
Силабус дисципліни «Демократія: від теорії до практики» 

 
№ Назва поля Контент, коментарі 

1.  Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) 

2 Спеціальність 

на всіх факультетах, окрім біологічного, фізичного, хімічного 
3 Тип і назва 

освітньої 

програми 
4 Статус 

дисципліни 
Вибіркова 

5 Мова 

викладання 
Українська 

6 Кількість 

ЄКТС 

кредитів 

3 

7 Структура 

дисципліни 

(розподіл за 

видами та 

годинами 

навчання 

За денною формою: лекції, практичні, семінарські – 28 год, 

самостійна робота – 62 год; 

За заочною формою: лекції, практичні, семінарські – 12 год, 

самостійна робота  – 78 год. 

 

8 Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

9 Графік 

(терміни) 

вивчення 

дисципліни 

2022-2023 навчальний рік (1 курс), 2 семестр 

10 Цілі навчання 

за 

дисципліною 

Мета викладання навчальної дисципліни – 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. 

Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння і 

поглиблення знань матеріалів курсу; надати студентам 

можливості практикувати навички, пов’язані з ефективною 

громадською діяльністю; сприяти розвитку ставлень, що є 

основою відповідальної участі громадян у суспільних процесах. 

11 Результати 

навчання 
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. 

12 Анотація 

(зміст) 

Розділ 1. Сутність, принципи та механізми демократії 

Тема 1. Філософські засади демократичного врядування 



дисципліни 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 

Розділ 2. Громадянське суспільство та активні громадяни 

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 

13 Система 

оцінювання 
Поточний контроль: 

Оцінка за перший розділ курсу складається з балів, які 

отримує студент за кожну тему курсу – по 2 бали (0,5 бал – за 

відповіді на семінарському занятті на питання, що викладалися 

на лекції; 0,5 бал – за активність на занятті,  та 1 бал – за 

підготовку завдань студентського проєкту) – максимально - 12 

балів, та оцінки за поточне тестування за темами першого 

розділу (12 балів за 24 питання, кожна вірна відповідь 0,5 бали). 

Максимальна оцінка за перший розділ – 24 бали. 

Оцінка за другий розділ  – по 2 бали за кожну тему – 

максимально 12 балів, та оцінки за поточне тестування за 

другим розділом 14 балів за 28 питань, кожна відповідь 0,5 

балів). Максимальна оцінка за другий розділ – 26 балів. 

Оцінка за презентацію студентського проєкту (максимальна 

20 балів) складається з оцінки за зміст (10 балів), оцінки за 

оформлення та презентацію (5 балів), оцінки безпосередньо за 

захист (5 балів).  

Підсумковий контроль (залік) оцінюється за результатами 

тестування (за 30 питань – 30 балів, по 1 балу за вірну відповідь) 

14 Якість 

освітнього 

процесу 

Політика курсу щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності. Суворе дотримання принципів академічної 

доброчесності згідно до Положення про систему запобігання та 

виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних 

працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (введено в дію 

наказом ректора № 0501-1/173 від 14.05.2015 р., 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya

.pdf). 

15 Сторінка 

курсу на 

платформі 

Moodle 

Онлайн-платформа курсу 

https://demcourse.theworkademy.com/uk/ 

16 Література Основна література 

 

1. Демократія: від теорії до практики : підручник курсу. 

Видання третє, доповнене / д-р Г. Берроуз та ін. Київ: 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf


«Друкарський двір Олега Федорова», 2020. 285 с. 

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : 

Міжнародний документ від 16.12.1966 / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 

3. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

Людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр 

4. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України : Закон 

України від 15.04.2014 № 1207-VII URL: http://zakon5.rada. 

gov.ua/laws/show/1207-18 

5. Про громадські об’єднання : Закон України від  

22.03.2012 № 4572-VI URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/4572-17 

6. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 

від 13.01.2011 № 2939-VI URL: http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/2939-17 

7. Смаглюк А. А., Покотило Т. В. Демократія, економічна 

складність і соціальний розвиток регіонів: проблеми 

взаємозв’язку і шляхи їх підвищення в Україні. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 

Випуск 7(51). 2021 URL:  https://www.inter-

nauka.com/issues/economic2021/7/7400 (дата звернення: 

15.09.2022). 

Допоміжна література 

8. Громадськість і органи правопорядку: контроль, 

моніторинг, співпраця / [О. Банчук, Ю. Гаджива, Б. Малишев, С. 

Перникоза, У. Шадська]; Практичний посібник. За заг. ред. О. 

Банчука. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2017. 75 с. 

9. Права людини і місцева демократія / Упорядники: 

Буров С., Величко Н., Єлігулашвілі М., Жигалдо В., Ковшун Л., 

Левченко О. 2017. 92 с. 

10.  Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські 

стандарти для утвердження демократії в Україні. Львів, 2010. 

462 с.  

17 Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 

умовам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є 

достатнім для забезпечення закладом вищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

18 Кафедра Кафедра управління персоналом та підприємництва, ауд. 12 а. 

м. Харків, просп. Героїв Харківа, 75, тел. (057) 707 51 94, 

e-mail:  nstativka@karazin.ua 

19 Розробники 

силабусу 
Смаглюк А.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри управління персоналом та підприємництва, 

e-mail:  anna.a.smahliuk@karazin.ua 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр

