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ВСТУП 

Анотація 

Метою вивчення дисципліни «Основи демократії» є детальне знайомство студентів з 

базовими поняттями науки про виникнення і розвиток демократії її інститутів, форм і 

традицій, формування на їх основі політичної культури як важливої складової частини 

гуманітарної підготовки майбутніх фахівців. 

Дисципліна «Основи демократії» пропонує студентам до вивчення наступні питання: 

сутність демократії та її основні характеристики; історична ретроспектива розвитку 

демократії; зміст сучасних теорій демократії; форми політичної демократії в Україні і світі; 

умови формування громадянського суспільства в Україні та місце особистості в цьому 

процесі, проблеми майбутнього демократії в Україні, демократичні трансформації в 

сучасному світі. 

Навчальний курс «Основи демократії» збагачує студентів знаннями з основ демократії; 

сприяє виробленню у студентів навичок самостійного і неупередженого аналізу соціально-

політичних процесів в умовах становлення громадянського суспільства в Україні, 

демократичних інститутів і традиції і, як результат, формуванню у студентської молоді засад 

демократичного типу політичної культури.  

Ключові слова: особистість, демократія, держава, політична влада, політичний режим, 

форма правління, політична культура, правова держава, громадянське суспільство. 

Abstract 

The purpose of studying the discipline "Fundamentals of Democracy" is a detailed acquaintance 

of students with the basic concepts of science about the origin and development of democracy, its 

institutions, forms and traditions, the formation of political culture as an important part of 

humanitarian training of future professionals. 

The discipline "Fundamentals of Democracy" offers students the following questions: the 

essence of democracy and its main characteristics;  historical retrospective of democracy 

development;  the content of modern theories of democracy;  forms of political democracy in Ukraine 

and the world;  conditions for the formation of civil society in Ukraine and the place of the individual 

in this process, the problems of the future of democracy in Ukraine, democratic transformations in 

the modern world. 

The Basics of Democracy course enriches students with knowledge of the basics of democracy; 

contributes to the development of students' skills of independent and impartial analysis of socio-

political processes in the context of the formation of civil society in Ukraine, democratic institutions 

and traditions and, as a result, the formation of student youth principles democratic type of political 

culture. 

Key words: personality, democracy, state, political power, political regime, form of 

government, political culture, rule of law, civil society.  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

27 Транспорт 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й  3-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету  Спеціальність: 

271 Річковий та морський 

транспорт 

 

Спеціалізації: 

271.02 Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

 

Освітньої програми: 

Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

90 
15 год. 6 год. 

Семінарські 

15 год. 2 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 3. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ» є формування у 

студентів відповідно до освітньої програми таких компетентностей: 

• ЗК9. Цінування та повага мультикультурності. 

• ЗК15. 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. 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

В результаті опанування курсу студенти мають знати: 

• необхідні політологічні терміни, давати їм конкретну характеристику; 

• історичну ретроспективу розвитку демократії; 

• зміст сучасних теорії демократії; 

• форми політичної демократії в Україні і світі; 

• умови формування громадянського суспільства в Україні; 
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• проблеми майбутнього демократії в Україні. 

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

• розкрити зміст ключових понять кожної теми;  

• вільно і логічно розмірковувати над проблемами становлення демократичних 

інститутів в України; 

• скласти огляд публікацій з певної тематики, провести аналіз політичних фактів; 

• аргументувати та відстоювати свої погляди на політичні процеси та події; 

• скласти огляд бібліографії політичної та публіцистичної літератури з конкретної 

політичної тематики; 

• зробити кваліфікований коментар з повідомлень засобів масової інформації; 

• вести дискусію з політичних питань і проблем;  

• реферувати одну з тем курсу на основі новітньої літератури. 

Мати уяву: про різноманіття демократичних політичних інститутів в світі, демократичні 

і автократичні режими. 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Історична ретроспектива розвитку демократії та її сучасні теорії 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. 

1. Виникнення і зміст демократії.  

2. Критерії та принципи демократії.  

3. Особливості сучасної демократії.  

4. Політичні, економічні та соціокультурні передумови демократії.  

Література: [8]. 

Тема 2. Історична ретроспектива розвитку демократії. 

1. Сутність і форми первіснообщинної демократії. 

2. Особливості античної демократії.  

3. Доля демократії у середньовічній Європі. Християнське розуміння демократії.  

4. Еволюція концепції демократії Нового часу (Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є). 

5. Класична ліберальна демократія. 

Література: [3] https://stud.com.ua/129778/politologiya/politichna_istoriya_demokratiya; 

[6] https://stud.com.ua/17882/politologiya/persha_ideya_demokratiyi_istoriyi#288. 

Тема 3. Сучасні теорії демократії. 

1. Концепція ліберальної демократії: переваги та недоліки.  

2. Плюралістична теорія демократії.  

3. Елітарна теорія демократії.  

4. Партиципаторна (учасницька) теорія демократії.  

5. Ідентитарні концепції демократії. Соціалістична теорія демократії.  

6. Демократія як політичний режим. 

Література: [9]; [6] 

https://stud.com.ua/17884/politologiya/suchasne_rozuminnya_prirodi_kriteriyiv_demokratiyi; [2] 

https://stud.com.ua/42962/politologiya/teoriyi_demokratiyi#92.  

Змістовий модуль 2. Демократія та громадянське суспільство 

Тема 4. Форми політичної демократії. 

1. Ідея поділу державної влади: історія і політична практика. 

2. Реалізація принципу представницької демократії в діяльності державних органів 

влади. Українські традиції. 

3. Органи місцевого самоврядування в умовах сучасної демократії. Український досвід. 
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4. Вибори і референдум як форма прямої демократії. 

5. Моделі електронної демократії. 

Література: [9] стор. 58-79, 96-109; [14] 

https://stud.com.ua/36531/politologiya/modeli_demokratiyi_demokratichniy_rezhim#70. 

Тема 5. Людина і громадянин та демократичні політичні інститути в Україні. 

1. Поняття та загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина.  

2. Історичний розвиток прав і свобод людини і громадянина.  

3. Види прав і свобод людини і громадянина. Система прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина.  

5. Юридичні обов’язки людини і громадянина. 

6. Міжнародні стандарти прав людини 

Література: [9] стор. 121-146; [7] стор. 71-80. 

Тема 6. Громадянське суспільство як умова демократичного розвитку. 

1. Громадянське суспільство: суть, історія, сучасний стан.  

2. Основні засади, інституції та функції громадянського суспільства в Україні.  

3. Процеси посткомуністичних трансформацій демократії та громадянське суспільство.  

4. Становлення і розвиток громадянського суспільства в сучасній Україні 

Література: [9]; [6] 

https://stud.com.ua/17909/politologiya/druga_suchasna_demokratiya_usima_plyusami_minusami#

969; [13] http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25774/22-Rutar.pdf?sequence=1; 

[5] http://political-studies.com/?p=166. 

Тема 7. Демократизація і демократичний транзит. 

1. Процес трансформації недемократичних режимів у демократичні. 

2. Трансформація еліт і типи переходів. 

3. Порівняння траєкторії переходу до демократії в Польщі та Україні. 

4. Помаранчева революція і Революція гідності в Україні і їх вплив на процес переходу. 

5. Проблема вимірювання «демократичності» режимів і сучасний політичний режим в 

Україні. 

Література: [2] 

https://stud.com.ua/42968/politologiya/porivnyalniy_analiz_natsionalnih_modeley_demokratiyi#46 

Тема 8. Україна та світове демократичне майбутнє.  

1. Поширення та «якість» демократії в сучасному світі.  

2. Консолідовані, проміжні та псевдодемократії. 

3. Поняття, чинники та соціально-політичні наслідки глобалізації. 

4. Теорія та практика сучасних переходів до демократії. 

5. Україна та Європейський Союз у міжнародних відносинах. 

Література: [7] стор. 378-389; [8]. 

http://political-studies.com/?p=166
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Історична ретроспектива розвитку демократії та її сучасні теорії 

Тема 1. Предмет і завдання курсу 9 1 1 7 5 1 – 4 

Тема 2. Історична ретроспектива 

розвитку демократії 
10 2 2 6 6 – – 6 

Тема 3. Сучасні теорії демократії 11 2 2 7 19 2 1 16 

Разом за змістовим модулем 1 30 5 5 20 30 3 1 26 

Змістовий модуль 2. Демократія та громадянське суспільство 

Тема 4. Форми політичної демократії 12 2 2 8 16 – – 16 

Тема 5. Людина і громадянин та 

демократичні політичні інститути в 

Україні 

12 2 2 8 12 1 1 10 

Тема 6. Громадянське суспільство як 

умова демократичного розвитку 
12 2 2 8 11 1 ‒ 10 

Тема 7. Демократизація і демократичний 

транзит 
2 2 2 8 11 1 – 10 

Тема 8. Україна та світове демократичне 

майбутнє 
24 2 2 8 10 – – 10 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 10 40 60 3 1 56 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 15 60 90 6 2 82 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна 

форма 

1 Сутність демократії та методи її дослідження 1 ‒ 

2 Історична ретроспектива розвитку демократії 2 ‒ 

3 Сучасні теорії демократії 2 1 

4 Форми політичної демократії 2 ‒ 

5 Людина і громадянин та демократичні політичні 

інститути в Україні 
2 

1 

6 Громадянське суспільство як умова демократичного 

розвитку 
2 

‒ 

7 Демократизація і демократичний транзит 2 ‒ 

8 Україна та світове демократичне майбутнє 2 ‒ 

Разом 15 2 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 0,5 год-2 год. занять (на 1 лекцію); 

• підготовка до семінарських занять– 1-2 год/1 заняття; 
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• написання рефератів, есе, виконання домашньої контрольної роботи, перекладу, 

аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 

аркушів А4) – мінімум 14 -15 годин на 1 роботу; 

• складання словнику 8 -10 (для студентів заочної форми навчання) 

• підготовка до контрольних заходів – (10-12) год. на 1 захід. 
Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до лекцій 4 6 

2.  Підготовка до семінарів 8 2 

3.  Написання реферату та його презентація 14 15 

4.  Виконання індивідуальних завдань (написання 

есе, наукових статей і тез для науково-практичних 

конференцій) 

14 30 

5.  Складання словника ‒ 8 

6.  Підготовка до підсумкової модульної роботи 20 21 

 Разом 60 82 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати завдань для самостійної роботи, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді реферату (есе) та їх презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два теоретичні 

питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння теоретичним 

матеріалом з основ демократії. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

• модульна контрольна робота; 

• підготовка та публічний захист реферату; 

• іспит. 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок 

і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях. 
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Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Реферат Критерії оцінювання 

10-8 

Реферат, який має обсяг 20-25 або більше друкованих сторінок; проблема, яка в 

ньому розглядається, викладена повно, послідовно, обґрунтовано та теоретично 

правильно; зроблені логічні висновки та узагальнення, про аргументовані власні 

ставлення студента до альтернативних поглядів на певні питання; список 

використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним 

правилам оформлення бібліографії. 

7-4 

Реферат, який має обсяг 15-20 сторінок; тема реферату викладена досить повно, 

але є певні недоліки у логіці викладу, недостатньо використані фактичні та 

статистичні дані; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає 

сучасним правилам, але містить певні помилки. 

3-2 

Обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема 

розглядається поверхово; при написанні допущені неточності, або відсутня 

мінімально необхідна кількість висновків. Реферат містить зайвий матеріал, що 

не відповідає змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти її зміст; 

у бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки. 

1-0 

Тема реферату нерозкрита, текст реферату є повністю ідентичним тексту 

підручника чи конспекту або повністю ідентичним реферату іншого студента на 

таку ж тему; у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається 

не за сучасними правилами. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Виконання 

індивідуальних завдань 

(написання есе, 

наукових статей і тез для 

науково-практичних 

конференцій) 

Критерії оцінювання 

10-8 

Робота студента містить розгорнуте, повне та обґрунтоване 

викладення матеріалу, виявляє при цьому високі знання 

студентом усієї програми навчальної дисципліни; містить 

аналіз змістовного матеріалу; порівняння різних поглядів на 

проблему; самостійні висновки студента; логічно і граматично 

правильно викладена. 

7-4 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, 

однак вона є неповною, не містить усіх необхідних відомостей 

про предмет дослідження. 

3-2 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, 

однак вона не є аргументованою, наявні недоліки у розкритті 

змісту; свідчить про наявність прогалин у знаннях студента, 

викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить 

багато граматичних, грубих стилістичних помилок. 
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1-0 

студент не розкрив завдання або виконав його неправильно, не 

зміг висвітлити сутності питання, або допустив грубі змістовні 

помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх 

безсистемність та поверховість, незнання основних положень 

навчальної дисципліни. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки.  

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу  

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 Студент не дає відповіді.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 

 

Складання 

словника 

(для студентів 

заочної форми 

навчання) 

Критерії оцінювання 

10-8 60 термінів, які вірно структуровані по кожній темі дисципліни 

7-4 20-45 термінів з кожної теми дисципліни 

3-1 До 20 термінів, які не охоплюють всі теми програми 

0 

Студент не виконав завдання або склав словник із термінів, які не 

належать до категоріально-понятійного апарату дисципліни, що  

свідчить про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та 

поверховість, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Екзамен Критерії оцінювання 

35-40 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 
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30-34 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

25-33 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

16-24 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, 

студенту складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і 

процесів.  

6-15 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0-5 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 8х5 балів = 40 балів 2х5 балів = 10 балів 

Поточний модульний контроль 1х10 балів = 10 балів 2х10 балів = 20 балів 

Реферат 1х10 балів = 10 балів 1х10 балів = 10 балів 

Виконання індивідуальних 

завдань (написання есе, наукових 

статей і тез для науково-

практичних конференцій) 

‒ 1х10 балів=10 балів 

Складання словника ‒ 10 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5  – 

Т2 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т3 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК  10  10 

ЗМ2 Т4 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т5 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т6 Участь у семінарі 5  – 

Т7 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т8 Участь у семінарі 5  ‒ 

ПМК  ‒  10 

Реферат 10  10 

Виконання індивідуальних завдань 

(написання есе, наукових статей і тез для 

науково-практичних конференцій) 

‒ 

 

10 

Складання словника ‒  10 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 
40 

 
40 

Сума 100  100 
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