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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

найменування 

показників 

галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

дисципліна вільного вибору студента 

рік підготовки:  

спеціальність  

081 «Право» 

3 - 

Семестр 

загальна 

кількість годин 

– 120 

5-й - 

Лекцій 

тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

студента – 2 

Освітньо-

професійна 

програма ОС 

Бакалавр 

16  

практичні (семінарські) 

16  

Лабораторні 

- - 

самостійна робота 

88 - 

ІНДЗ: 

вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить для денної форми навчання – 1:2,75. 

 

Мова навчання: українська. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування у студентів необхідних знань, навичок та ставлень, 

пов’язаних з ефективною (поінформованою, компетентною) демократичною 

взаємодією громадян у суспільстві. 

Завдання: надати студентам цілісну систему знань про історію та 

концептуальні засади демократичного урядування, права людини, громадську 

участь; сформувати вміння знаходити та критично аналізувати інформацію, 

ефективно взаємодіяти з людьми різних поглядів та переконань; сформувати 

розуміння важливості громадської участі у демократичній державі; сформувати у 

студентів готовність долучатися до вирішення суспільних проблем та навчити 

використовувати для цього інструменти громадської участі, доступні в Україні. 
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Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

 

знати: 

 поняття «демократія» і підходи до його визначення; 

 місце і роль влади та громадянина в умовах демократії, їхню 

взаємодію; 

 права людини, механізми захисту прав людини і роль, яку відіграє 

громадянське суспільство у моніторингу діяльності уряду та співпраці з ним;  

 способи, через які громадянське суспільство допомагає громадянам 

індивідуально чи колективно досягати цілей. 

вміти: 

 критично мислити та аналізувати інформацію; 

 активно слухати, розглядати питання з різних позицій, приймати 

обґрунтовані рішення; 

 досягати консенсусу та працювати спільно з іншими заради досягнення 

мети 

набути навиків: 

 чіткого і обґрунтованого донесення до аудиторії власних висновків та 

пояснень щодо особливостей імплементації демократичних стандартів в Україні; 

 проактивного ставлення, заснованого на демократичних цінностях, яке 

полягає у повазі до верховенства права, відчутті особистої та колективної 

громадянської відповідальності та спроможності реалізувати її шляхом 

громадянської участі; 

 спроможності прийняття рішень щодо розв’язання практичних 

ситуацій, які виникають при реалізації проектів громадянської участі. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНОГО 

ВРЯДУВАННЯ 

 

Природний стан та суспільний договір. Концепція та походження влади. 

Філософські засади демократичного урядування (Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо). 

Концепція розумного егоїзму. Створення та еволюція демократії. Роль довіри між 

владою та громадянами у демократичному суспільстві. Поняття «суспільство». 

Формування суспільства та держави-нації. Характер відносин особистості та 

держави. Конкуруючі інтереси особистості та держави, які можуть призвести до 

конфлікту; як їх вирішити та чи варто віддавати перевагу інтересам держави чи 

особи. Якими є переваги та проблеми, пов'язані з природним станом, для людини 
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та суспільства. Роль державної влади в умовах демократії: забезпечення безпеки 

та порядку, захист приватної власності та прав людини, захист вразливих верств 

населення, забезпечення економічного добробуту. Підходи до визначення 

зобов’язань держави перед громадянами. Принципи демократії (громадська 

участь, рівність, політична толерантність, підзвітність, прозорість, регулярні чесні 

та вільні вибори, економічна свобода, протидія зловживанню службовими 

повноваженнями, визнання результатів виборів, права людини, багатопартійні 

системи, верховенство права, правове закріплення прав людини). Сучасна 

демократія. 

 

ТЕМА 2. ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Сутність та природа прав людини. Еволюція прав людини. Покоління прав 

людини. Індивідуальні та колективні права. Сутність громадянських, політичних, 

соціально-економічних та культурних прав людини. Зобов’язання держави щодо 

прав людини: поважати, захищати, втілювати. Негативні та позитивні права. 

Дискусія щодо того, чи може обмеження прав людини бути виправданим. 

Гідність, свобода, рівність, толерантність, демократія та справедливість як основа 

розуміння прав людини. Еволюція прав людини на українських землях. 

Формування Організації Об’єднаних Націй. Основні документи в галузі захисту 

прав людини: Загальна декларація прав людини, Європейська Конвенція з прав 

людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права. Системи захисту прав людини: 

універсальна та регіональні. Європейський суд з прав людини. Національні 

механізми захисту прав людини: дієве законодавство, правоохоронні органи, 

судова система, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

громадські організації. Особливості захисту прав вразливих верств населення. 

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція про 

права дитини, Рамкова конвенція про захист національних меншин, Конвенція 

про права осіб з інвалідністю. Захист прав людини під час воєнних дій. 

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ, ЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ ТА 

УКРАЇНА 

 

Теорія конституціоналізму (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є), конституція та її 

роль у державі. Поділ влади та політичні режими. Форми правління: 

президентська, парламентська, змішана. Загрози демократії (популізм, 

авторитаризм та тоталітаризм, низький рівень залученості громадян,  тощо) та 

підтримка її сталого розвитку. Україна та конституціоналізм. Розвиток 

конституціоналізму на українських землях (Руська правда, Литовські Статути, 

Конституція Пилипа Орлика, Універсали Української Народної Республіки, 

Конституції СРСР, Конституція України та етапи її трансформації). Поділ влади в 

Україні. Суверенітет народу як засадничий принцип української Конституції. 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 
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Законодавча, виконавча та судова влада в Україні, Президент України. 

Державна влада та місцеве самоврядування. Система стримувань і противаг. 

Адміністративно-територіальний поділ держави. Адміністративно-територіальний 

поділ України. Вибори, виборчі системи, політичні партії та їхні функції. Роль 

виборів у демократії. Політичні партії та формування партійної системи в Україні. 

Прозорість влади. Риси демократичного і недемократичного режимів. Підзвітність 

влади. Демократичне врядування. Роль влади у вирішенні проблем суспільства. 

Сучасний стан соціально-економічного розвитку України. Розвиток навичок з 

ідентифікації та аналізу суспільно важливих проблем, співвідповідальності уряду 

та громадян за їх вирішення. Оцінка ефективності виконання державою своїх 

функцій. 

 

ТЕМА 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Підходи до визначення та характеристики громадянського суспільства 

(Аристотель, Дж. Локк, Т. Гобс, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, К. Маркс, Ю. Габермас). 

Типи організацій громадянського суспільства. Дискусія про включеність деяких 

типів організацій (політичних партій, релігійних організацій, профспілок, медіа 

тощо) до громадянського суспільства. Умови для розвитку громадянського 

суспільства. Свобода об’єднань та свобода слова. Делегування соціальної 

відповідальності та децентралізація влади. Культура довіри та співпраці. 

Історичний огляд розвитку громадянського суспільства у Європі. Роль 

громадянського суспільства у розбудові демократії (В. Гавел). Функції 

громадянського суспільства за Ларрі Даймондом.  

 

ТЕМА 6. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 

ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМАХ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ. ВИКЛИКИ ДЛЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Огляд та аналіз громадських рухів у комуністичній Європі. Історія Польщі: 

Рух «Солідарність». Історія Чехословаччини та Вацлава Гавела. Історія Румунії. 

Україна та «революція на граніті». Соціальний капітал: його поняття, 

характеристика, роль та функції. Виклики для громадянського суспільства в 

умовах демократії. Історичні передумови формування громадянського суспільства 

в Україні. Сучасний стан громадянського суспільства в Україні. Вплив 

громадянського суспільство на владу в Україні. Молодь та громадянське 

суспільство. 

 

ТЕМА 7. ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ТА ДЕМОКРАТІЯ 

 

Визначення громадянськості. Обов’язки громадян в умовах демократії. 

Переваги громадської участі. Роль влади у створенні умов для громадської участі. 

Урядування, скероване на громадян. Рівні залучення громадян владою: від 

маніпуляції до делегування повноважень та громадського контролю. 

Громадянська культура. Громадянські чесноти. Концепції громадянськості за 

Джоелом Вестхаймером та Йозефом Кагне: громадянин, який несе особисту 
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відповідальність; громадянин, який бере активну учать; громадянин, орієнтований 

на справедливість та правосуддя. Оцінка рівня власної залученості. 

 

ТЕМА 8. АКТИВНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ 

 

Громадська участь в Україні: історія та сучасний стан. Форми громадської 

участі, доступні в Україні (мирні збори, громадські об’єднання, звернення, 

вибори, громадські слухання, бюджет участі тощо), їх правове регулювання та 

практичне застосування. Поінформоване громадянство. Активність громадян та 

ефективність громадської участі в Україні. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

назви тем 

кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі ус

ьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 1. Філософські 

засади 

демократичного 

врядування  

15 2 2   11       

ТЕМА 2. Права 

людини 

15 2 2   11       

ТЕМА 3. 

Конституціоналізм, 

ліберальна 

демократія та 

Україна 

15 2 2   11       

ТЕМА 4. Система 

демократії в Україні 

та механізм її 

реалізації 

15 2 2   11       

ТЕМА 5. 

Характеристики 

громадянського 

суспільства 

15 2 2   11       

ТЕМА 6. Роль 

громадянського 

суспільства в 

демократичних 

реформах у східній 

Європі. Виклики для 

громадянського 

суспільства 

15 2 2   11       
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ТЕМА 7. 

Громадянськість та 

демократія 

15 2 2   11       

ТЕМА 8. Активне 

громадянське 

населення 

15 2 2   11       

УСЬОГО ГОДИН 120 16 16   88       

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Філософські засади демократичного 

врядування  

2 - 

2 Права людини 2 - 

3 Конституціоналізм, ліберальна демократія та 

Україна 

2 - 

4 Система демократії в Україні та механізм її 

реалізації 

2 - 

5 Характеристики громадянського суспільства 2 - 

6 Роль громадянського суспільства в 

демократичних реформах у східній Європі. 

Виклики для громадянського суспільства 

2 - 

7 Громадянськість та демократія 2 - 

8 Активне громадянське населення 2 - 

 Разом 16 - 

 

6. САМОСТІЙНА РАБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

1 Філософські засади демократичного 

врядування  

11 - 

2 Права людини 11 - 

3 Конституціоналізм, ліберальна демократія та 

Україна 

11 - 

4 Система демократії в Україні та механізм її 

реалізації 

11 - 

5 Характеристики громадянського суспільства 11 - 

6 Роль громадянського суспільства в 

демократичних реформах у східній Європі. 

Виклики для громадянського суспільства 

11 - 

7 Громадянськість та демократія 11 - 
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8 Активне громадянське населення 11 - 

 Разом 88 - 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного та пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю 

студентів. 

 

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, обговорення, 

дослідницькі проекти, підготовка презентацій. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 

«Демократія: від теорії до практики», оцінюються за рейтинговою системою.  

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, письмових та контрольних робіт, виконаних під час 

практичних занять. 

 

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) 

практичного завдання також підлягають відповідній оцінці і студенту 

виставляється «0» балів. Отримані у такому разі «0» балів потребують 

відпрацювання та оцінка, одержана під час відпрацювання враховуються при 

визначенні середнього балу поточної успішності. 

 

Формою поточного контролю знань є підготовка проекту на важливу 

суспільно-політичну тему, яка розв’язує проблеми демократії. Такий проект 

презентується і оцінюється у 30 балів. Есе на тему важливості впровадження 

принципів демократії в Україні виконується у письмовій формі і може бути 

оцінене максимально у 20 балів. Студент, який не виконав завдання або виконав 

його незадовільно зобов’язаний повторно його виконати. 

Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для 

студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності та 

оцінки за презентований проект та есе.  

 

 

 



10 
 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

поточна 

успішність 
модуль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 
Т 1-8 Т. 1-8 

100 Т5 Т6 Т6 Т7 

 50 50 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

оцінка в балах оцінка ECTS визначення 
екзаменаційна 

оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
Добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових 

актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування 

набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу 

джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну 

але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 

не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка 

міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись 

не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 
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51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

юридичною літературою з дисципліни. 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кобрин В.С., Чорненький В.С. Робоча програма навчальної дисципліни 

«Демократія: від теорії до практики» для студентів за галуззю знань 08 «Право», 

спеціальністю 081 «Право» у межах освітньо-професійної програми ОС Бакалавр, 

2018. – 16 с. 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ПРАВОВІ АКТИ 

1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами). 

2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170 (зі змінами). 

3. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 

586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190 (зі змінами). 

4. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 

141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 78 (зі змінами). 

5. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 

05.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91 (зі 

змінами). 

6. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 

17.06.2014 № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167. 

7. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 37–38. Ст. 366 (зі змінами). 

8. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини»., 1998. – (Відомості Верховної Ради України (ВВР)). – С. 99. 

9. Переглянута Європейська хартія про участь молоді в громадському 

житті на місцевому і регіональному рівні. Конгрес місцевих та регіональних влад 

Європи, 12 травня 2003 р. URL : http://humanrightsinukraine.org.ua/wp-

content/uploads/2015/10/eu_charter _ukr.pdf 

10. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

11. Закон України «Про громадські об'єднання» [Електронний ресурс] // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. 
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12. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний 

пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII 

(2148-08) від 19.10.73) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 

13. Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 

"Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики" [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF. 

14. Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та 

освіти з прав людини – Київ: Основа, 2017. – 44 с. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, 

МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ 

15. Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень конвенції ООН 

про права дитини 2002-2008. К., 2009. 90 с. (Підготовлено громадськими 

організаціями України). [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: 

https://www.unicef.org/ukraine/report-ukr.pdf. 

16. Бориславська О.М. Європейська модель конституціоналізму: системно-

аксіологічний аналіз: монографія. Харків: Право, 2018.  384 с. 

17. Борислваська О.М., Різник С.В. Організація державної влади в 

сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. Львів: ПАІС, 2013. 456 с. 
18. Гиря Г.В. «Кольорові революції» їх сутність та вплив на еволюцію 

політичних систем на прикладі України та Грузії // http://visnyk-

psp.kpi.ua/article/view/32227/28896 

19. Дарендорф Ральф. После 1989: Мораль, революция и гражданское 

общество. Размышления о революции в Європе. М.: Ad Marginem. 1998. 272 с. 

20. Демократія: від теорії до практики / Г. Берроуз, І. Совсун, С. Буров та 

ін.. Київ, 2018. 

21. Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним 

Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська 

Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом 

Запорізьким з повною згодою з обох сторін [Електронний ресурс]. Режим доступу 

до ресурсу: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html. 

22. Жінки в добу змін, 1989-2009: Польща, Чеська республіка, Словаччина, 

Східна Німеччина та Україна // https://ua.boell.org/sites/default/files/women-in-

times-of-change-www.pdf 

23. Карпенко О. В. 13. Механізми формування та реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики в Україні : дис. докт. держ. упр. : 25.00.02 / 

Карпенко О. В. К., 2016. 466 с. 

24. Кобрин В. Конституційно-правовий статус глав урядів країн ЄС з 

монархічною формою правління / В.С. Кобрин // Електронне наукове видання 

«Порівняльно-аналітичне право». 2013. № 2. С. 87 – 91. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2013/ Kobryn.pdf 
25. Кобрин В. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра 

Королівства Нідерланди: загальна характеристика. Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної 

http://www.pap.in.ua/2_2013/%20Kobryn.pdf
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конференції. 8-9 лютого 2010 р. Львів : Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 106 – 107. 
26. Кобрин В. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Японії. 

Вісник Львівського університету. Сер. юрид. 2011. Вип. 54. С. 133 – 138. 
27. Кобрин В. С. Європейська та євроатлантична інтеграція України: 

проблеми, здобутки та напрямки вдосконалення. Правові засади європейської та 

євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: матеріали 

учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 31 жовтня 2017 року). 

Львів: ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2017. С. 135 – 139. 
28. Кобрин В. С. Конституційно-правове регулювання статусу глав урядів 

держав Вишеградської групи. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 61 – 

64. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3_2017/17.pdf  
29. Кобрин В. С. Окремі проблеми політичної корупції на місцевому рівні 

організації та діяльності публічної влади. Актуальні проблеми запобігання 

корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 

квітня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 88–90. 
30. Кобрин В. С. Особливості конституційного регулювання статусу глави 

уряду у змішаних європейських республіках. Вісник національного університету 

«Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2015. № 824. С. 144 – 150. 
31. Кобрин В. С. Проблеми практичного функціонування інституту 

контрасигнування актів глави держави в Україні. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 200 – 

205. 
32. Кобрин В. С. Проблеми реформування та вдосконалення 

конституційно-правових механізмів взаємовідносин органів публічної влади в 

Україні. Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід 

: Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 

2016 року). Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 135 – 140.  
33. Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теорія. М.: 

Издательство «Весь Мир», 2003. 784 с. 

34. Куницька Ганна. Протестна активність як складова політичної участі 

http://social-science.com.ua/article/285 

35. Почепцов Г.Г. Віртуальні революції: використання віртуальних об’єктів 

при зміні влади. Політичний менеджмент. 2004. № 4 (7). C. 10-22. 

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=443  

36. Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в 

Україні: історичний досвід і виклики сучасності: наукова записка / Горбатенко 

В.П. (кер. авт. кол.), Кресіна І.О., Кукуруз О.В., Тимощук В.П., Стрєльцова О.В., 
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Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua   

 

Президент України 

https://www.president.gov.ua 

 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua  

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

http://ombudsman.gov.ua 

 

Конституційний Суд України 

http://www.ccu.gov.ua  

 

Верховний Суд 

https://supreme.court.gov.ua/supreme  

 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine  

 

Представництво Ради Європи в Україні  

http://www.coe.kiev.ua  

 

Рада Європи  

http://hub.coe.int 

 

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) 

https://www.ifes.org/ukraine 


