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Опис дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи демократії» є формування у здобувачів 

вищої освіти таких компетентностей: 
– здатність реалізовувати 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 та громадянина України; 

– здатність  характеризувати компоненти політичної системи, визначаючи їх роль для 
утвердження демократії у суспільстві; орієнтуватись у проблемах становлення «ідеального 
громадянина» у демократичному режимі; 

– здатність застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі особливостей становлення 
демократії в Україні, вміти оцінювати рівень демократичності політичного режиму сучасної 
України 

– здатність застосовувати знання з предмету «Основи демократії» для розуміння причинно-
наслідкових зв’язків розвитку демократизації суспільства й уміння їх використовувати в 
професійній діяльності. 

 
Навчальний контент 
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Назви  тем Результати навчання Завдання 

2 – 5 
Тема 1. Витоки та 
сутність демократії 

Базові знання про виникнення і зміст 
демократії, особливості сучасної демократії. 
Розуміти пастки, загрози й межі демократії 
та основні цінності сучасної демократії. 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

1 
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2 
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Тема 2. Економічні та 
соціокультурні 
передумови 
демократії 

Знати на відповідному рівні зовнішні та 
внутрішні, об’єктивні та суб’єктивні 
передумови демократії. Розуміти важливість 
громадянського суспільства та 
національного менталітету у становленні 
демократії. 

Тести, 
питання, 
кейси 

– – 5 

Тема 3. Елементи 
демократії в 
українській історичній 
традиції. 

Вміти використовувати сучасні теорії 
демократії, концепти та методи для 
інтерпретації та змістовного аналізу 
процесів демократизації в історичному 
контексті на місцевому, національному та 
міжнародному рівні. 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

2 – 5 

Тема 4.Сучасний 
процес 
демократизації та 
його особливості в 
Україні 

Мати базові знання щодо ключових 
принципів поширення демократії в 
сучасному світі, розуміти закономірності та 
особливості посткомуністичної 
трансформації, процесів лібералізації та 
демократизації в Україні 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

2 2 5 
Тема 5. Демократія в 
політичному житті 
сучасного світу 

Базові знання щодо ключових принципів 
демократії,  її форм (пряма та 
представницька), типи демократичних 
систем та способи їх формування 

Тести, 
питання, 
кейси 

– 2  5 

Тема 6. Громадська 
думка як інститут 
демократичного 
суспільства 

Розуміти проблеми інституціалізації 
громадської думки в Україні, мати базові 
знання з проблемних питань, що стосуються 
розвитку громадянського суспільства та 
громадської думки як суб’єкту соціального 
контролю 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 2 5 
Тема 7. Мас-медіа в 
демократичному 
суспільстві 

Вміти використовувати сучасні медійні 
технології впливу на аудиторію, розуміти 
концепції соціальної відповідальності преси 
та перспективи грромадянської 
журналістики 

Тести, 
питання, 
кейси 

–  – 5 

Тема 8. 
Громадянська 
культура і роль 
громадянина. 

Давати правильну оцінку окремим виявам 
громадянської культури, розуміти найбільш 
необхідні форми громадянської участі для 
зміцнення демократії 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

–  2 5 

Тема 9. Економічна 
та соціальна 
відповідальність 
демократичної 
держави 

Виявляти розуміння економічної та 
соціальної відповідальності демократичної 
держави, як форми організації суспільства,  
сукупності взаємопов’язаних установ і 
організацій, які здійснюють управління 
суспільством від імені народу 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 2 5 
Тема 10. Політичні 
партії в умовах 
демократії 

Розуміти загальне призначення політичних 
партій через визначення їхніх функцій у 
системі представницької демократії, а також 
ідеологічний чинник у діяльності політичних 
партій 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 2 5 
Тема 11. Вибори та 
демократія 

Знати становлення інституту виборів та їх 
сучасне застосування, сутність сучасних 
демократичних виборів та головні 
процедури виборчої кампанії 

Тести, 
питання, 
кейси 

–  2 5 
Тема 12. Гендерна 
політика за 
демократії 

Обґрунтовувати необхідність вивчення 
гендеру як історичної проблеми соціальної 
нерівності, порівнювати гендерну політику у 
світі та Україні 

Тести, 
питання, 
кейси 
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Літературні джерела 
1. Основи демократії: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / За заг. ред. А. 

Колодій; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект 
«Демократична освіта», Інститут вищої освіти. — К.: вид-во «Ай-Бі», 2002. — 684 с. 

2. Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. А.Ф. 
Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. — Львів: Астролябія, 2009. — 832 с. 

3. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. 
посібн. // О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В.Пашутін, І. Я. Тодоров., К.: Знання, 2006. - 215 
с. 

4. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем : навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. – 
Львів : Тріада плюс, 2004. – 528 с. 

5. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій 
І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра 
Василенка, 2017. - 179 с. 

6. Історія української суспільно–політичної думки: навч. посібник / Укл.: В. В. Морозов. – К.: 
Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. – 180 с. 

7. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного 
періоду. — Чернівці, 2007. 

8. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. — К.: Тандем, 1998. — 96 с. 
9. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний 

вимір. — Львів, 2004. 
10. Піча, В. М. Політологія: підручник для студ. вищ. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за 

заг. ред. В. М. Пічі. – 5–те вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія, 2017. – 304 с. 
 

Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт заборонені. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із керівником курсу.  
● Поточний контроль: Усне опитування в ході лекцій та семінарських занять, перевірка 
завдань (у тому числі самостійної роботи), оцінювання правильності вирішення тестових 
завдань.  

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-6)  усне опитування, тести, завдання 36 

Модуль 2 (теми 7-12) усне опитування, тести, завдання 36 

Підсумкове тестування по ЗМ 1  14 

Підсумкове тестування по ЗМ 2   14 

 
До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу: 

1) Навчальний контент (розширений план лекцій) 
2) Тематика та зміст семінарських робіт 
3) Завдання для модульного контролю  
4) Електронне навчання в системі MODLE 
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