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ПЕРЕДМОВА 

Мета: формування у здобувачів: розуміння механізмів функціонування 

податкової системи; здатності, на основі напрацьованого світового досвіду, 

розробки основних напрямів розвитку практики управління у сфері 

оподаткування; осмислення та напрацювання теоретико-методичних основ і 

науково-практичних підходів до реалізації податкової системи на всіх рівнях 

фінансової системи, зокрема в аграрній сфері; вміння розв’язувати складні 

задачі та вирішувати проблемні питання сфери оподаткування, в тому числі – 

аграрної сфери. 

Завдання: вивчення теоретичних основ і практичних механізмів 

реалізації податкової системи з позиції їх ролі у фінансово-економічному 

середовищі держави та підприємства, зокрема аграрної сфери; сформувати 

вміння аналізувати практичні моменти та вирішувати професійні задачі 

сфери оподаткування суб’єктів господарювання, зокрема аграрного сектору, 

відповідно до умов податкового законодавства; розвинути здатність 

аналітичного та критичного мислення застосування інструментів податкової 

системи на практиці. 

Місце дисципліни «Податкова система» у структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти: 

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Менеджмент  Місцеві фінанси 

Макроекономіка  Інформаційні системи і 

технології у фінансах 

Фінансовий ринок 

Фінанси Фінансовий аналіз Бюджетна система 

Фінанси 

підприємств 

Фінансовий облік Виробнича практика 

Навчальна 

практика 

Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Податкова система»:  

Загальні: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

                 ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

                 ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Спеціальні: СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних фінансових систем та їх структури.  

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач.  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Податкова система»: 



ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 

та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування).  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

У рамках вивчення дисципліни «Основи демократії» передбачено 

самостійне опрацювання студентами лекційного матеріалу, практичних 

завдань і безпосередньо питань, що виносяться на опрацювання у години, 

відведені для самостійної роботи. 

Самостійна робота студентів (СРС) – це форма організації 

індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний 

та позааудиторний час. Мета самостійної роботи – сприяти формуванню 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості 

спеціаліста, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, 

контролювати та регулювати свою діяльність без допомоги та контролю 

викладача. 

1. 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 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 



 справа та страхування» 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 

 

Завданнями самостійної роботи є засвоєння знань, умінь, навичок, 

закріплення та систематизація набутих знань з дисципліни «Основи 

демократії», їхнє застосування при вирішенні практичних завдань і 

виконання наукових робіт.  

Основними формами самостійної роботи студентів у процесі вивчення 

дисципліни є: робота з конспектами лекцій і планами практичних занять; 

вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними посібниками, 

нормативно-правовими актами; робота з каталогами бібліотек з метою 

пошуку необхідної профільної та наукової інформації; опрацювання 

матеріалу за першоджерелами – науковою та спеціальною літературою, 

науковими публікаціями в періодичних виданнях, інформаційно-довідковою 

літературою; конспектування самостійно вивченого матеріалу; науково-

дослідна робота тощо. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

складання підсумкового контролю знань.  

№ Назва теми Кількість годин 

Денна                                  Заочна 

1 Тема 1. Сутність, передумови й 

поширення демократії. 

4 8 

2 Тема 2. Становлення 

демократичних форм 

врядування. 

6 8 

3 Тема 3.Доктрини та різновиди 

демократії. 

6 8 

Змістовний модуль 2. Демократія, як система інститутів 

4 Тема 4. Поділ влади у 

демократичному суспільстві. 

6 8 



5 Тема 5. Місцеве та регіональне 

самоврядування. 

6 8 

6 Тема 6. Інститути демократії. 6 8 

7 Тема 7. Політичні партії. 6 8 

8. Тема 8. Перехід до демократії, 

як закономірність сучасного 

суспільного розвитку. 

Передумови і шляхи 

демократизації 

6 8 

 Всього 46 80 

Матеріали самостійних завдань подаються на перевірку викладачу в 

окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах, відповідно до 

характеру завдань). На титульній сторінці вказуються анкетні дані виконавця 

(Додаток А). 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Для опанування матеріалу дисципліни «Основи демократії» окрім 

лекційних і практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу 

необхідно приділяти самостійній роботі. Самостійна робота розрахована на 

формування практичних навичок у роботі зі спеціальною літературою, 

орієнтування на інтенсивну пізнавальну діяльність, критичне осмислення 

набутих знань і поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем 

функціонування демократичної системи загалом, та України зокрема. 

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного 

матеріалу 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами 

самостійно у позааудиторний час та передбачає критичне осмислення та 

засвоєння лекційного матеріалу, 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. 

Формою контролю за опрацюванням теоретичних основ дисципліни 

«Основи демократії» є наявність конспекту лекційних занять і питань, 

винесених на самостійне опрацювання. 

 

2.2. 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.  



При роботі 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, і лише після цього 

відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і 

т. ін.) та розпочинає його опрацювання.  

Опрацювання матеріалу передбачає виконання наступного алгоритму: 

1. Залежно від характеру винесеного на розгляд питання, підібрати 

необхідні джерела інформації: нормативно-правові акти, підручники, 

посібники, наукові статті і т. п., зокрема й ті, що не вказані у переліку 

рекомендованих джерел. 

2. Означити суть питання, що вивчається, звернувши увагу на 

визначення незрозумілих або незнайомих термінів та з’ясувати їх зміст у 

словниках, довідниках, спеціалізованій літературі тощо. 

3. Проаналізувати наявний матеріал і зафіксувати його у зручному 

форматі конспекту.  

4. Виконання самостійної роботи наукового характеру слід 

здійснювати з позиції критичного підходу до висловлених думок і поглядів, 

дотримуючись правил академічної доброчесності. 

5. Кожна тема виконаної самостійної роботи має супроводжуватися 

списком використаних джерел, оформленим згідно діючих вимог, 

практичними розрахунками (за наявності), схемами, графіками тощо. 

 

 

 

3. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕРЕДУМОВИ, ЗАСАДНИЧІ 

ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ.   

 

 Тема 1. Сутність, передумови й поняття демократії. 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1.Соціально-економісні та політичні передумови демократії. 

2. Демократія, рівність, соціальна справедливість. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Яким змістом збагатилося поняття «демократії» з часів античного 

світу?  

2. Які принципи демократичного ладу наявні в сучасній Україні?  

3. Які перешкоди на шляху демократії присутні в Україні?  

4. Які існують форми демократії?  

5. Розкрийте пастки, хвороби і небезпеки демократії. 

 

Тематика доповідей 

1. «Природність» демократії.  



2. Пастки, загрози і межі демократії. 

 

Тестові завдання 

1. Сукупність реакцій соціальних суб'єктів на діяльність політичної 

системи - це: 

А.  політична поведінка; 

Б.  політична орієнтація; 

В.  політична стабільність 

Г. політична нестабільність 

2. Абсентеїзм: 

а) ухил від участі в політичному житті; 

б) політичний протест; 

в) вид терористичної діяльності 

Г. активна політична участь . 

3. Збройна боротьба, у яку включені країни й великі маси людей: 

А. заколот 

Б війна 

В. революція 

Г. сутичка 

4. Сукупність засобів для досягнення тимчасових результатів: 

А. стратегія; 

Б. тактика; 

В. методика 

Г. методологія 

5. Сукупність засобів для досягнення перспективних результатів: 

А. стратегія; 

Б. тактика; 

В. методика 

Г. методологія 

6. Політична культура складається з: 

А.  поведінки; 

Б.  свідомості; 

В.  норм та цінностей. 

Г. традицій. 

7. Зіткнення політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх 

політичних інтересів: 

А.  конфлікт; 

Б. криза; 

В. компроміс 

Г. застій 

8. Заяви, виступи, висловлювання, у яких для досягнення мети 

використовується обман, спекуляції, методи маніпулювання свідомістю, 

називаються: 

а) демагогія; 

б) демократія; 



в) охлократія. 

Г. олігархія 

9. Хто вперше ввів у науковий обіг поняття "держава"? 

А.  Платон; 

Б.  Полібій; 

В.  Т. Гоббс; 

Г.  Н. Макіавеллі. 

10. Політична діяльність це: 

А. реалізація приватних потреб та інтересів громадян 

Б. виробництво агітаційної продукції 

В. перегляд політичних програм по телебаченню 

Г. участь в мітингах, демонстраціях, пікетах 

 

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 2. Історія становлення та розвитку демократії. 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. «Первісна» демократія. Елементи демократичного управління за 

первіснообщинного ладу. 

2. Характерні риси протодемократії. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Республіканське правління в Стародавньому Римі та його відголоски в 

період Середньовіччя і Нові часи. 

2. Купецькі та дворянські республіки. Міське самоврядування і цеховий 

устрій. 

3. Влада світська і духовна. 

 

Тематика доповідей 

1. Соціалістична демократія як історичний приклад реалізації колективіської 

моделі: міф чи реальність. 

2. Соціальний демократизм у відносинах суспільних станів і способі їх 

формування. 

 

Тестові завдання 

1. Термін демократія вперше пролунав з уст: 

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


А. Гомера 

Б. Геродота 

В. Арістотеля 

Г. Перікла 

2. Про сутність демократії як «правління народу, вибране народом і для 

народу» висловився: 

А. Гомер 

Б. Арістотель 

В. Лінкольн 

Г. Платон 

3. Принципи демократії: рівність при голосуванні; рівність перед 

законом; вирішальне право більшості при вирішенні загальних справ; 

пряма виборність функціонерів влади; пряма звітність функціонерів 

влади перед народом; турбота про усіх вільних громадян були 

притаманними для: 

А.  Античної Греції 

Б. Стародавнього Єгипту 

В. Стародавньої Індії 

Г. Стародавнього Китаю 

4. Хто автор вислову: «Для кращої демократичної держави, потрібні дві 

обов’язкові умови — кращі правителі і мудрі, справедливі закони, 

обов’язкові для всіх»: 

А. Гомер 

Б. Геродот 

В. Лінкольн 

Г. Платон 

5. Серед філософів Античного світу першим розподіляв владу на 

законодавчу, адміністративно-управлінську (виконавчу) та судову: 

А. Гомер 

Б. Арістотель 

В. Геродот 

Г. Платон 

6. Демократія як підпорядкованість, підвладність окремої людини, 

народу притаманна для поглядів: 

А. Т. Аквінського 

Б.  П. Абеляра 

В. Ібн-Сінни 

Г. Ібн-Рушда 

7. Автор вислову «Демократичне правління принагідне малим 

державам, аристократичне — середнім, а монархічне (королівське) — 

для держав великих»: 

А. Вольтер 

Б.  Гельвецій 

В. Дідро 

Г. Руссо 



8. Демократична виборча система, згідно з якою право голосу мало б 

надатися всьому населенню чоловічої статі, незалежно від майнового 

становища містилося у: 

А. «Енциклопедії» Руссо 

Б.  «Декларації незалежності» Джеферсона 

В.  «Правителі»  Макіавеллі 

Г.  «Про дух законів» Монтеск’є 

9. Який орган у Київський Русі репрезентував ідеї демократії: 

А. Боярська дума 

Б. рада князів 

В. віче 

Г. рада селян 

10. Де в Україні вперше відбувся поділ влади на законодавчу, виконавчу 

та судову: 

А. Київська Русь  

Б.  Галицько-Волинське князівство 

В.  Запорізька Січ 

Г.  Гетьманщина. 

 

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 3. Доктрини та різновиди демократії. 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Передумови демократії, їх класифікація. 

2. Багатоманітність проявів і форм демократії. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Демократія соціальна, економічна і політична, локальна і 

загальнонаціональна, пряма і представницька. 

2. Захисна демократія, процедурна, елітарна, учасницька 

(партисипаторна). Імітативна, маніпулятивна, або псевдодемократія.  

 

Тематика доповідей 

1. Демократичний принцип більшості та його суперечності. 

2. Основні процедури демократії.  

 



Тестові завдання 

1. Беруть за основу пріоритет особи, індивіда над суспільством. Звідси 

ствердження, що особа є первинною, вона становить основу 

громадянського суспільства: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії  

2. Доводить, що політичні рішення тоді є позитивними і дієвими, коли їх 

приймає вузьке коло людей: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії  

3. Вона передбачає максимальну демократизацію суспільства шляхом 

активної участі більшості громадян у політичних процессах: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії  

4. Грунтується на тому, що усі політичні сили мають і перебувають в 

умовах постійної конкуренції, суперництва за владу, владні 

повноваження: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії. 

5. Беруть за основу пріоритет особи, індивіда над суспільством. Звідси 

ствердження, що особа є первинною, вона становить основу 

громадянського суспільства: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії  

6. Доводить, що політичні рішення тоді є позитивними і дієвими, коли їх 

приймає вузьке коло людей: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії  

7. Вона передбачає максимальну демократизацію суспільства шляхом 

активної участі більшості громадян у політичних процессах: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 



Г. «Ринкова теорія» демократії  

8. Грунтується на тому, що усі політичні сили мають і перебувають в 

умовах постійної конкуренції, суперництва за владу, владні 

повноваження: 

А. Індивідуалістичні концепції демократії 

Б. Елітарна концепція демократії 

В. Партиципаторна теорія демократії 

Г. «Ринкова теорія» демократії  

9. Ротація - це: 

А.  зміна органів державної влади; 

Б.  змінюваність осіб в органах державної влади; 

В.  оптимізація органів державної влади 

Г. незмінність органів державної влади. 

10. Національний суверенітет – це: 

 а) взаємодія між нацією і етносом  

б) відсутність владних повноважень у національної спільності  

в) повновладність націй  

г) взаємодія між нацією і народом 

 

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 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДЕМОКРАТІЯ ЯК СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ. 

ПОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Тема 4. Поділ влади у демократичному суспільстві. 

 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Інститут глави держави в країнах сучасного світу. 

2. Глава держави в країнах з парламентською, президентською та 

президентсько-парламентською формою правління. 

 

Питання для самоперевірки  

1. «Плюси» і «мінуси» посткомуністичної України у розбудові 

демократичних процесів.  

2. Законодавча влада в Україні та проблеми вибору її ефективної моделі. 

 

Тематика доповідей 



1. Колективна та індивідуальна відповідальність урядів. 

2. Адміністративний апарат (бюрократія) у структурі виконавчої влади. 

 

Тестові завдання 

 

1 . Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні? 

А. народ 

Б. Верховна Рада України 

В. Президент України 

Г. Кабінет Міністрів 

2. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні? 

А. народові 

Б. Верховній Раді України 

В. органам державної влади 

Г. посадовим особам держави 

3. Яким чином Український народ здійснює владу? 

А.безпосередньо і через органи державної влади та місцевого 

самоврядування 

Б. безпосередньо і через органи місцевого самоврядування 

В. виключно безпосередньо 

Г. через посадових осіб органів державної влад 

4. На яких засадах в Україні здійснюється державна влада? 

А. на засадах поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову 

Б. з дотриманням принципів демократії та соціальної справедливості 

В. на засадах поділу державної влади на законодавчу та виконавчу 

Г. на засадах соціального плюралізму та багатоукладності економіки 

5. Процедура вступу в посаду глави держави: 

А.  імпічмент; 

Б.  інаугурація; 

В.  імунітет 

Г. інтронізація 

6. Наука про владу називається: 

А.  паргологія; 

Б.  біхевіоризм; 

В.  кратологія; 

Г. ідеократія. 

7. Влада, заснована на впливі засобів масової інформації, називається: 

А.  геронтократія; 

Б.  охлократія; 

В.  плутократія; 

Г.  медіакратія. 

8. Під легітимністю влади в політології розуміється: 

А.  передача влади від одного її суб'єкта до іншого; 

Б.  вияв готовності громадян визнавати владу; 



В.  характер політичного лідерства 

Г. діяльність політичного лідера 

9. Абсентеїзм: 

а) ухил від участі в політичному житті; 

б) політичний протест; 

в) вид терористичної діяльності 

Г. активна політична участь 

10. Легітимність політичної влади заснована на вірі в особливі якості 

лідера називається: 

А.  раціонально-бюрократичною; 

Б.  традиційною; 

В.  харизматичною. 

Г. нетрадиційною 

 

Рекомендована література 

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

230 с. 

2. Доморослий В. Основи демократії (для студентів неспеціальних 

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

«Візаві», 2021. 156 с. 

3. Законодавча влада. https://pidru4niki.com/91562/pravo/zakonodavcha_vlada.  

4. Поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову. https://ccu.gov.ua/storinka-

knygy/38-podil-vlady-na-zakonodavchu-vykonavchu-sudovu. 

5. Тертишник В. Законодавча влада України: концептуальні проблеми 

вдосконалення.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_11_10 

 

Тема 5. Місцеве та регіональне самоврядування. 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Система влади в Україні . 

2. Ознаки форми правління в Україні. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Загальні засади місцевого самоврядування у Конституції України. 

2. Конституційна основа адміністративно-територіального устрою та 

територіальна основа місцевого самоврядування в Україні. 

3. Лінії конфлікту в органах місцевого самоврядування та між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 

 

Тематика доповідей 

1. Українська народна республіка. 

2. Адміністративно-територіальний устрій та структура влади в 

Українській РСР від 1929-го до 1990 року. 

 

 



 

Тестові завдання 

1. Центром політичної системи суспільства є:  

A. Держава  

Б. Міжнародні організації  

В. Громадські неурядові організації  

Г. Організація Об'єднаних Націй 

2. Самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині 

території поселення для самостійного здійснення власних ініціатив з 

питань місцевого значення є:  

A. Референдумом  

Б. Державним управлінням  

В. Місцевим управлінням  

Г. Територіальним громадським самоврядуванням. 

3. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні? 

А. народ 

Б. Верховна рада України 

B. Президент України 

Г. територіальні громади 

4.  Зіткнення політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх 

політичних інтересів: 

А.  конфлікт; 

Б. криза; 

В. компроміс 

Г. застій. 
5. Сукупність усіх видів політичної діяльності є: 

А.  політичним режимом; 

Б.  політичним процесом; 

В.  політичним рішенням 

Г. формою державного правління 

6. Хто вперше ввів у науковий обіг поняття "держава"? 

А.  Платон; 

Б.  Полібій; 

В.  Т. Гоббс; 

Г.  Н. Макіавеллі. 

7. Хто є автором вислову: «людина – тварина політична»? 

А.  Платон;    

Б.  Цицерон;    

В.  Арістотель;    

Г.  Ф. Ніцше 

8. Політична діяльність це: 

А. реалізація приватних потреб та інтересів громадян 

Б. виробництво агітаційної продукції 

В. перегляд політичних програм по телебаченню 

Г. участь в мітингах, демонстраціях, пікетах. 



9. Державна політика, спрямована на створення внутрішніх і зовнішніх 

умов, сприятливих для збереження чи зміцнення життєво-важливих 

національних цінностей. Яка із цих категорій відповідає цьому 

визначенню: 

А. політична влада 

Б. політична свідомість 

В. політичний процесс 

Г. національна безпека 

10. . Яке з цих понять більш повно відображає взаємну боротьбу різних 

політичних сил за владу: 

А.  мітинг 

Б. збори 

В. референдум 

Г. вибори 

 

Рекомендована література 

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

230 с. 

2. Доморослий В. Основи демократії (для студентів неспеціальних 

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

«Візаві», 2021. 156 с. 

3. Історія місцевого самоврядування за різних часів. 

https://www.en.gov.ua/newdiniy-deny-nformuvannya/storya-mscevogo-

samovryaduvannya-za-rznih-chasv 

4. Конституція України. Розділ ІХ. Місцеве самоврядування. 

https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-

rozdil-x. 

 

 

Тема 6. Інститути демократії. 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. ЗМІ та їх роль у суспільному житті. 

2. Вибори та їх прояви за різних ролітичних режимів. 

3. Референдум, плебісцит та їх прояви. 

 

 

Питання для самоперевірки  

1. Пропорційна виборча система. 

2. Вибори: історія становлення. 

3. Самоорганізація громадян. 

 

Тематика доповідей 

1. Вибори та їх прояви у козацькій демократичній традиції. 

2. ЗМІ як маніпулятивний чинник  усуспільному житті. 



 

Тестові завдання 

1. Який документ регламентує діяльність ЗМІ?  

A. Конституція України  

Б. Європейська Хартія  

В. Закону України «Про інформацію  

Г. Статут територіальної громади  

2. Як називається право людини вільно висловлювати свої думки,одна з 

найважливіших громадянських свобод?  

A. Інформаційний простір  

Б. Журналістика  

В. Свобода слова  

Г. Цензура  

3.Як називається сукупність територій,охоплених засобами масової 

інформації певної категорії (регіональними,національними,світовими)?  

A. Інформаційний простір  

Б. ЗМІ  

В. Територіальна громада  

Г. Журналістика 

4. Політична культура складається з: 

А.  поведінки; 

Б.  свідомості; 

В.  норм та цінностей. 

Г. традицій 

5.Право обирати - це: 

А.  активне виборче право; 

Б.  пасивне виборче право 

В. делеговане виборче право 

Г. дароване виборче право 

6. Бути обраним це: 

А.  активне виборче право; 

Б.  пасивне виборче право 

В. делеговане виборче право 

Г. дароване виборче право 

7. Принцип виборчого права, який означає наявність у кожного виборця 

однакової з іншими кількості голосів при голосуванні називається: . 

А.  опосередкованим; 

Б.  загальним; 

В.  рівним; 

Г.  прямим. 

8. Який тип виборчої системи в сучасній Україні? 

А.  мажоритарна; 

Б.  пропорційна; 

В.  куріальна; 

Г.  змішана. 



9. Ротація - це: 

А.  зміна органів державної влади; 

Б.  змінюваність осіб в органах державної влади; 

В.  оптимізація органів державної влади 

Г. незмінність органів державної влади. 

10. Що таке політична ідеологія? 

 А.  система політичних ідей і переконань, що відбивають інтереси,  

    світогляд та ідеали індивідів і соціальних груп; 

 Б.  стійкі, некритичні, емоційно забарвлені образи, уявлення про політичні 

події,  

    явища і процеси; 

 В. вплив індивідів і соціальних груп на політичну систему, її елементи,  

    а також процес прийняття політичних рішень; 

Г. вплив індивідів і соціальних груп на політичну систему, її елементи,  

    а також процес прийняття економічних рішень; 

 

Рекомендована література 

1. Доморослий В. Основи демократії (для студентів неспеціальних 

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

«Візаві», 2021. 156 с. 

2. Засоби масової інформації. https://www.coe.int/uk/web/compass/media 

3. Засоби масової інформації. https://vue.gov.ua. 

 

Тема  7. Політичні партії. 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Роль політичних партій у розвитку демократії.  

2. Статус і функції політичних партій у політичній системі. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Як фінансується діяльність політичних партій в Україні?  

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

діяльності політичних партій України? 

 

Тематика доповідей 

1. Порівняльний аналіз партійних програм і виборчих платформ окремих 

політичних партій в Україні у виборчій компанії 2019 р.  

2. Роль політичних партій в суспільному житті України у 20-ті рр.. ХХІ ст.. 

 

 Тестові завдання 

1. Остання українська партія, яка стояла на засадах самостійної УРСР, 

що проіснувала до 1925 р. мала назву:  

A. Українська комуністична партія (УКП)  

Б. Товариство українських поступовців (ТУП)  

В. Українська народна партія (УНП)  

https://vue.gov.ua/


Г. Українська соціалістична партія (УСП) 

2. Процес формування багатопартійності в Україні у 20-ті рр. минулого 

століття перервала:  

A. Більшовицька влада  

Б. Українська влада  

В. Польська влада  

Г. Немає правильної відповіді  

3. Депутатські фракції, що реалізують політику своїх партій в Верховній 

Раді України, та їх об’єднання, мають назву:  

A. Парламентська опозиція  

Б. Політична опозиція  

В. Громадська опозиція  

Г. Об’єднана парламентська опозиція  

4. Політична опозиція може сформувати альтернативний («тіньовий») 

Кабінет Міністрів, за умови:  

A. Наявності у Верховній Раді України об’єднаної парламентської опозиції  

Б. Наявності у Верховній Раді України політичної опозиції  

В. Наявності у Верховній Раді України парламентської опозиції  

Г. . Наявності у Верховній Раді України громадянської опозиції  

5. Право займатися опозиційною політичною діяльністю мають  

A. Усі суб’єкти суспільного життя України  

Б. Тільки чоловіки  

В. Тільки жінки  

Г. Тільки ті, хто належать до Верховної Влади  

6. .Належність чи не належність до політичних партій  

A. Не є підставою до для обмеження прав і свобод  

Б. Надає державою пільги та переваги  

В. Є підставою для обмеження прав  

Г. Немає правильної відповіді. 

 7. Добровільне об'єднання громадян, створене для участі в політичному 

житті суспільства, у виборах і для представлення інтересів громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, називається:  

A. Громадським рухом  

Б. Політичною партією  

В. Громадською організацією  

Г. Громадським фондом  

8. Однією з основних цілей політичної партії не є:  

A. Формування майна на основі добровільних внесків і використання його на 

суспільно-корисні цілі  

Б. Формування громадської думки  

В. Політичне утворення і виховання громадян  

Г. Висування кандидатів на виборах  

9. Серед приведених ситуацій вкажіть ту, яка відображає діяльність 

громадських організацій:  

A. Виступи ініціативної групи жителів мікрорайону проти будівництва 



елітних котеджів в парковій зоні  

B. Здійснення поїздки президента по областям країни з ціллю ознайомлення з 

умовами життя людей  

В. Виступ парламентської фракції з пропозицією змін до держбюджету  

Г. Призначення радою директорів нового фінансового директора великої 

компанії  

10. Перші політичні партії в Україні виникли:  

A. Коли Україна здобула незалежність  

Б. Наприкінці XIX – на початку XX ст.  

В. У середині ХХ ст.  

Г. Початок ХVII ст. 

 

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. 

 

Тема 8. Перехід до демократії як закономірність сучасного суспільного 

розвитку. Передумови і шляхи демократизації  

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Теорія сучасних переходів до демократії.  

2. Практика сучасних трансформацій до демократій. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке глобалізація та який її вплив на розвиток демократії?  

2. Перелічіть та розкрийте зміст основних фаз демократичних 

трансформацій.  

3. Які існують моделі переходу до демократії?  

4. У чому полягає сутність консолідації демократії? 5. Охарактеризуйте 

особливості посткомуністичної демократії. 

 

Тематика доповідей 

1. Позитиви і негативи глобалізації.  

2. Особливості посткомуністичної трансформації до демократії у країнах 

Центрально-Східної Європи. 

 

Тестові завдання 

1. Сукупність реакцій соціальних суб'єктів на діяльність політичної 

системи - це: 

А.  політична поведінка; 



Б.  політична орієнтація; 

В.  політична стабільність 

Г. політична нестабільність 

2. Абсентеїзм: 

а) ухил від участі в політичному житті; 

б) політичний протест; 

в) вид терористичної діяльності 

Г. активна політична участь . 
3. Збройна боротьба, у яку включені країни й великі маси людей: 

А. заколот 

Б війна 

В. революція 

Г. сутичка 

4. Сукупність засобів для досягнення тимчасових результатів: 

А. стратегія; 

Б. тактика; 

В. методика 

Г. методологія 

5. Сукупність засобів для досягнення перспективних результатів: 

А. стратегія; 

Б. тактика; 

В. методика 

Г. методологія 

6. Політична культура складається з: 

А.  поведінки; 

Б.  свідомості; 

В.  норм та цінностей. 

Г. традицій 

7. Політична та ідеологічна течія, яка орієнтується на парламентський 

лад, вільне підприємництво, демократичні свободи: 

А. консерватизм; 

Б.  лібералізм; 

В.  комунізм 

Г. соціалізм 

8. Політичний режим, при якому політична влада здійснюється 

конкретною особою (сім'єю, партією, соціальним класом) при 

мінімальній участі народу називається? 

А. авторитарним; 

Б.  демократичним; 

В. тоталітарним; 

Г. деспотичним 

9. Держава, у якій законодавчо закріплена й реально здійснюється 

справедлива, демократична, ефективна соціальна політика, здатна 

забезпечити кожному громадянинові умови ефективної праці, її 

справедливу оплату, сучасний рівень добробуту та безпеки, належить до: 



А.  правової; 

Б.  соціальної; 

В.  національної. 

Г. політичної 

10. Демократичний режим – це  

а) тип політичного режиму, який передбачає загальний контроль та 

регламентацію з боку держави всіх сфер діяльності людини;  

б) форма держави, в якій джерело влади – народ та де гарантовані права 

особистості;  

в) політичний режим,який характеризується необмеженістю влади одної 

людини або групи осіб та жорсткою системою насилля 

г.організація верховної державної влади, порядок формування органів влади 

та взаємовідносин їх з населенням. 

 

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 

 

 

4. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Виконання СРС передбачає пропозицію застосування творчих підходів 

до засвоєння теоретичного матеріалу. До таких відносяться: 

1) Підготовка та презентація міні-лекції з проблемних питань; 

2) Складання  кросворду; 

3) Складання тестових завдань; 

4) Написання статей/тез доповідей. 

Об’єктом самостійного творчого опрацювання студентами є теми 

змістових модулів дисципліни «Податкова система», що виносяться на 

загальний розгляд під час лекційних занять, а також питання, що виносяться 

на самостійне опрацювання. 

Підготовка та презентація міні-лекції з проблемних питань. 

Підготовка до міні-лекції. Студент самостійно обирає тему лекції з 

визначеної проблематики, а також може запропонувати свою тему. Вибір 

теми лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем.  

Презентування міні-лекції. Виконане завдання студент презентує під 

час заняття. Загальна тривалість доповіді становить 7–10 хвилин. 

Доповідь складається з: 

1) Аналізу проблеми, явища чи дискусійного питання. 



Аналіз проблеми включає: постановку проблеми; розкриття та оцінку 

поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч; визначення 

причин, наслідків; аргументація власної позиції. 

Аналіз проблеми займає до 5 хвилин лекції. 

2) Висновок: містить пропозиції доповідача щодо вирішення 

проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на 

думках фахівців. 

У лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, 

переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням 

випадків, коли він є предметом дискусії. 

Обов’язковим є оформлення міні-лекції у вигляді презентації, а також у 

письмовій формі. 

Під час доповіді можна користуватися зібраними матеріалами. 

Контроль якості підготовки студентом лекції відбувається під час її 

представлення в аудиторії на занятті. 

Складання фінансового кросворду. Складання фінансових 

кросвордів є творчим підходом до опрацювання матеріалу та дозволяє 

студентам більш глибоко засвоїти зміст тем, які включені до курсу «Основи 

демократії», ознайомитися з понятійним апаратом, зрозуміти сутність 

фінансових категорій і понять. 

Для складання кросворду необхідно отримати у викладача, який веде 

семінари, контрольні слова. Комплексний кросворд – охоплює всі теми курсу 

«Основи демократії», містить не менше 30 термінів; 1 контрольне слово. 

Основні вимоги  до складання кросвордів: 

1. Це класичний кросворд. Він має бути компактним і відповідати 

основному правилу складання класичних кросвордів – слова можуть 

перетинатися, але не можуть мати суміжних клітин. 

2. Мова українська. 

3. Всі терміни повинні відповідати програмі дисципліни 

«Податкова система». 

4. Завдання до зашифрованих термінів повинні бути у вигляді їх 

повних визначень. Поруч у дужках подається правильна відповідь. 

5. Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань. 

6. Контрольне слово повинно перетинатися кросвордом. 

7. Кількість слів по вертикалі і по горизонталі повинна бути 

приблизно однаковою. 

Кросворд, набраний на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1,0), здається 

викладачеві в охайному вигляді за такою структурою: 

- титульний лист;  

- пуста сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин; 

- заповнена сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин;  

- перелік завдань, надрукований у стовпчик (із зазначенням у 

дужках поряд із завданням правильних відповідей);  



- перелік відповідей, надрукований у стовпчик (з відповідною 

нумерацією); 

- список використаних джерел. 

Складання тестових завдань. Основні вимоги до складання тестів: 

- подаються у надрукованому вигляді (14 шрифт, інтервал 1,0); 

- завдання охоплюють одну тему курсу (містять не менше 30 

завдань); 

- якщо студент здає тематичний кросворд, тоді тема тестів і 

тематичного кросворду мають бути різними; 

- тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути 

поставлене таким чином, щоб відповіді були «так» чи «ні»; 

- до одного питання повинно бути запропоновано не менше 4 

варіантів відповідей. Правильною може бути лише одна відповідь; при цьому 

правильні відповіді слід виділити іншим шрифтом або іншим кольором; 

перелік відповідей на тест, надрукованих у стовпчик, подається на 

окремому аркуші. 

Контроль за виконанням кросвордів і тестів відбувається шляхом перевірки 

викладачем правильності їх виконання. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

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 «Основи демократії» 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 

система» є підсумковий контроль у вигляді екзамену. Максимальна сума 

балів поточного контролю – 70, підсумкового – 30. 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 – 8 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» (денна форма навчання) (повний термін 

навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 
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Т 
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Т 
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Т 
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Т 

9 

ПК 
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всього 
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Практичні 

заняття 
3 3 3 3 3  3 3 3 3  

 
 

Самостійна 

робота 
3 3 3 3 3  3 3 3 3  

 
 

 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного 

завдання студент одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 3 (5) 

бали (-ів) якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 (4) бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 



• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 1 (3) бал (-и), якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за 

відповідне завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання 

практичних завдань і самостійної роботи студент може отримати 

максимально 70 балів.  

Підсумковий контроль (екзамен) (для здобувачів, які навчаються за 

повним терміном) полягає у відповіді на питання екзаменаційного білету, 

розв’язування практичної ситуаційної задачі і тестових завдань і дає 

можливість студенту отримати максимально 30 балів. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Основи демократії» може 

здійснюватися у формі усного іспиту (а) або тестових завдань (б) 

(дистанційна освіта).  

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких 

оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів: Повна відповідь на питання, яка 

оцінюється 5 балів, повинна відповідати таким вимогам:  

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту екзаменаційного питання;  

- ґрунтовне знання необхідних для розкриття змісту питання 

економічних категорій та нормативно-правових документів;  

- здатність здійснювати глибокий аналіз проблемних питань;  

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;  

- демонстрація здатності висловлення й аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;  

- використання актуальних фактичних даних, що підтверджують тези 

відповіді на питання.  

Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання); або, якщо:  

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені значні помилки.  

Відповідь на питання оцінюється в 3 бали, якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше 

пунктів, зазначених у вимогах до нього;  

2) у відповіді присутні вагомі неточності та помилки;  



3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загальновизнаним;  

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і 

тому не відповіла на нього, по суті, допустивши грубі помилки у змісті 

відповіді.  

До екзаменаційного білету входить практичне ситуаційне завдання, 

вирішення якого оцінюється в 10 балів. 

Практичне екзаменаційне завдання оцінюються на максимальні 9–10 

балів якщо: 

• вирішене правильно; 

• обґрунтовано розрахунки та зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 6–8 балів, якщо: 

• завдання виконане правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3–5 балів, якщо: 

• завдання виконане неправильно; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 1–2 бали, якщо: 

• завдання не виконано; 

• не вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 30 тестових завдань у системі 

Moodle. За 1 правильно вирішене тестове завдання студент отримує 1 бал. 

Тобто за 30 правильно вирішених тестів – 30 балів. Виконання студентами 

екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Основи демократії» (заочна форма навчання) 
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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 8 балів. 

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 – 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення титульного аркуша 
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