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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 

Курс 4 4 

Семестр 8 8 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 - 

Модульний контроль  - 

Семестровий контроль 4 4 

Самостійна робота 88 116 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова   

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу : ознайомлення з особливостями взаємодії органів державної влади з 

організаціями громадянського суспільства; формами, моделями і традиціями 

взаємодії інститутів держави і громадянського суспільства. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

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.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

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

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  
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Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль І. 

Теоретичні підходи до вивчення механізму взаємодії органів державної влади і 

інститутів громадянського суспільства 

Форми, моделі і традиції взаємодії 

інститутів держави і громадянського 

суспільства 

12 2 1    9 

Правова держава як умова 

функціонування і розвитку 

громадянського суспільства 

12 2 1    9 

Нормативно-правова база становлення 

інститутів громадянського суспільства 

і держави 

12 2 1    9 

Модульний контроль 2  

Разом 36 6 3 - - - 27 

Змістовий модуль ІІ. 

Практика взаємодії держави і громадянського суспільства 

Засоби масової інформації як елемент 

розвинутого громадянського 

суспільства 

12 2 1    9 

Партії як зв’язуючий елемент між 

громадянським суспільством і 

державою 

12 2 1    9 

Організаційні форми взаємодії 12 2 1    9 
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державних органів із громадськими 

об’єднаннями 

Модульний контроль 2  

Разом 36 6 3 - - - 27 

Змістовий модуль ІІІ. 

Інноваційні механізми взаємодії держави і  громадянського суспільства 

Пріоритетні напрями спільної 

діяльності держави і громадських 

організацій в контексті забезпечення 

громадської безпеки країни 

13 2 

 

 - -  11 

Взаємодія держави та інститутів 

громадянського суспільства в 

реалізації антикорупційної політики 

13 2  - -  11 

Взаємодія держави та інститутів 

громадянського суспільства в 

реалізації економічної функції 

16  

4 

 - -  12 

Модульний контроль 2  

Разом 42 8  - - - 34 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 20 12 - - - 88 

 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль І. 

Теоретичні підходи до вивчення механізму взаємодії органів державної влади і 

інститутів громадянського суспільства 

Форми, моделі і традиції взаємодії 

інститутів держави і громадянського 

суспільства 

14 1     13 

Правова держава як умова 

функціонування і розвитку 

громадянського суспільства 

14 1     13 

Нормативно-правова база становлення 

інститутів громадянського суспільства 

і держави 

14 1     13 
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Модульний контроль 2  

Разом 42 3  - - - 39 

Змістовий модуль ІІ. 

Практика взаємодії держави і громадянського суспільства 

Засоби масової інформації як елемент 

розвинутого громадянського 

суспільства 

14 1     13 

Партії як зв’язуючий елемент між 

громадянським суспільством і 

державою 

13      13 

Організаційні форми взаємодії 

державних органів із громадськими 

об’єднаннями 

13      13 

Модульний контроль 2  

Разом 40 1  - - - 39 

Змістовий модуль ІІІ. 

Інноваційні механізми взаємодії держави і  громадянського суспільства 

Пріоритетні напрями спільної 

діяльності держави і громадських 

організацій в контексті забезпечення 

громадської безпеки країни 

13   - -  13 

Взаємодія держави та інститутів 

громадянського суспільства в 

реалізації антикорупційної політики 

13   - -  13 

Взаємодія держави та інститутів 

громадянського суспільства в 

реалізації економічної функції 

12  

 

 - -  12 

Модульний контроль 2  

Разом 38   - - - 38 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 4  - - - 116 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ1.  

Теоретичні підходи до вивчення механізму взаємодії органів державної влади 

і інститутів громадянського суспільства 

Лекція 1. Форми, моделі і традиції взаємодії інститутів держави і 

громадянського суспільства (2 години) 

Поняття громадянське суспільство, недержавної (неприбуткової) організації. 

Інститути громадянського суспільства. 

Структура недержавної (неприбуткової) організації.  

Форми, моделі і традиції взаємодії органів державної влади і інститутів 
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громадянського суспільства. 

Література: 1,3,5 

Лекція 2. Правова держава як умова функціонування і розвитку 

громадянського суспільства (4 години) 

 

Поняття правової держави. Функції і принципи функціонування правової 

держави. Спрямованість діяльності недержавних організацій. Джерела 

фінансування. 

Показники життєдіяльності недержавних організацій. 

Література: 1,4,8,10 

 

Лекція 3. Нормативно-правова база становлення інститутів громадянського 

суспільства і держави 

 

Законодавчі акти та нормативні документи, що регулюють діяльність 

недержавних організацій та становлення інститутів громадянського суспільства і 

держави. 

Література: 2,3,5,9 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Практика взаємодії держави і громадянського суспільства 

 

Лекція 4. Засоби масової інформації як елемент розвинутого громадянського 

суспільства (4 години) 

Стосунки недержавних організацій, які надають соціальні послуги із бізнесовими 

колами, ЗМІ як важлива складова менеджменту організації. 

Практичні рекомендації по роботі із спонсорами. 

Правила проведення прес-конференції та написання прес-релізу. 

Особливості стосунків органів державної влади зі ЗМІ. 

Література: 2,3,4,5,11 

 

Лекція 5. Партії як зв’язуючий елемент між громадянським суспільством і 

державою 

 

Поняття політичної партії. Структура партії як політичної організації. Функції 

політичних партій як елементу громадянського суспільства. 

Література: 1,3,5 
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Лекція 6. Організаційні форми взаємодії державних органів із громадськими 

об’єднаннями (2 години) 

Міське соціальне замовлення. Положення про міське соціальне замовлення. 

Угоди про спільну діяльність між міською (районною) державною адміністрацією 

та громадською організацією на виконання соціальних послуг. 

Література: 2,3,5,6,8 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Інноваційні механізми взаємодії держави і  громадянського суспільства 

 

Лекція 7. Пріоритетні напрями спільної діяльності держави і громадських 

організацій в контексті забезпечення громадської безпеки країни (2 години) 

 

Поняття громадської безпеки країни. 

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. 

Робота волонтерів в недержавній організації. 

Напрями спільної діяльності держави і громадських організацій в контексті 

забезпечення громадської безпеки країни. 

Література: 1,3,5 

 

Лекція 8. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства в 

реалізації антикорупційної політики (2 години) 

Поняття антикорупційної політики держави. 

Взаємодія держави і інститутів громадянського суспільства в реалізації 

антикорупційної політики. 

Література: 7,8,9,10 

 

Лекція 9. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства в 

реалізації економічної функції 

 

Економічні функції держави. Взаємодія держави та інститутів громадянського 

суспільства в реалізації економічної функції. 

Література: 9,10 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Поняття недержавної (неприбуткової) організації.  

2. Благодійність, благодійна організація.  

3. Типи організацій. 

4. Структура недержавної (неприбуткової) організації.  

5. Основні посади в організації. Посадові обов’язки. 

6. Значення недержавної (неприбуткової) організації щодо вирішення 

соціальних проблем. 

7. Спрямованість діяльності недержавних організацій.  

8. Джерела фінансування. 

9. Спонсорство як джерело фінансування недержавних організацій. 

10.  Меценатство як джерела фінансування недержавних організацій. 

11. Показники життєдіяльності недержавних організацій. 

12. Законодавчі акти та нормативні документи, що регулюють діяльність 

недержавних організацій. 

13. Стосунки недержавних організацій, які надають соціальні послуги із 

бізнесовими колами як важлива складова менеджменту організації. 

14. Стосунки недержавних організацій, які надають соціальні послуги із ЗМІ як 
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важлива складова менеджменту організації. 

15. Практичні рекомендації по роботі із спонсорами. 

16. Правила проведення прес-конференції та написання прес-релізу. 

17. Особливості стосунків зі ЗМІ. 

18. Правила проведення прес-конференції та написання прес-релізу. 

19. Міське соціальне замовлення.  

20. Положення про міське соціальне замовлення. 

21. Угоди про спільну діяльність між міською (районною) державною 

адміністрацією та громадською організацією на виконання соціальних послуг.  

22. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. 

23. Робота волонтерів в недержавній організації. 

24. Соціальна робота недержавних організацій в зарубіжних країнах. 

25. Соціальна робота недержавних організацій в Україні. 

26. Поняття громадської безпеки країни. 

27. Взаємодія держави і інститутів громадянського суспільства в реалізації 

антикорупційної політики. 

28. Поняття антикорупційної політики держави. 

29. Взаємодія держави і інститутів громадянського суспільства в реалізації 

антикорупційної політики. 

30. Поняття політичної партії.  

31. Структура партії як політичної організації.  

32. Функції політичних партій як елементу громадянського суспільства. 

33. Законодавчі акти та нормативні документи, що регулюють становлення 

інститутів громадянського суспільства і держави. 

34. Поняття правової держави.  

35. Функції і принципи функціонування правової держави.  

36. Форми взаємодії органів державної влади і інститутів громадянського 

суспільства. 

37. Моделі взаємодії органів державної влади і інститутів громадянського 

суспільства. 

38. Традиції взаємодії органів державної влади і інститутів громадянського 

суспільства. 

39. Правила проведення круглого столу. 

40. Правила проведення та надання інтерв’ю. 

 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
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Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік  

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

Завдання до ІНДЗ: 

1. Скласти таблицю «Типи недержавних (неприбуткових) організацій (де 

було б зазначене напрям діяльності; форми і методи взаємодії із органами 

державної влади»: 

 

Громадська організація Напрям соціальної 

роботи 

Форми і методи 

взаємодії 

   

 

2. Скласти таблицю «Правове забезпечення діяльності недержавних 

організацій»: 

 

Закони, постанови, укази Основні положення щодо соціальної 

роботи 

  

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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