
Семінарське заняття № 1 

Навчальна дисципліна: «Основи правознавства» 

 

Тема: Основи конституційного права, теорії держави та права,  публічне 

право України 

 

Мета  семінарського заняття: В процесі семінарського заняття закріпити 

знання студентів з тем, які розкривають процес становлення самостійної, 

незалежної держави та її правове становище. Конституційний розвиток 

правової системи. Закріпити знання конституційних прав, свобод та обов’язків 

громадянина. Систематизувати та поглибити знання за розділом публічне 

право,  залучити до аналітичної діяльності у процесі виконання самостійної 

роботи та  підготовки студентами доповідей до семінарського заняття. 

 

Виховна мета:виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати 

нові знання самостійно;прививати культурну поведінку, правосвідомість 

громадянина; формувати відповідальне ставлення до обов’язків громадянина ;  

сприяти формуванню правової грамотності; навчити оцінювати з точки зору 

творчості, логічно мислити при виконанні самостійної роботи та  підготовки  

доповідей до семінарського заняття. 

 

Література: 

  

               1. Конституція України; 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

3. Кримінальний кодекс України 

               4. Пахомов И. Н. Основы права Украины. Харьков. 1999.  

               5. Пилипенко.П.Д. Навчальний посібник «Правознавство» Львів 2002. 

               6. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства. Київ 2004. 

               7. Пастухов В.П. основи правознавства. Київ 2003. 

               8. Кириченко В.М. Правознавство. Модульний курс. Київ 2007. 

 
Інформаційні ресурси: 
 
1. http://rada.gov.ua/... 

2. http://www.upk.org.ua/ 

3. http://ualibrarium.narod.ru/pravo/pravoznav.html 

4. http://www.twirpx.com/file/686440/ 

5. http://reddiplom.org/pravo21.htm 

 

Форма проведення: Бесіда, диспут, заслуховування доповідей та рефератів,  

тестування. 

 

 

http://rada.gov.ua/
http://www.upk.org.ua/
http://ualibrarium.narod.ru/pravo/pravoznav.html
http://www.twirpx.com/file/686440/


1. Організаційна частина 

 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

 

3. Актуалізація знань:  

Запитання 

1. Що таке держава? 

2. Які ознаки та функції має держава? 

3. Що означає поняття «особа»? 

4. В які зв’язки вступає особа та держава? 

Диспут «Україна — демократична,  правова держава» 

Студенти  розподіляються на чотири групи. Дві групи  доводять, що Україна 

є демократичною, правовою державою, інші дві групи спростовують це 

твердження. 

Бесіда 

1. Що означає поняття «громадянство»? 

2. Якими є принципи правового статусу громадянина в демократичній 

державі? 

3. Які основні способи набуття громадянства передбачає світова практика? 

4. Дайте загальну характеристику правового статусу іноземців в Україні. 

 

4. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

 

1. Чому конституційне право України  це провідна галузь національного 

права України?  

2. Що таке система конституційного права та його зв’язок з іншими галузя-

ми права? 

3. Які джерела конституційного права вам відомі? 

4. Які види і форми конституцій Вам відомі? 

5. Перерахуйте  загальні принципи  конституційного ладу України.  

6. Які  Конституційні принципи правового статусу особи в УкраїніВи знаєте 

?  

7. Які конституційні обов’язки громадян України є?  

8. Визначте поняття і структуру системи органів державної влади України. 

9. Що таке громадянство? 

10. Визначте поняття держави та її основні ознаки.  

11. Які теорії походження держави і права Вам відомі?  

12. Які причини виникнення держави і права?  

13. Що таке форма держави: поняття та основні елементи?  

14. Дайте характеристику форм державного правління.  

15. Дайте характеристика форм державного устрою 

16. Дайте визначенн політичний режим та його видів.  

17. Які функції держави Вам відомі( поняття та класифікація)? 

18. Яка форма Української держави за Конституцією України? 

19. Апарат держави. Місце апарату в механізмі держави.  



20. Поняття і основні ознаки правової держави.  

21. Дайте поняття і ознаки права.  

22. Які джерела (форми) права Ви знаєте?.  

23. Що таке правовий звичай? Поняття, загальна характеристика.  

24. Дайте поняття правового прецеденту.  

25. Визначте поняття та ознаки нормативно-правового акта як складової сис-

теми законодавства.  

26. Дайте класифікацію нормативно-правових актів.  

27. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і види.  

28. Визначте норми права та їх види.  

29. Структура норми права.  

30. Що таке Закон і його місце в системі нормативних актів? 

31. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види.  

32. Дайте визначення правовідносин: поняття, види, структура.  

33. Які суб’єкти правовідносин Вам відомі, види?  

34. Які об’єкти правовідносин Ви знаете? 

35. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

36. Дайте визначення  системи права як внутрішньої його організації.  

37. Які галузі права і правові інститути Ви знаєте? 

38. Адміністративне право України: поняття, предмет правового ре-

гулювання.  

39. Визначте систему і джерела адміністративного права.  

40. Що таке адміністративні правовідносини? 

41. Дайте визначення адміністративного проступку.  

42. Що таке адміністративна відповідальність?  

43. Які адміністративні стягнення: поняття, види, Вам відомі?  

44. Основи адміністративного процесу.  

45. Які стадії злочину Ви знаєте?  

46. Визначте що таке співучасть у злочині?  

47. Яка класифікація злочинів є? 

48. Що таке добровільна відмова від вчинення злочину? 

49. Визначте поняття неосудності.  

50. Які цілі та види кримінального покарання Ви знаєте?  

51. Обставини, які пом’якшують кримінальну відповідальність.  

52. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність. 

 

5. Заслуховування доповідей та рефератів з наступних тем (за вибором 

студента):  

1. Україна як правова держава та її перспективи. 

2. Виборча система в Україні. 

3. Роль правоохоронних органів в укріплені законності. 

4. Економічні, соціальні, психологічні та культурні, передумови 

виникнення права. Основні теорії походження права. 

5. Місцеві органи самоврядування. 

6. Правовий статус людини і громадянина. 



7. Вищі органи державної влади. 

8. Вибори та основні етапи проведення виборів в Україні. 

9. Право людини на життя та його юридична забезпеченість в Україні. 

10. Конституційно – правові засади правосуддя в Україні. 

11. Адміністративний примус. 

 

6. Проведення тестування студентів 

 

7. Заключне слово викладача 

 

8. Підведення підсумків семінарського заняття 

 

 
 


