
 





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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни 
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: 

Кореквізити Постреквізити 

Політична економія Філософія 

Історія економіки та економічної думки Національна економіка 

Українська мова Дисципліни професійної та практичної 

підготовки 

Іноземна мова  

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. 

3К 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕРЕДУМОВИ, ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ.     
 

Тема 1. Сутність, передумови й поняття демократії. 

Демократія: витоки, сутність. Виникнення і зміст демократії.Соціально-

економісні та політичні передумови демократії. Основні цінності демократії.. 

Демократія і свобода. Демократія, рівність, соціальна справедливість..  

Переваги та недоліки демократії. Загальна і соціально обмежена 

демократія. Охлократія.    

Основні напрямки розвитку ідей демократії у ХХ на початку ХХІ ст. 

 

Тема 2. Історія становлення та розвитку демократії. 

―Первісна‖ демократія. Елементи демократичного управління за 

первіснообщинного ладу. Характерні риси протодемократії. Розвиток 

демократичних форм правління в античних полісах. Пряма політична участь 

як основна форма реалізації влади. Здобутки та обмеженість античної 

демократії. Республіканське правління в Стародавньому Римі та його 

відголоски в період Середньовіччя і Нові часи. Особливості середньовічних 

демократичних форм самоврядування та практика реалізації демократичних 

цінностей раннього християнства. Купецькі та дворянські республіки. Міське 

самоврядування і цеховий устрій. Децентралізація (розпорошеність) влади. 

Влада світська і духовна. Становлення буржуазної ліберальної демократії та 

її вплив на формування сучасних моделей демократії. Специфіка та значення 

класичної ліберальної демократії. Соціалістична демократія як історичний 

приклад реалізації колективіської моделі: міф чи реальність. Причини 

популярності ідеї та неефективності практики. Елементи демократії в 

українській історичній традиції. Соціальний демократизм у відносинах 

суспільних станів і способі їх формування. Особливості Запорозької Січі як 

форми державності. Самоврядування й децентралізація за часів 

Гетьманщини. Демократичний ідеал у складі української національної ідеї. 

  

Тема 3. Доктрини та різновиди демократії. 

Передумови демократії, їх класифікація. Багатоманітність проявів і 

форм демократії. Демократія соціальна, економічна і політична, локальна і 

загальнонаціональна, пряма і представницька. Захисна демократія, 

процедурна, елітарна, учасницька (партисипаторна). Імітативна, 

маніпулятивна, або псевдодемократія.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДЕМОКРАТІЯ ЯК СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ. 

ПОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Тема 4. Поділ влади у демократичному суспільстві. 

Інститут глави держави в країнах сучасного світу. Глава держави в 

країнах з парламентською, президентською та президентсько-



парламентською формою правління. Проблеми президентської влади в 

суспільствах, що трансформуються. Структура, способи формування та 

функції виконавчої влади у демократичних країнах за різних форм правління. 

Колективна та індивідуальна відповідальність урядів. Адміністративний 

апарат (бюрократія) у структурі виконавчої влади. Проблеми реформування 

системи врядування в Україні, зміни характеру взаємодії гілок влади та 

розподілу повноважень між ними. 

 

Тема 5. Місцеве та регіональне самоврядування. 

Демократія і децентралізація влади. Потреба і способи наближення 

влади до громадян. Порівняння моделей децентралізації влади у федерат. та 

унітарних системах. Типологія самоврядних систем. Структура органів 

місцевого самоврядування. Місцева демократія та її форми. 

 

Тема 6. Інститути демократії. 

Вибори. Виборчі системи. Виборні посади. Свобода слова. Засоби 

масової інформації. Загальне голосування. Референдум. Самоорганізація 

громадян. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

Тема  7. Політичні партії. 

Роль політичних партій у розвитку демократії. Виникнення 

багатопартійності. Організаційні засади партійної діяльності та їх вплив на 

демократію. Соціальна база і впливовість партій. Представництво інтересів 

через посередництво партій в Україні. 

 

Тема 8. Перехід до демократії як закономірність сучасного 

суспільного розвитку. Передумови і шляхи демократизації. 

Економічні передумови демократії. Соціальні передумови демократії. 

Соціокультурні передумови демократії. Вплив релігії. Зовнішні передумови 

переходу до демократії. Загальні моделі демократизації. Закономірності 

демократизації. 

Демократичні транзити.  

Країни першого ешелону капіталізму. Латиноамериканська модель 

переходу до демократії. Південноєвропейська модель. Китайська модель 

реформування.  

Проблема утвердження демократії у постсоціалістичних країнах 

Центрально-Східної Європи, СНД і Балтії. Особливості переходу до 

демократії постсоціалістичних держав: різновиди постсоціалістичної моделі 

політичної модернізації. Шлях лібералізації як спроба демократичного 

транзиту в цих країнах. Проблеми і труднощі демократичних транзитів у 

постсоціалістичних країнах. 

 

 



4. Орієнтовна структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 денна форма Заочна форма 

 усього у тому числі усього у тому числі 

  л с лаб інд с.р.  л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Політологія 

Змістовий модуль 1. Передумови, засадничі принципи становлення та розвитку 

демократії 

Тема 1. Сутність, 

передумови й 

поширення 

демократії. 

10 2 4   4 12 2    10 

Тема 2. 

Становлення 

демократичних 

форм врядування. 

12 2 4   6 12  2   10 

Тема 3.Доктрини 

та різновиди 

демократії. 

12 2 4   6 10     10 

Змістовний модуль 2. Демократія, як система інститутів 

Тема 4. Поділ 

влади у 

демократичному 

суспільстві. 

10 2 2   6 12 2    10 

Тема 5. Місцеве та 

регіональне 

самоврядування. 

10 2 2   6 10     10 

Тема 6. Інститути 

демократії. 

12 2 4   6 10     10 

Тема 7. Політичні 

партії. 

12 2 4   6 12  2   10 

Тема 8. Перехід до 

демократії, як 

закономірність 

сучасного 

суспільного 

розвитку. 

Передумови і шляхи 

демократизації. 

12 2 4   6 12 2    10 

Всього  16 28   46 90 6 4   80 

 

 

 



5. Теми семінарських (практичних) занять 
№ 

п/п 

Назва теми Кількість годин 

  Денна 

форма 

 

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 

 

6. Самостійна робота 

Самостійне вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» неможливе 

без використання літературних джерел. У наш час знайомство з літературою 

навіть із самого вузького питання становить нелегке й досить трудомістке 

завдання. Дисципліна «Інтелектуальна власність» за період свого існування 

нагромадило величезну кількість літературних джерел - підручників і 

навчальних посібників, монографій та журнальних статей, публікацій. Тому 

раціональна організація вивчення літератури курсу особливо необхідна. 

Для ефективного використання літератури й виконання поза аудиторної 

контрольної роботи варто вести конспект підручників. Конспектування 

інших літературних джерел має рекомендаційний характер. За підручником 

конспектуються лише ті питання, які через обмежене число лекцій та 

практичних занять не знайшли відбиття в лекційних конспектах й у зошитах 

для практичних занять. На лекціях і семінарських заняттях розглядається 

найбільш складний матеріал, представлений у питаннях для самопідготовки, 

які наведені до кожної теми курсу. Усі інші питання, викладені в 

запропонованому підручнику конспектуються в зошиті для самостійних 

робіт. 

Спочатку потрібно ознайомитися з основною (підручниками й 

навчальними посібниками), а потім з допоміжною (монографіями і статтями) 



літературою. При цьому важливо вивчити насамперед книги, а потім статті (у 

першу чергу останніх років видання) - вітчизняні й закордонні. 

Матеріал для конспектування доцільно оформляти в такій послідовності: 

1) назва вивченої теми курсу; 

2) конспект робіт з питань інтелектуальної власності (з вказівкою назви 

й сторінок першоджерела); 

3) конспект вказаних вище питань підручника (виписують їхні заголовки 

і сторінки підручника); 

4) конспект (за вибором студента) інших літературних джерел з даної 

теми (при цьому вказують їхніх авторів, назву, рік і місце видання, сторінки). 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навести основні визначення демократії.  Проаналізуйте 

парадокси демократії. 

2 

2 Обґрунтувати основні тези праці Ф. Шміттера «Загрози і 

дилеми демократії» 

3 

3 Демократія як соціальний феномен. 3 

4 Вплив рівня життя на розвиток демократії 3 

5 Скласти таблицю змін антидемократичної та 

демократичної традицій мислення в історичній 

перспективі. 

4 

6 Порівняти афінську та сучасну демократії 4 

7 Порівняти колективістські, індивідуалістичні та 

плюралістичні концепції демократії. 

4 

8 Визначити переваги та недоліки елітарної демократії. 4 

9 Складіть та поясніть таблицю-схему структурно-

функціональних залежностей між суб’єктами влади в 

Україні. 

4 

10 Особливості функціонування публічної адміністрації в 

розвинутих країнах (США, Велика Британія, Німеччина, 

Канада). 

4 

11 Здійсніть порівняльну характеристику громадянських та 

політичних прав.  

6 

12 Підготуйте мультимедійну презентацію «Система прав і 

свобод людини і громадянина». 

5 

Всього 46 

 

 

 

 

 

 



7. Методи навчання 
Під час викладання дисципліни «Основи демократії» використовуються 

наступні методи навчання: 

Словесні методи навчання: 

- лекція — метод навчання, який передбачає розкриття у словесній 

формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в 

логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.  

- пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає 

розкриття сутності певного явища, процесу, закону.  

- бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної 

галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до 

усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З 

погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і 

репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, 

поточну, підсумкову. 

Наочні методи: 

- демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ 

предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці. 

- ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки 

та ін.). 

- спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних 

предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без 

втручання у ці явища й процеси. 

Практичні методи навчання. Спрямовані на досягнення 

завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські заняття) 

Інтерактивне навчання у вищій школі передбачає докорінну зміну 

методичних стереотипів, які сформувалися у викладачів. При вивченні 

дисципліни «Інтелектуальна власність» використовуються наступні форми 

навчальної діяльності: фронтальна, парна, індивідуальна та групова. 

Найпоширенішою є групова форма, яка є формою організації навчання в 

малих групах студентів, об'єднаних загальною навчальною метою за 

опосередкованого керівництва викладачем і в співпраці зі студентами. 

Викладач у груповій навчальній діяльності керує роботою кожного студента 

опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють 

діяльність студентів. При викладанні лекційного матеріалу обов’язковим є 

використання презентацій що є  наочністю для студентів та дозволяє краще 

засвоїти матеріал.  

 

8. Методи контролю 

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   

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання 

студент отримує 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. 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні та захисті 

контрольної роботи 

 
№ 1. Текст контрольної робои 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а 

такожпоставленим цілям і завданням, пропорційність структури 

роботи 

 

 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 

титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 

міжрядкового інтервалу). 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 

5 



Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 

формулювання власної думки студента – автора). 

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 

обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 

2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 

5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 

аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди. 

5 

 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

 

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 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Основи демократії: Інструктивно-методичні матеріали для проведення 

семінарських занять для здобувачів вищої освіти, першого (бакалаврського) 

рівня, денної і заочної форм навчання  спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» / Укладач к. і. н., доцент Доморослий В.І.  Умань: 

НУС, 2021. 22 с. (1,0 у.д.а). 

2. Основи демократії: методичні матеріали, завдання та вказівки для 

самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня денної і заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 



справа та страхування» / Укладач: к. і. н., доцент Доморослий В.І., Умань: 

Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 24 с. (1, у.д.а.). 

3. Основи демократії: методичні матеріали для виконання контрольної 

роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної 

форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» / Укладач: : к. і. н., доцент Доморослий В.І., Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2021. 21 с. (1,0 у.д.а.). 
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