
081_Право_Сучасні правові вчення_2022 

СУЧАСНІ ПРАВОВІ ВЧЕННЯ 

 

 

Тип Дисципліна за вибором 

Код  

Семестр 4-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 5 кредитів / 150 годин  

Форма контролю залік 

Викладач (і) Мартинюк О.В., к.ю.н., доцент 

кафедри конституційного, 

міжнародного і кримінального права 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

Проблеми теорії держави та права, 

Філософія науки; Філософія права 

Місце у структурно-логічній схемі: Сучасні правові вчення викладається 

на другому році навчання аспірантури 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

 

Навчальна дисципліна «Сучасні правові вчення» покликана ознайомити 

здобувачів із ключовими правовими доктринами, що панують у сучасній 

юриспруденції, дозволяючи глибше зануритись у актуальні державно-правові 

проблеми, які покликана вирішувати правнича наука. Вивчення сучасних 

правових вчень сприяє формуванню професійної правосвідомості та 

праворозуміння у здобувача через розуміння вихідного смислового базису того 

чи іншого явища або процесу у праві. У сфері наукових досліджень вивчення 

правових вчень сучасності поглиблює та розширює методологічну основу 

теоретико-прикладних наукових пошуків. Метою курсу є формування системи 

теоретичних знань стосовно виникнення та розвитку сучасних правових вчень 

(доктрин); ознайомлення з основними концепціями, доктринами, ідеями щодо 

конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому; сприяння 

формуванню цілісного професійного світогляду юриста-дослідника. 
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Сучасні правові вчення» 

виконуються завдання щодо формування знань стосовно динаміки становлення 

і розвитку сучасних правових доктрин, цінностей і принципів; набуття знань 

про об’єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права і 

держави; а також здатність аналізувати на основі загальнофілософських методів 

складні явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності. 

 



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей, а саме: 

 

Загальні компетентності, визначені в освітній програмі: 

ЗК-1. Здатність формувати системний науковий світогляд, філософсько-

культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну 

етику та академічну доброчесність, повагу різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК-2. Здатність аналізувати складні явища суспільного життя на основі 

загальнофілофських методів, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності. 

ЗК-3. Здатність до пошуку і оброблення інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові компетентності), визначені в освітній програмі: 

СК-3. Здатність осмислювати пізнавальні, ціннісні і соціальні основи 

права, оцінювати факти правового життя в контексті загальних філософських 

категорій світорозуміння.  

СК-5. Здатність керуватися засадничими доктринами юридичної науки 

при здійсненні дисертаційного дослідження. 

СК-6. Здатність застосовувати спеціально-юридичні методи наукового 

дослідження. 

СК-9. Здатність визначати актуальність, мету, завдання, теоретичне та 

практичне значення власного наукового дослідження, його методологічну базу. 

СК-11. Здатність готувати наукові публікації різних видів. 

 


