
Кафедра політології 

Громадянське суспільство і Україна 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни:      вибіркова       

 Семестр:  3-4, 5-6(бакалавр) 

 Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

  аудиторні години – 30  (лекції – 14, семінарські – 16 ) 

Лектор:  к.п.н. Сліпецька Юлія Миронівна (ел. адреса  slipetska.julija@gmail.com) 

Результати навчання: 

знати:  

 основні теоретичні підходи до аналізу громадянського суспільства, концепції та моделі громадянського 

суспільства, історичні етапи становлення громадянського суспільства як інституту демократії; 

 основні інститути громадянського суспільства, зокрема особливості інституту громадських організацій, ЗМІ, 

громадської думки, тощо; 

 ключові цінності громадянського суспільства та їх роль в демократичному суспільстві; 

 проблеми, з якими зіштовхується Україна на шляху становлення громадянського суспільства.  

   вміти: 

 грамотно користуватися категоріями політології щодо проблем громадянського суспільства; 

 визначати структуру громадянського суспільства, механізми його функціонування, основні інститути та 

функції; 

 оцінювати переваги та недоліки громадянського суспільства, його роль у політичній системі, зокрема у 

політичній системі Україні,  

 формувати власну позицію щодо стану громадянського суспільства в Україні  

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 Мета курсу дати студентам розгорнуте уявлення про громадянське суспільство та його інститути, здійснити огляд 

основних теоретико-методологічних підходів до аналізу громадянського суспільства, визначити його структуру, функції, 

розглянути основні моделі громадянського суспільства, показати взаємовідносини громадянського суспільства та держави, 

визначити стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.  

Завдання курсу: 

  ознайомити студентів з місцем громадянського суспільства в демократичному політичному режимі; 

 сформувати у студентів знання про поняття громадянського суспільства, його структуру, головні інститути та 

функції; 

 простежити еволюцію розвитку основних концепцій громадянського суспільства в світовій політичній думці та 

політичній думці України; 

 виробити навики користуватися категорійно-понятійним апаратом з даного курсу, користуватися літературою та 

довідковим матеріалом з даної проблематики; 

 ознайомити студентів з основними моделями громадянського суспільства; 

 формувати критичне мислення, вміння оцінювати сучасну політичну практику; 

 визначити якісні зміни у співвідношенні громадянського суспільства в Україні.  
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Форми та  методи навчання: лекції,  консультації, самостійна робота, навчальні дискусії, 

Форма  звітності:  залік 

Мова навчання:  українська   

Спеціальність (спеціалізація): журналістика, соціологія, психологія, міжнародні відносини, міжнародна інформація, 

країнознавство, туризм 
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