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Вивчення навчальної дисципліни «Основи демократії» спрямовано на 

забезпечення всебічної підготовки студентів, формування навички 

застосовувати демократичні принципи у громадянській активності та у 

професійній діяльності. Дисципліна розглядається як своєрідний інтегрований 

курс і є складовою загальної структури блоку гуманітарних дисциплін, до якого 

належать філософія, політологія, соціологія. Навчальний курс «Основи 

демократії» спрямований на висвітлення найбільш актуальних проблем 

становлення і розвитку демократичного ладу.  

Предметом курсу «Основи демократії» є дослідження історичного 

розвитку демократії та її інститутів, ролі цих інститутів, принципів та традицій 

в політиці. 

Мета вивчення даної дисципліни:  

 сформувати систему знань про демократію та її роль у розвитку 

сучасного суспільства;  

 поширити знання про демократію й шляхи втілення її фундаментальних 

цінностей;   

 сформувати мотивацію до засвоєння основних демократичних цінностей 

і принципів, їх застосування у практичній діяльності.   

Завдання дисципліни – ознайомити студентів з основними цінностями й 

проблемами демократії, сформувати навички адаптування позитивного 

світового досвіду до умов сучасного українського суспільства. 

Очікувані результати 

В результаті вивчення дисципліни «Основи демократії» студент повинен знати: 

 сутність та природу демократії як особливого суспільного феномену; 

  основні відмінності у підходах до трактування терміну «демократія»; 

  що таке пряма та представницька демократія;  

 принципи, концепції демократії;  

 особливості демократичних форм державного правління; 

  ознаки демократичного політичного режиму; 

  ознаки правової демократичної держави та проблеми становлення 

громадянського суспільства в Україні;  

 основні різновиди недемократичних режимів та особливості процесу 

переходу від тоталітаризму чи авторитаризму до демократії; 

  роль політичних партій як основного інституту демократичної політичної 

системи;  

 сутність та принципи сучасних демократичних виборів;  



 роль особи у демократичному суспільстві;  

 форми політичної участі громадян 

вміти:  

 порівнювати ознаки античної та сучасної демократії;  

 аналізувати основні сучасні концепції демократії; 

 характеризувати компоненти політичної системи, визначаючи їх роль для 

утвердження демократії у суспільстві; 

 орієнтуватись у проблемах становлення «ідеального громадянина» у 

демократичному режимі;  

 порівнювати демократичний, авторитарний та тоталітарний режими;  

 досліджувати особливості становлення та розвитку політичних партій як 

елементів демократичної політичної системи;  

 давати оцінку втіленню демократичних принципів виборів у різних 

державах;  

 застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі особливостей 

становлення демократії в Україні;  

 оцінювати рівень демократичності політичного режиму сучасної України. 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 3.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у 

практичній діяльності 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.  

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності 

та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції 

розвитку світової політики.  

ФК 2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні 

відносини.  



ФК 3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  

ФК 4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях.  

ФК 9. Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського 

Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них 

України. 

ФК 10. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

ФК 11. Здатність виробляти підходи до розв'язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої 

політики (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та 

синтез. 

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

отримання, обробки та презентації інформації.  

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок та середа з 13 до 

14 год. 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (+380680520946) в 

робочі дні з 10 до 17 год. 

E-mail викладача: oksana_kundeus@ukr.net 

 


