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07.12.2020
Лекція 2 год.
Тема: Механізм та апарат держави.
Питання:
1. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве
самоврядування.
2. Професійна і державна служба.
3. Державний службовець.
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)

07.12.2020
Семінар 2 год.
Тема: Механізм та апарат держави.
План семінарського заняття:
1. Державні органи України, їх система.
2. Форми та методи взаємодії державних органів України.
3. Значимість знань про механізм і апарат держави для підготовки
юристів.
Методичне завдання:
складіть у зошиті схему органів Української держави.
Презенації:
1. "Стан та перспективи розвитку державних органів Української держави".

2. "Проблеми взаємодії органів держави і місцевого самоврядування".

08.12.2020
Семінар 2 год.
Тема: Механізм та апарат держави.
План семінарського заняття:
1. Співвідношення понять “механізм” та “апарат” держави.
2. Принцип розподілу влади як основний для організації і діяльності механізму
правової держави.
3. Відмінність понять “державний орган” і “посадова особа”.
4. Стан та перспективи розвитку державних органів України.
Практичне завдання:
проаналізуйте чинну Конституцію України і випишіть з неї основні положення,
в яких фіксується апарат держави.

Завдання для перевірки засвоєних знань:
1. Визначте які з названих елементів механізму держави вказані вірно:
а) державні органи;
б) державні установи;
в) приватні господарюючі суб’єкти;
г) державні підприємства; д) політичні партії.
2. У відповідях під якими номерами правильно вказані види державних
органів за змістом діяльності:
а) центральні органи;
б) глава держави;
в) судові органи;
г) органи законодавчої влади;
д) колегіальні органи.

3. Який принцип організації та діяльності державного апарату передбачає
широке залучення громадян до активної участі у формуванні та організації
діяльності державних органів?
4. Яке поняття розкриває таке визначення: “частина механізму держави, яка
є сукупністю державних органів, що наділені владними повноваженнями
для реалізації державної влади”
а) державні підприємства,
б) державні установи,
в) апарат держави,
г) органи законодавчої влади,
д) судові органи.
5. Як проявляються державні владні повноваження?

08.12.2020
Семінар 2 год.
Тема: Політична система суспільства.
План семінарського заняття:
1. Поняття, структура і загальна характеристика політичної системи суспільства.
Елементи політичної системи суспільства.
2. Держава - центр політичної системи.
3. Співвідношення політичної та державної влади в Україні.
4. Громадські об'єднання, види та засади їхньої діяльності.
5. Громадські організації як дієвий інститут громадянського суспільства.
6. Роль політичних партій в політичній системі суспільства, їх функції.
Термінологічне завдання:
вивчити основні поняття до теми: "політична система", "громадські об'єднання",
“громадська організація”, "політична партія", "трудовий колектив", "елементи
політичної системи суспільства", “громадський рух”, “органи громадської
самодіяльності”.
Методичне завдання:
оформити схематично структуру політичної організації суспільства.

Реферати:
1. "Політична система суспільства за законодавством України";
2. "Перспективи розвитку та особливості формування політичної системи в
Україні";
3. “Взаємозв’язок політичної системи суспільства з іншими соціальними
системами”.

