Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми теорії держави і права»
Предмет вивчення навчальної дисципліни визначається на базі знань, отриманих
протягом навчання в університеті, з фундаментальних, загальнотеоретичних і спеціальних
дисциплін. Він має структурно-логічні зв’язки з такими дисциплінами, як «Теорія держави
і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн»,
«Історія вчень про державу й право», «Юридична деонтологія», «Філософія права»,
«Політологія», «Соціологія», «Конституційне право» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль1. Проблемні аспекти інституту держави.
Модуль 2. Проблемні аспекти дослідження права.
Мета курсу полягає у поглибленні знань з теорії держави і права, а також галузевих
юридичних дисциплін, що сприятиме формуванню практичних навиків у юристів з
освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «магістр»; виробленню у нього вміння
адекватно з’ясовувати, правильно роз’яснювати і, зрештою, застосовувати закони і
підзаконні нормативно-правові акти; грамотно оперувати правовими категоріями у
професійній діяльності і на буденному рівні, що є необхідним для керівників середньої
ланки та юристів-педагогів.
Завдання вивчення дисципліни
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати :
- на понятійному рівні: предмет та методологію проблем теорії держави і права, основні
категорії теоретико-правової науки, особливості та закономірності, державно-правових
реалій розвитку України, визначальні умови оптимального поєднання сучасного,
новітнього державно-правового матеріалу із традиційними розробками, що вже стали
класичними для вітчизняного державознавства і правознавства;
- на фундаментальному рівні: сутність основоположних соціально-правових інститутів,
як-от: громадянське суспільство, правова держава, теорія поділу влади, правове
регулювання тощо та зміни, що під впливом нових фактів і обставин відбулися у ставленні
соціальних суб’єктів до таких політико-правових за своєю природою явищ, інститутів та
установ, як правова держава, принцип поділу влади, інститут приватної власності,
багатопартійність і множинність (плюралізм) ідеологій тощо;
- на практично-творчому рівні: основні поняття, що позначають державно-правові явища
та процеси, зокрема: законність, правопорядок, правотворчість, правозастосування,
тлумачення норм права, правова культура, правосвідомість, протиправна та правомірна
поведінка, зрештою, про місце і роль держави і права у житті суспільства та політичної
системи.
Після вивчення курсу студенти повинні вміти:
на репродуктивному рівні: систематизувати та узагальнювати загальнотеоретичний та
практичний матеріал, критично його оцінювати; правильно застосовувати отримані знання
у практичній діяльності; грамотно оперувати понятійно-категоріальним апаратом правової
науки; реалізувати вимоги держави щодо фаховості представників юридичних професій;
демонструвати розуміння механізму, причин і наслідків державно-правового розвитку
України в контексті сучасних державотворчих і правотворчих процесів, аналізувати
нормативні акти і правильно застосовувати їх у практиці, юридично грамотно оцінювати
правові явища й інституції, масштабно мислити правовими категоріями;
У результаті вивчення курсу студенти мають вміти:
на евристичному (алгоритмічному) рівні: готувати наукові повідомлення і реферати,
опрацьовувати першоджерела та спеціальну літературу; опираючись на відправні
положення теоретико-правової науки, формулювати власну професійну позицію у
правоохоронній та громадській діяльності, опираючись на проблемно-теоретичні засади
держави і права;

на творчому рівні: використовувати отримані навики для підвищення власного фахового
рівня; вдосконалювати навики, здійснюючи наукові розвідки проблем, що торкаються
сфери професійної діяльності; застосовувати набуті знання та навики у вивченні інших
дисциплін і на практиці, збагачувати власну правову культуру, поповнювати теоретикоправові знання шляхом самоосвіти та самовдосконалення.
Оцінювання знань: усне і письмове опитування, практичні, тестові, реферативні
завдання, наукова робота, аналіз законодавства (проміжне оцінювання знань), модульні
контрольні роботи (по завершенню модуля).
Курс вивчається у 1-му семестрі в обсязі 3-х кредитів.
Форма підсумкового контролю іспит.

