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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: кредити ЄКТС 

/ години 

3 кредити/ 90 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (20 год.), самостійна робота 

(46 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна робота 

(80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

   Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

   За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять. Відвідання занять є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі здобувачі вищої освіти відвідають 

лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни. 

     Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня 

пропуску заняття. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 



Що будемо вивчати?  Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правових 

норм, що регулюють  принципи формування громадянського 

суспільства, відносини між суб’єктами громадянського суспільства. 

Чому це треба вивчати?  Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційні засади 

громадянського суспільства в Україні» є формування у здобувачів 

вищої освіти системи спеціальних знань доктринальних основ 

конституційно-правової концепції формування та розвитку 

громадянського суспільства в Україні з урахуванням теорії і 

практики сучасного конституціоналізму, закріплення необхідних 

юридичних знань з метою вирішення конкретних питань практичної 

діяльності.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

Характеризувати існуючі парадигми української державності, її 

обумовленість та соціодинаміку на тлі світових державотворчих 

процесів. 

Орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній 

обстановці, аналізувати суспільні явища й узагальнювати політичний 

досвід. 

Визначати власну позицію щодо функції права у громадянському 

суспільстві, правомірної та неправомірної поведінки, юридичної 

відповідальності за правопорушення, визначення чеснот 

громадянина правової демократичної держави. 

Вміння ефективно орієнтуватися в нормативній базі, що регулює 

питання діяльності інститутів громадянського суспільства, 

розрізняти такі джерела права; 

Вміння прогнозувати шляхи розвитку громадянського суспільства в 

Україні; 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність працювати з джерелами юридичної інформації, аналізувати 

нормативно-правові акти, використовувати законодавчі та інші 

правові документи в тому числі іноземними мовами.  

Здатність до самоусвідомлення особистої поведінки з огляду права, 

співвіднесення її з вимогами, які висуваються державою й 

громадянським суспільством, присвоєння правових цінностей.  

Знання сучасних теоретичних основ, фундаментальних засад 

конституціоналізму, громадянського суспільства України, основних 

положень правової доктрини з питань утворення та функціонування 

громадянського суспільства, його інституцій, основні конституційні 

засади; 

Здатність формулювати нові гіпотези та наукові проблеми в сфері 

конституційних засад громадянського суспільства, обирати належні 

напрями й відповідні методи для дослідження їх аспектів. 

Зміст дисципліни Поняття та структура громадянського суспільства 

Принципи громадянського суспільства. 

Законодавче забезпечення розвитку громадянського суспільства в 

сучасній Україні. 

Місцеве самоврядування як засада громадянського суспільства. 

Розвиток демократії участі та організації громадянського 

суспільства. 

Аспекти взаємодії держави та громадянського суспільства в освітній 

та виховній діяльності. 

Правовий статус громадських об’єднань в Україні 

Правовий статус політичних партій в Україні 

Правовий статус релігійних організацій в Україні 




