
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, 

 

Метою курсу є формування у студентів комплексної уяви про 

державність як про складну суспільну, політико-правову систему, що 

реалізується в різноманітних формах та опосередкуваннях, в системі взаємодії 

«влада-суспільство-особистість». 

Курс “Державознавство” складається з чотирьох частин, які 

відображаються в чотирьох базових модулях. Зокрема, «Сутнісно-генетична 

характеристика держави» втілюється у навчальному модулі «Поняття, сутність 

та походження держави». «Структурно-функціональна характеристика 

держави» – у модулі «Функціонування держави». «Формальна характеристика 

держави» – модуль «Форма держави». «Держава у компаративному аналізу» – 

модуль «Типологія держави». 

Курс «Державознавство» покликаний, поміж іншим, надати майбутньому 

фахівцю у галузі правознавства знання і розуміння ретроспективи формування 

окремих державних інститутів, що вимагається відповідними спеціальними 

компетентностями (СК2) стандарту вищої освіти за спеціальності 081 «Право» 

галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого відповідним наказом МОН України № 1379 від 12.12.2018 р., 

краще реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку (ЗК11). Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на 

здатність студента зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій (ЗК13). 

 

Завдання, що стоять при вивченні курсу державознавства, полягають у 

формуванні правової свідомості та правової культури студентської молоді, 

надання допомоги студентам у з’ясуванні актуальних проблем 

державотворення та введення їх у систему юридичної освіти, а також 

забезпечення загальнотеоретичної підготовки студентів. 

Студенти повинні 

 знати: предмет, структуру і зміст курсу у обсязі робочої програми; 

передумови виникнення і розвитку держави, її типи, форми і механізми 

функціонування; становлення і розвиток державних інститутів; історичні 

форми суспільно-політичних відносин; основні поняття і терміни 

державознавства; 

вміти: концептуально розуміти процеси державотворення через аналіз їх 

конкретно-історичних форм; ясно мислити і чітко формулювати свої відповіді; 

аналізувати суспільні відносини й виявляти ключові тенденції з урахуванням 

динаміки їх історичного розвитку; розуміти механізм діяльності державної 

влади; виявляти найбільш раціональні механізми реалізації принципів 

демократичної, правової та соціальної держави, відносин в системі «влада-

суспільство-особистість», які заслуговують підтримки і можуть бути 

використані на вітчизняному «ґрунті». 
 


