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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Однією з глобальних тенденцій у сучасному світі є поступовий 
процес переходу багатьох держав Латинської Америки, Південної 
Європи та Південно-Східної Азії до так званої демократичної моделі 
розвитку. Як відомо, у кінці 80-х — початку 90-х років ХХ ст. на цей 
шлях стали й колишні країни соціалістичного блоку. Проте досить часто 
у повсякденному житті ми стикаємося з нерозумінням сутності 
демократії, коли демократичні процеси більшість населення сприймає 
як вседозволеність, розпущеність. А тому існує нагальна потреба 
професійного вивчення історії та теорії демократії, її основоположних 
принципів і форм існування. 

Запропонована програма дисципліни “Історія і теорія демократії” 
розрахована на 20 год лекцій, 16 год практичних занять та 18 год 
самостійної роботи.  

Мета вивчення дисципліни “Історія і теорія демократії” — глибше 
ознайомити студентів з особливостями глобальних світових процесів, 
характерними рисами і принципами діяльності розвинених демократій, 
окреслити основні напрямки сучасних демокра-тичних транзитів, а 
також розглянути специфіку демократизації у країнах Центрально-
Східної Європи (ЦСЄ), СНД і Балтії.  

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 
основними поняттями теорії демократії, з’ясувати основні принципи і 
складові демократичної держави, на прикладі розвинених демократій 
скласти уявлення про класичні моделі демократії. Враховуючи те, що 
процеси демократизації у постсоціалістичних державах є предметом 
постійних дискусій у політичній науці, студентам у ході практичних 
занять пропонується провести дискусію щодо оптимальності владної 
моделі для України. 

Після опанування дисципліни студенти мають скласти залік.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ІСТОРІЯ  І  ТЕОРІЯ  ДЕМОКРАТІЇ”  

№ 
п/п Назва теми 

1 Демократія як принцип політичної організації та життєдіяльності 
суспільства 

2 Стародавня та середньовічна моделі демократії 
3 Генеза уявлень про демократію. Класичні концепції демократії 
4 Новітні доктрини та різновиди демократії 
5 Правова соціальна держава — неодмінний атрибут  

демократичної держави  
6 Жорсткий розподіл влади 
7 Змішана система влади 
8 Перехід до демократії як закономірність сучасного суспільного 

розвитку. Передумови і шляхи демократизації 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ІСТОРІЯ  І  ТЕОРІЯ  ДЕМОКРАТІЇ”  

Тема  1 .  Демократія як принцип політичної організації  
та життєдіяльності суспільства 

Визначення поняття “демократія”. Ціннісні обгрунтування 
демократії. Демократія і свобода. Свобода як цінність. Цінність 
політичної свободи. Демократія, рівність, соціальна справедливість. 
Раціонально-утилітарні обгрунтування демократії. Системні 
обгрунтування демократії. Демократія — не універсальна цінність. 
Переваги демократії. 

Етимологічне визначення демократії. Нормативний підхід до 
демократії. Емпіричний підхід до демократії. “Поліархія”. Зв’язок 
нормативних і емпіричних дефініцій демократії. Загальна і соціально 
обмежена демократія. Охлократія. 

Література [6; 10; 14; 17; 21; 23; 25] 

Тема  2 .  Стародавня та середньовічна моделі демократії 

Первіснообщинна демократія. Виникнення афінської демократії. 
Народ і особистість. Роль середнього класу. Участь в управлінні. 
Деспотія більшості. Доля демократії після падіння Афін. Християн-ство 
і народовладдя. 

Література [2; 9; 10; 14; 17] 
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Тема  3 .  Генеза уявлень про демократію. Класичні концепції  
демократії 

Основні етапи становлення та розвитку теорії демократії. Концепції 
Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, К. Поппера, К. Яс-перса, 
М. Дюверже, Г. Лассуела. Марксистська концепція демократії. 

Література [2; 6; 10; 12; 14; 17; 23] 

Тема  4 .  Новітні доктрини та різновиди демократії 

Доктрина ліберальної демократії, її універсальність. Новітні 
концепції демократії. 

Демократія класичного лібералізму. Лібералізм як ідейна основа 
державного устрою. Найсуттєвіші риси ліберальної демократії. 
Недоліки ліберальної демократії. 

Колективістська демократія. “Соціалістична демократія”. Відмітні 
риси колективістської демократії. Уроки колективістських 
експериментів. Плебісцитарна партійна демократія. 

Плюралістична демократія. Особливості сучасної демократії. 
Плюралістична теорія демократії. Група як основний суб’єкт політики. 
Демократія як баланс групових інтересів. Спільні риси плюралістичних 
теорій демократії. Слабкості теорії та практики плюралістичної 
демократії. Елітарна демократія, концепція “демокра-тичного елітизму”. 

Роль мас у сучасних демократіях. Репрезентативна демократія. 
Партиципаторна демократія. 

Література [6; 9; 11; 14; 23; 25; 26; 28; 29]  

Тема  5 .  Правова соціальна держава — неодмінний атрибут  
демократичної держави  

Поняття “правова держава”. Основні характеристики правової 
держави. Громадянське суспільство. Соціальна держава. 
Співвідношення соціального і правового принципів. Тенденції розвитку 
сучасних демократій.  

Література [1; 11; 17; 18; 23; 26; 28; 29] 

Тема  6 .  Жорсткий розподіл влади 

Поняття жорсткого розподілу влади та його основні принципи. 
Практична реалізація ідеї жорсткого розподілу влади. 

Британська модель парламентської демократії. 
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Засади британського конституціоналізму. Принципи організації 
британської владної моделі. Механізми взаємодії політичної системи. 
Британський бікамералізм. “Її величність лояльна опозиція”.  

Американська модель президентської демократії. 
Американська модель — класичний механізм стримувань і противаг: 

концептуальні засади. Система управління США. “За” і “проти” 
президентської моделі організації влади. Президентська модель для 
нестійких демократій. 

Порівняльний аналіз парламентської та президентської систем. 
Література [1; 5; 6; 13; 17; 22; 26] 

Тема  7 .  Змішана система влади  

Французька модель: приклад змішаної системи влади. Поняття 
“гібридна система влади”. Природа такої моделі, її характерні ознаки. 
Механізм стримувань і противаг у президентсько-парла-ментській 
республіці. Переваги і недоліки змішаної системи влади. 

Література [1; 5; 6; 13; 17; 22; 26] 

Тема  8 .  Перехід до демократії як закономірність сучасного  
суспільного розвитку. Передумови і шляхи  
демократизації 

Економічні передумови демократії. Соціальні передумови 
демократії. Соціокультурні передумови демократії. Вплив релігії. Зов-
нішні передумови переходу до демократії. Загальні моделі 
демократизації. Закономірності демократизації.  

Демократичні транзити.  
Країни першого ешелону капіталізму. Латиноамериканська модель 

переходу до демократії. Південноєвропейська модель. Китайська 
модель реформування. 

Проблема утвердження демократії у постсоціалістичних країнах 
Центрально-Східної Європи, СНД і Балтії. Особливості переходу до 
демократії постсоціалістичних держав: різновиди постсоціалістичної 
моделі політичної модернізації. Шлях лібералізації як спроба 
демократичного транзиту в цих країнах. Проблеми і труднощі 
демократичних транзитів у постсоціалістичних країнах. 

Література [1; 6–8; 13; 15; 16; 19]  
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ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Демократія як принцип життєдіяльності суспільства 

1. Поняття “демократія”. 
2. Співвідношення демократії та свободи. Цінність політичної 

свободи. 
3. Раціонально-утилітарні та ціннісні обгрунтування демократії. 
4. Нормативні й емпіричні дефініції демократії та їх взаємо-зв’язок. 
5. Загальна і соціально обмежена демократія. Охлократія. 

Література [6; 10; 14; 17; 21; 23; 25] 

Тема 2. Стародавня та середньовічна моделі демократії 

1. Сутність первіснообщинної демократії. 
2. Афінська демократія як деспотія більшості. 
3. Доля демократії у середньовічній Європі. 
4. Християнське розуміння демократії. 

Література [2; 9; 10; 14; 17] 

Тема 3. Генеза уявлень про демократію 

1. Основні етапи розвитку теорії демократії. 
2. Концепції Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є. 
3. Розвиток теорії демократії в умовах розвитку капіталізму. 
4. Соціалістичні концепції демократії. Ідеї К. Маркса. 

Література [2; 6; 10; 12; 14; 17; 23] 

Тема 4. Новітні концепції демократії 

1. Класична ліберальна демократія. 
2. Колективістська демократія. 
3. Плюралістична демократія. 
4. Трактування ролі мас у сучасних демократіях.  
5. Дискусія на тему “Межі демократії”. 

Література [6; 9; 11; 14; 23; 25; 26; 28; 29] 

Тема 5. Атрибути демократичної держави 

1. Правова держава, поняття і основні характеристики. 
2. Сутність громадянського суспільства. 
3. Соціальна держава. 
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4. Тенденції розвитку сучасних демократій. Поясніть, чи можливий 
безкризовий розвиток сучасних демократій? 

Література [1; 11; 17; 18; 23; 26; 28; 29] 

Тема 6. Класичні (розвинені) демократії 

1. Сутність жорсткого розподілу влади. 
2. Парламентська демократія (на прикладі Великобританії). 
3. Президентська демократія (на прикладі США). 
4. Змішана система влади. Передумови утвердження гібридної 

системи влади. 
5. Французька модель як класичний приклад змішаної системи влади. 

Література [1; 5; 6; 13; 17; 22; 26] 

Тема 7. Сучасні демократичні транзити 

1. Економічні і соціальні передумови демократії. 
2. Роль політичної культури у становленні демократії. 
3. Роль геополітичних факторів у процесах переходу до демократії. 
4. Сучасні різновиди демократичних транзитів: 

• латиноамериканська модель; 
• південноєвропейська модель; 
• китайська модель; 
• постсоціалістична модель. 

Література [1; 6–8; 11; 13; 15; 16] 

Тема 8. Проблема переходу до демократії країн ЦСЄ, СНД  
і Балтії 

1. Специфіка “стартової ситуації” у країнах ЦСЄ, СНД і Балтії. 
2. Різновиди постсоціалістичної моделі політичної модернізації: 

• країни ЦСЄ; 
• країни Балтії; 
• країни СНД. 

3. Оптимальна владна модель для України (дискусія). 
Література [4; 6–8; 15; 16; 19; 23; 25; 28] 
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ПИТАННЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Який зміст укладається в поняття демократії? 
2. Які суттєві, системотвірні ознаки демократії? 
3. Охарактеризуйте основні етапи еволюції теорії демократії. 
4. Основні визначення демократії. 
5. Охарактеризуйте базові конституційні принципи демократії. 
6. Як співвідносяться демократія і капіталізм, демократія, свобода, 

приватна власність і ринкові відносини? 
7. Як корпоративні механізми прийняття рішень впливають на 

функціонування демократичних інститутів? 
8. Назвіть форми і моделі демократії. 
9. Як демократія співвідноситься з ринковою економікою? 

10. Що ви розумієте під поняттям “експансія демократії”? 
11. Охарактеризуйте демократію як форму народовладдя. 
12. Які різновиди демократії ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 
13. У чому сутність принципу розподілу влади? 
14. Співвідношення демократії та свободи. Цінність політичної 

свободи. 
15. Нормативні й емпіричні дефініції демократії та їх взаємо-зв’язок. 
16. Поясніть сутність раціонально-утилітарних концепцій демо- 

кратії. 
17. Ціннісні концепції демократії. 
18. Поясніть сутність нормативного та емпіричного підходів до 

обгрунтування поняття “демократія”. 
19. У чому сутність загальної та соціально обмеженої демократії. 
20. Поясніть сутність “поліархії” та “охлократії”. 
21. Поясніть сутність первіснообщинної демократії. 
22. Характерні риси афінської демократії. 
23. Деспотія більшості та роль демосу в афінській демократії. 
24. Поясніть сутність християнського розуміння демократії. 
25. Охарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку теорії 

демократії. 
26. Як трактували поняття “демократія” Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, 

Ш. Монтеск’є? 
27. У чому сутність марксистської концепції демократії? 
28. Поясніть сутність “пролетарської” (соціалістичної) демократії? 
29. Як трансформувалась ідея демократії у процесі розвитку 

капіталізму? 
30. Поясніть сутність ліберальної демократії. 
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31. У чому переваги та недоліки ліберальної демократії? 
32. Обгрунтуйте сутність плебісцитарної партійної демократії. 
33. Охарактеризуйте концепцію колективістської демократії. 
34. Поясніть сутність твердження: демократія — це баланс групових 

інтересів. 
35. Охарактеризуйте роль мас у сучасних демократіях. 
36. Репрезентативна та партисипаторна демократія, їх сутність. 
37. Дайте визначення правової держави. 
38. Поясніть взаємозв’язок демократії, правової соціальної держави та 

громадянського суспільства. 
39. Як ви розумієте поняття “правова соціальна держава”? 
40. Поясніть сутність громадянського суспільства. 
41. Назвіть основні тенденції розвитку сучасних демократій. 
42. Поясніть сутність “жорсткого розподілу влади”. 
43. Які основні характеристики парламентської демократії? 
44. Охарактеризуйте основні принципи функціонування президентської 

демократії. 
45. Проаналізуйте переваги і недоліки президентської владної моделі в 

умовах нестійких демократій. 
46. У чому сутність змішаної демократії? 
47. Які характерні риси французької політичної системи? 
48. Які основні передумови утвердження гібридної системи влади? 
49. Поясніть переваги та недоліки змішаної демократії. 
50. Які економічні передумови демократизації? 
51. Охарактеризуйте соціокультурні чинники демократизації. 
52. Як геополітичні фактори впливають на характер демократичних 

транзитів? Наведіть приклади. 
53. Які суттєві характеристики латиноамериканської моделі 

демократизації? 
54. Охарактеризуйте китайський шлях демократизації. 
55. Які специфічні риси постсоціалістичної моделі політичної 

модернізації? 
56. Охарактеризуйте процес демократизації в Україні. 
57. Які різновиди постсоціалістичної моделі політичної модернізації ви 

можете виокремити? 
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