ЗАХИСТ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
назва дисципліни

Тип дисципліни:

вибіркова

Семестр: другий

(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин –
аудиторні години -

Лектор:

доц. Заяць І. Я.

90 (кредитів ЄКТС – 3 );
32 (лекції – 16 , практичні –16)

ел. адреса:

igor.zajats@gmail.com

Результати навчання:
знати:
~ правову природу державного інтересу;
~ види та систему органів публічної влади, повноваження яких, відповідно до
Конституції та законів України, скеровані на захист державного суверенітету та
територіальної цілісності України;
~ особливості державно-правового забезпечення діяльності Президента України,
Верховної Ради України, РНБО, Кабінету Міністрів України, міністерств України,
інших органів центральної влади, Національного Банку України, воєнної
організації держави, судів загальної юрисдикції, прокуратури України, місцевих
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в галузі захисту
державного інтересу, суверенітету та територіальної цілісності України;
~ державно-правові механізми діяльності та акти уповноважених органів по захисту
державного інтересу, суверенітету та територіальної цілісності України;
~ механізм функціонування міжнародно-правових інститутів з питань гарантування
дотримання міжнародно-правових договорів, що забезпечують державний
суверенітет та територіальну цілісність України та «примусу» щодо їх виконання.
вміти:
~ розрізняти правову природу різних видів суверенітетів: «державного»,
«національного»
«економічного»,
«податкового»,
«інформаційного»,
«парламентського» тощо.
~ системно аналізувати законодавство в галузі захисту державного інтересу,
суверенітету та територіальної цілісності України;
~ розкривати політико-правовий зміст правових актів уповноважених органів в галузі
захисту державного інтересу, суверенітету та територіальної цілісності України;
~ ефективно використовувати спеціальні знання при вирішенні професійних
завдань.
Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна спеціалізації «Захист органами публічної влади державного суверенітету»
передбачає поглиблене вивчення питань державного інтересу, суверенітету та
територіальної цілісності України, зокрема особливостей функціонування Президента
України, Верховної Ради України, РНБО, Кабінету Міністрів України, міністерств України,

інших органів центральної влади, Національного Банку України, воєнної організації
держави, судів загальної юрисдикції, прокуратури України, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Метою спецкурсу є системне вивчення
державно-правової моделі захисту державного суверенітету, механізмів функціонування
суб’єктів органами публічної влади в галузі захисту державного суверенітету. При
викладанні даного спецкурсу особлива увага звертається на конституційно-правові
наслідки діяльності уповноважених органів публічної влади у галузі захисту державного
суверенітету.
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