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Мета, цілі та програмні результати навчання дисципліни  

«Основи демократії» 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

У рамках вивчення дисципліни «Основи демократії» передбачено засвоєння та 

смислове опрацювання теоретичного матеріалу під час практичних занять матеріалу. 

Використання такого освітньо-методичного інструменту сприяє розвитку вмінь і навичок 

виконання індивідуального виконання та формує поглиблене розуміння ситуативних 

моментів. 

Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і 

навичок студентів з теоретичного матеріал, що виноситься на розгляд; постановку 

загальної проблеми та її обговорення за участю студентів; розв&#39;язування практичних 

завдань, їх перевірку, оцінювання. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВІДВЕДЕНІ НА ЇХ ВИКОНАННЯ ГОДИНИ 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість годин 

  Денна форма 

(скор. 

термін) 

Денна форма 

(Повн. 

термін) 

Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Передумови, засадничі принципи становлення та розвитку 

демократії. 

1.  Тема 1. Демократія як супільне 

явище. 

- 2  

2.  Тема 2. Становлення 

демократичних форм врядування. 

- 4 2 

3.  Тема 3. Новітні доктрини та  

різновиди демократії. 

- 2  

4. Тема 4. Становлення української 

демократичної системи.  

- 4  

 Разом за змістовим модулем 1 - 12 2 

Змістовий модуль 2. Демократія як система інститутів. Процеси демократичного 

розвитку. 

5. Тема 5. Права та свободи людини. - 4  

6. Тема 6. Законодавча влада. - 2  

7.  Тема 7. Виконавча влада. - 2  

8. Тема 8. Місцеве та регіональне 

самоврядування. 

- 2  

9. Тема 9. Демократія і 

багатоманітність національного. 

- 2  

10. Тема 10. Політичні партії. - 2 2 

11.  Тема 11. Роль ЗМІ у 

демократичному процесі. 

- 2  

 Разом за змістовим модулем 2 - 16 2 

 Всього  28 4 

 

В освітньому процесі під час викладання дисципліни «Основи демократії» 

використовуються наступні методи навчання: 

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція); 

– наочні – ілюстрація, демонстрація; 

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт; 

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального; 



– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального 

матеріалу; 

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури; 

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань; 

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний. 

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на платформі 

інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду навчання 

здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, семестрового 

контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних 

технологій в Уманському національному університеті садівництва». Матеріали 

дисципліни «Основи демократії» освітньому середовищі Moodle розміщені за 

посиланням: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=1075. 

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у 

форматі лекцій або семінарів. Зв&#39;язок студентів з викладачем забезпечуються за 

допомогою платформ Zoom, Google Meet, Moodle. Практичне заняття є однією з форм 

навчального процесу, за якої викладач пропонує студентам детальний розгляд окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом вирішення попередньо 

сформованих ситуаційних завдань. Оцінки, отримані студентом за практичні заняття, 

зараховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Виконання практичних завдань є обов’язковою умовою допуску до складання 

підсумкового контролю знань. Матеріали виконаних практичних завдань подаються на 

перевірку викладачу в окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах). На 

титульній сторінці вказуються анкетні дані виконавця (Додаток А). 

 

 

2. 1.  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 

 

Для опанування матеріалу дисципліни «Основи демократії» під час проведення 

практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти 

опрацюванню лекційного матеріалу. Така практика спрямована на формування 

практичних навичок у роботі зі спеціальною літературою, орієнтування на інтенсивну 

пізнавальну діяльність, критичне осмислення набутих знань і поглиблене вивчення 

теоретичних і практичних проблемних питань. Окремим видом опрацювання 

теоретичного матеріалу є самостійна робота. 

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Опрацювання 

лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і 

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 

практичних 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, а також продемонстрований студентом під час тестування чи письмового 

контролю рівень знань. 

 

2. 2 Опрацювання літературних джерел 

 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Основи демократії» є 

вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим 

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. 

2.3. Виконання самостійної роботи 

Окремим базовим елементом створення підґрунтя для успішного виконання 

практичних завдань є опрацювання матеріалу, виокремленого для самостійної роботи 

студента, зокрема у теоретичній його частині. Опрацювання такого матеріалу слід 

здійснювати за послідовністю, наведеною у пп. 2.1. і 2.2. 
 

 

3. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕРЕДУМОВИ, ЗАСАДНИЧІ 

ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ,  
 

Тема 1. Демократія як суспільне явище. 

1. Виникнення і зміст демократії. 

2. Критерії та принципи демократії 

3. Соціально-економічні иа політичні  передумови демократії. 

4. Пастки, загрози, межі демократії.  

 

Методичні поради 

Елементи демократичного ладу були закладені ще в античні часи і головними із них 

були: вільні громадяни, які є основними дійовими особами суспільного самокерування; 

визнання усіх громадян рівними й рівноправними; повага до спільно прийнятих рішень і 

готовність сумлінно виконувати їх. Тобто, як твердило древньоримське прислів’я: «Воля 

народу – вищий закон!». 

Головними аспектами демократії є демократична практика, ідея та ідеал демократії, 

демократичні цінності й демократична ідеологія. Демократична практика виступає у двох 

формах: політичній (як спосіб організації та здійснення державної влади й управління) та 

соціальній (як залученість громадян до вирішення суспільних справ, їхнє самоврядування 

та вплив на державну політику). Сукупність дій в обох цих сферах спрямована на здобуття 



чи втримання влади та на втілення курсу демократичної політики, – становить 

демократичний процесс. 

З демократичної практики в усій її багатоманітності поступово кристалізується 

демократична ідея. Демократія стає цінністю, виникає переконаність у тому, що 

демократичний спосіб розв’язання суспільних проблем є не тільки можливим, а й 

бажаним. Отож, демократичні інститути іпроцеси є умовою процвітання й добробуту, а 

економічна свобода сприяє економічному зростанню, економічній ефективності й 

розвитку. 

 

Питання для обговорення 

1. Дати визначення демократії. 

2. Назвати критерії та принципи демократії. 

3. Вияснити передуиови демократії. 

4. Назвати загрози та виклики демократії. 

 

Питання для самоконтролю 

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. 

 

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. 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 3. Новітні доктрини та  різновиди демократії. 

1. Ліберальна демократія: переваги та недоліки 

2. Плюралістична теорія демократії. 

3. Елітарна теорія демократії. 

4. Партиципаторна (учасницька) теорія демократії. 

5. Соціалістична теорія демократії. 

 

Методичні поради 

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

Північної Америки, у ХХ ст. набув глобального виміру. 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. Поліархія (від гр. polys – багато і 

archein – влада, джерело) – це сучасна консолідована плюралістична демократія, у якій 

найвищі посадові особи, що керують державою, змушені модифікувати свою поведінку 

таким чином, щоб перемогти на виборах у політичному змаганні з іншими кандидатами, 

партіями, групами. 

Процеси глобалізації творять ланцюг послідовних процесів, що мають як позитивні, 

так і негативні наслідки: взаємодія – взаємозалежність – універсалізація – демократизація 

– глобалізація – демократія. 

 

Питання для обговорення 

1. Консенсусна та мажоритарна моделі демократії А. Ліпхарта.  

2. Моделі демократії за Д. Хелдом. 3. Моделі електронної демократії.  

4. Моделі «рефлексуючої» демократії.  

5. Деліберативна демократія.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Демократія як відповідальне правління.   

2. Модель агоністичної демократі.ї   

3. Проблеми ліберальної теорії в сучасному світі.   

4. Електронна демократія: перспективи впровадження 

 

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 4. Становлення української демократичної системи.     
1. Історичні корені становлення та розвитку національнодемократичних ідей. 

2. Демократичні ідеї в Україні княжої доби. 

3. Українські гуманісти їх внесок у теорію демократії (С. Оріховський, І. Вишенський). 

4. Демократичні ідеї українського козацтва, Запорізької Січі, Гетьманщини.  

5.. Конституція П. Орлика та її сутність.  

6.  Українська демократична ідея у ХІХ ст. (М. Костомаров, Т. Шевченко, І. Франко). 

7. Демократичні ідеї доби національної революції 1917-1921 рр. 

 

Методичні поради 

Розвиток демократичної традиції в Україні порівняно з країнами Заходу мав свою 

специфіку. По-перше, перервність державного процесу, чергування в українській історії 

періодів політичного піднесення і занепаду зумовлювали «хвилеподібність» розвитку цієї 

традиції. По-друге, демократична ідея в Україні завжди підпорядковувалася соціальній та 

національній ідеям. 

Та незважаючи на несприятливі історичні умови, український народ проявив 

свободолюбність, повагу до людської гідності і значну міру демократизму. 

Необхідно глибше проаналізувати аспекти розвитку демократії в сучасній Україні, 

акцентуючи на процеси створення інституційної основи незалежної Української держави. 

 

Питання для обговорення 

1. Ідеологічна сегментованість перехідного суспільства.  

2. Роль політичної еліти у становленні демократії в Україні. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Роль Української Гельсінської групи (спілки) у демократичному поступі України.  

2. Трансформаційні процеси у становленні демократії в Україні на рубежі 1990-х – на 

початку 2000-х років 
 

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. Мінаков М. Поступ демократії в Україні 91919-2019 рр.). http://sg-sofia.com.ua/postup-demokratii-

v-ukraini-1991-2019 

4. Розова Т. Демократія в Україні: проблеми та перспективи. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3910/Rozova_Demokratiya_v_Ukraini.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

 

3.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДЕМОКРАТІЯ ЯК СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ. 

ПОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ.  
 

  

Тема 5. Права та свободи людини. 

1. Поняття та загальна характеристика прав і свобод людини і громадянина.  

2. Історичний розвиток прав і свобод людини і громадянина.  

3. Види прав і свобод людини і громадянина. Система прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  



4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина.  

5. Юридичні обов’язки людини і громадянина. 6. Міжнародні стандарти прав 

людини 

 

 

Методичні поради: 

Акцентуючи увагу на аспекті сучасного розуміння прав людини, студенти повинні 

охарактеризувати чотири підходи до проблеми правового статусу людини і громадянина: 

колективний підхід, другий підхід (мусульманське право - шаріат), звичаєве право, 

ліберальна концепція. 

Різні погляди на взаємодію права та держави знайшли різне втілення в конституціях 

держав. Основними є: природно-правова (надпозитивна) концепція прав людини, 

позитивістська концепція та, як у чинній Конституції України, природно-правова 

концепція. У контексті змісту поняття «права людини» необхідно виходити із того, що 

свобода людини і громадянина як конституційно-правова категорія – це спроможність 

людини діяти відповідно до своїх інтересів і мети. 

Практична цінність прав і свобод людини та громадянина полягає у їхній реальності, 

яка забезпечується низкою гарантій, тобто засобів, способів і умов, використовуючи які, 

суб’єкт досягає повного і безперечного здійснення своїх прав. Знати в загальних рисах 

гарантії суб’єктивних прав: конституційні, юридичні, морально-політичні, економічні або 

соціальні, ідеологічні гарантії та механізми захисту прав і свобод людини. 

 

Питання для обговорення 

1. Конституція та її призначення.  

2. Джерела та акти генезису українського конституціоналізму.  

3. Конституція незалежної України та її правовий захист. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Конституція України в контексті теорії і практики прав і свобод громадянина.  

2. Обов’язки людини та їх зв’язок з правами і свободами. 

 

Рекомендована література 

1. Бойко В.Ф.,Євдокимов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя (Судове 

право України): Навч. посіб.  К.: «Варта»; МАУП, 2003. – 256 с.  

2. Всеобщая декларация прав человека // http://zakon.rada.gov.ua  

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. // http://zakon.rada.gov.ua  

4. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. Вид. 3- тє, 

виправл. і доповн.  К.: Атіка.  2014.  512 с.  

 
 

Тема 6. Законодавча влада. 

 

1. Призначення, структура і функції законодавчої влади.  

2. Моделі організації й роботи законодавчої влади в розвинених демократіях.  

3. Законодавча влада в Україні. 

 

Методичні поради 

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 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


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. 

Вміти охарактеризувати загальні функції законодавчої влади, моделі організації її як 

у розвинутих демократичних країнах, так і в Україні. 

 

Питання для обговорення 

1. Призначення, структура і функції законодавчої влади.  

2. Моделі організації й роботи законодавчої влади в розвинених демократіях.  

3. Законодавча влада в Україні 

 

Питання для самоконтролю 

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

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

 

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 7. Виконавча влада. 
1. Призначення і сутність виконавчої влади в демократичних суспільствах.  

2. Порівняльна характеристика моделей виконавчої влади.  

3. Організація виконавчої влади в Україні.  

4. Практика здійснення виконавчої влади в України. 

 

Методичні поради 

 

У контексті аспектів семінарського заняття необхідно акцентувати увагу на тому, що 

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. 

 

Питання для обговорення 

1. Роль УГС, НРУ та інших демократичних громадських організацій у відродженні 

громадянського суспільства.  

2. Функції центральних органів виконавчої влади в Україні: порівняльний аналіз та 

проблеми взаємодії. 

3. Роль європейських інституцій у відродженні виконавчої влади в Україні. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте обов’язки уряду (кабінету).  

2. Охарактеризуйте статус, повноваження і структуру Кабінету Міністрів України.  

3. Проаналізуйте головні повноваження і роль Президента України у здійсненні 

виконавчої влади.  

4. Які є головні механізми нагляду і контролю за діяльністю органів державної 

виконавчої влади? 
 

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. Поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/38-

podil-vlady-na-zakonodavchu-vykonavchu-sudovu. 

4. Поняття і класифікація органів державної влади. 

https://www.businesslaw.org.ua/ponyattya-i-klasyfikaciya-organiv-vykonavchoi-vlady/ 

 

Тема 8. Місцеве та регіональне самоврядування. 

1. Потреба і способи наближення влади до громадян. 

2. Порівняння моделей децентралізації влади у федеративних та унітарних системах.  

3. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування і проблема автономії 

самоврядних органів.  

4. Типологія самоврядних систем і правові засади місцевого самоврядування.  

5. Структура органів місцевого самоврядування, місцева демократія та її форми.  

6. Органи місцевого самоврядування та їх суспільний статус в Україні. 

 

Методичні поради 
У вивченні теми семінарського заняття студенти повинні звернути увагу на проблеми 

місцевого самоврядування, які можуть бути вирішені тільки при сприянні центрального апарату 

державної влади, а саме: забезпечення територіальної цілісності і незалежності держави; 

створення єдиної правової бази; розробка і впровадження зовнішньої державної політики, 

конституціоналізм; реалізація державних програм. Ці питання є винятковою компетенцією 

держави, але без сприяння місцевих громад їхня реалізація неможлива.  

Також потребує уваги аспект порівняння моделей децентралізації влади у федеративних та 

унітарних системах, необхідно охарактеризувати основні концепції місцевого самоврядування, 

його правові засади, структуру як у демократичних країнах Заходу, так і в Україні, особливо на 

сучасному етапі, коли виникає потреба у повній взаємодії місцевого самоврядування і державної 

влади. 

 

Питання для обговорення 
1. Механізми і шляхи легітимації зміцнення демократії в Україні.  

2. Аналіз основних положень закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 



Питання для самоконтролю 
1. Яке місце займає самоврядування в системі держава-суспільство?  

2. Що таке місцеве самоврядування та які є теорії, що пояснюють його сутність та 

необхідність? Якою є найбільш типова структура органів місцевого самоврядування?  

3. Які органи місцевого самоврядування діють в Україні?  

4.Які проблеми ефективного функціонування самоврядних органів існують в Україні? 

 

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 9. Демократія і багатоманітність національного 

1. Багатоманітність – невід’ємна властивість демократії.  

2. Нація і народ. Різновиди та основні функції нації. Становлення української нації.  

3. Нація та держава. Національне самовизначення і національна самосвідомість.  

4. Феномен націоналізму. Український націоналізм. Проблема сумісності націоналізму і 

демократії.  

5. Мовна проблема. 

 

Методичні поради 

Національне питання – це питання про причини виникнення недовіри, ворожнечі та 

конфліктів між націями, з одного боку, і націями та існуючої системи влади в 

багатонаціональному суспільстві – з іншого. Щоб вирішати національні питання, 

необхідно ліквідувати пригнічення, ворожнечу між націями; встановити рівноправність 

націй, довіру між ними, співпрацю. 

Національне питання має конкретно – історичний зміст в кожну епоху. На перших 

етапах, в процесі формування нації, головним змістом національного питання було 

повалення феодалізму та ліквідація національного ярма. Вважалось, що зі встановленням 

політичної демократії в багатонаціональній державі, національне питання вирішиться 

само по собі. Але новітня практика показала, що національне питання виникає і навіть 

набуває гострих форм в країнах, де не тільки немає національного ярма, але всі живуть в 

умовах політичної демократії.. 
 

Питання для обговорення 

1. Історичний і політологічний аналіз етнічних груп України. 

2. Національне питання: суть, форми, прояви. 

3. Формування української модерної нації. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть об’єктивні і суб’єктивні ознаки націй.  

2. Чим відрізняється етнічна нація від політичної? 

3. У чому полягає наукове, позбавлене ідеологічного забарвлення, розуміння 

націоналізму?   

4. Вкажіть основні фази еволюції національної свідомості і проілюструйте їх прикладами з 

історії України. 

 

Рекомендована література 

1. Аркуша О. Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. 



Київ, 2020. 592 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. Національне питання: суть та форми прояву. https://studfile.net/preview/5012918/page:47/. 

http://history.org.ua/JournALL/journal/2013/2/15.pdf. 

 

Тема 10. Політичні партії. 
1. Роль політичних партій у розвитку демократії.  

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

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. 

 

 

Тема 11. Роль ЗМІ у демократичному процесі. 



1. Сутність та суспільне значення засобів масової інформації.  

2. Політична відповідальність та функції ЗМІ в демократичному суспільстві.  

3. Форми власності та контроль за мас-медіа в умовах демократії.  

4. Свобода інформації, цензура в Україні та вплив ЗМІ на політичні орієнтації. 

 

 

Методичні поради 

Вивчаючи семінарську тему, студенти повинні звернути увагу на те, що у відкритому 

суспільстві існує плюралізм думок, ідей і поглядів, а засоби масової інформації 

виражають інтереси різних політичних сил. Спільні функції ЗМІ: пізнавальна; контроль і 

спостереження за діями суб’єктів влади; політична соціалізація; формування 

громадянськості.  

Головною метою ЗМІ є оперативне інформування окремих осіб, соціальних груп 

населення в цілому про події та явища у світі, конкретній країні, певному регіоні. Цієї 

мети вони досягають, виконуючи вищезгадані соціальні функції. З політичної точки зору 

ЗМІ поділяються на урядові, опозиційні та незалежні.  

Студенти повинні вміти охарактеризувати ці типи ЗМІ, а також свободу інформації і 

вплив ЗМІ на політичні орієнтації в Україні тощо. 

 

Питання для обговорення 

1. ЗМІ як прояв «четвертої влади» у суспільному житті. 

2. ЗМі та їх стан за різних політичних режимів. 

3. Роль засобів масової інформації в політичних орієнтаціях у сучасній Україні. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Що таке засоби масової інформації та їхня роль в демократичному суспільстві?  

2. Які політичні функції виконують ЗМІ? 

3. У чому суть мобілізаційного і маркетингового принципів діяльності масмедіа?  

4. З якими основними проблемами стикаються ЗМІ в західних демократіях?  

5. Наскільки незалежними є ЗМІ в Україні? 

 

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. 

 

4. МЕТОДИ КОТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточно-модульний контроль. 

З дисципліни «Основи демократії», для якої підсумковий контроль передбачено у формі 

заліку, на поточно-модульний контроль виділяється 100 балів. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські 

заняття; результати експрес-контролю тощо. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою 

навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне 

опрацювання окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових тестів; підготовка реферативних матеріалів з публікацією тощо. 



При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного 

модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах обліку роботи 

викладача.  

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на 

вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням 

викладача, який викладає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку 

підсумкового контролю. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

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

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 коли сума 

балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання поточно-модульного 

контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру. Якщо у 

підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він допускається 

до повторного складання поточно-модульного контролю з дисципліни. Студент, 

допущений до повторного складання поточно-модульного контролю зобов’язаний у 

терміни, визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) 

завдання поточно-модульного контролю, виконати модульні контролі. Рейтинговий 

показник студента з навчальної дисципліни при цьому визначається за результатами 

повторного складання і не впливає на загальний рейтинг студента. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Основи демократії» (денна форма навчання) 

 Поточний модульний контроль  сума 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 Т1 Т2 Т3 Т4 Пк 

ЗМ1  

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Пк 

ЗМ2 

Екзамен 

Сума 

балів 

5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 30 100 

Сем. 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3   

Сам. 

Роб. 

2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2   

 

За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент одержує певні 

бали, а саме: 

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів 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 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 3 бали, 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. 

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками 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 100 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Основи демократії» (заочна форма навчання) 

 Поточний модульний контроль  сума 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 Т1 Т2 Т3 Т4 Пк 

Змі1  

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Пк 

Змі2 

Конт. 

Роб. 

іспит 

Сума 

балів 

             30 100 

Сем.  5         5     

Сам. 

Роб. 

5 5 5     5 5 5 5     

Конт. 

Роб. 

            25   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

Зразок оформлення титульного аркуша 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський національний університет садівництва 

 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Кафедра фінансів, соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

 

 

 

ГРИГОРЕНКО ІВАН МАКСИМОВИЧ 

 

11 ф група 

 

 

 

 

 

КОНТРОДЬНА РОБОТА ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ» 

 

 

 

 

Науковий керівник: 

к.і.н., доцент Доморослий В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 

1. Аркуша О. Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. 

Київ, 2020. 592 с. 

2. Головатий М. Демократія: історія, теорія практика. К, «Персонал», 2020. 230 с. 

3. Горбатенко В. Політико-правові засади трансформації політичних партій в Україні. 

Киїі, «Талком», 2019. 326 с. 

4.  Доморослий В. Основи демократії (для студентів неспеціальних факультетів усіх форм 

навчання):Навчальний посібник. Умань: ВВЦ «Візаві», 2021. 156 с. 

5. Колодій А. Основи демократії. Київ: «Астролябія» 2009, 832 с. 

Мустафін О. Злам: кризи політичних режимів. Київ: Vivat, 2021. 288 с. 

6. Платон. Держава. Київ: Орієнтир, 2021. 336 с. 

7. Снайдер Т. Шлях до несвободи. Київ: Човен, 2020. 392 с. 

8. Фріт А. Політика для початківців. Київ: Книголав, 2019. 128 с. 

9. Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості. Київ: Наш 

формат, 2021. 192с    

10. Шляхтун П. Політологія. Київ: «Центр учбової літератури» 2019. 472 с. 

 

Допоміжна 

1. Гудвін Д. Лідерство у буремні часи. Київ: Vivat, 2021. 592 с. 

2.Демократія: Антологія / Проценко О. (упоряд.). - Київ: Смолоскип, 2017. – XXVIII. 1108 

с. 

3. Демократизація України: програма малих прооектів. Практичний порадник для 

небайдужих / Кол. авт.: Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова та ін.  Київ,  2017.  458 с.. 

4. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних 

баченнях: Монографія.  Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  

520 с. 

5. Лок Д. Два трактати про правління. Київ: Наш формат, 2020, 312 с. 

6. Темелкуран Е. Як втратити країну. Сім кроків від демократії до диктатури. –Київ: Vivat, 

2019.  323 с. 

7. Філонов О.В Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних 

змін. Київ: Знання, 2016.  215 с. 

8. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької 

революції. Київ: Наш формат, 2018. 576 с. 

14. Інформаційні ресурси 

1. Антична демократія https://stud.com.ua/42963/politologiya/antichna_demokratiya  

2. Всеобщая декларация прав человека.URL: http://zakon.rada.gov.ua 

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

 

1. Колодій А. Розвиток громадянського суспільства.URL: http://political-studies.com/?p=166 

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua 

3. Мінаков М. Поступ демократії в Україні 91919-2019 рр.). http://sg-sofia.com.ua/postup-

demokratii-v-ukraini-1991-2019 

4. Поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову. https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/38-

podil-vlady-na-zakonodavchu-vykonavchu-sudovu. 

5. Поняття і класифікація органів державної влади. 

https://www.businesslaw.org.ua/ponyattya-i-klasyfikaciya-organiv-vykonavchoi-vlady/ 

6. Розова Т. Демократія в Україні: проблеми та перспективи. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3910/Rozova_Demokratiya_v_Ukraini.pdf?se

quence=1&isAllowed=y. 
7. Тертишник В. Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення. 

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

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/38-podil-vlady-na-zakonodavchu-vykonavchu-sudovu
https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/38-podil-vlady-na-zakonodavchu-vykonavchu-sudovu

