ТЕМА 1. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА
(2

години)

1.

Основні сучасні підходи до праворозуміння.

2.

Засади юридичного позитивізму.

3.

Теорія прав та свобод людини. Природничо-правова концепція.

4.

Соціологічна концепція права.

5.

Інтегративна юриспруденція.

ТЕМА 2. ПОЗИТИВНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
(4 години)

1.

Поняття позитивного права.

2.

Причини виникнення та формування позитивного права.

3.

Поняття та ознаки об’єктивного права.

4.

Функції права, їх поняття та види.

5.

Поняття та ознаки принципів права. Види принципів права.

6.

Сучасні принципи права.

ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
(2 години)

1.

Поняття та види правового статусу особи.

2.

Суб’єктивне право та юридичний обов’язок.

3.

Поняття та види юридичних гарантій прав та свобод людини.

Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини.
4.

Проблеми реалізації правового статусу особи в Україні.

5.

Поняття та елементи правосвідомості.

6.

Поняття та елементи правової культури особи.

ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА
(4 години)

1.

Поняття та структура системи права

2.

Норма права: поняття, ознаки, елементи, види, співвідношення з

іншими соціальними нормами.
3.

Поняття інституту права, їх види.

4.

Характеристика галузей права.

5.

Характеристика та ознаки публічного і приватного права.

6.

Сучасна система права України: стан та перспективи розвитку.

ТЕМА 5. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА)
ПРАВА
(4 години)

1.

Поняття, види та стадії правотворчості. Поняття та стадії

законотворчості.
2.

Характеристика правотворчої техніки

3.

Джерело права: поняття та ознаки.

4.

Юридична природа джерел права.

5.

Система джерел права.

6.

Структура нормативно-правового припису. Форми викладу норм

права у відповідних джерелах права.
7.

Система джерел права України.

ТЕМА 6. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
(4 годин)

1.

Поняття та елементи системи нормативно-правових актів.

2.

Поняття, ознаки та види законів.

3.

Поняття системи законодавства і її співвідношення з системою

4.

Підзаконні нормативно-правові акти. Підзаконні акти України.

5.

Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо

права

кола осіб.
6.

Поняття та способи систематизації нормативно-правових актів.

ТЕМА 7. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
(2 години)

1.

Структура, ознаки та різновиди правовідносин.

2.

Склад правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст правовідносин.

3.

Взаємозв’язок суб’єктивного права та юридичних обов’язків.

4.

Поняття, види та значення юридичних фактів.

ТЕМА 8. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА
(4 години)

1.

Поняття та ознаки реалізації нормативно-правових приписів.

2.

Поняття та форми реалізації юридичних норм: використання,

виконання, дотримання.
3.

Загальні вимоги правильного застосування правових норм.

Основні стадії застосування правових норм.
4.

Види актів застосування права.

5.

Нормативно-правові прогалини та способи їх попередження та

подолання.
6.

Нормативно-правові та правозастосувальні колізії.

Тема 9. Тлумачення нормативно-правових приписів
1.

Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм.

2.

Способи тлумачення з'ясування правових норм.

3.

Види тлумачення роз'яснення правових норм.

4.

Правотлумачні акти.

Тема 10. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична
відповідальність
1. Поняття, ознаки та види правової поведінки.
2. Поняття, ознаки та значення правомірної поведінки.
3. Поняття, ознаки та види правопорушень. Причини виникнення
правопорушень.

4. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності.

Тема 11. Правове регулювання суспільних відносин

1. Поняття та призначення правового регулювання.
2. Стадії правового регулювання.
3. Поняття та принципи законності та правопорядку .
4. Співвідношення правового впливу та правового регулювання.

Тема 12. Правова система суспільства
1.

Поняття правової системи і її класифікація.

2.

Романо-германська правова система.

3.

Прецедентна (англо-саксонська) правова система.

Тема 13. Поняття, сутність та призначення держави
1.

Поняття держави. Концепції (теорії) розуміння держави.

2.

Характерні ознаки держави та їхній зміст.

3.

Відмінність держави від інших організацій суспільства.

4.

Функції держави.

Тема 14. Форма держави

1.

Загальне поняття і структура форми держави.

2.

Характеристика форм державного правління: монархія і

республіка та їх види.
3.

Основні види державного устрою: унітарна держава, федерація,

конфедерація, імперія.
4.

Державний

режим:

авторитарний,

тоталітарний,

демократичний.
Тема 15. Механізм держави
1.

Поняття механізму держави та його складові елементи

(державні

підприємства,

державні

установи

і

державні

органи).

Відмінність органів держави та інших елементів механізму держави.
2.

Поняття апарату держави. Поняття органів держави, їхні ознаки

та класифікація.
3.

Система органів сучасної Української держави: законодавчий,

виконавчі і судові.
Тема 16. Поняття та сутність сучасних держав
1.

Поняття та головні ознаки правової держави.

2.

Поняття та головні ознаки соціальної держави.

3.

Громадянське суспільство та його ознаки.

4.

Структура громадянського суспільства та його співвідношення

з державою.
5.

Демократія та її суть.

Тема 17. Держава у політичній системі суспільства
1. Поняття, ознаки та структура політичної системи суспільства.
2. Типи та функції політичної системи суспільства.

3. Роль держави у політичній системі суспільства.
4. Поняття та види політичних партій.

Тема 18. Сучасна Українська держава
1. Умови та причини виникнення Української держави.
2. Ознаки та функції сучасної української держави.
3. Апарат та механізм української держави.
4. Функції української держави.

