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Результати навчання:
знати:
 сутність і логіку поняття демократія;
 понятійно-категоріальний апарат для дослідження демократії;
 сутність та приклади різних типів демократичних політичних режимів;
 еволюцію та сучасний стан розвитку демократії у різних частинах і країнах світу;
вміти:
 усвідомлювати сутність та еволюцію демократичного політичного режиму, його базові принципи;
 розуміти позитивні та негативні сторони демократії;
 користуватись методами аналізу демократичних і недемократичних політичних режимів;
 володіти інструментарієм аналізу демократії;
 здійснювати порівняння систем з демократичними політичними режимами;
 доказово та комплексно підходити до розуміння демократії на основі різних країн світу та України.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: ознайомити студентів з основами/принципами демократії та демократичного політичного режиму, із
особливостями їхнього розвитку та диференціації, виробити у студентів уявлення про демократію та її особливості
у сучасних країнах світу та Україні.
Завдання: Проаналізувати історію становлення, концепти, суть та особливості демократії і демократичних
політичних режимів у різних країнах світу. Виокремити відмінності демократії та демократичних процедур від
інших політичних режимів сучасності. Методологічно курс сягає теорії структурного функціоналізму та
неоінституціоналізму, але включає в себе й інші теоретико-методологічні перспективи.
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