
 



 

 

 

                              



АНОТАЦІЯ 

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Становлення інституту 

демократичної громадянськості в Україні - умова проєвропейського вектору політичного 

розвитку» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії спеціальності 052 Політологія. Визначена актуальність та доцільність 

навчального курсу. В процесі демократизації українського суспільства важливим є  

обгрунтування проєвропейського вектору політичного розвитку та вивчення становлення 

інституту демократичної громадянськості як його умови. Суспільство відкриває для себе 

нові можливості самоорганізації. На тлі цих подій відбувається істотне посилення уваги 

до нових інститутів, зокрема, до інституту демократичної громадянськості. Вказано на 

предмет вивчення навчальної дисципліни: становлення інституту демократичної 

громадянськості в Україні - умова проєвропейського вектору політичного розвитку. Вся 

програма логічно структурована. Вказана  мета та завдання навчальної дисципліни. У 

програмі зазначені програмні результати навчання та наводиться перелік 

загальнопредметних і фахових компетентностей. Вказаний перелік літературних джерел.  

Ключові слова: громадянськість, громадянське суспільство, громадянська 

компетентність, громадянська відповідальність, громадянська культура, 

інституціоналізація громадянськості, громадянська освіта, місцеве самоврядування, 

студентське самоврядування, громадянська ініціатива 

                                           ANNOTATION 

The program of studying the normative educational discipline « The formation of the institution 

of democratic citizenship in Ukraine is a condition of the pro-European vector of political 

development» is made according to the educational-professional program of preparation of 

bachelors of a specialty 052 Political science according to the educational-professional program. 

The relevance and expediency of the training course are determined In the process of 

democratization of Ukrainian society, it is important to substantiate the pro-European vector of 

political development and study the formation of the institution of democratic citizenship as its 

condition. Society is discovering new opportunities for self-organization. Against the 

background of these events, there is a significant increase in attention to new institutions, in 

particular, to the institution of democratic citizenship. The whole program is logically structured. 

The purpose and tasks of the discipline are indicated. The program indicates the program 

learning outcomes and provides a list of general subject and professional competencies. The list 

of literary sources is specified. 

Keywords: citizenship, civil society, civic competence, civic responsibility, civic culture, 

institutionalization of citizenship, civic education, local self-government, student self-

government, civic initiative 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Становлення інституту 

демократичної громадянськості в Україні - умова проєвропейського вектору політичного 

розвитку» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Політологія» підготовки 

докторів філософії спеціальності 052 Політологія. План дисципліни складає 5 кредити 

(150 годин). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: Становлення інституту 

демократичної громадянськості в Україні - умова проєвропейського вектору політичного 

розвитку у процесі  демократизації українського суспільства.  

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, соціологія, право, філософія, філологія, 

економіка, етика, «Політологія», «Соціальна політологія», «Загальна теорія політики», 

«Історія політичних вчень», «Практична політологія та політичні технологіі», «Технології 

політичної експертизи», «Соціально-політичні та краєзнавчі студії»., «Політичний аналіз 

та прогнозування». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: поглиблення знань щодо становлення інституту демократичної 

громадянськості в Україні - умови проєвропейського вектору політичного розвитку, 

обумовленого умовами сучасних глобалізаційних, національних та регіональних викликів, 

соціальних ризиків на макро- і мікрорівні, удосконалення організації і управління 

політичною  сферою. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- розкриття проблематики та наукового інструментарію виміру  процесу становлення 

інституту демократичної громадянськості, показу різнобічного впливу на важливі аспекти 

політичних явищ 

 -ознайомлення  аспірантів із основними  характеристиками процесу становлення 

інституту демократичної громадянськості в Україні; 

-сприяння креативному пізнанню аспірантами власної ролі  у процесі становлення 

інституту демократичної громадянськості в Україні та входженні у професійне 

середовище;  

-забезпечення  аспірантів методами дослідження механізмів становлення інституту 

демократичної громадянськості в Україні та методами впливу на його ефективне 

здійснення; 

         -формування у аспірантів  навичок застосування на практиці  методики засвоєння 

громадянсько-компетентнісних механізмів студентською молоддю, волонтерами, 

громадськими активістами територіальних громад у процесі становлення інституту 

демократичної громадянськості 

 

Програмні результати навчання:  
 

ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами 

та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контексті.  

ПРН-4. Комплексно розуміти природу та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  



ПРН-6. Комплексно розуміти принципи функціонування та закономірності розвитку 

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ПРН-7. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно- політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  

ПРН-8. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах 

та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях.  

ПРН-9. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспірант оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК-7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК-8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК-10. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК-11.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

   

ІІ. Фахові:  

1. ФК- 1. Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації. як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.  

ФК-2. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння категорійно -та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

ФК-3.Комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку 

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ФК-4. Комплексне застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно- політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  



ФК-5. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах 

та застосування широкого спектру політологічних теорій, концептів і методів для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ФК-6. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 

Кредит І. Політологічний вимір дослідження  інституту громадянськості                                                      

 

Тема1.Громадянськість як дефініція політичної науки 

Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і діяльнісне  ядро громадянського суспільства: 

структура, моделі, рівні. 

Тема 3.Теоретичні засади дослідження інституту громадянськості 

 

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: методологічні 

інтерпретації 

Тема 4.. Ірраціональна природа громадянськості   

Тема5. Аксіологічний аспект  у формуванні громадянськості українства протягом 

історичного розвитку 

Тема 6. Роль цінностей громадянськості студентської  молоді в процесі їх соціалізації 

 

 Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в Україні  

Тема 7. Законодавче забезпечення формування громадянськості  особистості в Україні в 

умовах реформування політичної системи 

Тема 8. Вплив інституціоналізації громадянських прав міжнародної спільноти на 

становлення інституту громадянськості в Україні 

Тема 9. Особливості впливу політико-правової  системи в Україні на   правосвідомість і 

громадянську компетентність  громадян 

 

Кредит4. Політико-економічні умови становлення інституту громадянськості в Україні 

Тема 10 Особливості  функціонування інституту власності в Україні періоду  становлення 

інституту демократичної громадянськості 

Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі громадянськості в умовах вільноринкових 

відносин. 

 

Кредит 5. Інституціоналізація демократичної громадянськості в Україні: громадянсько-

компетентнісні  характеристики та практика становлення.  

Тема 12.Студентське самоврядування періоду становлення інституту демократичної 

громадянськості української молоді 

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та самоврядування місцевих територіальних громад у 

становленні  інституту демократичної громадянськості в українському суспільстві 

Тема 14.Сприяння волонтерського руху становленню інституту демократичної 

громадянськості 

Тема 15. Методика засвоєння громадянсько-компетентнісних механізмів студентською 

молоддю, волонтерами, громадськими активістами територіальних громад у процесі 

становлення інституту демократичної громадянськості 
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