
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни  

«Актуальні проблеми історії держави і права України» 
 

Загальний опис дисципліни. 
Вивчення дисципліни «Актуальні проблеми історії держави і права України» 

майбутніми доктора філософії в галузі права сприятиме: вироблення у них правового 
свiтогляду, необхiдного для засвоєння i застосування права у практичнiй дiяльностi, 
засвоєння галузевих і міжгалузевих дисциплін; формування наукового свiтогляду про 
державно-правові процеси, що вiдбуваються в Україні та світі; ознайомлення з кращими 
надбаннями законодавчого мистецтва та правотворчiстю на різних етапах українського 
державо- та правотворення; використанню історичного досвіду розвитку української 
держави і права в умовах сьогодення, допоможе прогнозувати суспільно-політичного 
розвитку незалежної України на основі історико-правових знань. 

Метою дисципліни «Актуальні проблеми історії держави і права України» є 
глибоке та ґрунтовне засвоєння закономірностей зародження, розвитку і змін типів і форм 
державно-правових систем, вивчення змісту діяльності державно-правових інститутів, 
джерел права і галузей права у конкретній історичній обстановці і хронологічній 
послідовності на території України. Ключова увага сфокусована на актуальних проблемах 
вітчизняного державо та правотворення. 

Завдання вивчення дисципліни: 
знати:  
 - основні підходи до періодизації історії української державності та національного 

права, методологію вивчення і дослідження історико-правових явищ і процесів; 
 - історико-правові особливості розвитку державних інституцій України на різних 

історичних етапах; 
 - зміст основних джерел українського права (еволюцію звичаєвого права, 

акультурацію європейських джерел права) характерних для рiзних iсторичних періодів;  
 - загальні закономірності та специфічні особливості розвитку правових систем, 

галузей та інститутів права на основі хронологічного та регіонально-цивілізаційного 
принципів; 

уміти:  
 - розуміти причини та механізми виникнення, формування і розвитку, умов 

забезпечення стійкості державно-правових систем в різних соціально-економічних, 
політичних, соціо- та етнокультурних середовищах; 

 - застосовувати адекватні методи дослідження та створювати моделі процесів 
правотворення і правозастосування у певних державно-правових системах в їх 
історичному розвитку; 

 - уміти створювати програму вивчення та реалізовувати її щодо функціональної 
структури та динаміки історико-правових процесів і прогнозування їх розвитку; 

 - розуміти суть правотворення і правозастосування в конкретних державно-правових 
умовах співвідносно до характеру історичного процесу; 

 - уміти застосовувати критерії оцінки відповідності державно-правових систем 
характеру соціально-економічного, політичного, соціо- та етнокультурного і релігійного 
стану суспільства на певному історичному етапі розвитку цивілізації; 

 - самостійно робити висновки щодо ефективності, можливості практичного 
використання (історичної перспективності) державно-правових систем в цілому або 
окремих елементів їх структурно-функціональної організації в сучасних процесах 
українського державо- і правотворення; 

 - мати професійні незалежні знання та судження про цивілізаційні, 
загальнодержавні, регіональні проблеми правотворення та правозастосування з 



урахуванням соціально-економічної, політичної, соціо- та етнокультурної і релігійної 
специфіки;  

 - застосовувати співвідносно до потреб державо- і правотворчої практики 
загальноцивілізаційний та національний історико-правовий досвід, критично аналізувати 
його та пропонувати соціальнозначимі зміни до нього; 

 - здійснювати професійну, дослідницьку та просвітницьку діяльність в сфері 
історико-правових знань. 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 
вивчення дисципліни: 

 - здатність мислити логічно, критично, креативно, науково аналізувати соціально 
значимі проблеми і процеси юридичної сфери; 

 - володіти системою категорій і методів, необхідних для вирішення типових завдань 
у різних галузях професійної юридичної діяльності; 

- сприймати право як вищу цінність соціального життя індивіда; 
- сучасні уявлення про принципи гармонійного розвитку юриспруденції; 
 - здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки застосування правових 

норм; уміння вести дискусію, дослідницькі навички; 
 - здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для 

застосування їх у сфері права; 
- здатність застосовувати на практиці принципи розуміння соціальних і правових 

наслідків своєї професійної діяльності. 
Результати навчання дисципліни «Актуальні проблеми історії держави і права 

України»: 
 - використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства; 
 - уміти критично оцінювати явища та події, здійснювати рефлексію своєї 

професійної діяльності. 


