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1. Навчальний план курсу

Форманавчання Курс Семест
р Лекції

Практи
чні (се

мінари
)

Всього
 ауд. го

дин
Курсов

і робот
и

Самост
ійна ро

бота
Всього

 годин Залік

денна 1 2 ЗО 16 46 - - 46 +
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2. Загальні положення

Навчальна дисципліна «Технологія права: вступ до спеціальності» є необхідним компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки майбутнього юриста. Засвоєння понятійно-категоріального апарату юриспруденції необхідно студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення та закріплення навичок та умінь практичного застосування права.
Мета навчальної дисципліни «Технологія права: вступ до спеціальності» -  формування у майбутніх фахівців юридичного профілю уявлень про специфіку юридичної діяльності, її напрями.
Міжпредметні зв’язки: «Технологія права: вступ до спеціальності» належить до циклу теоретичних юридичних дисциплін і тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як Теорія держави і права, Юридична деонтологія. Вивчення «Технології права: вступ до спеціальності» базується на знанні шкільного курсу основ правознавства. В свою чергу «Технологія права: вступ до спеціальності» є основою для вивчення в подальшому теорії держави і права.У результаті вивчення даної дисципліни студент має знати:-  теоретичні положення, які дозволяють йому увійти до професійного юридичного середовища;-  призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і особистих питань;-  основні правові поняття, принципи, нормативи, процедури, рішення, динаміку їхнього формування та підстави використання;-  зміст юридичної професії, її особливості.
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3. Тематичний план курсу

№
п/п Назва Теми Всього

годин

Аудиторні 
заняття (в год.)

Лекції Семін.
(практ.)

2 семестр

1. «Технологія права: вступ до спеціальності», як сутність юриспруденції та навчальна дисципліна 4 4 -
2. Право та його властивості 6 4 23. Поняття, ознаки, та типологія держави 6 4 2
4. Історичний розвиток та специфіка юридичної діяльності 4 2 2
5. Соціальне призначення професії юриста 4 2 2
6. Особливості окремих видів юридичної практичної діяльності 6 4 2
7. Особистість юриста. Юридичні спільноти 4 2 28. Поняття і види юридичної техніки 4 2 2
9. Правове мислення і формування правової культури 6 4 2

10. Соціальне і правове регулювання 2 2 -Разом за 2 семестр 46 ЗО 16
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК

б



4. Зміст програми 
навчальної дисципліни

Тема 1. «Технологія права: вступ до спеціальності», 
як сутність юриспруденції та навчальна дисциплінаПоняття юриспруденції. Правознавство і державознавство. Склад юриспруденції: теоретичні науки, прикладні науки, галузеві науки, міжнародно-правові науки. Юридична наука, її роль у юридичній діяльності.«Технології права: вступ до спеціальності» як юридична навчальна дисципліна. Предмет, мета, завдання, та функції «Технології права: вступу до спеціальності» як навчальної дисципліни. Місце цієї дисципліни серед юридичних дисциплін. Співвідношення між теорією держави і права, юридичною деонтологією та технологією права.Роль технології права у професійній підготовці юристів.Змістове наповнення «Технології права: вступу до спеціальності». Основні методи: загальні, загальнонаукові, спеціальні.

Тема 2. Право та його властивостіВизначення права. Ознаки права: нормативність, загальнообов’язковість, формальна визначеність, процесуальність, системність, зв'язок з державою. Теорії походження права: теологічна, договірна, класова, соціологічна, психологічна та ін.Природне та позитивне право. Об’єктивне право та суб’єктивне право. Право публічне та приватне.Принципи права. Функції права: загальні та спеціальні (юридичні).
Тема 3. Поняття, ознаки та типологія державиПервісне виникнення (походження) і похідне виникнення держави.Основні теорії походження держави: теологічна, патріархальна, договірна, теорія насильства, органічна, теорія спеціалізації. Військовий, аристократичний і плутократичний шляхи
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виникнення держави. Похідне виникнення держави: основні форми.Поняття держави. Ознаки та атрибути держави. Інститути держави. Функції держави.Основні критерії типології держав. Історичні типи держав.
Тема 4. Історичний розвиток 

та специфіка юридичної діяльностіПередумови виникнення юридичної професії. Юридична діяльність як вид соціальної діяльності. Поняття юридичної діяльності, її основні ознаки. Співвідношення навчальної, практичної та наукової юридичної діяльності.Суспільне значення та мета юридичної діяльності як особливого різновиду соціальної практики.Сучасний стан юридичної професії в Україні.
Тема 5. Соціальне призначення професії юристаПоняття та основні риси професії юриста. Соціальна роль і призначення юриста. Місце професії юриста в правовій системі.Зміст, структура та особливості професійної діяльності юристів. Використання правової інформації. Правові оцінки, правові пропозиції (рекомендації) і правові рішення в професійній діяльності юриста.Зв'язок професійної діяльності юриста з його статусом. Гуманістичний сенс професії юриста.

Тема 6. Особливості окремих видів юридичної діяльностіСфери професійної юридичної діяльності. Поняття і види сфер діяльності юриста.Діяльність юриста в органах державної влади і управління. Характеристика діяльності суддів. Особливості нотаріальної діяльності. Зміст адвокатської діяльності. Юридична діяльність у правоохоронних органах. Юрист на підприємстві. Юридична консультативна діяльність. Сучасні тенденції до розширення сфер юридичної професійної діяльності. Надання правової допомоги.Правова кар’єра. Перспективи різних видів правової кар'єри.
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Тема 7. Особистість юриста. Юридичні спільнотиПоняття та уявлення про особистість юриста. Структура особистості юриста. Професійна підготовленість юриста. Мова права. Правове мислення. Конформність і нон-конформність. Уміння юриста захищати свої позиції та погляди.Образ професійного юриста в суспільній свідомості. Формування напрямів професійної діяльності юриста.Поняття та структура юридичної спільноти (юридичної професійної групи).
Тема 8. Поняття та види юридичної технікиЮридична технологія. Поняття, засоби і види юридичної техніки. Юридична техніка в правотворчості. Юридична термінологія і юридичні конструкції. Особливості юридичної техніки в правозастосовній діяльності. Юридичні документи. Основи складання юридичних документів.

Тема 9. Правове мислення і формування правової культуриПоняття, зміст та етапи правового мислення. Засоби правового мислення.Поняття і структура правосвідомості. Рівні правосвідомості. Види правосвідомості.Правова культура: поняття та структура. Правова культура суспільства та правова культура особистості.Шляхи впливу правового мислення на правосвідомість та правову культуру. Професійна правосвідомість і професійна правова культура (правова культура юридичної професійної групи).
Тема 10. Соціальне і правове регулюванняПоняття та види соціального регулювання. Внутрішнє та зовнішнє, стихійне і волевстановлене, нормативне і ненормативне, загальне та індивідуальне соціальне регулювання. Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні. Різновиди соціальних норм: правові, моральні, релігійні, корпоративні, звичаї та традиції.Правова регламентація професійної юридичної діяльності. Роль норм моралі, корпоративних та естетичних норм у регулюванні юридичної діяльності.Деонтологічні кодекси юристів: поняття та значення. Стандарти професійної діяльності юриста.
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5. Плани
семінарських (практичних)занять

Заняття 1.
Тема 2. Право та його властивості1. Визначення права та його ознаки.2. Теорії походження права.3. Природне та позитивне право.4. Об'єктивне та суб’єктивне право. Право публічне та приватне.5. Принципи та функції права.

Заняття 2.
Тема 3. Поняття, ознаки, та типологія держави1. Визначення держави. Ознаки та атрибути держави.2. Теорії походження держави.3. Інститути держави.4. Основні критерії типології держав.5. Історичні типи держав.

Заняття 3.
Тема 4. Історичний розвиток 

та специфіка юридичної діяльності1. Передумови виникнення юридичної професії.2. Поняття юридичної діяльності, її основні ознаки.3. Співвідношення навчальної, практичної та наукової юридичної діяльності.4. Предмет та мета юридичної діяльності.5. Сучасний стан юридичної професії в Україні.
Заняття 4.

Тема 5. Соціальне призначення професії юриста1. Поняття та основні риси юридичної професії.2. Соціальна роль юриста в суспільстві та місце професії юриста в правовій системі.
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3. Зміст, структура та особливості професійної діяльності юристів.4. Правова інформація, правова оцінка, і правові рішення в професійній діяльності юриста.5. Гуманітарний сенс професійної діяльності юриста.
Заняття 5.

Тема 6. Особливості окремих видів 
юридичної практичної діяльності1. Поняття і види сфер діяльності юриста.2. Діяльність юриста в органах державної влади і управління.3. Характеристика діяльності суддів.4. Особливості нотаріальної діяльності.5. Зміст адвокатської діяльності.6. Юридична діяльність у правоохоронних органах.7. Юрист на підприємстві. Юридична консультативна діяльність.

Заняття 6.
Тема 7. Особистість юриста. Юридичні спільноти1. Поняття та структура особистості юриста.2. Професійна підготовленість юриста. Конформність і нон- конформність. Уміння юриста захищати свої позиції та погляди.3. Образ професійного юриста в суспільній свідомості.4. Поняття та структура юридичної спільноти (юридичної професійної групи).

Заняття 7.
Тема 8. Поняття і види юридичної техніки1. Поняття, засоби і види юридичної техніки.2. Юридична техніка в правотворчості.3. Юридична термінологія і юридичні конструкції.4. Особливості юридичної техніки в правозастосовній діяльності.5. Юридичні документи та їх складання.

Заняття 8.
Тема 9. Правове мислення і формування правової культури1. Поняття, зміст та етапи правового мислення. Засоби правового мислення.
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2. Пон яття і структура правосвідомості. Рівні правосвідомості. Види правосвідомості.3. Правова культура: поняття та структура. Правова культура сусп ільства та правова культура особистості.4. Мов.а права та правове мислення юриста.5. Професійна правосвідомість і професійна правова культура (праївова культура юридичної професійної групи].
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юридичної та бізнесової спільноти / ГО «Правова та справедлива країна». -  Одеса, 2015. -  324 с.13. Марченко М. Н. Источники права: учеб, пособие. -  М.: ТК Велби. -  2007. -  760 с.14. Нерсесянц В. С. Юриспруденция: введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. -  М. : Норма-ИНФРА, 1998.-288 с.15.Оборотов Ю. М. Теорія держави і права (прагматичний курс) : екзаменаційний довідник / Ю. М. Оборотов. -  0 .: Юридична література, 2004. -  184 с.16. Оборотов Ю. М. Сучасна держава: основи теорії: навчальний курс.рос. мовою / Ю. М. Оборотов. -  0.: Астропринт, 1998. -  132 с.17.Оборотов Ю. М. Традиції та оновлення у правовій сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права) : монографія / Ю. М. Оборотов. -  0 .: Юридична література, 2002. -  280 с.18.Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учебник / под ред. Ю. Н. Оборотова. -  0 .: Фенікс, 2011. -  436 с.19. Правознавство : навч. посіб. / В. І. Бобир, С. Е. Демський,A. М. Колодій (кер. авт. кол.) та ін. ; за ред. В. В. Копейчикова. - К .: б. в., 1998.-480 с.20. Рабіновіч П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. М. Рабінович. -  Вид. 10-е, доповнене. -  Львів : Край,2008. -224 с.21. Скакун 0. Ф. Теорія держави та права: підручник. -  К.: Алерта. -2009. -  520 с.22. Сурілов 0. В. Теорія держави і права. -  Одеса: Астропринт, 1998.23. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. -  М .: Юристъ, 2006. -  768 с.24. Юридична деонтологія: навч. посібник для студ. вузів / за ред.:B. М. Горшеньова, В. В. Комарова. -  X .: Основа, 1993. -  187 с.25.Чиркин В. Е. Современное государство / В. Е. Чиркин. -  М. : Международные отношения, 2001. -  416 с.26.Чиркин В. Е. Государствоведение : учебник / В. Е. Чиркин. -  2-е изд., испр. и доп. -  М .: Юристъ, 2000. -  384 с.27.Черданцев А. Ф. Исторические типы государства и права /A. Ф. Черданцев. -  Свердловск : Свердловский юридический институт, 1986. -  67 с.28.Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави: монографія /B. А. Федоров -  Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. -  176 с.
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Нормативно-правові акти1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -  1996. -  № ЗО. -  Ст. 141. -  (Ст. 3 ,6, 7, 8, 17,19, 29, 31, 38, 40, 55, 56, ч. 2 ст. 59, розділи IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII).2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. -  1990. -  № 31. -  Ст. 429.
3. Про прокуратуру/: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1991. -  № 4. -  Ст. 14. (Закон 

втратив чинність, крім пункту 8 частини першої статті 15, 
частини четвертої статті 16, абзацу першого частини другої 
статті 462, статті 47, частини першої статті 49, частини 
п’ятої статті 50, частин третьої, четвертої, шостої та 
одинадцятої статті 501, частини третьої статті 512, 
статті 53 щодо класних чинів (їх дія поширюється на осіб, 
яким присвоєно класні чини до набрання чинності цим 
Законом), статті 55 щодо посвідчення працівника 
прокуратури, статті 2 у  частині підстав звільнення з 
посади Генерального прокурора України, а також статті 
13 щодо функціонування в системі органів прокуратури 
міських, районних, міжрайонних, районних у  містах прокуратур, 
яка втрачає чинність з 15 грудня 2015 року -  див. підпункт 1 
пункту 3 розділу XII Закону N 1697-VII (1697-18 ) від 14.10.2014 
(ВВР, 2015, N 2-3, ст. 12) із змінами, внесеними згідно з Законом 
№ 578-VIII (578-19) від 02.07.2015).

4. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст. 12.5. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1992. -  № 27. -  Ст. 382.6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 20 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1997. - № 24. -  Ст. 170.7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 175.8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490.
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9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст. 282.10. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1996. -  № 49. -  Ст. 272.11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010р. // Відомості Верховної Ради України. -  2010. -  № 41-42, № 43, № 44-45, ст. 529.12. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №18, № 19-20, ст. 132.13. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р.// Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). -  1991. -  № 4. -  Ст. 20.14. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст. 2051.
15. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07 квітня 2011 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст. 404. (Закон втратив чинність, крім положень 

щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з 
початком роботи системи подання та оприлюднення 
відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014, 
ВВР, 2014, № 49, ст. 2056, з урахуванням змін, внесених Законом 
№ 198-VIII від 12.02.2015).16. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст. 2056.17. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 року// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст. 2041.
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7. Питання до заліку

1. Поняття юриспруденції та склад юриспруденції.2. «Технології права. Вступу до спеціальності» як юридична навчальна дисципліна.3. Предмет, мета, завдання, та функції «Технології права. Вступу до спеціальності» як навчальної дисципліни.4. Місце «Технології права. Вступу до спеціальності» в системах суспільних та юридичних наук.5. Роль технології права у професійній підготовці юристів.6. Поняття, види і зміст методів «Технології права. Вступу до спеціальності».7. Основні методи «Технології права. Вступу до спеціальності»: загальні, загальнонаукові, спеціальні.8. Визначення права та його ознаки.9. Теорії походження права.10. Природне та позитивне право.11.Об’єктивне та суб’єктивне право.12. Право публічне та приватне.13. Принципи та функції права.14. Визначення держави та її ознаки15. Атрибути держави.16. Теорії походження держави.17.Основні критерії типології держав.18.Історичні типи держав.19. Передумови виникнення юридичної професії.20. Поняття юридичної діяльності, її основні ознаки.21. Співвідношення навчальної, практичної та наукової юридичної діяльності.22. Суспільне значення, предмет та мета юридичної діяльності.23. Сучасний стан юридичної професії в Україні.24. Поняття та основні риси юридичної професії.25. Соціальна роль юриста в суспільстві та місце професії юриста в правовій системі.26.Зміст, структура та особливості професійної діяльності юристів.27.Поняття і види сфер діяльності юриста.
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28. Діяльність юриста в органах державної влади і управління.29. Характеристика діяльності суддів.ЗО.Особливості нотаріальної діяльності.31.Зміст адвокатської діяльності.32. Юридична діяльність у правоохоронних органах.33. Юрист на підприємстві. Юридична консультативна діяльність.34. Поняття та структура особистості юриста.35.Образ професійного юриста в суспільній свідомості.36. Поняття та структура юридичної спільноти (юридичної професійної групи).37. Визначення поняття «юридична технологія».38. Поняття, засоби і види юридичної техніки.39. Юридична техніка в правотворчості.40. Юридична термінологія і юридичні конструкції.41.Особливості юридичної техніки в правозастосовній діяльності. 42.Поняття, зміст та етапи правового мислення.43.Засоби правового мислення.44. Поняття і структура правосвідомості.45. Рівні правосвідомості. Види правосвідомості.46. Правова культура: поняття та структура.47. Правова культура суспільства та правова культура особистості.48. Шляхи впливу правового мислення на правосвідомість та правову культуру.49. Професійна правосвідомість і професійна правова культура (правова культура юридичної професійної групи).50. Поняття та види соціального регулювання.51. Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні.52. Роль правових норм у регулюванні юридичної діяльності.53. Роль норм моралі, корпоративних та естетичних норм у регулюванні юридичної діяльності.54. Деонтологічні кодекси юристів: поняття та значення.55. Стандарти професійної діяльності юриста.
о
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