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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Проголошення у 1991 р. суверенітету та незалежності України 
ознаменувало появу на міжнародній арені нової держави — суб’єкта 
міжнародного права, держави, яка звільнилася від тоталітарних 
кайданів Радянського Союзу та стала на шлях побудови і розвитку 
демокра тичного суспільства й правової держави.

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. надало но
вий імпульс для розвитку демократичних інститутів та побудови 
правової держави. Конституція України за своїм змістом є однією з 
найдемокра тичніших конституцій сучасного світу. У ній проголоше
но основні демократичні принципи: верховен ство права (ст. 8, 19); 
найвища цінність — людина, її життя, здоров’я, честь та гідність  
(ч. 1 ст. 3) та ін. Дру гий розділ Конституції присвячений правам, сво
бодам та обов’язкам громадян. При цьому із 48 ста тей, присвячених 
правам людини та громадянина, 37 стосуються особистих прав та сво
бод, і лише 4 статті Конституції закріплюють обов’язки.

Усе це дає підстави стверджувати, що Конституція України 1996 р. 
є справді демократичною. Однак у сфері конституційного права існує 
таке поняття, як роз біжність між юридичною та фактичною консти
туцією. У юридичній конституції закріплено та проголошено, належ
ний з погляду законодавця, стан регулювання правовідносин у сус
пільстві, тоді як фактична конституція є показником реального стану 
таких правовідносин. Звичайно, фактична та юридична конституції у 
практиці тієї чи іншої країни можуть збігатися чи різнитися — залеж
но від відповідності конституційних норм практиці життя. 

Шлях України до справжньої демократії виявився дуже нелег
ким і складним через низку чинників суб’єктив ного характеру. Слід 
зауважити, що попередній режим не зробив необхідних кроків для 
реалізації на практиці демократичних принципів. Влада не завжди 
здійсню вала політику в інтересах більшості суспільства, ігно рувала 
вимоги конструктивної опозиції. Практично реалізувалися інтереси 
вузької групи осіб, насамперед представників великого монополіс
тичного капіталу, який тісно зростався з державною владою у центрі 
та на місцях. За таких умов говорити про розвиток де мократії, право
вої держави, рівність усіх перед зако ном (ст. 24 Конституції України), 
дотримання консти туційних прав та свобод неможливо.

Однак завдяки революційним подіям, що відбулися наприкінці 
2004. — на початку 2005 р., у країні фак тично вперше за роки неза
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лежності склалися належні умови для створення справді демокра
тичного політич ного режиму, демократизації суспільного життя, 
забез печення прав та свобод у повному обсязі.

Права та свободи, а також гарантії їх забезпечення і захисту мо
жуть реально здійснюватися тільки за умов наявності високої право
вої культури населення. Звісно, студентполітолог під час здобуття 
вищої ос віти повинен мати теоретичні уявлення про сутність де
мократії, її еволюцію та сучасні кон цепції побудови демократичного 
суспільства, сутність і зміст прав та свобод індивіда, способи їх юри
дичної фіксації, шляхи втілення у життя, механізми та гарантії забез
печення в умовах суспільних змін в Україні.

Цей курс є міжгалузевою навчальною дисципліною, яка спрямо
вана на те, щоб узагальнити дані про устрій сучасної демократичної 
держави та забезпечити права і свободи громадян. З цього виплива
ють предмет, метод та специфічні методи дослідження.

Самостійна робота над навчальним матеріалом є індивідуальним 
видом роботи на семінарах, конференціях, передбачає виконання 
практичних завдань та контрольних робіт. Вона здійснюється від
повідно до навчальних планів, навчальної і робочої програм з курсу.

Мета курсу — поглибити знання з історії та теорії демократії, 
ознайомити студентів із сучасними методами наукового аналізу де
мократичних процесів, що відбуваються в Україні та поза її межами, 
надати базові знання з питань демократії, методології та методики 
її аналізу, технологій застосування знань у практичнополітичній 
діяльності.

Для досяг нення цієї мети студент повинен:
уміти:
• розкрити поняття демократії та демократичних інституцій в іс

торичному значенні;
• висвітлити сучасне розуміння демократії як голов ної цінності 

суспільства в умовах трансформації та су спільнополітичних 
змін;

• розкрити основні напрями реформування право вої системи, по
будови та принципів діяльності право охоронних органів;

• проаналізувати головні чинники забезпечення та реалізації у 
повному обсязі прав та свобод, які юридично зафіксовані в Кон
ституції та інших нормативноправових актах України;

• дати визначення демократичних інституцій сучас ної держави та 
відобразити місце і роль правоохорон них органів у їх системі.
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Завданням самостійної роботи студентів є:
• забезпечення фундаментальної загальноосвітньої та практичної 

підготовки студентів;
• засвоєння методів самостійного вивчення навчального матеріа

лу, технологій і навичок пошуку інформації та знання;
•  підвищення ефективності навчального процесу за допомогою 

організації позааудиторного навчання відповідно до особистих 
здібностей кожного студента;

• оволодіння студентами культурою розумової праці, вмінням 
орієнтуватися в потоці наукової інформації, розвиток незалеж
ності мислення, формування власної точки зору запитань, що 
вивчаються.

Ефективність самоосвіти, яка є одним з основних методів нав
чання студентів, визначається постійністю, послідовністю і наполег
ливістю в роботі з навчальним матеріалом, здійсненням самоконтро
лю, систематичністю занять, умінням поєднати практичні навички з 
теорією.

Самостійна робота студентів деннної форми навчання починаєть
ся після вступної лекції, на якій викладач дає основні рекомендації 
щодо методики самостійного опанування курсом “Історія і теорія де
мократії”. 

Завдання  курсу  —  доповнити та розширити знання з основних 
проблем демократичної теорії, закономірностей розвитку демокра
тичної сфери суспільства, функціонування політичних інститутів, 
місця і ролі особистості у формуванні демократичних процесів, на
дати студентам загальні, конкретні та практичні знання у сфері де
мократії, що необхідні для роботи в галузі дипломатії та міжнародних 
відносин.

Основними формами самостійної роботи є:
• робота з підручниками та посібниками;
•  робота з науковою літературою;
• самостійне вивчення окремих тем і питань до семінарських та 

практичних занять на основі навчальної, монографічної літера
тури, документів, матеріалів, періодичних видань;

• підготовка реферату;
• підготовка до аудиторної контрольної роботи; 
• підготовка до консультації з викладачем;
• підготовка до заліку та екзамену.
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Робота з літературою
Студентові варто одночасно опрацьовувати 2—3 підручники. 
У списку рекомендованої літератури з кожної теми курсу подано 

монографії і статті вітчизняних учених та політологів близького й да
лекого зарубіжжя. Звичайно, при підготовці не обов’язково обмежу
ватись цим списком.

Перш ніж розпочати вивчення монографії чи статті, рекомен
дується познайомитись з відповідним розділом підручника, щоб мати 
загальне уявлення про досліджувану проблему. Працюючи з моногра
фією, доцільно найцікавіші факти, судження й висновки занотувати, 
обов’язково посилаючись на автора.

Якщо в науковій літературі зустрілась незрозуміла дефініція, 
обов’язково треба звернутися до відповідних словників чи довідни
ків. 

Екзамени та заліки є підсумковими формами контролю знань сту
дентів, які зазвичай проводяться у письмовій формі.

ТемАТИчНИй  ПЛАН  
дисципліни 

“ІСТОрІЯ  І  ТеОрІЯ  демОКрАТІї”
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Змістовий модуль І. Предмет, 
метод, проблематика, завдан-
ня дослідження історії і теорії 
демократії, її місце в системі 
наук

6 4 У

1 Предмет, метод та завдання 
дослідження історії і теорії 
демократії, її місце в системі 
наук

2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Історія становлення та розвит

ку ідей демократії: класичні, 
модерні та постмодерні теорії

2 2 2 У

3 Демократичні зміни в кон
тексті різних парадигмальних 
вимірів

2 2

Змістовий модуль ІІ. Демок-
ратія в просторово-часовому 
вимірі: засоби ідентифікації

8 6 6 У

4 Демократичні засади соціо
творчого процесу

2 2 2 У

5 Основні теоретичні моделі 
демократії

2 2 2 У

6  “Теорія хвиль” як парадигма 
дослідження процесу демокра
тичних змін

2 2

7 Сутність й особливості су
часної хвилі демократизації 
українського суспільства

2 2

Змістовий модуль ІІІ. Спря-
мованість демократичних 
перетворень

4 4 4 У

8  Інтернеткомунікація й 
демократія: нові виклики. 
Концепції “електронної демок
ратії” й “електронного уряду”

2 2 2 У

9 Україна в глобалізованому 
світі: виклики, ризики і небез
пеки демократії

2 2 2 У

Форми контролю: 
усне опитування — У;
контрольні роботи — КР;
перевірка конспектів — ПК;
перевірка завдань для самостійної роботи — СР;
тестування — Т;
колоквіум — К;
залік — З та ін.
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ЗмІСТ  САмОСТІйНОї  рОБОТИ  
з дисципліни 

“ІСТОрІЯ  І  ТеОрІЯ  демОКрАТІї”

Змістовий модуль І.   Предмет, метод, проблематика, завдання 
дослідження історії і теорії демократії, її 
місце в системі наук

Тема 1. Предмет, метод та завдання дослідження історії  
і теорії демократії, її місце в системі наук

1. Поняття про об’єкт, предмет та завдання дослідження. 
2. Поняття і категорії історії й теорії демократії. 
3. Методологія та періодизація історії й теорії демократії. 
4. Взаємодія історії й теорії демократії з іншими науками. 

Література [6; 9; 12; 15; 25; 32; 36; 80; 97;  
99; 116; 117; 156; 163; 184; 214]

Готуючись до першого питання, студент має з’ясувати та розкрити 
сутність об’єкта, предмета та завдань дослідження курсу. 

Друге питання вимагає зосередження уваги на ключових термінах 
курсу, зокрема визначеннях, типологізації та класифікації основних 
понять.

При вивченні третього питання студент має з’ясувати методоло
гічні підходи й виокремити основні етапи процесу розвитку історії й 
теорії демократії. 

Четверте питання передбачає з’ясування місця та ролі історії й 
теорії демократії як науки і навчальної дисципліни в системі соціогу
манітарного знання, в тому числі й політологічного. 

Теми рефератів
1. Предмет, метод, завдання дослідження історії і теорії демократії, 

її місце у системі наук. 
2. Сутність поняття “демократія”. Основні типи визначень демок

ратії.
3. Демократія в просторовочасовому вимірі: засоби ідентифіка

ції.
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Питання і завдання для самоконтролю
1. Визначте сутність об’єкта, предмета та завдання дослідження 

курсу.
2. З’ясуйте сутність ключових термінів курсу, дайте їм визначен

ня, зробіть спробу їх типологізувати та класифікувати (за од
ним чи кількома критеріями).

3. Розкрийте зміст поняття “методологія” та, відповідно до його 
сутності, виокремте основні етапи процесу розвитку історії й 
теорії демократії як науки. 

4. Згідно з вашим розумінням предмета науки історії і теорії де
мократії визначте її місце в системі соціогуманітарного знання. 

Тема 2. Історія становлення та розвитку ідей демократії: 
класичні, модерні та постмодерні теорії

1. Політикофілософські погляди античних мислителів. Учення 
Платона, Аристотеля, Цицерона.

2. Політична філософія доби середньовіччя. Теорії Т. Мора,  
Т. Кампанелли, Н. Макіавеллі.

3. Ідеї демократичного розвитку доби буржуазних революцій. 
Учення Бьорка, Дж. Локка, Т. Гоббса, А. де Токвіля.

4. Основні ідеї демократії в ХХ — на початку ХХІ ст.: класичні, 
модерні та постмодерні виміри. 

Література [3; 5; 15; 36; 49; 50; 56; 60; 69;  
76; 94; 97; 98; 142; 165; 191; 208]

Готуючись до першого питання, студент має усвідомити процес за
родження ідей демократії, їх сутність в ученнях Платона, Аристотеля, 
Цицерона.

Друге питання вимагає зупинитися на основних поняттях, запро
понованих філософами доби середньовіччя: Т. Мором, Т. Кампанел
лою, Н. Макіавеллі.

При вивченні третього питання студент має зосередити увагу на 
ідеях демократії, що були викликані до життя добою буржуазних ре
волюцій ХVIII ст. і знайшли втілення в науковій діяльності Бьорка, 
Дж. Локка, Т. Гоббса, А. де Токвіля.

Четверте питання передбачає спроможність студента інтерпрету
вати сутність “демократії” в класичному, модерному (позиціонування 
суб’єкта політичної діяльності) та постмодерному (конструювання 
соціального простору) вимірах. 
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Теми рефератів
1. Еволюція поняття “демократія” в історії політичної думки.
2. Особливості сучасного прочитання терміна “демократія” (мо

дерний і постмодерний виміри). 

Питання і завдання для самоконтролю
1. З’ясуйте особливості змісту поняття “демократія” на різних ета

пах розвитку людства.
2. Ознайомтеся із законодавчою та правовою базою, що регулює 

сферу демократичного розвитку.
3. Дайте характеристику основним поняттям процесу демокра

тичної діяльності в її модерному і постмодерному вимірах.
4. Проаналізуйте політику уряду України щодо забезпечення про

цесу демократичного розвитку України.

Тема 3. демократичні зміни в контексті різних 
парадигмальних вимірів

1. Суб’єктоб’єктні відносини демократичного процесу. Основні 
актори демократичного процесу.

2. Поняття про основні виміри (формаційний та цивілізаційний) 
політичного простору та політичного часу. 

3. Загальнолюдське і класове в демократії, проблема їх співвідно
шення.

Література: [6; 12; 17; 24; 30; 36; 73; 76; 81; 84;  
85; 88; 99; 107; 116; 123; 136; 142; 172; 218]

При вивченні першого питання студент має з’ясувати сутність 
демократичного процесу як суб’єктоб’єктних відносин (держава, ор
гани державної влади, партії, блоки, політичні лідери тощо), їх діяль
ності як акторів. 

Розглядаючи друге питання, слід зупинитися на визначенні особ
ливостей формаційного та цивілізаційного виміру політичного про
стору та політичного часу. 

Третє питання вимагає від студента спроможності виокремити в 
демократичних процесах його загальнолюдського та класового зміс
ту, зокрема того, що зумовлюється національними особливостями де
мократичного розвитку. 
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Теми рефератів
1. Основні актори сучасного демократичного процесу: загальне й 

особливе.
2. Особливості формаційного та цивілізаційного прочитання (ін

терпретації) сутності демократичного процесу.
3. Регіональні виміри демократії.

Питання і завдання для самоконтролю
1. Особливості з’ясування спрямованості процесу демократичних 

змін у світлі різних парадигм: структурнофункціонального 
аналізу, марксизму, конфліктології та акціоналізму.

2. Демократія як результат і процес: загальне й особливе. 
3. Поняття про суб’єкти демократичного розвитку та спрямо

ваність процесу соціальних змін. 

Змістовий модуль ІІ.  Демократія в просторово-часовому 
вимірі: засоби ідентифікації

Тема 4. демократичні засади соціотворчого процесу
1. Категорії “простору” і “часу” в сучасній теорії демократичного 

процесу: субстанційний та реляційний підходи. Формаційний 
та цивілізаційний виміри демократичного процесу.

2. Поняття про політичний час демократії, локальні просторово
часові межі демократії та загальносвітовий просторовочасовий 
демократичний процес. 

3. Основні актори демократичного процесу. 
4. Демократичні засади соціотворчого процесу. Історичний досвід 

демократизації.
Література: [20; 24; 36; 37; 47; 78; 94; 99;  

123; 136; 142; 157;177; 198]
Розглядаючи перше питання, студент має з’ясувати сутність суб

станційного та реляційного підходів до категорії “простору” і “часу” в 
сучасній теорії демократичного процесу. 

Друге питання має методологічний характер і вимагає від студен
та з’ясування сутності основний понять теми: “політичний час де
мократії”, “локальні просторовочасові межі демократії” та “світовий 
просторовочасовий демократичний процес”. 
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При вивченні третього питання слід зупинитися на характеристи
ці основних акторів демократичного процесу. 

Четверте питання передбачає з’ясування історичного досвіду де
мократизації як зарубіжного, так і вітчизняного.

Теми рефератів
1. Складові демократичного процесу.
2. Емпіричні показники демократії.
3. Історичний досвід демократії в Україні.
4. Західний досвід демократії і можливі форми його запозичення.

Питання і завдання для самоконтролю
 1. Визначте рівень і характер загроз для демократії таких політич

них режимів: 
а) є політичне громадянство, справедливий правопорядок і 

ефективне судочинство, права особи захищені, еквівалентна 
матеріальна винагорода, високий рівень споживання, значна 
політична активність основної маси населення, розвинене міс
цеве самоврядування. Відсутня політична система (впорядко
вана сукупність конкуруючих політичних партій), немає роз
поділу влад, слабкий парламент;

б) є розподіл влад, конституційний суд, існує виборність керів
них органів і персоналій, розгалужена політична система. Не
має чітко виписаних законів, судочинство здійснюється за 
принципом узаконених прецедентів;

в) є відповідальний керівний і організований протестуючий 
клас, права особи, законність і порядок. Немає вільних засобів 
масової інформації, розвиненої індивідуальності;

г) є розподіл влад, конституційний суд, політичне громадян
ство, права особи, незалежні ЗМІ, політична система. Немає 
самоорганізованих територіальних громад, місцевого самовря
дування, виробничої демократії, профспілок.

Тема 5. Основні теоретичні моделі демократії
1. Поняття про основні теоретичні моделі демократії.
2. Сутність основних моделей демократії. Моделі державного уст

рою країн західної демократії
Література [39; 42; 60; 65; 71; 87; 94; 99; 111;  

136; 142; 153;157; 176; 201; 211]
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При вивченні першого питання студент має з’ясувати типологію 
основних моделей демократії (класичної, республіканізму, проектив
ної демократії, змагального елітизму, плюралістичної моделі, парти
ципаторної демократії, легальної демократії тощо). 

Розглядаючи друге питання, слід зупинитися на сутнісних харак
теристиках зазначених моделей демократії та з’ясувати їх зв’язок з 
державним устроєм країн західної демократії. 

Теми рефератів
1. Типологія основних моделей сучасної демократії. 
2. Демократичний вимір державного устрою країн західної демок

ратії: порівняльний аналіз. 

Питання і завдання для самоконтролю
1. Розкрийте зміст і значення поняття “модель сучасної демок

ратії”. Назвіть підходи щодо тлумачення сутності демократії.
2. Назвіть дисципліни, що вивчають проблеми демократії та пока

жіть особливості їх висвітлення.
3. Схарактеризуйте типологію основних типів демократії (від

повідно до за пропонованих критеріїв).

Тема 6. “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу 
демократичних змін

1. Поняття “хвиля демократизації”, його сутність та періодизація.
2. Поняття про інверсивні процеси в теорії демократії. 

Література: [32; 35; 37; 40; 99; 103; 116; 136; 189; 190; 202]

Розглядаючи перше питання, студенти мають з’ясувати сутність 
поняття “хвиля демократизації”, його теоретикоевристичний потен
ціал, зокрема як засіб періодизації процесу демократичного розвит
ку. 

Друге запитання вимагає від студента з’ясування сутності т. зв. 
“відкату демократичного процесу”, що пов’язується, насамперед, з 
можливими поразками демократичних сил, утвердженням тоталітар
них режимів, військовими переворотами тощо. 

Теми рефератів
1. Взаємозв’язок демократії, правової соціальної держави та гро

мадянського суспільства.
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2. Основні характеристики парламентської демократії.
3. Основні принципи функціонування президентської демократії.

Питання і завдання для самоконтролю
1. “Хвиля демократизації” як теоретикометодологічний кон

структ аналізу процесу демократичних змін.
2. Поняття про “припливи” і “відпливи” сучасного демократично

го процесу.
3. Транзитивний характер демократії в країнах пострадянського 

простору: загальне й особливе.

Тема 7. Сутність й особливості сучасної хвилі 
демократизації українського суспільства

1. Загальносвітовий демократичний процес й особливості його 
вияву в Україні. 

2. С. Хантінгтон про сутність та особливості третьої хвилі демок
ратичного процесу: український досвід. 

3. Д. Растоу про стадії становлення демократичного режиму, місце 
в ньому національної єдності: українські реалії. 

Література [23; 26; 28; 30; 32; 36; 37; 69; 85;  
99;105; 108; 116; 136;148; 182] 

При вивченні першого питання студент має з’ясувати сутнісні 
характеристики вияву світового демократичного процесу на теренах 
України, специфіку та особливості розгортання демократичних пере
творень. 

Розглядаючи друге питання, слід зупинитися на особливостях 
прояву т. зв. третьої хвилі демократичного процесу в Україні, зокре
ма, його мирному характері, компартійнобюрократичному впливові, 
збереженні ключових структур державної влади та місцевого само
врядування тощо. 

Третє питання вимагає від студента узагальнення українського 
досвіду демократичного розвитку, виокремлення його певних фаз, 
стадій відповідно до критеріальних вимог Д. Растоу. 

Теми рефератів
1. Особливості процесу демократичного розвитку України.
2. Основні етапи процесу демократичних змін в Україні та їх ха

рактеристика.
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Питання і завдання для самоконтролю
1. Сутність й особливості сучасної хвилі демократизації українсь

кого суспільства.
2. Україна в глобалізованому світі: виклики, ризики і небезпеки 

демократії.
3. Геополітичні фактори впливу на процеси демократичних змін в 

Україні.

Змістовий модуль ІІІ.  Спрямованість демократичних 
перетворень

Тема 8. Інтернет-комунікація й демократія: нові виклики. 
Концепції “електронної демократії” й “електронного 
уряду”

1. Сутність та критерії інформаційного суспільства, передумови 
його становлення та розвитку. 

2. Інтернет як комунікаційне середовище та чинник демократич
ного розвитку. 

3. “Електронна демократія” й “електронний уряд” як засоби віртуа
лізації процесу соціальних змін і демократизації суспільства. 

Література [4; 11; 31; 51; 52; 54; 63; 64; 66;  
69; 72; 99; 138; 179—181; 204] 

Перше питання передбачає необхідність з’ясування сутності та 
критеріальних вимірів інформаційного суспільства, особливості його 
становлення в Україні, зокрема в тій частині, що стосується вико
ристання новітніх технологій, у тому числі Інтернету.

Друге питання передбачає з’ясування сутності тієї обставини, 
що інформаційний простір України загалом сформовано відповідно 
до: а) основних проблем державотворення, завдань формування са
мостійної, суверенної держави; б) інтеграційних світових процесів, 
складовою яких постає Україна. Схарактеризуйте  типологію гло
балізації, індикатором якої постає Інтернет як всесвітня павутина: 
родову, племінну, етнічну, давньоімперську, монархічну, колоніальну, 
національну та інтернаціональну.

Третє питання вимагає з’ясування стадій становлення “електрон
ного уряду”, їх зв’язку з “електронною демократією” як засобу вірту
алізації процесу соціальних змін і демократизації суспільства, а та
кож формування мережних механізмів взаємодії громадян і органів 
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державної влади, державних і муніципальних структур. Цікавим є 
аналіз тенденції віртуалізації українського суспільства як засобу де
мократичного розвитку, стану та перспектив входження України до 
глобального інформаційного простору.

Теми рефератів
1. Інтернеткомунікація й демократія: нові виклики.
2. Етапи становлення національного інформаційного простору 

України.

Питання і завдання для самоконтролю
1. Назвіть та обґрунтуйте основні концепції “електронної демо

кратії” й “електронного уряду”.
2. Схарактеризуйте специфіку Інтернету як рекламного просто

ру.
3. Тенденції віртуалізації українського суспільства.

Тема 9. Україна в глобалізованому світі: виклики, ризики  
і небезпеки демократії

1. Демократія як соціальний простір планетарного впливу техно
генної цивілізації.

2. Виклики, ризики і небезпеки української демократії. 
3. Перспективи входження України до європейської та світової 

спільноти.
Література [2; 30; 32; 39; 76; 84; 93; 95; 98;  

104;123; 124;157; 175] 

Перше питання передбачає аналіз сутності терміна “глобалізація” 
як одного з ключових понять політичної науки. Як відомо, проблеми 
глобалізації ще в 60х роках XX ст. досліджувалися, насамперед у га
лузі екології, технологічних дисциплін, які з часом стали вживатися 
з такими термінами, як “модерн” і “постмодерн”, “постіндустріаль
на епоха”, “техноглобалізм”, “епоха інформаційної революції” тощо. 
Одним із перших соціологів, який використав цей термін був амери
канський дослідник Р. Робертсон. Він вивчав проблеми соціальної 
теорії, культури саме в контексті глобалізації. Тоді як питанням гло
бальної соціальної політики присвятили увагу, зокрема, британські 
вчені Б. Дікон, М. Халс та П. Стабс.
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Стосовно дослідження глобалізації як всепланетарної тенденції 
виокремлюють кілька підходів. В одних дослідженнях увага акцен
тується на економічних аспектах, в інших — на формуванні єдино
го інформаційного простору, проблемах культури, на питаннях, що 
пов’язуються з утвердженням загальносвітових стандартів людсько
го буття тощо.

У другому питанні, посилаючись на дослідження У. Бека, доціль
но з’ясувати сутність українського суспільства як суспільства ризику, 
пов’язаних з ним викликів, небезпек, страхів і жахів, насамперед тих, 
що постають у політичній сфері, розвитку й утвердженні демокра
тичних засад України.

Третє питання передбачає з’ясування об’єктивних і суб’єктивних 
передумов щодо перспектив входження України до європейського та 
світового простору насамперед у контексті міри спорідненості, взає
модоповнення загальносвітових і локальних тенденцій розвитку.

Теми рефератів
1. Глобалізація як історичний процес та етап розвитку людства.
2. Виклики, ризики та небезпеки сучасного українського суспіль

ства. 
3. Місце і роль політичної реклами в контексті розвитку телевізій

ної та відеореклами в Україні.

Питання і завдання для самоконтролю
1. Україна в глобалізованому світі: виклики, ризики і небезпека 

демократії.
2. Геополітичні фактори впливу на процеси демократичних змін в 

Україні.
3. Національні стратегії розвитку і глобалізація.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

 1.  Предмет, метод, завдання дослідження історії і теорії демократії, 
її місце в системі наук.

 2. Сутність поняття “демократія”. Основні типи визначень демок
ратії.

 3.  Демократія в просторовочасовому вимірі: засоби ідентифікації.
 4. Сутність демократії у вченнях Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо,  

Ш. Монтеск’є: загальне й особливе. 
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 5.  Історія становлення та розвитку ідей демократії: класичні теорії.
 6.  Історія становлення та розвитку ідей демократії: модерні теорії.
 7.  Історія становлення та розвитку ідей демократії: постмодерні тео

рії.
 8. Демократія як соціальний потенціал і ресурс процесу соціальних 

змін.
 9. Основи демократичного процесу.
 10. Принципи й інститути демократії.
 11. Критерії розвитку демократії.
 12. Політична відповідальність: сутність та функції.
 13. Життєвотворчий потенціал демократії.
 14. Базові конституційні принципи демократії.
 15. Системотворчий та самоорганізаційний потенціал демократії.
 16. Основні етапи еволюції теорій демократії.
 17. Демократичні засади соціотворчого процесу. 
 18. Позитивний зміст поняття демократії (Монтеск’є, Гоббс, Локк, 

Руссо, Кант).
 19. Експансіоністський потенціал демократії.
 20. Співвідношення демократії та свободи. Цінність політичної сво

боди.
 21. Основні теоретичні моделі демократії
 22. Соціалістична концепція демократії К. Маркса.
 23. Сутність інституційного підходу до визначення демократії.
 24. Експертні оцінки як метод вимірювання демократії.
 25. Соціологічний підхід до вимірювання демократії.
 26. Поясніть сутність твердження: демократія — це баланс групових 

інтересів.
 27. Роль мас у сучасних демократіях.
 28. Сутність правової держави.
 29. Взаємозв’язок демократії, правової соціальної держави та грома

дянського суспільства.
 30. Основні характеристики парламентської демократії.
 31. Основні принципи функціонування президентської демократії.
 32. Переваги і недоліки президентської владної моделі в умовах 

нестійких демократій. 
 33. Соціокультурні чинники демократизації. 
 34. Основні тенденції розвитку сучасних демократій. 
 35.  “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу демократич

них змін.
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 36.  Інтернеткомунікація й демократія: нові виклики.
 37.  Концепції “електронної демократії” й “електронного уряду”.
 38. Істотні характеристики латиноамериканської моделі демократи

зації.
 39. Особливості китайського шляху демократизації.
 40. Загальні та специфічні ознаки постсоціалістичної моделі полі

тичної модернізації.
 41. Особливості процесу демократизації в Україні.
 42. Сутність й особливості сучасної хвилі демократизації українсь

кого суспільства.
 43. Проблеми громадянського суспільства в сучасній Україні.
 44. Концепція громадянського суспільства: класика і сучасні інтер

претації.
 45. Ознаки громадянського цивільного суспільства і його різновиди: 

світовий досвід.
 46. Толерантність як принцип громадянського цивільного суспіль

ства.
 47. Передумови і фактори формування громадянського суспільства в 

Україні.
 48. Індивід і громадянське суспільство.
 49. Держава і громадянське суспільство.
 50. Роль громадських організацій, профспілок і політичних партій у 

формуванні громадянського суспільства.
 51. Становлення громадянського суспільства і “групи інтересів”.
 52. Громадянське суспільство і перспективи демократії.
 53. Громадянська культура і стабільність демократії.
 54. Особливості комплексного соціологічного вимірювання демок

ратії в Україні.
 55. Вимірювання української демократизації в динаміці.
 56. Специфіка соціологічного підходу у вивченні де мократії.
 57. Соціологічні методи вивчення стану де мократії.
 58.  Україна в глобалізованому світі: виклики, ризики і небезпеки де

мократії.
 59. Геополітичні фактори впливу на процеси демократичних змін в 

Україні.
 60. Демократизація і глобалізація.
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