Група ДК-09-19 КП
2 курс
Навчальна дисципліна «Теорія держави і права»
23.11.2020-04.12.2020

23.11.2020
Семінар 2 год.
Тема: Форма держави.
Питання:
1. Загальне поняття та характеристика форми держави.
2. Структура (елементи) форми держави.
3. Поняття та види державного правління.
4. Розвиток форми державного правління в Україні.
Проблемні питання для дискусій:
1. Фактори які обумовлюють різноманітність форм правління.
2. Порівняльна характеристика демократії і тоталітаризму.
Термінологічне завдання (виписати в словник):
"форма держави", "державне правління", "державний устрій",
"державний режим" "республіка", "монархія", "конфедерація", "імперія",
“демократія”, “тоталітаризм”.
Методичне завдання:
1. складіть у зошиті схему різновидів форм держави в залежності від
характеру кожного з 3-х елементів.
2. Виписати в зошитвсі діючі монархії та республіки.
Реферати( доповіді, презентації):
1. "Форма Української держави в конституційних актах та перспективи
її розвитку";
2. "Порівняльна характеристика тоталітарної та демократичної
держави";
3. Сутність терміну “форма держави ” та значимість його для
державотворення.

24.11.2020
Лекція 2 год.
Тема: Механізм та апарат держави.
Питання:
1. Механізм держави.
2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави.
3. Принципи організації та діяльності державного апарату.
4. Види органів держави. ного апарату.
Завдання:
1. Опрацювати наданий матеріал лекції.
2.

Законспектувати в робочий зошит питання лекції.

3.

З даної теми створити схеми в зошиті.

4.

Створити з даної теми словник терминів.

5.

Написати реферат з даної теми. ( окремий документ)

24.11.2020
Семінар 2 год.
Тема: Форма держави.
Питання:
1. Сутність та основні види державного устрою.
2. Тенденції зміни форми державного устрою України.
3. Поняття та основні види державного (політичного) режиму.
4. Шляхи розвитку форми державного режиму в Україні.
Проблемні питання для дискусій:
1. Закономірності розвитку демократії в умовах посттоталітарної
держави.
2. Стан та перспективи розвитку форми Української держави.
Термінологічне завдання( виписати в словник):
засвоїти визначення понять: "форма держави", "державне правління",
"державний устрій", "державний режим" .
Методичне завдання:

Виписати 5 країн - визначити формудержавного правляння, устрою і
державний політичний режим.
1.
2.
3.
4.

Сутність та основні види державного устрою.
Тенденції зміни форми державного устрою України.
Поняття та основні види державного (політичного) режиму.
Шляхи розвитку форми державного режиму в Україні.

Проблемні питання для дискусій:
1. Закономірності розвитку демократії в умовах посттоталітарної
держави.
2. Стан та перспективи розвитку форми Української держави.
Термінологічне завдання( виписати в словник):
засвоїти визначення понять: "форма держави", "державне правління",
"державний устрій", "державний режим" .
Методичне завдання:
Виписати 5 країн - визначити формудержавного правляння, устрою і
державний політичний режим.

30.11.2020
Семінар 2 год.
Тема: Механізм та апарат держави.
План семінарського заняття:
1. Загальна характеристика та поняття механізму і апарату держави.
2. Принципи та риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації.
3. Поняття, види та характеристика державних органів.
Термінологічне завдання:
засвоїти такі визначення: "механізм держави", "апарат держави", "орган
держави", "державний службовець", “державна служба”.
Методичне завдання:
складіть у зошиті схему органів Української держави.
Реферати:

1. "Роль державного апарату в здійсненні функцій держави";
2. "Значимість інституту державного службовця у розбудові правової держави";

01.12.2020
Лекція 2 год.
Тема: Механізм та апарат держави.
Питання:
1. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи
державного апарату.
2. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої,
виконавчої, судової.
3. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої,
виконавчої і судової влади.
Завдання:
1. Опрацювати наданий матеріал лекції.
2.

Законспектувати в робочий зошит питання лекції.

3.

З даної теми створити схеми в зошиті.

4.

Створити з даної теми словник терминів.

5.

Написати реферат з даної теми. ( окремий документ)

