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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Мета вивчення навчальної дисципліни-засвоєння студентами основних категорій i понять у сфері держави i права, оволодіння
юридичною термінологією, пізнання закономірностей виникнення, розвитку i функціонування держави i права для формування знань про
теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти юридичної професії
Завдання навчальної дисципліни – створення умов для формування правової культури та професійної правової свідомості майбутніх
юристів,набуття навиків самостійного аналізу теоретичних та практичних питання державно-правового життя суспільства;набуттязнань про
сучасні підходи до юридичної діяльності; усвідомлення сутності майбутньої професії та відчуття її специфіки, а це в кінцевому рахунку має
сприяти формуванню професійної правосвідомості у майбутніх правознавців.
Результати навчання
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:

систему загальнотеоретичних, державно-правових явищ, практику їх виникнення, та розвитку в Україні;

етапи формування та розвитку державно-правової думки в Україні;

предмет, метод i функції основ теорiї держави i права; поняття, сутність, походження держави, політичної влади,

політичну систему суспільства, функції держави;

основні сучасні концепції держави i права;

поняття, сутність та походження права, норми права;

систему права i систему законодавства, реалізацію норм права;

поняття, сутністьправовідносин, правової поведінки, правопорушення i юридичної відповідальності;

поняття, сутність, основні ознаки законності, правопорядку i державної дисципліни;

поняття, сутнiсть процесуального права, його характеристику;

поняття правової освіти;

види юридичної діяльності;

систему державних і недержавних органів, установ, організацій нашої держави, у яких працюють професійні юристи;

систему та зміст законодавчих актів, які встановлюють вимоги до основних юридичних професій в Україні, а також визначають
правовий статус органів юстиції, правоохоронних та інших органів;

поняття професійної культури правника та її складові.
вміти:

застосовувати набуті знання для аналізу складних правових проблем, оперувати основними законами і категоріями в ході практичної
діяльності
ознайомитись:

з основними напрямками сучасного розвитку і становлення держави і права.

Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет і методологія теорії держави і права. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук
Тема 2. Суспільство і держава. Держава в політичній системі суспільства
Тема 3. Поняття та сутність держави
Тема 4. Правова держава та її основні характеристики
Тема 5. Громадянське суспільство
Тема 6. Держава і громадянин
Тема 7. Народовладдя як основа представницької демократії
Тема 8. Типи і форми держави
Тема 9. Посттоталітарна державність
Тема 10. Механізм (апарат) держави
Тема 11. Функції держави
Тема 12. Поняття та сутність права.Сучаснеправорозуміння
Тема 13. Право в системі соціальних норм
Тема 14. Правосвідомість та її роль в суспільному житті. Правова культура
Тема 15. Принципи і функції права
Тема 16. Норми права та їх структура
Тема 17. Правотворчість
Тема 18. Нормативно-правові акти та їх систематизація
Тема 19. Форми реалізації права
Тема 20. Застосування правових норм
Тема 21. Тлумачення норм права
Тема 22. Система права і система законодавства
Тема 23. Правовідносини
Тема 24. Правова поведінка та правопорушення
Тема 25. Юридична відповідальність
Тема 26. Механізм правового регулювання суспільних відносин
Тема 27. Законність і правопорядок
Запланована навчальна діяльність: лекції – 60 год., семінарські заняття - 70 год. , індивідуальна робота – 70 год., самостійна робота – 60
год.; підсумковий контроль – 10 год.; разом – 270 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів розповіді та пояснення, мозкового штурму, проблемного навчання, з
підтримкою зворотного зв'язку з аудиторією, наведенням прикладів, посиланням на чинне законодавство, використанням презентацій, демонстрації
виставки літератури), семінари (з використанням методів круглого столу; ділової гри; мозкової атаки; бесіди, опитувально-відповідальним),
самостійна робота,індивідуальні завдання.

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, перевірка індивідуальних завдань, підсумкові контрольні заходи.
Вид семестрового контролю: диференційований залік, екзамен
Навчальні ресурси:
Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред.
О. В. Петришина. – Х. : Право, 2014. – 368 с.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник. – 4-те видання допов. і перероб. – К. : Алерта, 2014. – 524 с.
Кокодій Ю.В., Курбацький С.А., Зьолка В.Л. Теорія права: навчальний посібник. – Хмельницький: Вид: Національна академія ДПСУ, 2005
Викладач:згідно форми А-4.03.
Ст. викладач Тимошенко Любов Володимирівна

II. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів наступних програмних компетентностей:
А) Загальні компетентності:
ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК-3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Б) Фахові компетентності спеціальності:
ФК 7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з
таких галузей права, як:конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право,
кримінальне і кримінальне процесуальне право.
ФК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення студентами наступних програмних результатів навчання:
Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та
оцінювання його складових.
ПРН 19
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права.
Знання: Знати систему загальнотеоретичних, державно-правових явищ, практику їх виникнення, та розвитку в Україні;
Розуміння: Розуміти: проблемні питання щодо визначення, правової класифікації форм (джерел) права, як державно офіційних способів
закріплення та зовнішнього вияву правових норм, що засвідчують їх загальнообов’язковий характер та гарантованість з боку держави.
Застосування: Застосовувати: набуті знання для аналізу складних правових проблем, оперувати основними законами і категоріями в ході
практичної діяльності
Аналіз: Аналізувати чинники, що визначають та впливають на сучасне праворозуміння.
Синтез: Синтезувати: теоретичні знання щодо існуючих державно-правових явищ в практичну діяльність.
ОцінюванняОцінювати: рівень та перспективи розвитку державно-правових явищ в Україні.
ПРН 23
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях
Знання: Знати систему права i систему законодавства, реалізацію норм права; поняття, сутність матеріального та процесуального права, його
характеристику;
Розуміння: Розумітипоняття, сутність правовідносин, правової поведінки, правопорушення i юридичної відповідальності;
Застосування: Застосовувати набуті знання для аналізу чинного законодавства та проведення консультаційної роботи;
Аналіз: Аналізувати чинники, що визначають та впливають на сучасне праворозуміння.
Синтез: Синтезуватиосновними напрямками правової роботи.
ОцінюванняАргументувати інформацію щодо основних напрямків сучасного розвитку і становлення держави і права.
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10/4Сз(2); 11/1Л(2); 11/2Сз(2);
Дз(4)

12/1Л(2); 12/2Сз(2); 12/3Сз(2);13/1Л(2);
13/2Сз(2); 14/1Л(2); 14/2Сз(2);
15/1Л(2); 15/2Сз(2); ;16/1Л(2); 16/2Сз(2);
17/1Л(2);17/2Сз(2); 17/3Сз(2); 18/1Л(2);
18/2Сз(2); 18/4Сз(2); 19/1Л(2); 19/2Сз(2);
20/1Л(2); 20/2Сз(2); 20/3Сз(2); 21/1Л(2);
21/2Сз(2); 22/1Л(2); 22/2Сз(2); 23/1Л(2);
23/2Сз(2); 23/3Сз(2); 24/1Л(2); 24/2Сз(2);
25/1Л(2); 25/2Сз(2); 26/1Л(2); 26/2Сз(2);
27/1Л(2); 27/2Сз(2);

Е(6)

Кількість
годин

14
14
14
14
4
14
24

24
12
6

№
з/п

Найменування тем

Кількість
год.

Номери, вид занять та кількість
годин
1
2
3
4

15. Принципи і функції права

4

Л2

Сз2

16. Норми права та їх структура

4

Л2

Сз2

17. Правотворчість
Нормативно-правові акти та їх
18.
систематизація

8

Л2

Сз2

Сз2

4

Л2

Сз2

Сз2

19. Форми реалізації права

4

Л2

Сз2

20. Застосування правових норм

6

Л2

Сз2

21. Тлумачення норм права

4

Л2

Сз2

22. Система права і система законодавства

4

Л2

Сз2

23. Правовідносини

6

Л2

Сз2

24. Правова поведінка та правопорушення

4

Л2

Сз2

25. Юридична відповідальність

4

Л2

Сз2

4

Л2

Сз2

4
6
140

Л2
Е6

Сз2

Механізм правового регулювання
суспільних відносин
27. Законність і правопорядок
Екзамен
Всього
26.

Умовні скорочення:
Лекція – Л
Семінарське заняття - Сз
Диференційований залік – Дз
Екзамен - Е
Заняття, що обов’язкове для оцінювання - 2/2Сз(2)

Місяці

Номери тем, занять та кількість годин

Кількість
годин

Сз2

Сз2

Всього

140

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

Література

1 курс
1 семестр
Модуль 1.
8

Тема 1. Предмет і методологія теорії держави і права. Місце
теорії держави і права в системі юридичних наук

Лекція

2

Заняття 1. Загальна теорія держави і права як суспільна наука.
1. Поняття, сутність теорії держави і права як науки, її предмет та
методологія.
2. Місце теорії держави і права, в системі юридичних наук.
3. Теорія держави і права як навчальна дисципліна, її структура.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

1

1

2

Семінар

самостійна
робота

2

2

Заняття 2. Теорія держави і права — це загальнотеоретична
юридична наука
1. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
2. Основні принципи загальнотеоретичного дослідження теорії
держави і права.
3. Структура навчальної дисципліни теорії держави і права.

2

1. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
2. Основні принципи загальнотеоретичного дослідження теорії
держави і права.
3. Структура навчальної дисципліни теорії держави і права.

8

Тема 2. Суспільство і держава. Держава в політичній системі
суспільства

[1.1.] ст.5-14; [1.2.] ст.3-26; [1.3.]
ст.9-32; [1.4.] ст.3-12; [1.5.] ст. 19.
[2.7.] ст.3-11; [2.8.] ст.3 23; [2.9.]
ст.7-21.; [2.26.] ст.4-15

Номери
тем

Номер
заняття

1

2

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

лекція

2

Заняття 1. Суспільство. Причини походження держави.
1. Суспільство та його складові елементи.
2. Причини походження держави. Основні теорії походження
держави
3. Держава як найважливіший елемент політичної системи
суспільства.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Суспільство, особистість, держава
1. Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх класифікація:
а) визначення та природа прав людини;
б) класифікація прав людини.
2. Правовий статус особистості:
а) поняття та сутність правового статусу особистості;
б) суб’єктивні права особистості;
в) юридичні обов’язки особистості.
3. Гарантії прав людини і громадянина:
а) міжнародно-правові гарантії;
б) гарантії регіональних міжнародних співтовариств;
в) внутрішньодержавні гарантії.
4. Конституційне закріплення прав та обов’язків людини та їх
гарантії в Україні

2

1. Походження та структура суспільства:
а) загальна характеристика первісного суспільства і його
економічні структури;
б) економічні передумови походження суспільства.
2. Влада, як атрибут організованого існування людей:
а) характерні ознаки первісних звичаїв;
б) форми існування влади;
в) теорії походження політичної влади та держави.
3. Причини походження держави:
а) основні теорії походження держави;
б) держава в політичній системі суспільства.

семінар

самостійна
робота

Література

[1.1.] ст.19-22; [1.2.] ст. 35-46;
87-93. [1.3.] ст. 32-53; [1.5.] ст.
10-21.
[2.7.] ст. 27-37. [2.9.] ст.21-49.
[2.11.] ст.1-10; [2.16.] ст.3-15.
[2.26.] ст.23-39.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

2

Найменування темиі навчальні питання

8

Тема 3. Поняття та сутність держави.

лекція

2

Заняття 1. Теорії визначення держави, її ознаки.
1. Різноманітність поглядів на поняття держави.
2. Основні ознаки держави.
3. Сутність та соціальне призначення держави.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Поняття держави, її основні ознаки.
1. Поняття держави:
а) держава – продукт соціального розвитку;
б) теорії поняття сутності держави;
в) марксистсько-ленінська теорія сутності держави.
2. Загальні основні ознаки держави:
а) різноманітність поглядів на поняття і сутність загальних ознак
держави;
б) держава як єдина територіальна організація політичної влади;
в) держава як особлива організація політичної влади з спеціальним
апаратом (механізмом) для керування суспільством;
г) держава як організатор суспільного життя на правових
починаннях;
д) держава як суверенна організація влади.
3. Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації;
а) сутність держави;
б) держава соціальної демократії;
в) соціальне призначення держави.

3

1

Кількість
годин

семінар

Література

[1.1.] ст.22-29; [1.2.] ст.121-130;
[1.3.] ст.53-72; [1.5.] ст. 21-30.
[2.4.] ст.86-102; [2.5.] ст.111-128;
[2.9.] ст.103-142; [2.11.] ст.10-12;
[2.26.] ст.15-23; 39-58.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

2

8

Тема 4. Правова держава та її основні характеристики.

лекція

2

Заняття 1. Поняття, основні принципи і характеристика
правової держави.
1. Походження і розвиток ідеї правової держави.
2. Основні характеристики правової держави.
3. Основи концепції сучасної теорії правової держави.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Теорія правової держави, її характеристика.
1. Політична природа правової держави, її основні ознаки.
2. Різноманітності ідеї походження і розвитку ідеї правової
держави.
3. Основні характеристики правової держави:
а) економічна основа правової держави;
б) соціальна основа правової держави;
в) моральна основа правової держави;
г) сучасна концепція правової держави.

4

2

Найменування темиі навчальні питання

1. Юридична наука про визначення держави:
а) держава – продукт соціального розвитку.
б) теорії поняття сутності держави;
в) марксистсько-ленінська теорія сутності держави.
2. Загальні основні ознаки держави:
а) різноманітність поглядів на ознаки держави;
б) поняття і сутність суверенітету.
3. Політичне і соціальне призначення держави.
а) держава як єдина територіальна організація політичної влади;
б) держава як особлива організація управління суспільством;
в) правові форми організації суспільства.

сам. робота

1

Кількість
годин

семінар

Література

[1.1.] ст.94-95; [1.2.] ст.194-201;
[1.3.] ст. 72-89; [1.5.] ст. 30-38.
[2.5.] ст. 364-392; 2.7. ст. 97-111;
2.8. ст. 254-273; 2.17. ст. 3-18;
2.25. ст. 116-140; 2.26. ст. 46-49.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

2

1. Різноманітність ідей походження і розвитку ідеї правової
держави:
а) теорія Макіавелі Н., Бодена Ж.;
б) прогресивні діячі періоду ранніх буржуазних революцій і їх
внесок до розвитку концепції правової державності (Грацій,
Спіноза, Гоббс, Локк, Дидро та інші);
в) інші теорії розвитку ідеї правової держави (Кант, Гегель, Маркс,
Шершеневич та інші).
2. Сучасний період до теорії правової держави:
а) теорія “держави загального благоденства”;
б) теорія еліт;
в) фашистські теорії державності;
г) теорія національної держави.

8

Тема 5. Громадянське суспільство

лекція

2

Заняття 1. Сучасні проблеми формування громадянського
суспільства.
1. Становлення та розвиток громадянського суспільства.
2. Громадянське суспільство і сучасна держава.
3. Держава і народ в громадянському суспільстві.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

2

Заняття 2. Поняття та структура громадянського суспільства.
1. Поняття громадянського суспільства та його ознаки.
2. Структура громадянського суспільства.
3. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

самостійна
робота

2

1. Поняття громадянського суспільства та його ознаки.
2. Структура громадянського суспільства.
3. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

самостійна
робота

5

1

2

Література

[1.1.] ст.94-95; [1.2.] ст.194-201;
[1.3.] ст. 72-89; [1.5.] ст. 30-38.
[2.5.] ст. 364-392; 2.7. ст. 97-111;
2.8. ст. 254-273; 2.17. ст. 3-18;
2.25. ст. 116-140; 2.26. ст. 46-49.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Найменування темиі навчальні питання

12

Тема 6. Держава і громадянин

лекція

2

Заняття 1. Держава, право та особистість.
1.Співвідношення держави та особистості.
2. Держава та правовий статус особистості.
3. Система прав та свобод особистості.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

6

1

Кількість
годин

2

семінар

2

3

лекція

2

4

семінар

2

Заняття 2. Суспільство, особистість, держава
1. Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх класифікація:
а) визначення та природа прав людини;
б) класифікація прав людини.
2. Гарантії прав людини і громадянина:
а) міжнародно-правові гарантії;
б) гарантії регіональних міжнародних співтовариств;
в) внутрішньодержавні гарантії.
3.Конституційне закріплення прав та обов’язків людини та їх
гарантії в Україні
Заняття 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний
обов’язок.
1.Суб'єкт права.
2. Правоздатність, дієздатність, деліктоздатність суб’єкта права.
3. Поняття юридичного обов'язку особи.
4. Види обов'язків особи.
Заняття 4. Правовий статус особистості:
1.Поняття та структура правового статусу особистості.
2. Види правових статусів особи.
2. Суб’єктивні права особистості.
3.Юридичні обов’язки особистості.

Література

[1.1.] ст.94-95; [1.2.] ст.194-201;
[1.3.] ст. 72-89; [1.5.] ст. 30-38.
[2.5.] ст. 364-392; 2.7. ст. 97-111;
2.8. ст. 254-273; 2.17. ст. 3-18;
2.25. ст. 116-140; 2.26. ст. 46-49.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

2

8

Тема 7. Народовладдя як основа представницької демократії

лекція

2

Заняття 1. Поняття та організація народовладдя.
1. Поняття народовладдя.
2. Організація народовладдя та його основні інститути.
3. Право і демократія.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

2

Заняття 2. Демократія і самоврядування: проблеми і
співвідношення.
1. Народовладдя: поняття, ознаки та принципи.
2. Інститути народовладдя, його організація.
Функції і принципи демократії.

самостійна
робота

2

1. Народовладдя: поняття, ознаки та принципи.
2. Інститути народовладдя, його організація.
3. Функції і принципи демократії.

16

Тема 8. Типи і форми держав

7

2

8

Найменування темиі навчальні питання

1.
Поняття правового статусу особистості:
а) суб’єктивні права особистості;
б) юридичні обов’язки особистості.
2.
Система прав і свобод особистості:
а) поняття системи прав і свобод особистості;
б) категорії прав особистості.
3.
Гарантії прав особистості:
а) міжнародно-правові гарантії;
б) гарантії регіональних міжнародних співтовариств;
в) внутрішні державні гарантії.
4. Міжнародно-правове співробітництво держав і права
особистості.

самостійна
робота

1

Кількість
годин

Література

[1.1.] ст.94-95; [1.2.] ст.194-201;
[1.3.] ст. 72-89; [1.5.] ст. 30-38.
[2.5.] ст. 364-392; 2.7. ст. 97-111;
2.8. ст. 254-273; 2.17. ст. 3-18;
2.25. ст. 116-140; 2.26. ст. 46-49.

Номери
тем

Номер
заняття

1

2

3

4

Види навчальних
занять, завдань

Найменування темиі навчальні питання

лекція

2

Заняття 1. Типологія держав, її форми.
1. Поняттяформидержави
2. Форма державного управління.
3. Форма державного устрою.
4. Форма державного режиму.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

лекція

семінар

самостійна
робота

9

Кількість
годин

2

2

Заняття 2. Основні типи держав та її форми.
1. Типологія держав: підстави, підходи, сучасний погляд на
проблему.
2. Форми державного правління.
3. Форми державного устрою
4. Форми державного режиму.
Заняття 3. Поняттятипологіїтатипудержави
1.Формаційнийпідхіддотипологіїдержави
2.Цивілізаційнийпідхіддотипологіїдержав
3.Альтернативніпідходидотипологіїдержави

2

Заняття 4. Типологія держав
1. Поняття іосновнікритеріїтипологіїдержав.
2.Формаційнийпідхіддотипологіїдержав.
3.Цивілізаційнийпідхіддотипологіїдержав.

4

1. Різноманітне поняття сутності типології держав:
а) Аристотель - погляд на типологію держав;
б) Полібій – про розвиток держави та зміну її типу;
в) формаційний підхід до типології держав.
2. Типи держав за формаційним критерієм типології держав:
а) рабовласницький тип держави;
б) буржуазний тип держави;
в) соціалістичний тип держави.
3. Перехідна держава. Держави капіталістичного шляху розвитку.

8

Тема 9. Посттоталітарна державність

Література

[1.1.] ст.76-82; [1.2.] ст.132-137;
[1.3.] ст.89-134; [1.5.] ст. 45-55.
[2.5.] ст.178-197; [2.7.] ст.164187; [2.8.] ст.40-80, 96-119; [2.9.]
ст.103-142; [2.26.] ст.43-46, 5863

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

2
1

лекція
індивідуальне
завдання
(реферат)

2

2

2

Заняття 2. Проблеми перехідної держави.
1.
Легітимність посттоталітарної влади.
2.
Держави соціально-демократичної орієнтації.
3.
Проблеми перехідного періоду в Україні.
1.
Легітимність посттоталітарної влади.
2.
Держави соціально-демократичної орієнтації.
Проблеми перехідного періоду в Україні.

16

Тема 10. Механізм (апарат) держави.

лекція

2

Заняття 1. Поняття, ознаки, принципи функціонування
механізму держави.
1. Поняття «механізму» (апарату) держави.
2. Органи держави та їх класифікація.
3. Державна прикордонна служба України в механізмі держави.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Поняття та структура державного механізму
(апарату).
1. Поняття механізму держави, основні ознаки та принципи їх
функціонування.
2. Органи держави та їх класифікація:
а) представницькі органи державної влади;
б) виконавчо-розпорядчі органи державної влади;
в) судові (правоохоронні) органи державної влади.
3. Силові органи держави в механізмі держави.

10

1

Виконання реферату за заданою тематикою.

4

семінар

Література

Заняття 1. Перехідна постсоціалістична держава.
1. Особливості процесу виникнення постсоціалістичної держави.
2. Соціальний характер постсоціалістичної держави.
3. Форми та функції постсоціалістичної держави.

2

семінар
самостійна
робота

Найменування темиі навчальні питання

[1.1.] ст.76-82; [1.2.] ст.132-137;
[1.3.] ст.89-134; [1.5.] ст. 45-55.
[2.5.] ст.178-197; [2.7.] ст.164187; [2.8.] ст.40-80, 96-119; [2.9.]
ст.103-142; [2.26.] ст.43-46, 5863

[1.1.] ст.85-87; [1.2.] ст.160-180;
[1.3.] ст.134-154; [1.5.] ст. 55-63.
[2.5.] ст.158-178; [2.7.] ст.153164; [2.8.] ст.113-134; [2.26.]
ст.63-69.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

3

лекція

2

4

семінар

2

2

12

Тема 11. Функції держави.

лекція

2

Заняття 1. Поняття та класифікація функцій держави.
1.
Функції держави: поняття та основні ознаки.
2.
Основні внутрішні і зовнішні функції держави.
3.
Внутрішні і зовнішні функції держави соціальнодемократичної орієнтації.

індивідуальне
завдання
(реферат)

4

Виконання реферату за заданою тематикою.

11

Література

Заняття3. Державні органі влади в Україні
1. Вищий представницький орган державної влади
2. Глава держави
3. Вищий виконавчий орган влади
4. Представницькі органи влади на місцях
5. Виконавчі органи влади на місцях
6. Судові органи влади.
Заняття3.Органидержавної влади в Україні.
1. Представницькі органи державної влади.
2. Виконавчо-розпорядчі органи державної влади.
6. Судові органи влади
7. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави
9. Міністерство юстиції та Вища рада юстиції
1.
Механізм держави як система державних організацій:
а) ознаки механізму держави;
б) типи механізму держави;
в) принципи функціонування механізму держави.
2.
Поняття та класифікація органів держави.
а) поняття органу держави;
б) представницькі органи державної влади.
3.
Структура державного апарату України:
а) державна прикордонна служба в механізмі держави;
б) органи державної безпеки, міліції, національної гвардії;
в) юристи в держапараті.

сам. робота

1

Найменування темиі навчальні питання

[1.1.] ст.71-76; [1.2.] ст.137-144;
[1.3.] ст.154-171; [2.5.] ст. 63-70.
[2.5.] ст.197-212; [2.7.] ст.142153; [2.8.] ст.80-96; [2.9.] ст.142162; [2.18.] ст.3-34; [2.26.] ст.4958.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

семінар

2

сам. робота

4

Диференційований залік
Всього за 1 семестр

Найменування темиі навчальні питання

Література

Заняття 2. Функції держави як основні характеристики її
соціальної сутності.
1. Поняття функцій держави, форми і методи їх здійснення:
а) поняття функцій держави;
б) форми функцій держави;
в) методи здійснення функцій держави.
2. Внутрішні функції держави:
а) економічна функція;
б) соціальна функція;
в) інші внутрішні функції держави.
3. Зовнішні функції держави:
а) міжнародне співробітництво;
б) захист держави.
4. Функція оборони та взаємозв’язки з іншими державними
функціями держави:
а) основні напрямки діяльності держави в області оборони;
б) взаємодія функції оборони держави з іншими функціями.
Модульний контроль № 1.
1.
Поняття функцій держави та їх класифікація:
а) поняття функцій держави;
б) основні загальні риси функцій держави.
2.
Значення та об’єктивний характер функцій держави.

4
120
2 семестр
Модуль 2

12

10

1

лекція

2

Тема 12. Поняття та сутність права. Сучасне праворозуміння
Заняття 1. Поняття та основні ознаки права. Джерела (форми)
права.
1. Ознаки і поняття права.
2. Джерела (форми) права.
3. Сучасне праворозуміння. Сучасні концепції права.

[1.1.] ст.100-115; [1.2.] ст.30-40;
[1.3.] ст.171-196; [1.4.] ст.12-42;
[1.5.] ст. 70-80.
[2.7.] ст.217-243; [2.8.] ст.273315; [2.10.] ст.41-75; [2.11.]
ст.17-30, 141-178; [2.13.] ст.3-21;
[2.20.] ст.10-15; [2.26.] ст.80-91.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

2

2

семінар

2

3

семінар

2

Заняття 2. Визначення, джерела (форми) права
1. Загальні положення різноманітних концепцій права:
а) теорія звичайного права;
б) історична школа права;
в) реалістична школа права;
г)соціологічна школа права;
д) нормативістський напрямок;
є) психологічна теорія права;
ж) матеріалістична теорія права;
з) право і економіка;
і) право і політика
2. Поняття і джерела (форми) права, його основні види:
а) правовий звичай;
б) судовий прецедент;
в) державно-нормативний акт;
г) право і релігія.
3.Основні сучасні концепції права:
а) теорія природного права;
б) соціологічна концепція права;
в) психологічна концепція права;
г) правова концепція солідаризму.
Заняття 3. Правові системи сучасності:
1.Загальне право.
2.Мусульманське право.
3.Правові системи Китаю, Індії, Японії.
4.Романо-германське право.

Література

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

сам. робота

13

2

8

1

2

Найменування темиі навчальні питання

2

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Поняття та види соціальних норм, співвідношення
норм права з іншими соціальними нормами.
1.
Основні загальнотеоретичні підходи щодо сутності поняття,
ознак соціальних норм, як загальних правил поведінки людей в
суспільстві.
2.
Основні підстави та класифікація соціальних норм;
3.
Значення та сутність основних видів соціальних норм.

2

1.
Основні загальнотеоретичні підходи щодо сутності поняття,
ознак соціальних норм, як загальних правил поведінки людей в
суспільстві.
2.
Основні підстави та класифікація соціальних норм;
3.
Значення та сутність основних видів соціальних норм:

8

Тема 14. Правосвідомість та її роль в суспільному житті.
Правова культура.

семінар

Література

1. Сутність права, сучасне праворозуміння.
а) характерні риси, які надають праву якість державного
регулювання суспільних відносин;
б) новий підхід до права;
в) зміст відмінності права і закону;
г) ознаки правового закону.
2. Основні сучасні концепції права:
а) теорія природного права;
б) соціологічна концепція права;
в) психологічна теорія права;
г) правове вчення солідаризму.
Тема 13. Право в системі соціальних норм.
Заняття 1. Соціальні норми, їх класифікація.
1. Поняття, види, ознаки соціальних норм.
2. Співвідношення соціальних норм з нормами права
3. Особливості соціальних норм, діючих в військових
формуваннях.

лекція

сам. робота

14

Кількість
годин

[1.1.] ст.145-159; [1.2.] ст.275284; [1.3.] ст.196-214; [1.5.] ст.
80-87.
[2.6.] ст.64-95, 378-400; [2.7.]
ст.243-256, 323-338; [2.8.]
ст.317-336, 436-454; [2.10.]
ст.75-96; [2.11.] ст.92-129; [2.21.]
cт.14-30; [2.26.] ст.103-118.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

1

лекція

2

Заняття 1. Правосвідомість і правова культура.
1. Поняття, структура і функції правосвідомості.
2. Сутність, види і функції правової культури.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Проблеми формування правосвідомості правової
культури.
1. Поняття та структура правосвідомості та її види.
2. Основні сучасні вимоги до правової культури особи.

2

1. Поняття та структура правосвідомості:
а) правова ідеологія і психологія;
б) види правосвідомості.
2. Правова культура:
а) поняття правової культури;
б) структура правової культури;
в) правова культура як система правових цінностей.
3.Формування правосвідомості і правової культури:
а) поняття правового виховання;
б) правова пропаганда і агітація;
в) форми, методи і зміст правового виховання.

8

Тема 15. Принципи і функції права

лекція

2

Заняття 1. Поняття принципів права, їх види. Функції права.
1.
Принципи права.
2.
Функції (роль) права в суспільному житті.
3.
Значення права в розбудові і діяльності Державної
прикордонної служби України.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

семінар

сам. робота

15

1

Найменування темиі навчальні питання

Література

[1.1.] ст.145-159; [1.2.] ст.275284; [1.3.] ст.196-214; [1.5.] ст.
80-87.
[2.6.] ст.64-95, 378-400; [2.7.]
ст.243-256, 323-338; [2.8.]
ст.317-336, 436-454; [2.10.]
ст.75-96; [2.11.] ст.92-129; [2.21.]
cт.14-30; [2.26.] ст.103-118.

[1.1.] ст.108-111; [1.2.] ст.240246; [1.3.] ст.215-238; [1.4.]
ст.30-34; [1.5.] ст.87-93.
[2.7.] ст.237-243; [2.13.] ст.19-32;
[2.25.] ст.7-28.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

Найменування темиі навчальні питання

2

Заняття 2. Принципи та функції права
1. Поняття та класифікація принципів права:
а) поняття принципів права;
б) основні види принципів.
2. Функції права, їх зміст:
а) регулятивна функція права;
б) охоронна функція права.
3. Особливості дії функцій права в військових формуваннях.

2

1. Поняття функцій права:
а) основні види функцій права;
б) основні задачі функцій права.
2. Регулятивна функція права:
а) поняття регулятивної функції права та суспільні відношення.
3. Охоронна функція права:
а) поняття охоронної функції права;
б) шляхи впливу охоронної функції права на суспільні відношення.

8

Тема 16. Норми права та їх структура.

лекція

2

Заняття 1. Поняття, ознаки, види норм права, їх структура.
1. Поняття і структура норм права.
2. Засоби викладу елементів правових норм в статтях нормативноправових актів.
3. Види правових норм.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

сам. робота

16

1

Кількість
годин

Література

[1.1.] ст.149-153; [1.2.] ст. 295300; [1.3.] ст.220-239; [1.4.]
ст.44-54; [1.5.] ст.93-98.
[2.7.] ст.272-287; [2.8.] ст.369385; [2.10.] ст.140-152.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

семінар

сам. робота

1

Кількість
годин

2

2

Найменування темиі навчальні питання

Заняття 2. Норми права, поняття та характерні ознаки.
1. Норма права як зразок типового суспільного відношення, яке
встановлюється державою:
а) характерні ознаки норм права;
б) норма права в системі соціальних норм.
2. Структура норм права:
а) гіпотеза як елемент правової норми;
б) диспозиція;
в) санкція.
3. Способи викладення елементів правових норм в статті
нормативно-правового акту:
а) прямий спосіб;
б) відсилочний спосіб;
в) бланкетний спосіб.
1. Поняття, ознаки норм права:
а) поняття норм права;
б) основні ознаки норм права;
в) реалізація норм права.
2. Види норм права:
а) поділення норм права за функціональним призначенням;
б) поділення норм права за предметом правового регулювання (за
галузями права).

12

Тема 17. Правотворчість.

лекція

2

Заняття 1. Поняття та загальна характеристика правотворчості
1.Поняття та ознаки правотворчості. Нормотворча діяльність.
2. Види й органи правотворчості.
3. Систематизація нормативно-правових актів.

індивідуальне
завдання
(реферат)

4

Виконання реферату за заданою тематикою.

Література

[1.1.] ст.149-153; [1.2.] ст. 295300; [1.3.] ст.220-239; [1.4.]
ст.44-54; [1.5.] ст.93-98.
[2.7.] ст.272-287; [2.8.] ст.369385; [2.10.] ст.140-152.

[1.1.] ст.159-170; [1.2.] ст.368384; [1.3.] ст.239-258; [1.4.]
ст.42-44; [1.5.] ст.98-104.
[2.7.] ст.299-314; [2.8.] ст.342369; [2.11.] ст.178-200; [2.26.]
ст.101-103, 121-125.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

2

2

1. Стадії нормотворчого процесу
2.Правила нормопроектувальної техніки.
3. Юридичні помилки в нормотворчій діяльності

12

Тема 13. Нормативно-правові акти та їх систематизація

лекція

2

Заняття 1. Поняття та види нормативно-правових актів.
1. Поняття нормативно-правового акту, його особливості і
відмінність від інших джерел права.
2. Види нормативно-правових актів.
3. Систематизація нормативно-правових актів. Інформаційна
служба по законодавству.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Нормативно-правові акти як основне джерело права.
1. Поняття нормативно-правового акту, його ознаки:
а) поняття нормативно-правового акту як одного з найважливіших
джерел права сучасної держави;
б) основні ознаки нормативно-правового акту;
в) відмінність нормативно-правового акту від інших джерел права.
2. Класифікація нормативно-правових актів:
а) акти законодавчої влади (закони);
б) акти судової влади;
в) підзаконні нормативно-правові акти.

2

Заняття 3. Систематизація нормативно-правових актів.
1. Поняття систематизації нормативно-правових актів.
2.Основні форми систематизації нормативно-правових актів
(кодифікація, інкорпорація, консолідація).

семінар

13

2

3

Найменування темиі навчальні питання

Заняття 2. Нормотворчий процес.
1. Поняття та ознаки правотворчості. Законодавчий процес.
2. Підзаконна нормотворчість.
3. Систематизація нормативно-правових актів.

самостійна
робота

1

Кількість
годин

семінар

семінар

Література

[1.1.] ст.159-170; [1.2.] ст.368384; [1.3.] ст.239-258; [1.4.]
ст.42-44; [1.5.] ст.98-104.
[2.7.] ст.299-314; [2.8.] ст.342369; [2.11.] ст.178-200; [2.26.]
ст.101-103, 121-125.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

4

8

Тема 19. Форми реалізації права.

лекція

2

Заняття 1. Реалізація права, її форми.
1. Реалізація права, як поведінка суб’єктів.
2. Основні способи і форми реалізації права.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

19

2

20

Найменування темиі навчальні питання

1. Класифікація нормативно-правових актів по юридичній силі:
а) закон;
б) підзаконні акти.
2. Класифікація нормативно-правових актів по змісту.
3. Класифікація нормативно-правових актів по об’єму і характеру
дії.
4. Закон та його ознаки:
а) поняття закону;
б) основні ознаки закону.

сам. робота

1

Кількість
годин

семінар

2

сам. робота

4

10

Заняття 2. Реалізація права.
Реалізація права, як практична діяльність людей по втіленню прав і
виконанню юридичних обов’язків.
1. Використання норм права.
2. Дотримання норм права.
3. Виконання норм права.
4. Модульний контроль №2
1.
Реалізація права, як практична діяльність людей по втіленню
прав і виконанню юридичних обов’язків.
2.
Використання норм права.
3.
Дотримання норм права.
4.
Виконання норм права.
Модуль 3.
Тема 20. Застосування правових норм

Література

[1.1.] ст.177-190; [1.2.] ст.418437; [1.3.] ст.258-276; [1.4.]
ст.131-149; [1.5.] ст.104-110.
[2.7.] ст.376-398; [2.8.] ст.416436; [2.11.] ст.200-217; [2.26.]
ст.126-132.

Номери
тем

Номер
заняття

1

2

3

Види навчальних
занять, завдань

Найменування темиі навчальні питання

лекція

2

Заняття 1. Правозастосування
1. Поняття застосування права, його ознаки..
2. Основні стадії застосування норм права.
3. Акти застосування правових норм: поняття, види.
4. Прогалини в праві. Застосування права по аналогії.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Основні стадії застосування норм права.
1. Поняття та ознаки застосування права.
2. Основні стадії процесу застосування норм права.
3. Вимоги до правильного застосування норм права.
4. Юридичні колізії та способи їх подолання.

2

Заняття 3. Прогалини в праві. Застосування права по аналогії
1. Прогалини в праві;
2. Аналогія закону
3. Аналогія права.

2

1. Підстави, форми та способи застосування норм права.
2. Вимоги до правильного застосування норм права.
3. Прогалини в праві. Застосування права по аналогії:
а) прогалини в праві;
б) аналогія закону;
в) аналогія права.

8

Тема 21. Тлумачення норм права

лекція

2

Заняття 1. Поняття, види та способи тлумачення норм права.
1. Поняття тлумачення правових норм.
2. Результати тлумачення норм права.
3. Тлумачення - роз’яснення правових норм.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

семінар

самостійна
робота

21

1

Кількість
годин

Література

[1.2.] ст.404-414; [1.3.] ст.441452; [1.4.] ст.181-197; [1.5.]
ст.110-115.
[2.7.] ст.358-376; [2.26.] ст.204216.

[1.2.] ст.404-414; [1.3.] ст.441452; [1.4.] ст.181-197; [1.5.]
ст.110-115.
[2.7.] ст.358-376; [2.26.] ст.204216.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

семінар

2

сам. робота

2

Найменування темиі навчальні питання

Література

Заняття 2. Способи тлумачення норм права. Офіційне та
неофіційне тлумачення
1. Поняття тлумачення з’ясування норм права:
а) граматичне тлумачення;
б) систематичне тлумачення;
в) історико-політичне тлумачення.
2. Тлумачення - роз’яснення правових норм:
а) поняття тлумачення - роз’яснення норм права;
б) офіційне тлумачення;
в) неофіційне тлумачення;
г) інші види тлумачення роз’яснення норм права.
3.Види тлумачення норм права:
а) офіційне тлумачення;
б) неофіційне тлумачення.
1. Поняття тлумачення права:
а) основні напрямки тлумачення норм права;
б) основні засоби тлумачення – з’ясування норм права.
2. Результати тлумачення норм права:
а) повнота з’ясування правової норми;
б) повнота виразності правової норми.

8

Тема 22. Система права і система законодавства

лекція

2

Заняття 1. Поняття, основні риси і структура системи права і
законодавство
1. Поняття системи права. Основні ознаки і структура системи
права.
2. Система законодавства.
3. Предмет і метод правового регулювання, співвідношення
системи права і системи законодавства.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

22

1

Кількість
годин

[1.1.] ст.170-177; [1.2.] ст.300321; [1.3.] ст.289-306; [1.4.]
ст.54-65; [1.5.] ст.115-121.
[2.7.] ст.314-323; [2.10.] ст.152164; [2.26.] ст.94-103.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

семінар

2

сам. робота

2

2

Найменування темиі навчальні питання

Тема 23. Правовідносини

лекція

2

Заняття 1. Правовідносини, їх основні ознаки і структура.
1. Поняття правовідносин і його основні ознаки.
2. Структура правовідносин: суб’єкти і об’єкти правовідносин.
3. Юридичні факти. Передумови правовідносин.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

2

Література

Заняття 2. Система права і система законодавства.
1.
Система права і її основні ознаки.
2.
Система законодавства.
3.
Характеристика військового законодавства, як комплексної
галузі системи законодавства.
1. Поняття системи права і їх характерні риси:
а) подвійний характер системи права як об’єктивного правового
явища;
б) структурна відмінність системи права від системи законодавства.
2. Поняття системи законодавства, її ознаки і галузі:
а) основні галузі системи законодавства;
б) військове законодавство як комплексна галузь системи
законодавства.

12

23
1

Кількість
годин

Заняття 2. Поняття, види і структура правовідносин.
1. Характеристика правовідносин, його основних ознак:
а) поняття правовідносин і його характеристика;
б) характерні ознаки правовідносин.
2. Структура правовідносин:
а) основні необхідні елементи структури правовідносин;
б) правоздатність;
в) дієздатність;
г) суб’єктивне право, його характеристика;
д) юридичний обов’язок, його характеристика.

[1.1.] ст.190-197; [1.2.] ст.389415; [1.3.] ст.306-329; [1.4.]
ст.65-76; [1.5.] ст.121-127.
[2.7.] ст.338-358; [2.8.] ст.385402; [2.26.] ст132-138.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

семінар

2

сам. робота

6

24

1

лекція

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Кількість
годин

семінар

Найменування темиі навчальні питання

Література

Заняття 3. Підстави виникнення, зміни та зупинення
правовідносин
1.Поняття юридичного факту;
2.Види юридичних фактів;
3.Події і дії.
1. Поняття, зміст і види правових відносин:
а) основні ознаки правовідносин;
б) види правовідносин.
2. Суб’єкти і об’єкти правових відносин:
а) поняття суб’єкта права;
б) правоздатність і дієздатність.
3. Суб’єктивне право:
а) поняття суб’єктивного права і його характеристика;
б) різновидності суб’єктивного права.
4. Юридичний обов’язок.
а) поняття юридичного обов’язку і його характеристика;
б) різновидності юридичного обов’язку.

8

Тема 24. Правова поведінка та правопорушення.

2

Заняття 1. Правова поведінка. Юридична відповідальність.
1. Поняття, ознаки та види правової поведінки, особливості її
прояву у сфері охорони державного кордону України.
2. Правомірна поведінка: її ознаки та види, специфіка прояву у
сфері охорони державного кордону України.
3. Правопорушення: поняття, склад та види.

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Правомірна поведінка та правопорушення.
1. Поняття правової поведінки, її соціальна природа та особливості.
2. Поняття, ознаки та типологія правомірної поведінки, характерні
риси.
3. Поняття правопорушення, його ознаки.
4. Склад правопорушення, характеристика його елементів.

[1.1.] ст.197-208; [1.2.] ст.471479; [1.3.] ст.329-341; [1.4.]
ст.132-137; [1.5.] ст.127-132.
[2.7.] ст398-435; [2.8.] ст.454466; [2.24.] ст.10-21; [2.26.]
ст.138-153.

Номери
тем

Номер
заняття

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування темиі навчальні питання

2

1. Поняття правової поведінки, її соціальна природа та особливості.
2. Поняття, ознаки та типологія правомірної поведінки, характерні
риси.
3. Поняття правопорушення, його ознаки.
4. Склад правопорушення, характеристика його елементів.

8

Тема 25. Юридична відповідальність

лекція

2

Заняття 1. Юридичні наслідки правозначущої поведінки.
1.Поняття та підстави юридичної відповідальності.
2. Принципи та функції юридичної відповідальності.
3. Види юридичної відповідальності.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

самостійна
робота

25

1

Заняття 2. Поняття, види та підстави юридичної

відповідальності
2

семінар

самостійна
робота

26

1

лекція

2

1. Поняття правопорушення, його ознаки.
2. Принципи юридичної відповідальності.
3. Склад правопорушення.
4. Види юридичної відповідальності, їх засоби

4

1. Поняття правопорушення, його ознаки.
2. Склад правопорушення, характеристика його елементів.
3. Поняття і ознаки юридичної відповідальності.
4. Принципи юридичної відповідальності.
5. Види юридичної відповідальності, їх засоби.

8

Тема 26. Механізм правового регулювання суспільних
відносин.

2

Заняття 1. Правове регулювання суспільних відносин.
1. Поняття, предмет, ціль та сфери правового регулювання.
2. Механізм правового регулювання і його структурні елементи.
3. Методи, типи, способи та стадії правового регулювання.

Література

[1.1.] ст.190-197; [1.2.] ст.389415; [1.3.] ст.306-329; [1.4.]
ст.65-76; [1.5.] ст.121-127.
[2.7.] ст.338-358; [2.8.] ст.385402; [2.26.] ст132-138.

[1.1.] ст.217-225; [1.2.] ст.253271; [1.3.] ст.341-363; [1.5.]
ст.132-138.
[2.6.] ст.434-455, 506-559; [2.7.]
ст.256-269, 435-463; [2. 26.]
ст.169-174.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

2

Заняття 2. Правове регулювання та його механізм.
1. Поняття механізму правового регулювання і його елементи:
а) поняття механізму правового регулювання і його елементи;
б) ціль правового регулювання.
2. Структурні елементи правового регулювання:
а) норма права;
б) правовідносини;
в) акти реалізації прав та обов’язків;
г) акти застосування права.
3.Стадії правового регулювання, його методи, типи та способи:
а) стадії правового регулювання;
б) способи правового регулювання;
в) методи і типи правового регулювання.

2

1.
Загальна характеристика правового регулювання:
а) поняття правового регулювання;
б) основні стадії правового регулювання.
2.
Типи правового регулювання:
а) поняття і основні елементи правопорядку;
б) акти реалізації юридичних прав і обов’язків.
3. Характеристика елементів правового регулювання.

6

Тема 27. Законність та правопорядок

лекція

2

Заняття 1. Поняття законності та правопорядку.
1. Законність як найважливіша правова категорія.
2. Поняття, зміст і форми правопорядку.
3. Гарантії та основні шляхи зміцнення законності і
правопорядку.

індивідуальне
завдання
(реферат)

2

Виконання реферату за заданою тематикою.

семінар

самостійна
робота

27

Найменування темиі навчальні питання

Література

[1.1.] ст.217-225; [1.2.] ст.253271; [1.3.] ст.341-363; [1.5.]
ст.132-138.
[2.6.] ст.434-455, 506-559; [2.7.]
ст.256-269, 435-463; [2. 26.]
ст.169-174.

Номери
тем

Номер
заняття

2

Види навчальних
занять, завдань

семінар

Екзамен
Разом за 2 семестр
Разом за 1 курс
Усього за дисципліну

Кількість
годин

2

6
150
270
270

Найменування темиі навчальні питання

Заняття 2. Поняття, захист та забезпечення законності та
правопорядку
1. Охорона (захист) та забезпечення законності:
а) поняття, суб’єкти законності;
б) система охорони законності;
в) види порушень законності.
2. Правопорядок: поняття, основні риси, зміст і форма:
а) поняття і основні риси правопорядку;
б) зміст і форма правопорядку;
в) структура правопорядку.
3. Гарантії та основні шляхи зміцнення законності і правопорядку
Модульний контроль № 3.

Література

МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль:
Поточний контроль - це перевірка рівня засвоєння знань студентами під час семінарських та практичних занять, самостійної роботи та оцінка
якості виконання індивідуальних завданьза традиційною шкалою.
Основними завданнями поточного контролює:встановлення й оцінювання рівня розуміння і засвоєння окремих елементів знань, умінь та
навичок.
Методами поточного контролю є: усне та письмове опитування, виконання практичних (ситуаційних) завдань на заняттях, вирішення
тестових завдань, перевірка звітності із самостійної та індивідуальної роботи (у формі перевірки рефератів).
Результати модульного контролю відображаються в журналі обліку навчальних занять з виставленням загальної кількості балів, набраних
студентом за вивчення модуля, відповідної оцінки за національною шкалою, шкалою ECTS і 100-бальною шкалою.
Студент, який не склав хоча б одного модуля, не допускається до підсумкового контролю.
Підсумковий контроль:
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання з навчальної дисципліни за національною шкалою, шкалою ECTS і
за 100-бальною шкалою.
Формою підсумкового контролю, встановленим навчальним планом, є екзамен.
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів з конкретної начальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу
визначеного навчальною програмою, в терміни, встановлені навчальним планом і графіком освітнього процесу, в окремих випадках індивідуальним
навчальним планом студента.
При проведенні екзамену встановлюється усна форма перевірки теоретичних знань студентів. Екзамен проводиться за білетами. Під час
екзамену допускається проведення дискусії, аргументоване відстоювання свого рішення (думки), можуть розглядатися додаткові питання, проблеми,
вирішуватись завдання.
Екзамен проводиться за обсягом навчальної програми за 1-2 семестри.
Білети містять по два питання по темах № 1-27 дисципліни «Теорія держави і права».
Під час екзамену студенти можуть користуватися робочою навчальною програмою навчальної дисципліни «Теорія держави і права».
Екзамен приймається викладачами, що проводять заняття в групі, або читають лекції на даному курсі.
Екзамен проводиться відповідно до розкладу навчальних занять.
Для проведення екзамену на кафедрі опрацьовуються та готуються такі матеріали: організаційно-методичні вказівки; перелік питань, які
виносяться на екзамен; необхідний додатковий матеріал, яким дозволяється користуватися студентам під час проведення екзамену; потемний
перелік питань щодо кожної вивченої теми та література із зазначенням сторінок, яка розриває зміст відповідних питань для підготовки до екзамену.
До переліку включаються питання з різних тем дисципліни «Теорія держави і права», які дозволяють перевірити та оцінити навчальну роботу
та теоретичні знання студентів, уміння самостійно використовувати теорію для вирішення практичних завдань, їх навички практичного застосування
знань.
Екзамен проводиться за білетами, кількість яких повинна бути більшою на 10-20 відсотків від кількості осіб, що складають екзамен в
навчальній групі, а зміст повинен охоплювати весь навчальний матеріал.
Попереднє ознайомлення студентів з білетами забороняється.

Напередодні проведення екзамену викладач, який проводив лекційні заняття в даній навчальній групі, проводить у цій групі консультацію,
яка полягає в роз’ясненні найбільш складних питань, винесених на екзамен.
Потемний перелік питань для підготовки до екзамену видається студентам навчальної групи не пізніше як за один місяць до його проведення.
Оцінка знань студента виставляється з урахуванням окремих оцінок за відповіді на питання білета.
При трьох окремих оцінках виставляється:
“відмінно” – якщо обидві оцінки “відмінно”;
“добре” – якщо обидві оцінки “добре” або одна оцінка “відмінно”, а друга “добре” або “задовільно”;
“задовільно” – якщо обидві оцінки “задовільно” або одна оцінка “добре”, а інша “задовільно”;
“незадовільно” – якщо одна з окремих оцінок “незадовільно”.
Оцінка знань студентів на диференційованих заліках методом тестового контролю виставляється з урахуванням відсотка правильних
відповідей, який визначається кафедрою, зокрема:
“відмінно” – якщо отримано не менше 90 % правильних відповідей;
“добре” – якщо отримано не менше 80 % правильних відповідей;
“задовільно” – якщо отримано не менше 60 % правильних відповідей.
Загальна оцінка підсумкового контролю є сумою від середньоарифметичної суми балів загальних балів з поточних оцінок, помноженої на
ваговий коефіцієнт 0,8 та оцінки за екзамен, помноженої на 0,2.
Якщо студент за відповіді на підсумковому контролі отримує оцінку «незадовільно», або його загальна оцінка підсумкового контролю є
меншою 2.6, засвоєння дисципліни йому не зараховується, а у відомості підсумкового контролю виставляється оцінка «незадовільно». Повторне
складання підсумкового контролю проводиться відповідно до вимог Положення Про організацію освітнього процесу в Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Результати перездачі підсумкового контролю не можуть бути вищими
середньоарифметичної оцінки за поточну успішність.
Підсумкова оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS заноситься до залікової книжки студента і журналу обліку навчальних занять.
Результати підсумкового контролю, з кожної навчальної дисципліни та за всі дисципліни, які вивчає студент, відображаються в загальному
рейтингу студента, що ведеться на факультеті.
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
Загальну оцінку за аудиторну, індивідуальну роботу необхідно вираховувати як середньоарифметичну з поточних оцінок, шляхом ділення
суми оцінок (5,4,3,2), отриманих протягом модуля (семестру, періоду вивчення дисципліни) на їх кількість. Для розрахунку, кількість поточних
оцінок повинна бути не менше чотирьох, для заочної форми навчання – не менше двох.
Середньоарифметична оцінка з поточних оцінок складається з оцінок за аудиторну, індивідуальну роботу та проставляється окремою графою
в журналі обліку навчальних занять з округленням до 0,01 після останнього заняття з модуля, дисципліни, семестру.
Індивідуальні завдання оцінюються за національною шкалою (5,4,3,2). Виконання звітів про самостійне вивчення визначеного робо чою
програмою навчальної дисципліни матеріалу оцінюється «зараховано» чи «не зараховано». Робота зараховується, якщо в звіті є основні поняття та
положення, структура відповідає змісту матеріалу, сформовано висновки
Сумарна кількість балів за дисципліну є сумою від середньоарифметичної поточної оцінки, помноженої на ваговий коефіцієнт 0,8, та оцінки
за модульний (семестровий) контроль, помноженої на 0,2. У відповідності до набраної сумарної кількості балів, оцінка за дисципліну визначається

за національною шкалою, шкалою ЄКТС і 100-бальною шкалою за допомогою «Таблиці відповідності шкал оцінювання» (таблиця 2) та «Шкали
переведення національної системи і системи ЄКТС в 100-бальну систему» наведеної в додатку 2 «Положення про систему поточного і
підсумкового оцінювання знань курсантів (слухачів, студентів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.
Хмельницького».
Курсанти (слухачі, студенти), які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з
поточних оцінок нижче 2.6, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до
семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант (слухач, студент) не виконав умови допуску до складання модульного (семестрового) контролю, завчасно, але не пізніше
трьох робочих днів до складання модульного (семестрового) контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації
заборгованості
Якщо курсант (слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги
навчальної програми з дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка за національною шкалою», йому виставляється оцінка
«незадовільно» за національною шкалою, FХ – за шкалою ЄКТС і 50 балів за 100-бальною шкалою.
Курсанта (слухача, студента) можна звільнити від складання семестрового контролю здійснюється на підставі вимог «Положення про систему
поточного і підсумкового оцінювання знань курсантів (слухачів, студентів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.
Хмельницького».

Таблиця відповідності шкал оцінювання
Сума
кількості балів

Бал за 100бальою шкалою

Національна
шкала

5,00-4,51
4,50-4,01
4,00-3,51
3,50-3,01
3,00-2,6
2,59-2,00
1,99-0,00

100-90
89-82
81-75
74-67
66-60
59-35
34-1

5
4
4
3
3
2
2

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX
F
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozhotsinka-2020-_12.01.-.pdf.

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з
будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни
обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено
оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не
відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант (слухач,
студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної
дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50
балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і не ліквідації
заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова
оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому
випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс
повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесузакладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

