
Анотація дисципліни 

Назва дисципліни Демократія: від теорії до практики 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання 

на всіх факультетах, окрім біологічного, 

фізичного, хімічного.  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання  

к.е.н., доцент Смаглюк Анна Андріївна 

(61001, Харків, просп. Героїв Харкова), 

кафедра управління персоналом та 

економіки праці 066-477-877-2 Електронна 

адреса: anna.a.smahliuk@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Базові знання загально-гуманітарного 

циклу 

Опис Мета дисципліни є: формування у 

майбутніх спеціалістів сучасного 

управлінського мислення, навичок, 

ставлень та системи знань з історії та теорії 

демократії, конституціоналізму, прав 

людини, політичних партій та 

громадянського суспільства.  

Очікувані результати навчання:  

1. Засвоєння і поглиблення знань 

матеріалів курсу.  

2. Надати студентам можливості 

практикувати навички, пов’язані з 

ефективною громадською діяльністю.  

3. Сприяти розвитку ставлень, що є 

основою відповідальної участі громадян у 

суспільних процесах. 

Крім того, цей курс допоможе студентам 

розвинути одну з найважливіших 

компетентностей, передбачену 

методичними рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України, для 

здобуття студентами ступеня освіти 

«Бакалавр»: здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 



необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи: 

Тема 1. Філософські засади 

демократичного врядування. 

Тема 2. Принципи демократії. 

Тема 3. Права людини. Вступ 

Тема 4. Міжнародні конвенції та пакти про 

права людини. 

Тема 5. Конституціоналізм, Ліберальна 

демократія та їх розвиток в Україні. 

Тема 6. Механізми демократії в Україні. 

Тема 7. Характеристики громадянського 

суспільства. 

Тема 8. Громадянське суспільство у 

демократичних реформах у країнах Східної 

Європи. 

Тема 9. Виклики, пов’язані з 

громадянським суспільством. 

Тема 10. Громадянство і демократія. 

Тема 11. Типи громадян. 

Тема 12. Активні громадяни. 

На онлайн-платформі курсу розміщено 

матеріали, на яких базуються плани занять. 

Це теми курсу, що містять відеолекції, 

подкасти, анімації, тести, словники, статті 

та інфографіки, а також – електронні версії 

підручника та посібника для студентів. 

Методи контролю результатів 

навчання: виконання інтерактивних вправ, 

робота над завданнями (кроками) 

студентського проєкту, поточний контроль 

у формі тестування на онлайн-платформі 

курсу; презентація студентських проєктів і 

підсумковий контроль у формі заліку.  

Мова викладання – українська. 

 


