
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова  

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Перший 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання 
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства; уміти визначати ефективність 

партнерських відносин органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських 

організацій; характеризувати роль організацій громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку країни; оцінювати результативність та ефективність сталого розвитку 

громадянського суспільства в умовах соціально-економічних змін. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Еволюція громадянського суспільства та етапи його 

формування. Теорії громадянського суспільства. Моделі громадянського суспільства. 

Державність та громадянське суспільство. Демократія, економічна свобода та економічний 

порядок. Теорії суспільного добробуту. Вплив процесів трансформації на форму 

громадянських суспільств. Соціалізація громадянського суспільства. Інтелектуальна 

активність у громадянському суспільстві. Проблеми функціонування громадянського 

суспільства у контексті глобальних проблем сучасності. 

Пререквізити: вихідна. 

Кореквізити: Економіка і планування бізнес-процесів в дизайні. 

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна 

робота – 69 год., разом – 120 год. 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, 

наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням 

практикумів, рішення задач, ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне 

завдання). 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів 

індивідуального завдання; письмове опитування (тестування). 

Вид семестрового контролю: залік – 1 семестр. 

 

Навчальні ресурси:  

1. Громадянське суспільство в сучасній Україні : специфіка становлення, тенденції розвитку / 

За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 412 с. 

2. Пріоритети розвитку громадянського суспільства України / М. Лациба, О.Вінніков, Л. 

Сідєльнік, Д. Український. Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 

2008. – 188 с. 

3. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / 

В.М. Яблонський, О.М. Балакірєва, Т.В. Бєльська [та ін.]; за ред. О.А. Корнієвського. – 

К., НІСД, 2016. – 72 с 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних 

наук, доцент Мейш А.В. 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

