
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні питання теорії держави та права 
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач: Фастовець Н.В., доцент кафедри приватного та публічного права.  

Рекомендовано – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні модулі (пререквізити): філософія науки і методологія досліджень, 

інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень, актуальні проблеми 

адміністративного права, актуальні питання цивільного права. 
 

1. Анотація курсу: 

Семестр: 1. 

Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 10 год., практичні – 20 год., 

самостійна робота аспіранта – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу: формування у здобувачів освіти розуміння основоположних доктринальних 

засад процесів виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ; 

закріпленні відповідних юридичних знань та навиків, спрямованих на вирішення конкретних 

науково-організаційних, дослідницько-інноваційних та прикладних спеціальних завдань у 

сфері політичної та правової системи суспільства,  у сфері правотворчості та правореалізації 

сучасної держави, у сфері діяльності органів державної влади і управління (контролю); 

формуванні теоретико-методологічних основ майбутніх наукових досліджень та їх 

використання при написанні кандидатської дисертації. 

Результати навчання дисципліни: 

знати: закономірності, фактори і умов формування держави та  юридичної науки;  місце 

юридичної науки в системі соціально-гуманітарних знань, правової політики, правової 

культури громадян і суспільства в цілому; історичні етапів формування правової думки; 

історичні етапи формування держави та  її механізмів; закономірності правових процесів і 

явищ, що відбуваються в державі і праві;і основи методологічних методів та принципів 

правового дослідження; 

вміти: обирати і реалізувати на практиці перспективну наукову співпрацю для вибраного 

напрямку дослідження; вести діалог із науковою спільнотою та громадськістю з питань 

правових проблем; 

здатен продемонструвати: вміння виявляти актуальні проблеми права та держави; вміння 

здійснювати теоретичний аналіз проблеми; здатність пропонувати та обґрунтовувати 

гіпотези; об’єднувати (синтезувати) та обговорювати публікації в межах власної 

дослідницької проблематики та поза нею; здатність науково розробляти та аргументовано 

презентувати в науковому середовищі результати пошуково-дослідницької діяльності; 

обізнаність в області дослідження; 

самостійно вирішувати завдання, пов’язані із відбором та критичним аналізом правових 

джерела задля  їх текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм критичної 

характеристики. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Проблеми сутності і типології держав; Тема 2. Правові системи 

в сучасному світі; Тема 3. Держава та право перехідного типу; Тема 4. Теоретичні проблеми 

право розуміння; Тема 5. Сучасні аспекти розвитку правової державності в Україні. Тема 6. 

Проблеми усунення та подолання прогалин у праві; Тема 7. Проблеми ефективності дії 

права; Тема 8. Проблеми співвідношення міжнародного і національного права; Тема 9. 

Правовий нігілізм та правовий ідеалізм; Тема 10. Сучасні проблеми засобів правового 

впливу. 

Форми підсумкового контролю: екзамен (семестр 1). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, есе, перелік 

питань, комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів. 

Мова навчання: українська. 



2. Оцінювання 

Розподіл балів, які отримують аспіранти  

Поточне оцінювання та самостійна робота 
МК Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100 

 

Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Усього 

Виступ на практичних заняттях 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 
Самостійна робота аспіранта 

(есе, презентації) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Поточний контроль 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Модульний контроль 10 10 

Підсумковий контроль 

(екзамен) 
10 10 

 Всього з дисципліни 100 

Критерії оцінювання екзамену: 

Білет складається з двох теоретичних питань, а також практичного завдання. Перше та друге 

питання оцінюються в 3 бали, а 3-те практичне завдання (задача) у 4 бали. В сумі аспірант 

отримує 10 балів за успішне складання екзамену.    
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 

3. Політика курсу:   

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності аспірантами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну 

кількість балів за кожне практичне заняття, виконувати додаткові завдання у вигляді 

складання презентацій, написання есе, вирішення ситуативних завдань, участі у 

конференціях та круглих столах наукових гуртків кафедри, написання тестів у МСОП. 

 Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання обов'язкових 

завдань  в повному обсязі за кожною темою; проходження тестів у МСОП.  

Оцінка за національною 
шкалою для екзамену, 

КП, КР /заліку/ 

Оцінка 
в 

балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

Добре/ зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 



3.3 В разі несвоєчасного виконання робіт аспіранту надається право на перескладання 

завдання при наявності вагомої причини пропуску в межах двох тижнів від дня пропуску.  

3.4 Перенесення терміну здачі завдань та перездача: 

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) можлива до завершення навчання 

у визначеному семестрі за погодженням з викладачем.  

- без поважних причин оцінюється в меншу кількість балів, а перескладання дозволяється в 

межах одного тижня від дня пропуску.  

3.5 При виявленні плагіату за виконане завдання, презентацію, есе, тези конференції бали 

не ставляться.  

3.6 Пропущені заняття необхідно відпрацювати у час, визначений для перескладання та 

консультацій на кафедрі.  

3.7 Оскарження оцінювання за результатами заліку чи екзамену можливо при формуванні 

комісії з трьох викладачів кафедри та обов'язковій присутності завідувача кафедри. 
 


