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1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна офіційна назва наукової 

установи 

Інститут держави і права імені В. М. Корецького 

Національної академії наук України 

 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Взаємодія політики і права: теоретичні і практичні 

аспекти 

Повна назва структурного 

підрозділу 

відділ правових проблем політології 

Викладач Кукуруз О. В., д.політ.н. 

 

Рівень вищої освіти НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – третій цикл,  ЕQF-LLL – 8 рівень  

Форма навчання денна/заочна 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

наявність освітнього ступеня магістр (ОКР-

спеціаліст) 

Рік, та семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

2-ий рік підготовки, 4 семестр 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

Українська 

Місце навчальної дисципліни в 

освітньо-науковій програмі 

вибірковий компонент ОНП, цикл – професійної 

підготовки, (ВК-6) 

Обсяг навчальної дисципліни 2 кредити ЄКТС / 60 год., 

у тому числі, аудиторних занять: 

лекції – 8 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 46 год. 

 

Форма поточного та підсумкового 

контролю 

Залік 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення 

Опорний конспект лекцій, підручники, посібники, 

монографії, наукові статті, інтернет-ресурси 

Електронна адреса відділу / номер 

телефону 

polit@ln.ua 

+38 044 279 73 96 

 

mailto:polit@ln.ua
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2. Мета навчальної дисципліни: надати аспірантам комплексні знання про політику 

і право, їх спільну мету в суспільстві; навчити усвідомлювати рівень відповідальності 

колективних й індивідуальних суб’єктів за наслідки реалізації політичних рішень і правових 

норм; сформувати підхід, відповідно до якого науковці, політологи та юристи є важливими 

суб’єктами розроблення державної політики і відповідних їй нормативно-правових актів. 

 

3. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1) знання розвитку ідей про політику і право, отримані з курсів: «Історія політичних і 

правових учень», «Загальна теорія політики», «Теорія держави і права»; знання понятійно-

категоріального апарату політичної і юридичної наук, отримані з низки курсів, зокрема: 

«Прикладна політологія», «Порівняльна політологія», «Конституційне право»; знання 

методів наукового дослідження, отримані з дисципліни «Методологія політичної науки»; 

2) уміння збирати, обробляти та узагальнювати політологічний і правовий матеріал; 

3) володіння навичками аналізу функціонування політичних інститутів. 
 

4. Анотація навчальної дисципліни. 

При вивченні дисципліни «Взаємодія політики і права: теоретичні і практичні 

аспекти» досліджуються оригінальні ідеї зарубіжних і українських вчених щодо 

взаємозв’язку політики і права в період суспільної трансформації. Подається визначення 

поняття «взаємодія політики і права», розглядаються два рівні взаємодії політики і права – 

теоретичний і практичний, аналізуються колективні й індивідуальні суб’єкти взаємодії 

політики і права. Вивчаються три моделі взаємодії політики і права – партикулярна, 

корпоративна, суспільно корисна. 

 

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають в ознайомленні аспірантів з 

підходами вчених до взаємодії політики і права; формуванні розуміння особливостей 

взаємозв’язку між політикою і правом у період трансформацій; у визначенні ролі 

різноманітних суб’єктів у розробленні та реалізації політики і права, в тому числі політологів 

і юристів; у вмінні аналізувати політичні рішення і правові норми з точки зору забезпечення 

ними інтересів (партикулярних, корпоративних, суспільних). 

 

6. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - автономність та 

відповідальність) 
Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни  

Код Результат навчання 

1.1. Знати основні підходи до розуміння понять 

«політика» і «право», оригінальні концепції 

українських і зарубіжних вчених до 

взаємозв’язку між політикою і правом. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

10% 

1.2. Знати визначення поняття «взаємодія 

політики і права», характеристики основних 

суб’єктів взаємодії політики і права. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

1.3. Знати визначення основних показників 

партикулярної і корпоративної моделей 

взаємодії політики і права, таких як 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

5% 
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політична доцільність, уявний 

конституціоналізм, політична 

інструменталізація права, інфляція права. 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

1.4. Знати іманентні складові моделі суспільно 

корисної взаємодії політики і права. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

2.1. Вміти визначати однакові або схожі аспекти 

політики і права, які планується дослідити; 

обґрунтовано обирати підхід, який 

становитиме основу дослідження. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

10% 

2.2. Вміти визначати роль політологів і юристів 

в процесі державотворення і правотворення. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

2.3. Вміти аналізувати взаємодію між 

політичними рішеннями і нормативно-

правовими актами на практиці й визначати 

їх рівень – належний, недостатньо 

належний, неналежний.  

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

2.4. Вміти обґрунтовувати необхідність наукової 

основи в процесі взаємодії політики і права 

як чинник підвищення ефективності 

політичних рішень і правових норм та 

забезпечення суспільних інтересів. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

3.1. Опановувати сучасну політологічну і 

юридичну термінологію, в тому числі 

іноземною мовою. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

10% 

3.2. Налагоджувати контакти з вченими, які 

займаються міждисциплінарними 

дослідженнями, зокрема взаємозв’язками 

між політичними і правовими явищами і 

процесами. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

3.3. Встановлювати зв’язки із суб’єктами, які 

мають безпосереднє відношення і вплив на 

процеси розроблення державної політики і 

правотворення. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 
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3.4. Аналізувати взаємозв’язок між політичними 

рішеннями і нормативно-правовими актами 

в зарубіжних країнах, в тому числі в процесі 

обміну думками з закордонними вченими на 

міжнародних наукових заходах. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

4.1. Генерувати нові ідеї, концептуальні підходи 

до розуміння політики, права, взаємодії 

політики і права. Пропонувати шляхи 

підвищення їх ефективності. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

10% 

4.2. Здатність застосовувати новітні 

інформаційні та комунікаційні технології у 

визначенні кількісних і якісних показників 

моделей взаємодії політики і права. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

4.3. Використовувати знання про особливості 

взаємодії політики і права в 

трансформаційний період для надання 

фахових консультацій представникам 

органів державної влади. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

4.4. Вміти визначати наслідки реалізації 

політичних рішень і нормативно-правових 

актів, рівень відповідальності колективних й 

індивідуальних суб’єктів. 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації), 

вирішення 

ситуаційних 

завдань 

(кейсів) 

5% 

 

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання 

дисципліни (код)  

 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 

ПРН-1 Знати основні концептуальні підходи до 

розуміння політики, права, держави; 

демонструвати системний науковий світогляд та 

політичний і правовий кругозір 

+ + + + +  + + +        

ПРН-2 Критично оцінювати нові тенденції 

розвитку політологічних і правових знань, їх 

потенціал та значення для сучасного 

державотворення 

+ + + + +   +    + +   + 

ПРН-3 Самостійно формулювати робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які розширюватимуть і 

поглиблюватимуть стан наукових досліджень в 

сферах політики і права 

                

ПРН-4 Вміти формувати  методологічну базу 

власного наукового дослідження, застосовуючи 

нові дослідницькі позиції 

    +            
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ПРН-5 Формулювати переконливі аргументи на 

підтвердження наукових гіпотез, висновків, 

рекомендацій 

                

ПРН-6 Генерувати нові наукові ідеї щодо 

розуміння політики і права, визначати їх основні 

практичні проблеми, шляхи їх усунення і 

підвищення позитивного впливу на 

державотворення 

 + + +    +     +  +  

ПРН-7 Володіти іноземною мовою на рівні 

достатньому для читання і написання наукового 

тексту, що включає політологічну і юридичну 

термінологію; для представлення доповідей та 

спілкування на національних і міжнародних 

наукових заходах 

        +        

ПРН-8 Використовувати новітні інформаційні 

та комунікаційні технології для отримання 

достовірної інформації про політичні процеси та 

інститути, що відбуваються в Україні та світі; 

для здійснення постійного моніторингу 

досліджуваних політико-правових явищ; для 

порівняння політичних документів і правових 

актів України та зарубіжних країн. 

                

ПРН-9 Застосовувати отримані знання у 

науково-дослідній та експертній діяльності, в 

процесі консультування представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

    + + + +  + + +   +  

ПРН-10 Викладати навчальні дисципліни у 

ЗВО, застосовуючи сучасну методологію, 

новітні інформаційні й комунікаційні технології 

                

ПРН-11 Ініціювати, організовувати та 

проводити науково-практичні політико-правові 

заходи; вміти визначати і залучати до таких 

заходів осіб, які є фахівцями в обраній тематиці; 

модерувати секційні засідання таких заходів 

                

ПРН-12 Дотримуватися етичних норм 

діяльності, прийнятих науковою, 

політологічною і юридичною спільнотами, з 

урахуванням міжнародного досвіду спілкування; 

здійснювати особистісний вибір у морально-

ціннісних ситуаціях, що виникають у 

професійній сфері діяльності 

     +    + + +     

ПРН-13 Бути здатними до постійного 

самовдосконалення і саморозвитку; 

усвідомлювати наслідки результатів наукової, 

політичної та юридичної діяльності для держави 

та суспільства 

     + + +        + 

 

8. Форми оцінювання аспірантів 

Система оцінювання знань аспірантів з кожної дисципліни включає поточний (у 

випадку визначення лише одного модуля), модульний та семестровий контроль знань, 

оцінювання результатів практики. 
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– Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних занять. 

– Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за 

відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань аспіранта після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. 

– Семестровий контроль проводиться у формі заліку, визначеного робочим 

навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

На початку вивчення навчальної дисципліни аспіранта повідомляють про наявність 

робочої навчальної програми, про кількість змістових модулів, зміст, форми проведення 

поточного (модульного) контролю та критерії їх оцінювання. При поточному контролі оцінці 

підлягають: рівень знань, умінь і навичок аспірантів, продемонстрований у відповідях і 

виступах; активність при обговоренні питань; результати виконання тестів тощо 

(максимальний бал – 60). 

Аспірант, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості 

брати участь у формах поточного контролю (не склав ЗМ), має право на його відпрацювання 

у двотижневий термін після повернення до навчання. Аспіранту, який не набрав прохідного 

мінімуму, за дозволом викладача, надається можливість здачі пройденого матеріалу для 

отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціальних 

тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 40 

балів. У випадку проведення поточного контролю комісією складність тестових чи 

контрольних завдань може бути підвищена і оцінюється до 50 балів. 

Аспірант не допускається до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за 

змістові модулі (поточний контроль) упродовж семестру разом з максимально можливою 

кількістю балів, набраних на заліку, в сумі не перевищуватиме 49 балів. 

Семестровий контроль у формі заліку – підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається з урахуванням балів отриманих під час заліку 

(максимальний бал – 40) та балів, отриманих за змістові модулі (загальна сума балів, яку 

набрав аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної дисципліни 

проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою, за національною шкалою 

(„зараховано”, „не зараховано”) та за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E, FX, F). 

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання 
Оцінка за 

100-бальною 

шкалою 

Інституту 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Визначення 

90 – 100 відмінно 

A Аспірант повністю оволодів програмою навчальної 

дисципліни, вільно оперує категоріальним апаратом; дає 

послідовні, чіткі і логічно побудовані відповіді на 

основні та додаткові питання; демонструє обізнаність з 

усіма поняттями, фактами, термінами; аргументовано 

використовує їх, уміє застосовувати матеріал для 

винесення власних суджень. 

80 – 89 

добре 

B Аспірант достатньо повно оволодів програмою 

навчальної дисципліни, проте у відповідях допускає 

несуттєві неточності; з незначними помилками 

демонструє розуміння поширених теорій і фактів та 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

ними; вільно оперує понятійним апаратом з несуттєвими 

неточностями. 

65 – 79 

C Аспірант в цілому оволодів програмою навчальної 

дисципліни, проте при викладенні деяких питань (усно 

чи письмово) не вистачає достатньої аргументації при 
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оцінці наукових фактів, процесів, явищ, подій; оперує 

понятійним апаратом, допускаючи окремі неточності.  

55 – 64 

задовільно 

D Аспірант не в повному обсязі оволодів програмою 

навчальної дисципліни; матеріал викладає без глибокого 

осмислення, аналізу, порівняння та узагальнення. 

Фрагментарно, поверхнево (без аргументації та 

обґрунтування) викладає матеріал при усних або 

письмових відповідях. 

50 – 54 

E Аспірант показує мінімально достатній рівень знань з 

дисципліни. У відповідях (усних чи письмових) допускає 

суттєві помилки та не може критично оцінити наукові 

факти, явища, події. 

35 – 49 незадовільно 

FX Аспірант не володіє програмою навчальної дисципліни; 

дає неправильну або поверхневу відповідь, яка свідчить 

про неусвідомленість і нерозуміння поставленого 

завдання.  

1 – 34 неприйнятно 
F Аспірант показує неприйнятний рівень володіння 

програмою навчальної дисципліни. 

Залік вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни не перевищує 49 балів. 

Підсумкове оцінювання: залік 

 

 ЗМ 1 ЗМ 2 залік Підсумкова оцінка 

Максимум 30 30 40 100 

 

9. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Ідеї вчених щодо взаємозв’язку між 

політикою і правом у період суспільної 

трансформації 

2 2 12 

Тема 2. Взаємодія політики і права: 

поняття, структура, види 
2 2 10 

Модульний контроль 1   2 

Всього 4 4 24 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Партикулярна і корпоративна 

моделі взаємодії політики і права 

(на прикладі України і Польщі) 

2 2 12 

Тема 4. Суспільно корисна модель взаємодії 

політики і права 
2  8 

Модульний контроль 2   2 

Всього 4 2 22 

Разом 8 6 46 
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

(32 год.) 

Тема 1. Ідеї вчених щодо взаємозв’язку між політикою і правом у період 

суспільної трансформації (16 год.) 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Поширені версії взаємозв’язку між політикою і правом. 

2. Особливості розуміння взаємозв’язку між політикою і правом українськими 

вченими. 

3. Оригінальна концепція Л. Петражицького «політика права». 

4. Політика правотворення в працях сучасних польських вчених. 

 

Семінарське заняття 1. (2 год.) 

1. Правила і принципи, важливі для об’єктивного вивчення взаємозв’язку між 

політикою і правом. 

2. Політичні основи правотворення. 

3. Особливості взаємозв’язку між різними видами політики і галузями права. 

 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Основні наукові підходи до розуміння політики і права. 

2. Міждисциплінарний підхід до вивчення взаємозв’язку між політикою і правом. 

3. Особливості розуміння взаємозв’язку між політикою і правом українськими 

мислителями кінця XIX – початку XX століття. 

4. Взаємодія політики і права в працях вчених Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького НАН України. 

5. Практичні аспекти розроблення та реалізації політики і права в період 

трансформації. 

 

Тема 2. Взаємодія політики і права: поняття, структура, види (14 год.) 

 

Лекція 2. (2 год.) 

1. Поняття «взаємодія політики і права» (функціонально-телеологічний підхід). 

2. Два рівні взаємодії політики і права – теоретичний і практичний. 

3. Структура взаємодії політики і права. 

4. Види взаємодії політики і права: належна, недостатньо належна, неналежна. 

 

Семінарське заняття 2. (2 год.) 

1. Роль колективних суб’єктів у взаємодії політики і права. 

2. Можливості впливу індивідуальних суб’єктів на взаємодію політики і права. 

3. Спільні об’єкти політики і права – форма державного правління, парламентська 

коаліція, виборча система. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Парламент як осередок формування державної політики і права. 

2. Вплив політичних партій на взаємодію політики і права. 

3. Значення політологів і юристів у процесі розроблення політичних рішень і 

правових норм. 
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4. Інститут звернень та його значення для взаємодії політики і права. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1. 

1. Наукові підходи до розуміння поняття «політика». 

2. Сучасні концепції праворозуміння. 

3. Методологічні настанови українських мислителів (Б. Кістяківський, 

С. Дністрянський, В. Старосольський), важливі для вивчення взаємозв’язку між політикою і 

правом. 

4. Внесок Л. Петражицького у дослідження взаємодії політики і права. 

5. «Політика правотворення» як важливий вид «політики права» для 

трансформаційного періоду. 

6. Теоретико-практичні підходи вчених Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького НАН України до взаємозв’язку між політикою і правом. 

7. Розуміння і специфіка перекладу англомовних понять «policy», «politics», «public 

policy», «law» в українських дослідженнях. 

8. Категорія «взаємодія» та особливості її використання в суспільних науках. 

9. Функціонально-телеологічний підхід до визначення поняття «взаємодія політики і 

права». Структура взаємодії політики і права. 

10. Теоретичний рівень взаємодії між політикою і правом. Теорія соціального 

конструювання реальності. 

11. Практичний рівень взаємодії політики і права. Види взаємодії – належна, 

недостатньо належна, неналежна. 

12. Публічна політика і публічне право: особливості взаємодії. 

13. Специфічні риси взаємодії політики і права в умовах різних політичних режимів, 

у період зміни режиму. 

14. Характеристика колективних суб’єктів, від яких залежить взаємозв’язок між 

політичними рішеннями і правовими актами. 

15. Вплив зовнішніх суб’єктів на формування публічної політики і права в Україні. 

16. Форми впливу політичних партій на розроблення політики і права. 

17. Взаємозв’язок між реалізацією політики, права та рівнем національної безпеки. 

18. Значення професійних якостей політологів і юристів для формування належної 

взаємодії політики і права. 

19. Роль науковців у процесі розроблення і реалізації політики і права. 

20. Особливості наукового консультування в Європейському Союзі та Україні. 

21. Правові форми впливу громадян на зміст політичних рішень і правових норм. 

22. Доступ до публічної інформації як важлива передумова належної взаємодії 

політики і права. 

23. Звернення громадян як важливий спосіб запобігання неналежній взаємодії між 

політичними рішеннями і правовими нормами. 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 (2 год.) 

Вирішення ситуаційних завдань (кейсів). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

(28 год.) 

 

Тема 3. Партикулярна і корпоративна моделі взаємодії політики і права 

(на прикладі України і Польщі) (16 год.) 

Лекція 3. (2 год.) 

1. Метод моделювання для відображення практичного рівня взаємодії політики і 

права. 

2. Сутність партикулярної моделі взаємодії політики і права (на прикладі України). 
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3. Особливості корпоративної моделі взаємодії політики і права (на прикладі Польщі). 

 

Семінарське заняття 3. (2 год.) 

1. Поняття «політична доцільність» та особливості її використання в процесі 

взаємодії політики і права. 

2. Уявний конституціоналізм: поняття, основні ознаки, наслідки. 

3. Прояви політичної інструменталізації права та інфляції права. 

 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Політична імітація в Україні: витоки і результати. 

2. Правовий фетишизм у процесі правотворення та його наслідки для суспільства. 

3. Правовий нігілізм та його вплив на напрям розвитку держави. 

 

Тема 4. Суспільно-корисна модель взаємодії політики і права (10 год.) 

 

Лекція 4. (2 год.) 

1. Основні показники суспільно-корисної моделі взаємодії політики і права. 

2. Наукова основа як найважливіший елемент суспільно-корисної моделі взаємодії 

політики і права. 

2. Інформаційно-комунікативний компонент суспільно-корисної моделі взаємодії 

політики і права. 

 

Питання для самостійної роботи (8 год.) 

1. Політичні і правові цінності як детермінанти суспільно-корисної моделі взаємодії 

політики і права. 

2. Напрацювання українських вчених щодо підвищення ефективності політичних 

рішень і правових норм. 

3. Політична і юридична відповідальність як запорука належної взаємодії політики і 

права – суспільно-корисної. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2. 

1. Типи моделей для відображення політичних і правових явищ та процесів. 

2. Поняття «партикуляризм» та його прояви в процесах розроблення політичних 

рішень і правових норм. 

3. Корпоратизм та його види в сучасному державотворенні та правотворенні. 

4. Показники неналежної моделі взаємодії політики і права – партикулярної і 

корпоративної. 

5. Причини неналежного ставлення до науки в Україні та його наслідки для політики і 

права. 

6. Роль політолога і політтехнолога в процесах розроблення державної політики і 

правотворенні в Україні. 

7. Відмінності розуміння поняття «політична доцільність» в теорії і на практиці. 

8. Політична мімікрія в Україні. 

9. Характерні риси «уявного конституціоналізму». 

10. Місце політичної імітації в політичних процесах в Україні. 

11. Правовий ідеалізм і правовий нігілізм як прояви деформації правосвідомості. 

12. Причини появи явища «юридизація життя». 

13. Ознаки інфляції права. 

14. Форми прояву політичної інструменталізації права. 

15. Особливості взаємодії між політичними рішеннями і правовими нормами в умовах 

воєнного стану. 

16. Принципи формування належної політики і права, прийняті в Європейському 
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Союзі. 

17. Суспільні інтереси як основна мета взаємодії політики і права. 

18. Значення категорій, що характеризують належну модель взаємодії політики і права 

– «спільне благо», «загальний добробут», «публічний інтерес». 

19. Іманентні складові належної взаємодії політики і права – суспільно корисної. 

20. Наукова основа в процесі розроблення політики і права як запорука їх 

ефективності і користі для суспільства. 

21. Ціннісні орієнтири суб’єктів як детермінанти виду моделі взаємодії політики і 

права. 

22. Достовірна інформація і належна комунікація як компоненти, що здатні 

забезпечити суспільно корисну взаємодію політики і права. 

23. Види відповідальності, які можуть гарантувати забезпечення суспільних інтересів 

засобами політики і права. 

24. Ефективність політичної діяльності і правового регулювання як критерії суспільно 

корисної моделі взаємодії політики і права. 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2 (2 год.) 

Вирішення ситуаційних завдань (кейсів). 
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