
Група ДК-09-19 КП 

2 курс  

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» 

22.03.2021-09.04.2021 

 

22.03.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: Система права та система законодавства. 

Питання:  

 

1. Поняття системи права та її структури. 

2. Поняття елементів системи права: галузь права та інститут 

права. 

3. Поняття системи законодавства. 

4. Поняття та види систематизації закондавства. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Створити словник термінів. 

 

23.03.01.2021 

Семінар   2 год. 

Тема: Система права і система законодавства. 

Питання: 

1. Система права: поняття, ознаки та її структурні елементи.  

2. Публічне і приватне право.  

3. Загальна характеристика галузей та інститутів права.  

4. Система законодавства: поняття, ознаки та структура.  

Співвідношення системи права і системи законодавства.  

5. Співвідношення норм міжнародного і національного права.  

Завдання 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття. 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Створити з даної теми словник терминів. 



4.  Написати реферативне повідомлення(доповідь). 

5.       Створити кросворд або створити ребуси. 

 

30.03.01.2021 
Семінар   2 год. 

          Тема: Норма права. 

Питання: 

1. Спеціалізовані норми права: природа та особливості.  

2. Способи (прийоми) викладення елементів норм права в приписах 

статей нормативно-правових актів.  

3. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового 

акта.  

Завдання: 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття. 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Створити з даної теми словник терминів. 

4.  Написати реферативне повідомлення(доповідь). 

5.       Створити кросворд або створити ребуси. 

 

 

05.04.2021 
Лекція   2 год. 

          Тема: Правовідносини.  

Питання:  

1. Поняття та риси правових відносин  

2. Види правових відносин  

3. Суб'єкти правових відносин, їх види.  

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Створити словник термінів. 

 

 



06.04.2021 
Лекція   2 год. 

          Тема: Правовідносини.  

Питання:  

1. Правосуб'єктність  

2. Поняття і види об'єктів правових відносин  

3. Юридичні факти 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Створити словник термінів. 

 

06.04.01.2021 

Семінар   2 год. 

Тема: Правотворчість і форми (джерела) права. 

Питання: 

1. Поняття, принципи і види правотворчості. 

2. Стадії законотворчого процесу. 

3. Юридична техніка і її значення для правотворчості. Стиль і мова 

закону. 

4. Поняття джерела і форми права. 

5. Нормативні акти: поняття, класифікація, відмінність від актів 

застосування права. 

Завдання 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття. 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Створити з даної теми словник терминів. 

4.  Написати реферативне повідомлення(доповідь). 

5.       Створити кросворд або створити ребуси. 


