
 

 

 
Повна назва дисципліни. Проблеми формування правової держави та громадянського 

суспільства в Україні 

Статус. За вибором вузу 

Мета. Оволодіння студентами систематизованими науковими знаннями про правову 

державу та громадянське суспільство, громадянські права та свободи, інститути 

громадянського суспільства та правової держави; розвиток творчого політичного мислення, 

здатності самостійно аналізувати суспільно-політичні явища і процеси, формування політичної 

культури, набуття навичок політичної поведінки і політичної діяльності, на їх основі – вмінь, з 

метою впровадження їх у професійну діяльність державних службовців для створення умов щодо 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. 

Обсяг, методикиі і технології викладання дисципліни. 

У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-модульна технологія - 

студенти опановують матеріал за змістовим модулем.Тематичний план дисципліни «Проблеми 

формування правової держави та громадянського суспільства в Україні» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі 

форми та методи навчання: 

1. Лекція. Під час проведення лекційних занять використовується проблемно-діяльнісний 

підхід, що сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню творчого професійного мислення у 

майбутніх фахівців. 

 2. Семінарські заняття. Семінарські заняття носять проблемно-пошуковий і практично-

творчий характер, студенти опрацьовують теоретичні і практичні завдання, розвивають 

мислення, поглиблюють і розширюють знання, обґрунтовують власну точку зору, роблять 

прогнози та пропонують шляхи вирішення поставлених завдань.  

3. Індивідуальні завдання. Виконуючи індивідуальні завдання, студенти, за допомогою 

викладача, розв’язують складні проблеми, уточнюють незрозумілі питання, обговорюють 

підходи практичного застосування отриманих знань під час професійної діяльності. 

4. Самостійна робота - покликана забезпечити сприяння студенту під час самостійного 

вивчення ним запропонованої літератури у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, 

виконання практичних завдань курсу. 

 5. Контрольна заходи. Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий 

семестровий контролі. 
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Змістовий модуль 1. Правова держава та громадянське суспільство в світовій та українській 

політичній думці 

 



 

 

1.1. Правова держава та громадянське суспільство 8 4 4   

1.2. 
Ідеї правової держави та громадянського 

суспільства в українській політичній думці 
4 2 2   

 Домашня контрольна робота по темам 1.1.-1.2.      

Разом на модуль 1 12 6 6   

Змістовий модуль 2. Проблема формування правової держави та громадянського суспільства 

в сучасній Україні 

 

 

2.1. 

Законодавчі основи української держави в 

умовах незалежності та громадянське 

суспільство 

4 2 2   

2.2. 
Демократизація суспільства, забезпечення та 

реалізація прав і свобод громадян 
6 4 2   

2.3. 
Процес формування та діяльності влади у 

нових конституційних умовах 
4 2 2   

2.4. 
Стратегічні орієнтири розвитку державного 

управління та громадянське суспільство 
4 2 2   

2.5. 
Стан і критерії оцінки розвитку 

громадянського суспільства в Україні 
4 2 2   

2.6. 

Зростання впливу інститутів громадянського 

суспільства на формування та реалізацію 

державної політики в Україні 

4 2 2   

2.7. 
Органи самоорганізації населення: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку 
4 2 2   

Разом на модуль 2 30 16 14   

Разом годин з курсу 42 22 20   

 
Вимоги до знань та вмінь студента у результаті вивчення дисципліни: 

Студент повинен знати: 

на понятійному рівні – держава, правова держава, право, природне право, правова 

рівність, громадянське суспільство, державна правова політика, громадянські права і свободи, 

групи тиску, групи інтересів, соціально-політична сфера громадянського суспільства, 

верховенство закону, розподіл влад, законодавча влада, виконавча влада, судова влада, масове 

суспільство, інститути громадянського суспільства; основні концепції походження і розвитку 

правової держави та громадянського суспільства; 

на фундаментальному рівні – основні ознаки та інститути правової держави та 

громадянського суспільства, умови становлення громадянського суспільства в Україні, його 

взаємозалежність від наявності правової держави, основні права та свободи громадян, 

закріплені в українському законодавстві та світовий досвід, сутність політичних відносин і 

процесів, роль інститутів громадянського суспільства України у формуванні правової 

соціальної держави; 

на практично-творчому рівні – політико-правові засади функціонування громадянського 

суспільства в Україні, політичної влади, функціонування політичних партій і громадських 

організацій, умови і шляхи розбудови демократичної, соціальної, правової держави. 



 

 
Студент повинен уміти: 

на репродуктивному рівні – правильно оцінювати сутність та зміст соціально-

політичних, політико-правових перетворень у громадсько-політичному житті України. 

Орієнтуватись у політико-правових нормах забезпечення політичної діяльності і політичних 

відносин інститутів громадянського суспільства та держави, внутрішньої та зовнішньої 

політики держави; 

на евристичному (алгоритмічному) рівні – визначати теоретичні, духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти політичного знання щодо становлення і розвитку правової 

держави та громадянського суспільства в Україні, їх роль і функції у підготовці політичних 

рішень, у забезпеченні особистого внеску у суспільно-політичне життя держави; 

на творчому рівні – володіти навичками політичної та правової культури, застосувати 

політико-правові знання, як свої професійні у громадській діяльності. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 44 години / 2 кредити ECTS. 

Види робіт: Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий семестровий контролі. 

Поточний контроль ґрунтується на системі оцінки успішності студентів і проводиться на 

семінарських заняттях: опитування, доповіді, контрольні роботи, тестування. Поточний 

модульний контроль проводиться у вигляді письмових домашніх контрольних робіт по: модулю 1. 

Правова держава та громадянське суспільство в світовій та українській політичній думці, та 

модулю 2. Проблема формування правової держави та громадянського суспільства в сучасній 

Україні (2 залікові кредити). 

Модульний контроль згідно з „Тимчасовим положенням про кредитно-модульну систему 

організації навчального процесу Інституту державного управління Чорноморського дежавного 

університету імені Петра Могили”.  

Підсумковий контроль – залік, наприкінці навчального курсу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Усне опитування на сем. заняттях  5 9 40 

    

Творчо-пошукова робота 15 1 15 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

15 1 15 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

Викладач.  

Бондар Ганна Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент. Стаж педагогічної 

діяльності – 11 років. Кількість виданих наукових праць – більше 20, розроблені 

методичні матеріали до навчальних дисциплін та видано навчальний посібник з 

дисципліни «Комунікативна політика в діяльності державного службовця». В 2009 році 

захистила кандидатську дисертацію на тему «Ісламський чинник у сучасному політичному 

процесі України» зі спеціальності 23.00.02 - політичні інститути та процеси в 

Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили. 

Наукові інтереси. Комунікативна політика в діяльності державних службовців, 

паблік рілейшнз в політиці та органах державної влади, іміджелогія, проблеми правової 

держави та громадянського суспільства в Україні. 

 


