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Опис дисципліни 
 

«Міждисциплінарна юриспруденція» є дисципліною, яка сприяє професійній 
підготовці фахівців у сфері права. Сучасний етап розвитку науки характеризується 
тенденцією до інтеграції наукового знання різних галузей і зростанням інтересу до 
міждисциплінарних досліджень. Особливо характерними ці заяви стають на тлі 
поглиблення 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, які 
тягнуть за собою появу нових сфер юриспруденції.  

Вивчення курсу «Міждисциплінарна юриспруденція» має важливе значення у 
підготовці докторів філософії у галузі права. Адже опанування теоретичними знаннями 
про зв’язки юриспруденції  з суміжними соціогуманітарними науками, нададуть змогу 
здобувачам вищої освіти здобути навички переведення їхнього методологічного 
інструментарію у правову сферу. 

Як навчальна дисципліна, «Міждисциплінарна юриспруденція» ставить за мету 

озброїти майбутніх науковців вмінням ефективного оперування категоріальним рядом, 
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 

mailto:moscaluc_nadiya@ukr.net


   

2 

догматизації, який характерний для сучасної вітчизняної юридичної науки. 
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. 

 

Структура курсу 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

4 Тема 1. 
Загальнотеоретична 
характеристика 
«Міждисциплінарної 
юриспруденція» як 
юридичної науки. 
Поняття, предмет, 
функції і структура 
«Міждисциплінарної 
юриспруденції»  

Знати предмет, методологію даної 
дисципліни, значимість 
«Міждисциплінарної юриспруденції» у 
подоланні догматизації сучасної 
юридичної науки; основні категорії та 
поняття, користуватися загальними та 
спеціальними методами ведення 
наукових досліджень. 

Тести, 
реферати. 
 

6 Тема 2. Загальне 
поняття, предмет, 
методологія та 
функції «Правової 
антропології» як 
складової 
міждисциплінарної 
юриспруденції  

Аналізувати проблематику юридичної 
антропології; усвідомлювати феномен 
права як прояв сенсу життя стосовно 
трьох глобальних проблем людського 
існування - сенсу історії, поняття зла і 
поняття смерті. 

Тести, 
есе, 
кейси 

6 Тема 3. Правова 
онтологія  

Знати онтологічну природу права; основні 
методи правової онтології; усвідомлювати 
природне і позитивне право як основні 
структурні елементи правової реальності; 
розрізняти форми буття права. 

Тести,  
поточне 
опитування, 
кейси 

4 Тема 4. Правова 
гносеологія  

Розуміти основні етапи, рівні та методи 
пізнання у праві, пізнавальні процеси у 
правотворчості; усвідомлювати істину як 
центральну категорію правової 
гносеології. 

Тести, 
кейси 
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6 Тема 5. Юридична 
лінгвістика  

Знати і вміти застосовувати засоби та 
прийоми юридичної техніки, техніко-
юридичні прийоми, засоби словесно-
документального викладу змісту 
нормативного чи правозастосовчого акта, 
словесні технології в сфері правосуддя. 

Командні 
проекти, 
кейси  

4 Тема 6. Правова 
глобалістика  

Розуміти сутність, причини і етапи 
глобалізації світу, глобальні правові 
проблеми сучасності. 

Презентація 
результатів 
виконання 
завдань, 
кейси 
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку.  

Вид оцінювання %  

Залік 100 

 

 
 

Шкала оцінювання здобувачів 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 
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