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ПЕРЕДМОВА 

 

Дисципліна «Основи демократії» вивчає основні закони виникнення та природу 

демократії; причини, суспільних змін на її засадничих принципах; загальнолюдські 

цінності та їх структура.  

Мета вивчення навчальної дисципліни «Основи демократії» є творче осмислення 

досягнень світового розвитку демократії, демократичної політичної культури, розуміння 

своєї ролі у демократичному процесі, розвитку громадянської відповідальності. Це є дуже 

важливим для життєздатності демократії в українському суспільстві, утвердження 

демократичних цінностей. 

Завдання навчальної дисципліни «Основи демократії» є: сформувати мотивацію 

до засвоєння основних демократичних цінностей і принципів, їх застосування в 

практичної діяльності; сформувати систему знань про демократію та її роль у розвитку 

сучасного суспільства; сприяти засвоєнню демократичних принципів життєдіяльності; 

прививати вміння аналізувати матеріали із різних джерел, ЗМІ і доходити неупереджених 

достовірних висновків; уміти формувати свою думка та відстоювати її; формувати 

навички брати участь у прийнятті рішень, відповідати за їх реалізацію та взаємодіяти в 

практичній діяльності; вміти користуватися механізмами захисту прав людини. 

Місце дисципліни «Основи демократії» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти: 

 
Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

 Основи демократії Філософія 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Основи демократії»: 

Загальні: 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 14.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань, природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення  здорового способу життя. 

Програмними результатами навчання є: 

ПРН 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН 22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень, назва 

освітньої програми 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

07 «Управління та 

адміністрування» Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

072 «фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1 1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2,9 

самостійної роботи 

студента – 3,06 

Освітній рівень: 

перший бакалаврський 

 

Освітня програма   

«фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

16 год. 6 

Практичні, 

семінарські 

28 год. 4 

Індивідуальні 

завдання 

  

Самостійна робота 

46 год. 80 

Вид контролю: 

екзамен 
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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Для опанування матеріалу дисципліни «Основи демократії» окрім лекційних 

і практичних занять, тобто аудиторної діяльності, значну увагу необхідно 

приділяти самостійній роботі. Самостійна навчальна робота розрахована на 

формування практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, 

орієнтування їх на інтенсивну діяльність, критичне осмислення здобутих знань і 

глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування 

підприємства та його структурних підрозділів. 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, обов’язкової та рекомендованої 

літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно 

та підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у 

формі усного опитування та виконання завдань оперативного письмового 

контролю. 

 

1.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Основи 

демократії» є вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та 

нормативно-правовими джерелами, науковою та спеціальною літературою.  

Під час роботи з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен 

ознайомитися з їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане 

джерело та чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, і лише 

після цього відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, 

розділи і т. ін.) та розпочинає його вивчення.  

При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що 

вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих 

слів і термінів, з’ясувавши їх зміст у словниках, довідниках, в контексті речення.  

Вивчення матеріалу за підручником і навчальним посібником, робота з 

науковою та спеціальною літературою проводиться на основі аналізу прочитаного з 

прослуханою та законспектованою лекцією, формування логічних висновків, 

відзначення незрозумілих положень з метою їх подальшого з’ясування на 

практичному занятті.  

Під час опрацювання студентом матеріалу за підручником, навчальним 

посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано та навіть 

необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень 

(підкреслювання, помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, 

позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів і 

нормативно-правових джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних 

відомостей на окремих листках та ін.) та фіксації опрацьованого матеріалу.  

Крім того, при роботі з науковою та спеціальною літературою студент може 

отримати посилання на джерела, не вказані в навчально-методичному комплексі, 

що є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового 
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матеріалу. 

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

2.1. Підготовчий етап виконання контрольної роботи 

Виконання контрольної роботи дає можливість студенту поглибити знання з 

дисципліни «Податкова система», навчитися самостійно працювати з 

інформаційними джерелами, поглиблено вивчати основні проблеми щодо 

особливостей функціонування податків в Україні; виробити навички самостійного 

наукового мислення, вміння приймати рішення в умовах складного та динамічного 

податкового законодавства. 

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал й 

опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти та навчальну літературу. 

Студенти виконують контрольну роботу у позааудиторний час. Викладач 

консультує студентів, спрямовує на контрольну роботу та на практичному занятті 

перевіряє та заслуховує захист контрольної роботи.  

Контрольна робота відноситься до самостійної роботи студентів і повинна 

виконуватися відповідно до вимог, висвітлених у даних методичних вказівках. 

Номера теоретичних питань роботи студенти з’ясовують з переліку 

винесених теоретичних питань за допомогою наведеної таблиці. 

 

2.2. Перелік теоретичних питань для виконання контрольної роботи 

1. Сутність демократії та її поширення в сучасному світі.  

2. Особливості античної демократії.  

3. Поєднання ідеї демократії і лібералізму в нові часи.  

4. Особливості соціалістичної демократії.  

5. Цінності демократії.  

6. Сутність та основні підходи до визначення демократії.  

7. Критерії демократії.  

8. Аспекти та різновиди демократії.  

9. Пряма та представницька демократії.  

10. Моделі демократії.  

11. Демократія як народовладдя.  

12. Демократичний принцип більшості та його суперечності.  

13. Основні процедури демократії.  

14. Основні інститути демократії.  

15. Демократичні тенденції в політичній спадщині Київської Русі.  

16. Демократичні елементи в політичній практиці Запорозької Січі та 

Гетьманщини.  

17. Античні філософи про загрози демократії.  

18. Розвиток ідей гуманізму в Добу Відродження та їх вплив на становлення 

теорії демократії.  

19. Ж.-Ж. Руссо як ідеолог демократії.  

20. Вплив ідей Ш. Монтеск’є на розвиток теорії демократії.  

21. Дж. Локк про свободу індивіда як мету демократичної держави.  

22. Демократичні ідеали Кирило-Мефодіївського товариства.  
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23. Ліберально-демократичний зміст політичної концепції М. Драгоманова.  

24. Демократичні ідеї, обґрунтування визначальної ролі громад у суспільно-

політичній спадщині І. Франка.  

25. Погляди М. Грушевського та проблеми державотворення і демократії в 

Україні.  

26. Дисидентський рух та його місце в українській демократичній традиції. 

27. Демократичні процеси за доби УНР та Директорії.  

28. Переосмислення ідей демократії у постіндустріальному суспільстві.  

29. Демократія як процес.  

30. Теорія елітарної демократії.  

31. Процедурна демократія.  

32. Теорія плюралістичної демократії.  

33. Теорії учасницької та дорадчої демократії.  

34. Сутність поліархії. Її досягнення та недоліки.  

35. Основні інституційні ознаки поліархії та міра їх присутності в Україні.  

36. Концепція моделей демократії А. Лійпхарта. Основні риси 

Вестмінстерської (мажоритарної) та консенсусної моделі демократії.  

37. Глобальні “хвилі” демократизації.  

38. Кількість і типи демократичних країн у сучасному світі. Критерії та 

рівень їх демократичності.  

39. Теорія демократичного переходу про основні стадії (фази) 

демократизації.  

40. Особливості посткомуністичної трансформації.  

41. “Суверенна” демократія в Росії: різновид демократії чи авторитаризм.  

42. Особливості демократичного переходу в Україні.  

43. Успіхи та невдачі у здійсненні демократичного переходу в Україні.  

44. Сутність консолідованої демократії та її основні ознаки.  

45. Призначення конституцій. Формальний та реальний конституціоналізм.  

46. Верховенство права в демократичному суспільстві. Поняття правової 

держави.  

47. Основні групи прав і свобод особи: сучасне розуміння.  

48. Особливості соціальних і колективних прав та їх конституційного 

гарантування.  

49. Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

50. Судова гілка влади за умов стійкої демократії і в перехідних суспільствах.  

51. Умови незалежності (самостійності) судової гілки влади.  

52. Головні принципи судочинства у демократичних державах. 

53. Структура судової гілки влади в Україні та принципи її діяльності.  

54. Конституція України 1996 р. як правова основа демократичності 

політичного та суспільного ладу.  

55. Поняття і структура громадянського суспільства.  

56. Ф. Фукуяма про роль громадянського суспільства і культури в 

утвердженні демократії. 57. Соціальний капітал і громадянська культура як 
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підстави демократії.  

58. Формування громадянської культури і підтримка громадянами демократії 

в Україні.  

59. Статус і функції засобів масової інформації в демократичному 

суспільстві.  

60. Поділ влади — основа демократичного механізму врядування. Поділ 

влади за Конституцією України.  

61. Структура та функції законодавчої влади у парламентських, 

президентських і змішаних системах.  

62. Законотворча і репрезентативна функції парламентів: суперечлива 

єдність.  

63. Репрезентація депутатами суспільних інтересів — передумова 

демократизму законодавчої влади.  

64. Політичне структурування законодавчих органів влади і роль 

парламентської опозиції. 65. Законодавча влада в Україні: минуле й 

сучасність.  

66. Структура, способи формування та функції виконавчої влади у 

демократичних країнах за різних форм правління.  

67. Відкритість, колективна та індивідуальна відповідальність урядів за 

різних форм правління.  

68. Особливості адміністративного апарату (бюрократії) як елементу 

виконавчої влади і його вплив на демократичний розвиток.  

69. Виконавча влада в Україні. Функції та обов’язки Прем’єрміністра й уряду 

України.  

70. Форма державного правління і характер політичного режиму в сучасній 

Україні.  

71. Мета і зміст реформування системи влади в Україні.  

72. Децентралізація влади як один із засобів утвердження та поглиблення 

демократії. 

73. Форми регіональної децентралізації. Децентралізація влади у 

федеративних та унітарних системах.  

74. Демократизм місцевого самоврядування. Місцева автономія.  

75. Становлення системи місцевого самоврядування в Україні.  

76. Національна єдність і етнокультурна різноманітність сучасних стійких 

демократіях. 77. Ліберальна демократія і права меншин.  

78. Національні моделі демократії.  

79. Недоліки сучасної демократії.  

80. Особливості демократії в Україні.  

81. Місце України у сучасному геополітичному просторі.  

82. Напрями подальшої демократизації українського суспільства.  

83. Демократичні реформи в Україні: здобутки та втрати. 

84. Перешкоди демократичної трансформації в Україні.  

85. Майбутнє демократії.  

86. Стадії демократизації перехідних суспільств.  
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87. Механізми переходу від тоталітаризму до демократії.  

88. Демократія в глобалізованому світі.  

89. Світові масштаби демократії: міф чи реальність.  

90. Нові форми нерівності як перешкоди демократії. 

 

Номера переліку питань контрольної роботи 

П
ер

ед
о
ст

а
н

н
я

 

ц
и

ф
р

а
 ш

и
ф

р
у
 

Остання цифра шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,  62 2,  71 3, 81 4,  91 5, 11,  6, 12,  7, 31,  7, 32,  
9, 51, 

3 
10, 13 

1 
11,  

63 

12,  

72 

13,  

82 

14, 

52,  

15, 

10  

16, 

13,  

17, 

30 

18, 

33,  
19, 50 20, 53  

2 
21,  

64 

22,  

73 

23,  

83 
24, 44 25, 9  26, 14 

27, 

29 
28, 34 29, 49,  30, 54  

3 31, 65 32, 74 
33,  

84 
34, 6 35, 8  36, 15 

37, 

28 
38, 35 39, 48 40, 55 

4 41, 66 42, 75 43, 85 44, 95 45, 7  46, 16 
47, 

27 
48, 36 49, 47,  50, 56 

5 51, 67 
52,  

76 
53, 86 54, 96 54, 6  56, 17 

57, 

26 
58, 37 59, 46 60, 57 

6 61, 68 62, 77 63, 87 64, 55  65, 5  66, 18 
67, 

25 
68, 38 69, 45 

70, 

58,  

7 
71,  

69 
72, 78 

73,  

88 
74, 98 75, 4 76, 19 

77, 

24 
78, 39 79, 44 

80, 

59,  

8 81, 70 82, 79 83, 89 84, 99  85, 3  86, 20 
87, 

23 

88, 

40,  
89, 43 90, 60 

9 
91,  

71 
92, 80 93, 90 18, 20 15, 2 16, 21  

17, 

22  
19 41,  42, 12 

 61, 

22 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЇ 

 

Тема 1. Сутність, передумови й поширення демократії. 

1. Витоки і сутність демократії.  

2. Виникнення і зміст демократії.  

3. Особливості сучасної демократії.  

4. Аспекти і різновиди демократії. 

 

Методичні поради 

Є багато визначень поняття демократія і кожне із них заслуговує нашої 
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уваги. Та, напевно, одним із перших визначень було таке розуміння: 

демократія – влада народу (від древньогрецького словосполучення demos – 

народ і kratos – влада). Ця етимологія слова «демократія» не випадкова, тому 

що витоки демократії необхідно шукати у давньогрецькому суспільстві, у 

його політіях, а, безпосередньо, в Афінській політії V-IVстоліттях до н. е. 

Таким чином, студентам необхідно детально ознайомитися з ретроспективою 

виникнення демократії, з її першим досвідом інституціалізованого, 

заснованого на законі, демократичного управління, котрий став 

загальнолюдським здобутком. 

Необхідно звернути увагу на особливості сучасної демократії, а саме на 

її форми: пряму (безпосередню) демократію – т. зв. «справжню», тобто 

класичне народовладдя часів античної епохи; ліберальну, плюралістичну та 

представницьку демократії, котрі витворилися у XVII-XIX століттях. 

У цьому контексті треба вміти охарактеризувати такі різновиди 

демократії: демократію, засновану на правах, захисну демократію, 

процедурну демократію, елітарну демократію, учасницьку демократію. 

Водночас, розкрити сучасну демократію, котра характеризується як 

представницька і безпосередня. А також необхідно розкрити «природність» 

демократії, слабкості і вади демократії, її межі. Пам’ятаючи при цьому, що 

нічим не обмежена демократія перестає бути справжньою демократією і 

перетворюється на суспільний безлад, що тягне за собою злочинність, 

руйнацію та інші небезпеки. 

 

Тема 2. Поділ влади у демократичному суспільстві. 

1. Поділ влади, необхідна умова функціонування демократії. 

2. Законодавча влада. 

3. Виконавча влада. 

4. Судова влада. 

 

Сучасні представницькі демократії функціонують на засадах 

плюралізму. Для плюралістичної демократії істотними є організаційні вияви 

багатоманітності, наявність груп, які прагнуть і мають змогу захищати свої 

специфічні інтереси, виступаючи на політичній арені як організовані сили. Їх 

формування у країнах, що здійснюють перехід до демократії і не мають 

міцних демократичних традицій та розвиненого громадянського суспільства, 

– це досить складний і суперечливий процес. Тому важливим є вивчення 

теоретичних основ та практики становлення і функціонування механізмів 

групової політики в розвинених демократіях задля порівняння з процесами, 

що відбуваються в перехідних суспільствах. 

Законодавча влада - одна з гілок державної влади, головним 

призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. 

Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та 

інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм 

реалізації цих повноважень. 
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Вміти охарактеризувати загальні функції законодавчої влади, моделі 

організації її як у розвинутих демократичних країнах, так і в Україні. 

Виконавча влада є найбільш видимою інституцією політичної системи 

суспільства, діяльність якої безпосередньо пов’язана з повсякденним життям 

громадян. Вона є однією з трьох гілок державної влади, тому студенти 

повинні охарактеризувати загальне призначення виконавчої влади. З 

інституційної точки зору виконавча влада – це цілісний комплекс державних 

установ, які здійснюють владно-політичні та владно-адміністиративні 

функції на центральному (уряд) та місцевому рівнях, мають загальну, 

галузеву та локальну компетенцію. Ці установи ще називають «апаратом 

державного управління». Студенти повинні розкрити порівняльну 

характеристику моделей виконавчої влади, а саме: виконавчої влади за 

кабінетно-парламентської форми державного правління; виконавчої влади за 

президентської (президентсько-парламентської) форми державного 

правління; виконавчої влади за змішаної форми державного правління. А 

також пояснити організацію виконавчої влади в Україні та наскільки 

практичною і ефективною вона є як у «центрі», так і на місцевому рівні. 

 

Тема 3. Перехід до демократії, як закономірність сучасного 

суспільного розвитку. 

1. Теорія сучасних переходів до демократії.  

2. Практика сучасних трансформацій до демократій. 

 

Процес демократизації, що розпочався у ХІХ ст. в країнах Західної 

Європи та Північної Америки, у ХХ ст. набув глобального виміру. 

Найдинамічніше демократія розвивалася після Другої світової війни, а також 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Розширенню сфери демократії в 

останній чверті ХХ ст. особливо сприяло падіння авторитарних та 

тоталітарних режимів у країнах Латинської Америки, Південної та 

Центрально-Східної Європи, а також у державах колишнього СРСР. 

Однією з найпоширеніших концепцій сучасної демократії, яка дає змогу 

визначати розвиненість демократичного ладу в різних країнах, є концепція 

поліархії, мета котрої – акцентувати увагу на реальних досягненнях, а не на 

нормативних ознаках демократії. 

Процеси глобалізації творять ланцюг послідовних процесів, що мають як 

позитивні, так і негативні наслідки: взаємодія – взаємозалежність – 

універсалізація – демократизація – глобалізація – демократія.  

Необхідно вміти пояснити глобальні хвилі демократизації: 1-у хвилю 

(1820-1926 р.р.), 2-у – (1942-1962), 3-ю – (з 1975 року і триває дотепер). А 

також проаналізувати три моделі переходу від недемократичних режимів до 

демократії, беручи до уваги три хвилі демократизації. Отож, необхідно 

коротко розкрити класичну лінійну модель, циклічну модель і діалектичну 

модель, фази демократизації та особливості і перспективи демократичного 

переходу в Україні. 
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СЕМІНАРИ 

 

Тема 2. Становлення демократичних форм врядування.  

1. Сутність первіснообщинної демократії.  

2. Афінська демократія як деспотія більшості.  

3. Доля демократії у середньовічній Європі. Християнське розуміння 

демократії.  

4. Концепції Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є. Класична ліберальна 

демократія. 

 

Методичні поради 

Проаналізувати роль природньо-кліматичних умов у становленні 

демократії. Охараетеризувати сутність та прояви первісної демократії. Дати 

розгорнуту характеристику античній демократії. 

Розглянути стан з демократією у Середньовічній Європі, та зупинитися 

на християнському розумінні демократії. 

Розкити сутність Концепції Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є. 

 

Питання для обговорення 

1. Дати визначення первісної демократії. 

2. Охарактеризувати демократія Стародавнього Риму. 

3. Назвати основні риси демократії Т. Мора, Т. Кампанелли. 

4. Монтеск'є та його внесок у теорію демократії. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як зародилася та розвивалася демократія у первісному суспільстві? 

2. В чому особливість афінської демократії? 

3. Як розвивалася демократія у середньовічній Європі. 

4. В чому сутність класичної ліберальної демократії. 

 

Рекомендована література: 

1. Аристотель. Політика.  К., 2000. 241 с. 

2. Головатий М. Демократія: історія, теорія практика. К, «Персонал», 2011. 

230 с. 

3. Доморослий В. Основи демократії (для студентів неспеціальних 

факультетів усіх форм навчання):Навчальний посібник. Умань, ВВЦ 

«Візаві», 2021. 156 с  

4. Колодій А. Основи демократії. К., «Астролябія» 2009, 832 с. 

5. Демократія. https://www.coe.int/uk/web/compass/democracy. 

 

Тема 10. Політичні партії. 

1. Роль політичних партій у розвитку демократії.  

2. Статус і функції політичних партій у політичній системі України.  

https://www.coe.int/uk/web/compass/democracy
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3. Організаційні засади партійної діяльності та їх вплив на демократію.  

4. Демократія і майбутнє політичних партій 

 

Методичні поради 

Політичні партії є головними інститутами політичної системи 

громадянського суспільства, без яких демократія не є дієздатною. У 

правовому розвинутому суспільстві політичні партії є інструментом 

здійснення цивілізованого процесу формування як законодавчої, так і 

виконавчої влад. Тому право на створення політичних партій є однією з 

базових свобод сучасних демократій. Саме поняття існування свободи 

створення політичних партій є правовою основою багатопартійної політичної 

системи, навіть якщо про неї ніде в правових актах не йде мова. 

У більшості західних демократій поява політичних партій ознаменувала 

долучення широких верств населення до політичного життя. Кожна партія 

створювалася для захисту певних інтересів населення (як правило, 

економічних або національних). 

Найважливішою підставою для  діяльності політичних партій вважається 

забезпечувана політичною системою чутливість до соціальних запитів і 

потреб населення, можливість включення в процес прийняття рішень 

якомога більшого числа важливих інтересів громадян, здатність населення до 

демократичного контролю за діяльністю правлячих еліт. 

 

Питання для обговорення 

1. Політична партія. 

2. Партійні системи та їх основні характеристики. 

3. Типологія партійних систем. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Чим політичні партії відрізняються від неурядових організацій?  

2. Як фінансується діяльність політичних партій в Україні?  

3. Які правові умови та обмеження є обов’язковими для створення та 

діяльності політичних партій України? 

 

Рекомендована література 

1. Горбатенко В. Політико-правові засади трансформації політичних партій в 

Україні. Киїі, «Талком», 2019. 326 с.  

2. Шляхтун П. Політологія. Київ, 2019. 472 с. 

3. Політичні партії та партійні системи. http://dcmaup.com.ua/assets/files/23.04-

lekciya_politologiya.pdf 

4. Правові засади створення та діяльності політичних партій. 

https://minjust.gov.ua/m/str_17869. 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

3.1. Вимоги до оформлення контрольної роботи  

Обсяг контрольної роботи коливається залежно від теми. При 

написанні тексту необхідно дотримуватися наступних розмірів полів: ліве – 

30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 розмір, міжрядковий інтервал 1,5. Відступ першого рядка в абзаці 

1,25 см. Виключка по ширині.  
Титульний аркуш є першим листом контрольної роботи та повинен 

містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву 

факультету; назву кафедри; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної 

групи;назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ, посада, 

науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи (див. Додаток А). 

Основна частина контрольної роботи включає в себе висвітлення 

теоретичних питань, визначених відповідно до наведеного у таблиці 4 

переліку. Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після 

цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з 

абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання наводять 

жирним шрифтом з абзацним відступом. Кожне теоретичне питання та 

список використаних літературних джерел розпочинають з початку 

наступного аркушу. 

Список використаних джерел наводиться в кінці контрольної роботи та 

повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання. Якщо 

студент робить посилання на будь-які залучені факти або цитує праці вчених, 

то він повинен обов’язково вказати, звідки наведені ці матеріали. Не слід 

включати до бібліографічного списку ті праці, які фактично не були 

використані. Список використаних джерел формується в алфавітному 

порядку прізвищ перших авторів або заголовків.  

 

3.2. Методи контролю та критерії оцінювання контрольної роботи  

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-

бальна шкала (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач 

за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної 

успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Податкова система» для оцінки знань і 

навичок студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і 

поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної 

теми методом усного, письмового (виконання практичних і самостійних 

завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним 

змістовим модулем за допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Податкова 
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система» є залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного 

контролю. Максимальна сума балів поточного контролю – 100. Об’єктами 

поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи 

на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних 

заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання завдань, що передбачені завданнями для самостійного 

опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; 

рівень знань, продемонстрований у тестових й усних відповідях і виконання 

ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при обговоренні 

питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі 

після опанування певного змістового модуля. Модульний контроль 

проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових 

модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, 

коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю 

допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання студента з 

певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе 

повторне перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Основи демократії» (заочна форма навчання) 

 Поточний модульний контроль  сум

а  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Пк 

Змі

1  

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Пк 

Змі

2 

Кон

т. 

Роб. 

іспи

т 

Сум

а 

балі

в 

             30 100 

Сем.  5         5     

Сам. 

Роб. 

5 5 5     5 5 5 5     

Кон

т. 

Роб. 

            25   
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Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми 

навчання здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого 

покладено пройдений матеріал та охоплюються основні його поняття та 

категорії. За кожним опрацьованим модулем студент отримує 30 запитань із 

чотирма поданими відповідями, одна з яких є правильною. За кожен блок 

тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, 

коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю 

допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання студента з 

певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе 

повторне перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 

3 теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна 

робота виконується здобувачем особисто та захищається окремо від 

самостійної Максимальна сума балів – 25. 

 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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