізації
Разом

Кількість
годин
денна
заочна
2
4
2

2

4
4
4
32

4

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Назва теми

1
2
3
4
5

Загальна теорія громадянського суспільства.
Теорія співвідношення громадянського суспільства і держави.
Громадянське суспільство як глобальна соціальна система
Свобода як ключова основа громадянського суспільства.
Економічна система громадянського суспільства як основа
діяльності держави.
Специфіка розвитку політичної системи громадянського
суспільства
Представницька демократія в Україні
Пряма демократія в громадянському суспільстві
Система прав людини в сучасному глобалізованому світі.
Проблеми функціонування та розвитку громадянського
суспільства в умовах глобалізації
Разом

6
7
8
9
10

Кількість
годин
денна
заочна
9
16
9
14
9
14
9
14
9
14
9

14

9
9
9
5

14
14
14
14

86

142

6. Індивідуальні завдання
не передбачене навчальним планом
7. Методи контролю
Контроль рівня знань є невід’ємною складовою навчального процесу.
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Громадські об’єднання та
організації» враховує всі види занять, передбачених навчальним планом.
Перевірка знань та навичок студентів проводиться за допомогою поточного,
проміжного й підсумкового контролю. Під час вивчення дисципліни
«Громадські об’єднання та організації» застосовуються наступні методи
оцінювання знань:
−
поточний контроль здійснюється на семінарських
заняттях у формі усного опитування студентів.

−
проміжний контроль проводиться за допомогою
проведення опитування, тестового контролю.
−
підсумковий контроль проводиться за допомогою
проведення заліку та іспиту.
Результати семестрового заліку – «зараховано» або «не зараховано»,
виводиться за сумою балів, набраних студентом протягом семестру (з
урахуванням самостійної роботи, поточного й проміжного контролю), що
дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів,
еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив
всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь
програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання
екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання
літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити поняття, правильно
аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його
викладати, не допускаючи помилок.
Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає
програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення понять, логічно
відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.
Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв
основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді
та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного
матеріалу, має прогалини в знаннях.
Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не
знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки.
Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за
роботу протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного і
проміжного контролю) та за результатами підсумкового контролю
(екзамену), що дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.

8. Схема нарахування балів
1-й семестр (іспит)
для очної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Розділ 2

Контрольні
роботи,
передбачені
навчальним
планом

Додатко
ві бали

Іспит

Сума

Т
1

2

Т
2
2

Т
3
2

Т
4

2

Т
5
2

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

КР1

КР2

2

2

2

2

2

10

10

100

40

20

Додаткові бали:
− опублікування тез доповідей − 10 балів;
− опублікування наукової статті у фаховому виданні − 20 балів;
− підготовка роботи на Всеукраїнській конкурс студентських
наукових робіт − 25 балів.
для заочної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Контрольні роботи,
передбачені навчальним
планом
Т1-Т3
Т4-Т5
Т6-Т8
Т9-Т10
КР1

10

10

10

10

20

Іспит Сума

40

100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90-100
70-89
50-69
1-49

для чотирирівневої шкали
оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали оцінювання
зараховано
не зараховано
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