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Опис дисципліни 
 

Мета і завдання курсу «Актуальні проблеми загальнотеоретичної 
юриспруденції» – сформувати загальнонаукові погляди на державу і право, правові 
системи сучасності. Під час вивчення зазначеної дисципліни здобувачі кваліфікації 
доктор філософії набувають знання інституційних та функціональних характеристик 
права, доктрини верховенства права, здатність тлумачити та застосовувати норми 
права, аналізувати світоглядно-методологічні підходи до пізнання державно-правових 
явищ. 

Після завершення вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 
загальнотеоретичної юриспруденції» здобувачі можуть застосовувати наукові знання 
термінології, основні закономірності юридичного мислення та пізнання, формулювати 
поняття і категорії, класифікувати та узагальнювати явища державно-правової 
дійсності. 
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Структура курсу 
 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

4 Тема 1. Загальна 
характеристика, 
поняття, предмет, 
методологія курсу 
«Актуальні 
проблеми 
загальнотеоретичн
ої юриспруденції»  

Поглибити знання про поняття, структуру, 
функції загальнотеоретичної юриспруденції; 
засвоїти поняття, предмет, структуру, 
методологію курсу «Актуальні проблеми 
загальнотеоретичної юриспруденції»: 

Тести, 
реферати. 
  

6 Тема 2. 
Право - першоосно
ва цивілізації і 
культури 
суспільства  

Розуміти передумови виникнення і розвиток  
права; альтернативне розуміння змісту 
категорії “право”, поняття та значення 
сучасної методології досліджень державно-
правових явищ; наукові концепції права 
(теорії природнього права, позитивного, 
соціологічного, психологічна теорія 
походження права історична школа 
походження права, теорія інтегративної 
юриспруденції); основні напрямки розвитку і 
впливу права на сучасне суспільство; 
шляхи формування системи права в Україні. 

Тести, 
есе, 
кейси 

5 Тема 3. Теорія і 
практика прав 
людини  

Поглибити знання про основні права 
людини, покоління прав людини, гарантії 
прав людини та їх види, міжнародно-правові 
механізми забезпечення прав людини. 

Тести,  
поточне 
опитування, 
командні 
проекти, 
кейси 

6 Тема 4. Характерні 
ознаки та сутність 
держави. Основні 
підходи до її 
розуміння  

З’ясувати сутність держави, концепції змісту 
держави та її роль в розвитку суспільного 
життя; основні тенденції та перспективи 
розвитку держави і права в громадянському 
суспільстві; загальні напрямки будівництва 
Української держави. 

Тести, 
кейси 

4 Тема 5. 
Порівняльне 
правознавство  

Засвоїти генезис та джерела виникнення 
порівняльного правознавства, сутність його 
основних шкіл; сутність історичного та 
географічного підходів у правопорівняльних 

Тести, 
поточне 
опитування, 
кейси 
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дослідженнях.  

6 Тема 6. Романо-
германська 
правова сім'я  

Поглибити знання причин та факторів, які 
обумовили виникнення романо-германської 
правової системи, періоди розвитку романо-
германської правової сім’ї, значимість 
другого етапу “університетського права” для 
її становлення. 

Презентація 
результатів 
виконання 
завдань, 
кейси 

6 Тема 7. Англо-
американська 
правова сім'я  

Знати періоди історії розвитку англо-
американської правової сім’ї, 
характеризувати англо-американську 
правову систему (правову систему 
загального права, прецедентну правову 
систему): поняття, ознаки, структури; 
причини створення “права справедливості”; 
сутність, поняття, роль “загального права”. 

Виступи на 
наукових 
заходах, 
кейси 

4 Тема 8. 
Мусульманське 
право  

З’ясувати особливості виникнення 
мусульманського права, практику 
застосування  його приписів в сучасних 
правових системах країн світу. 

Тести, 
поточне 
опитування, 
кейси 

4 Тема 9. Сім'я 
традиційного права  

Поглибити знання основних ознак, 
особливостей правової системи 
традиційного права; практик поєднання 
інститутів традиційного права з інститутами 
інших правових систем. 

Тести, 
поточне 
опитування, 
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 наступним чином: 

Вид оцінювання %  

Екзамен 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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