
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни  

«Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції» 
 
Загальний опис дисципліни. 
Суттєві демократичні перетворення у суспільстві, досягнення в ньому громадянського 

миру, спокою та повної злагоди люди все більше пов'язують з правом, з правовою державою, з 
правосуддям, з правами людини. На сьогоднішній час демократизація суспільно-політичного та 
державного життя, визначення нових принципів і соціальних цінностей, стимулювали створення 
розмаїття підходів до розуміння сутності й вивчення інститутів держави і права. У зв'язку з цим 
виникла проблема оптимального поєднання сучасних розробок державно-правових явищ з 
традиційними, усталеними, визнаними класичними для державно-правового життя матеріалами. 

Тому дисципліна «Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції» має на меті 
висвітлення феномену права з позиції зміни нашого світогляду, зорієнтованого на 
загальнолюдські проблеми й цінності, загальновизнані гуманістичні ідеї. Існуючий плюралізм у 
праві має надзвичайно важливе значення для розвитку державно-правових явищ. Такі різні 
підходи до розуміння права мають раціональну думку і мають право на життя. Тому важливими 
є ґрунтовні знання різних сучасних концепцій держави і права. 

Історія і сучасний світ характеризуються різноманіттям правових систем держав різних 
типів, форм та режимів. У реальному житті правові системи різних держав відрізняються своїм 
національно-історичним розвитком, звичаями, традиціями, релігією. У кожній країні є своя 
особливість, специфіка явищ, що охоплюються порівняльним правознавством, висвітлюючи 
проблеми теорії права і держави. Прогресивний розвиток людства викликав потребу у 
реформуванні та створенні нових правових систем.  

Курс «Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції» має суттєве значення для 
подолання розриву між наукою і вузівською освітою, у зміцненні наукових основ навчально-
освітнього процесу. Особлива увага надається проблемам сутності держави і права, концепції 
верховенства права, проблемам розподілу влади, методологічним питанням порівняльного 
правознавства, проблемам праворозуміння і змісту права, загальній характеристиці правових 
систем сучасності тощо. 

Метою дисципліни є формування у здобувачів наукового ступеню доктора філософії у 
галузі права загальнонаукових поглядів на державу і право, правові системи сучасності з 
усвідомленням того, що державно-правове життя суспільства є цілісним соціальним явищем, 
тому здобувач вищої освіти повинен глибоко пізнати основні, загальні закономірності розвитку 
держави і права в їх діалектичному зв'язку, функціонування сучасних правових систем, 
подальшого розвитку теорії правової системи, щоб активно використовувати знання у наукових 
дослідженнях та майбутній професійній діяльності. 

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

Завдання вивчення дисципліни 
Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб довести до здобувачів головні методологічні 

та методичні підходи, принципи дослідження державно-правової дійсності, сучасний стан 
розвитку загальнотеоретичної юриспруденції, й зокрема, в Україні. Сформувати теоретико-
правові знання щодо вирішення основних проблем державо- правотворення в сучасній правовій 
реальності. 

Завданням проведення занять є виробити у здобувачів вміння і навики: 



 всебічно, з використанням нових підходів та ідей, характеризувати загальнотеоретичні 
поняття і категорії держави і права, інших явищ правової матерії, висвітлювати основні 
парадигми праворозуміння, давати їм оцінку; 

 висувати, обґрунтовувати і перевіряти гіпотези, визначати принципи, виявляти тенденції і 
закономірності правової політики України, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 
правовими подіями, явищами тощо. 

 знаходити основні напрямки, правові засоби побудови сучасної держави та правової 
системи, визначати їх роль у правовому житті, давати оцінку принципу верховенства права в 
цих процесах; 

 обґрунтовувати ціннісну характеристику держави та визначати ціннісні форми і класифікації 
держави; 

 здійснювати порівняльний аналіз державно-правових явищ; 
 вести дискусію з проблем загальнотеоретичної юриспруденції; 
 використовувати теоретичні знання в юридичній практиці, визначати місце, роль та 

вагомість джерел права. 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни «Актуальні проблеми загальнотеоретичної юриспруденції». 
Освітньою програмою визначена компетентність, для формування якої використовується 

навчальна дисципліна:  
 знання інституційних та функціональних характеристик права, доктрини 

верховенства права, здатність тлумачити та застосовувати норми права, аналізувати 
світоглядно-методологічні підходи до пізнання державно-правових явищ.. 

 
Результати навчання дисципліни «Актуальні проблеми загальнотеоретичної 

юриспруденції». 
Освітньою програмою визначений наступний результат навчання дисципліни:  
 застосовувати наукові знання термінології, основні закономірності юридичного 

мислення та пізнання, формулювати поняття і категорії, класифікувати та 
узагальнювати явища державно-правової дійсності. 

 


