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ЗМІСТ  

 

Проблеми теорії держави і права являє собою фундаментальну 

загальнотеоретичну навчальну дисципліну, що відображає комплексність 

юридичної науки. Вона є базовою, системоутворюючою, методологічною по 

відношенню до галузевого правознавства, допомагає усвідомити 

міждисциплінарні зв’язки, а також тісний взаємозв’язок теорії та юридичної 

практики. 

Вивчення даної дисципліни передбачає наявність в здобувачів ступеня 

вищої освіти Ph.D. ґрунтовних знань як із загальної теорії держави і права, так і 

з різних галузей юридичної науки, що у комплексі забезпечить формування в 

майбутніх науковців вмінь та навичок, необхідних для системного аналізу 

правової реальності, глибокого усвідомлення правових явищ і процесів, 

можливості робити власні висновки, які на заключному етапі наукового 

дослідження втілюються у тексті наукової праці. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК-6 

Семестр 3-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредити / 120 годин  

Форма контролю Екзамен  

Викладач професор кафедри теорії, історії 

держави і права та філософії права, 

д.ю.н., професор Міхайліна Т.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

теорія держави та права  

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-6. Проблеми теорії держави і права 

викладається на другому році 

навчання в аспірантурі 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів; 

підсумковий контроль – 40 балів. 

Мова викладання:  українська  



 

 

Загальні компетентності (ЗК). 

- 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 

СК-5. Здатність керуватися засадничими доктринами юридичної науки 

при здійсненні дисертаційного дослідження. 

СК-10. Здатність планувати та здійснювати науковий пошук, робити 

постановку наукових проблем у сфері права, формулювати та обґрунтовувати 

наукові висновки, пропозиції, рекомендації щодо вирішення таких проблем. 

Результати  навчання (РН). 

ПРН-6. Вміти працювати з великою кількістю правових джерел, 

тлумачити, узагальнювати та систематизувати викладені в них юридичні 

аргументи та правові позиції. 

ПРН-7. Кваліфіковано проводити наукові дослідження у сфері права з 

отриманням наукових результатів, які мають теоретичне і практичне значення. 

 

 


