1. Мета дисципліни – метою викладання навчальної дисципліни "Правова політика в
Збройних Силах України" є успішне опанування аспірантами/ад’юнктами
теоретичним і нормативним матеріалом з питаньорганізації іреалізації правової
політики в Збройних Силах України в умовах євроатлантичної інтеграції.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за
наявності):
Навчальна дисципліна "Правова політика в Збройних Силах України" є
частиною вибіркового блоку дисциплін та базується на циклі дисциплін професійної
та практичної підготовки бакалавра та магістра, а саме: "Політологія", "Правова
робота в Збройних Силах України", "Міжнародне гуманітарне право", "Право
міжнародної безпеки", "Військова адміністрація", "Основи військового управління".
Попередні вимоги:
Аспірант/ад’юнкт повинен знати: політико-правові програми розвитку
Збройних Сил України в умовах євроатлантичної інтеграції, суб’єктів, які
забезпечують здійснення правової політики у Збройних Силах України, складові та
напрями реалізації останньої, а також основні ідеї, задачі та методи становлення і
розвитку, регулювання та охорони діяльності Збройних Сил України на основі права.
Аспірант/ад’юнкт повинен вміти: володіти системою знань щодо політикоправових аспектів діяльності Збройних Сил України в обсязі, необхідному для
забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності військових підрозділів та
правопорядку на території України, утому числі в районах проведення
антитерористичної операції;робити висновки та надавати пропозиції з питань
реалізації політико-правових рішень в Збройних Силах України.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна "Правова політика в Збройних Силах України" належить
до переліку вибіркових дисциплін аспіранта/ад’юнкта. Вивчення дисципліни дозоляє
зрозуміти політико-правові програми, ідеї, задачі та методи організації і діяльності
Збройних Сил України; виявити загальну тенденцію їх розвитку і на цій основі
сформувати у слухачів вміння самостійно аналізувати та застосовувати правові
норми, які регулюють засади організації, діяльності, методичного керівництва та
управління Збройними Силами України.
Навчальна дисципліна "Правова політика в Збройних Силах України" включає
основні теми курсу, які охоплюють як теоретичні питання організації і діяльності
Збройних Сил України, так і практичні аспекти їх функціонування.
4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у
аспірантів/ад’юнктів складових інтегральної компетентності: здатність розв'язувати
комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницькій діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та / або професійної практики; загальних і фахових компетентностей: здатність
проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК 1); здатність використовувати
наукові теорії та концепції правової політики в Збройних Силах України, а також
набуті практичні знання при проведенні наукових досліджень (ФК 1).
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Результат навчання
Аспірант/ад’юнкт повинен
знати:

Сутність поняття «правова
політика в Збройних Силах
України», формування
наукових шкіл, визначення
складових та напрямів
реалізації правової політики у
Збройних Силах України,
основнісуб’єкти, які
забезпечують її здійснення
Порядок здійснення договірної,
рекламаційної, претензійної та
позовної роботи у військових
частинах Збройних Сил
України, особливості їх
здійсненняу районах
проведення антитерористичної
операції
Поняття судової системи
України, поняття підсудності
та підвідомчості справ за
участю військових організацій
Збройних Сил України
Принципи забезпечення
військової та трудової
дисциплін, шляхи їх
досягнення, основні заходи
попередження правопорушень
з урахуванням досвіду
проведення антитерористичної
операції
Сучасні тенденції державної
політики у сфері соціального і
правового захисту
військовослужбовців і членів їх
сімей

лекція, самостійна
робота



усні відповіді,
виконання
практичних
завдань та завдань
для самостійної
роботи, іспит


















Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

Код

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання
(за
необхідності)

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або
методи і
технології)
викладання і
навчання

5. Результати навчання за дисципліною:

до 45 %

1.6

1.7

1.8

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Основніполітико-правові
аспекти навчання і виховання
особового складу Збройних
Сил України із використанням
євроатлантичних стандартів, їх
співвідношення з науковими
концепціями
Основні поняття та терміни, що
застосовуються у
міжнародному гуманітарному
праві; порядок та принципи
правового забезпечення
діяльності військ (сил) під час
збройного конфлікту; наукові
доктрини у міжнародному
гуманітарному праві
Особливості здійснення
керівництва процесами
реалізації правової політики в
Збройних Силах України
Аспірант/ад’юнкт вміти:

Робити висновки та пропозиції
з питань реалізації політикоправових рішень в Збройних
Силах України,класифікувати
суб’єктів, які забезпечують
здійснення правової політики в
Збройних Силах України
Здійснювати аналіз задач
відповідальних осіб та виділяти
їх роль в організації і
проведенні договірної,
рекламаційної, претензійної та
позовної робіт
Користуватися нормативноправовими актами, що
регулюють забезпечення
захисту інтересів Збройних Сил
України у судах
Робити аналіз порушень
військової та трудової
дисциплін, організовувати
заходи для запобігання,
протидії, дій на випередження
та зміцнення військової і
трудової дисциплін













лекція, самостійна
робота



усні відповіді,
виконання
практичних
завдань та завдань
для самостійної
роботи, іспит














до 45 %

2.5

3

3.1

3.2

4

4.1

Визначати потребу в
соціальному і правовому
захисті військовослужбовців і
членів їх сімей в умовах
інтеграції до євроатлантичного
безпекового простору;
здійснювати аналіз наукової
практики у сфері соціального і
правового захисту
військовослужбовців і членів їх
сімей
Комунікація

Здатність грамотно будувати
комунікацію, виходячи з мети і
ситуації спілкування
Здатність бути відповідальним
за внесок в роботу команди при
вирішенні проблеми
Автономність та
відповідальність

Самостійність у навчанні
та/або професійній діяльності





лекція, самостійна
робота



усні відповіді,
виконання
практичних
завдань та завдань
для самостійної
роботи, іспит






лекція, самостійна
робота

усні відповіді,
виконання
практичних
завдань та завдань
для самостійної
роботи, іспит





до 5 %

до 5 %

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код)
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Програмні результати навчання (назва)

РН. 1. Здатність визначати актуальну
практичну чи наукову проблему з політикоправових питань у ЗСУ та проводити
дослідження, що сфокусоване на вирішенні
такої проблеми
РН. 2. Брати участь в обговоренні
результатів теоретичних та прикладних
досліджень з політико-правових питань і
формувати власний внесок у результати
такого обговорення

+

7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання аспірантів/ад’юнктів: рівень досягнення всіх
запланованих результатів навчання визначається за результатами практичних занять і
за результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у
підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному рівні і успішної здачі всіх
контрольних робіт наступний:
- результати навчання 1.1 – 1.8 [знання] до 45 %;
- результат навчання 2.1 – 2.5 [вміння] – до 45%;
- результат навчання 3.1 – 3.2 [комунікація] – до 5%;
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%;
Форми оцінювання аспірантів/ад’юнктів:
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом.
Навчальний семестр має один змістовний модуль. Після завершення теми №6 та №8
проводяться практичні заняття. Обов’язковим для допуску до іспиту є 2 виступи з
доповідями на практичних заняттях.
підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна.
Екзаменаційний білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 20 балів.
Всього за іспит можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної
оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути
меншою 24 балів.
умови допуску до іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання
аспірантом/ад’юнктом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів
за семестр. Аспіранти/ад’юнкти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість
балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту
обов’язково повинні написати додаткову контрольну роботу.
У випадку відсутності аспіранта/ад’юнкта з поважних причин відпрацювання та
перездачі модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до "Положення про
організацію освітнього процесу у Київському національному університеті"
7.2. Організація оцінювання;
Оцінювання за формами контролю:
Виступ на семінарі 1
Виступ на семінарі 2
Виконання
аспірантами/ ад’юнктами
самостійних робіт

Min. – балів
12
15
9

ЗМ

Max. – балів
20
25
15

Орієнтований графік оцінювання:
Орієнтовний період для здійснення
відповідної формиоцінювання
Виступ на семінарі 1
Травень
Виступ на семінарі 2
Травень
Виконання аспірантами/ад’юнктами
березень – червень
самостійних робіт
Добір балів/додаткова контрольна робота
Червень
та/або доскладання домашніх завдань
Диференційний залік
Червень
Розрахунок балів, які аспірант/ад’юнкт отримує при успішній здачі:
Змістовий
Диференційний Підсумкова
модуль
залік
оцінка
Мінімум
36
24
60
Максимум
60
40
100
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка (за національною шкалою) / Nationalgrade
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

Рівень досягнень, % / Marks, %
90-100%
75-89%
60-74%
0-59%

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
У тому числі
№
Назва теми
Практичні
Самостійна
з/п
Лекції
заняття
робота
1 Сутність правової політики в Збройних
2
8
Силах України; її складові і напрями
реалізації.
2 Організація здійснення договірної,
рекламаційної,претензійної і позовної
робіт

2

11

3 Організація
забезпечення
захисту
інтересів Збройних Сил України в
судах

2

11

4 Організація забезпечення військової та
трудової дисципліни

2

11

5 Організація забезпечення правового і
соціального
захисту
військовослужбовців та членів їх сімей

2

11

6 Організація забезпечення правового
навчання і виховання особового складу
Збройних Сил України

2

7 Організація
забезпеченняприписів
міжнародного гуманітарного права і її
виконання

2

8 Методичне керівництво процесами
реалізації
правової
політики
в
Збройних Силах України

2

2

11

ЗАГАЛОМ

18

4

96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18- год.
Практичні заняття – 4 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота - 96 год.

2

22

11
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8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня
2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до
2020 року»: Указ Президента України від 22.03.2017р. № 73/2017. URL:
https://www.president.gov.ua/documents/732017-21498
9. Про Стратегічний оборонний бюлетень України: рішення РНБО від
20.05.2016 № 240/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006525-16.
10. Інструкція з організації претензійної та позовної роботи, представництва
інтересів у судах і виконання рішень судів у Міністерстві оборони України та
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