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Сторінка курсу
Інформація про курс Навчальна дисципліна «Правнича політологія» демонструє можливості
сучасного правознавства у пізнанні політичних явищ. Вона є
відображенням неперервної академічної практики викладання у
Львівському університеті наук про політику, зокрема політичного
права, політичної історії, політичних учень. Центральне місце у
запропонованій навчальній дисципліні посідає розуміння того, що у
політичному розвитку є власна логіка міцно пов’язана з логікою
верховенства права.
Дисципліна «Правнича політологія» є вибірковою дисципліною за
Коротка анотація
напрямом підготовки «Право» (081) для освітньої програми «Бакалавр
курсу
права», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 6
семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів політикоМета та цілі курсу
правового
мислення
–
необхідної
складової
професійної
компетентності.
Завдання навчальної дисципліни:
– засвоєння основних понять правничої політології;
– з’ясування змісту політико-правових явищ;
– здобуття навичок політичної діяльності;
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Тривалість курсу
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
Обсяг курсу
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Очікувані результати В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

навчання

знати:




базові знання основ політичного порядку;
політико-правові поняття;
поняття, структуру та форму політико-правових явищ;

бути здатним:
 використати правове мислення для аналізу політичних явищ;
 сформувати
політико-правові
поняття,
визначити
їх,
класифікувати, тлумачити та перетворювати;
 з'ясувати зміст політичних та політико-правових текстів;
вміти:



Ключові слова

застосовувати теоретичні знання правничої політології на практиці: у
правотворчій, правозастосовній та правотлумачній діяльності;
на засадах правового мислення формувати свою політичну позицію,
аргументувати та відстоювати її.

Право, політика, правова політологія, політичне право, правова
політика, політико-правові явища

Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого
розуміння тем
Тема 1. Правова політологія як наука та навчальна дисципліна
Теми
Тема 2. Право та політика
Тема 3. Становлення політології як навчальної дисципліни на
юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка
Тема 4. Держава в політичній системі суспільства
Тема 5. Демократія в політичному житті сучасного світу
Тема 6. Парламент як політичний інститут. Парламентаризм
Тема 7. Вплив політичних партій на державотворчий процес в Україні
Тема 8. Легітимність влади та механізм її забезпечення
Тема 9. Неформальні практики у політичній сфері
Тема 10. Правова політика сучасної української держави
Тема 11. Політична свідомість та культура
Тема 12. Сучасні політико-правові явища в Україні
Залік в кінці семестру,
Підсумковий
Письмовий
контроль, форма
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань теорії та
Пререквізити
історії права, філософії права, соціології права
Навчальні методи та В процесі навчання використовуються наступні методи: лекція,
обговорення дискусійних питань, виконання практичних завдань,
техніки, які будуть
використовуватися під виконання тестових завдань правничої компетенції
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і
операційних систем, доступу до мереж Інтранет та Інтернет.
Критерії оцінювання Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.
(окремо для кожного Кінцева оцінка за залік складається із суми середнього бала за
поточний та модульний контролі з дотримання пропорції 50% - 50%.
виду навчальної
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів
діяльності)
письмових робіт (есе, логічні задачі, тести правничої компетенції
(ТЗНПК). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи
студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
Формат курсу

Питання до заліку.

Опитування

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від
масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою
складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції
і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача
про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх
видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім
особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
1.
Які явища вважають політикою? Якими є можливі варіанти
співвідношення права і політики?
2.
Які є спільні і відмінні риси права у широкому і вузькому сенсах
і політики?
3.
Для досягнення яких спільних цілей та цінностей взаємодіють
право та політика?
4.
З’ясуйте ознаки правової політології як науки (наукового
напряму) та навчальної дисципліни.
5.
Назвіть завдання правової політології у сучасних умовах.
6.
Окресліть найважливіші напрями наукових досліджень, які
формують предметне поле правової політології.
7.
Визначте предмет правової політології та її специфічні методи.
8.
Назвіть найбільш актуальні питання політико-правових
досліджень сучасних американських і європейських учених.
9.
Яких Ви можете назвати найвідоміших вчених правників і
політологів України та назвати їхні наукові праці?
10.
Визначіть поняття «механізм політичної влади» та «механізм
політичного опонування».
11.
Що таке консенсусна демократія?
12.
Які ознаки характеризують парламентаризм як особливий режим
функціонування державної влади?
13.
Назвіть та обгрунтуйте критерії легітимності державної влади.
14.
Проаналізуйте співвідношення понять «легітимність» та
«легальність».
15.
Визначіть складові легітимності державної влади.
16.
Виокреміть ознаки, які конституюють поняття легітимності
державної влади.
17.
Які існують види неформальних (неофіційних) політичних
практик?
18.
Що таке правова політика і чим вона різниться від інших видів
політики?
19.
Вкажіть основні форми правової політики у сучасній державі?
20.
Окресліть основні сфери реалізації правової політики у сучасній
державі.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

