
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Міждисциплінарна юриспруденція – фундаментальна дисципліна з блоку вибіркових 

дисциплін циклу професійної підготовки, яка спрямована на ознайомлення здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії із концепціями та методами суміжних наукових дисциплін 
(історії, філософії, соціології, психології, політології тощо). Це дасть можливість виробити 
новий погляд на актуальні проблеми сучасної правової науки, можливість побачити нові шляхи 
їх вирішення. Використання знань, отриманих під час вивчення курсу «Міждисциплінарна 
юриспруденція» дозволить майбутнім науковцям подолати високий рівень догматизації, який 
характерний для сучасної вітчизняної юридичної науки. 

Метою дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» є формування у здобувачів 
наукового ступеню доктора філософії у сфері права навичок сучасного мислення з 
усвідомленням того, що новітній етап розвитку науки характеризується тенденцією до інтеграції 
наукового знання різних галузей і зростанням інтересу до міждисциплінарних досліджень. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є частиною 
професійної підготовки науковців у сфері права, а також необхідністю підвищення знань та 
уявлень здобувачів наукових ступенів доктора філософії про міждисциплінарні наукові 
дослідження. 

Завдання вивчення дисципліни 
Основним завданням навчальної дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» є 

вивчення здобувачами наукового ступеню доктора філософії (у сфері права) наукових розробок 
та проблемних питань, пов’язаних з поглибленням міждисциплінарних зв’язків 
соціогуманітарних наук, які все більшою мірою інтегруються в цілісну систему знань. Зокрема, 
юридична наука перебуває в таких умовах, коли право й держава як складний об’єкт її 
дослідження зазнає змін, що тягнуть за собою появу нових сфер юриспруденції. Оволодіння цим 
курсом дозволяє поглибити теоретичні знання про зв’язки юриспруденції  з суміжними 
соціогуманітарними науками, здобути навички переведення їхнього методологічного 
інструментарію у правову сферу у власних наукових дослідження. 

Мета проведення занять з даної дисципліни полягає у тому, щоб виробити у здобувачів 
вміння самостійно працювати і творчо мислити, робити висновки і давати оцінку державно-
правовим явищам як одному з елементів соціогуманітарної сфери із застосуванням 
міждисциплінарного підходу; виробити уміння проводити критичний аналіз літературних та 
нормативних джерел; застосовувати набуті знання та навички при написанні дисертаційного 
дослідження. 

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція». 
Вивчення дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» покликане вдосконалити 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні; наполегливість у досягненні мети, уміння постійно і системно працювати 
над собою та отриманою інформацією; здатність мислити логічно, критично, креативно, науково 
аналізувати соціально-значимі проблеми і процеси юридичної сфери; здатність усвідомлювати 
реалії юридичної дійсності; здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки 
застосування правових норм; сприймати право як вищу цінність соціального життя індивіда; 
здатність розуміти та відображати взаємозв’язки, розвиток та протиріччя явищ дійсності; 
сучасні уявлення про принципи гармонійного розвитку юриспруденції. 

 
Результати навчання дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція». 



У результаті вивчення курсу «Міждисциплінарна юриспруденція» здобувачі вищої освіти 
повинні: 

 засвоїти предмет, методологію даної дисципліни, основні категорії та поняття;  
 вести наукову полеміку та аналізувати стан наукової дискусії,  
 формулювати та обґрунтовувати теоретичні висновки та рекомендації по вирішенню 

актуальних проблем юридичної науки;  
 користуватися загальними та спеціальними методами ведення наукових досліджень, 

використовувати загальні поняття і категорії; 
 застосовувати теоретичні знання у науково-дослідницькій діяльності; 
 знаходити необхідну юридичну та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних 

знань;  
 розширити та поглибити свої пізнавально-орієнтаційиі знання у галузі антропології, 

онтології та гносеології права; 
 сформувати творчо-юридичне мислення у пізнанні філософсько-правових аспектів 

феномену права та виявлення світоглядно-методологічних засад сучасного 
праворозуміння. 

 усвідомити значення міждисциплінарних підходів у дослідженнях явищ державно-
правової дійсності; 

 орієнтуватися щодо різних підходів до проблем взаємозв’язку права і людини, держави і 
права, держави і громадянського суспільства; 

 готувати відповідні наукові повідомлення та реферати, формувати власну позицію з 
приводу глобалізації правової системи; 

 застосовувати набуті знання та навики при написанні дисертаційного дослідження, 
давати об’єктивну оцінку різноманітним суспільним явищам, державним та правовим 
процесам, збагачувати власну правову культуру, підвищувати рівень знань теоретичних 
основ державно-правової дійсності. 


