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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 4 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  120 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
1 Лекції: 18 8 

Семестр: 2 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 18 4 
самостійна робота: 4 Самостійна робота: 84 108 

Форма підсумкового 

контролю: 

Екзамен 

 
Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: ступінь магістра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста спеціальності 081 Право чи 

спорідненої/еквівалентної спеціальності (зокрема, за результатами процедури 

визнання іноземних документів про освіту іноземців). 

 

Мета вивчення дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни є виявлення змісту та особливостей практичного 

сучасних політико-правових та правових доктрин, визначення місця національних 

політико-правових доктрин у світовій політико-правовій думці. 

Предмет навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина» забезпечує 

глибоке та всебічне засвоєння аспірантами знань про правову доктрина таке 

джерело права як; співвідношення й взаємозв'язок юридичної доктрини з 

релігійними, політичними й духовно-моральними (філософськими) доктринами. 

 Завданням дисципліни «Сучасна правова доктрина» є: 

-дослідження теоретико-правових категорій правових систем як джерела права;  

- розгляд теоретико-правових дефініцій правових систем як складових правової 

доктрини; 

- визначення місця правової доктрини в системі юридичного знання, співвідношення 

її з іншими різновидами доктрин; 

-розгляд доктрини в історико-правовому та порівняльно-правовому контекстах; 

-дослідження правової доктрини як елемента правової системи держави в її 

класичному, некласичному і постнекласичному вимірах; 
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-визначення тенденцій розвитку доктрини як правового явища й елемента правової 

системи сучасної України. 

 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 1 Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права. 

ПРН 2 Вільно презентувати та обговорювати, з фахівцями в галузі права і 

нефахівцями, результати досліджень, наукову та прикладну проблематику права, 

державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у 

провідних наукових виданнях. 

ПРН 3 Розробляти та реалізовувати наукові проєкти та нормативно-правові 

акти, розв’язувати значущі наукові проблеми права з врахуванням етичних, 

соціальних, економічних, соціологічних та інших аспектів. 

Програмні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Сучасна правова доктрина» 

здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен володіти такими 

загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями:  

 

 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

     

ЗК 1 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ПРН 1 ПРН 3 ПРН 2 ПРН 2 

ЗК 3 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 
 ПРН 3   

ЗК 6 Здатність 

використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 

ПРН 1    

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2 Здатність 

обґрунтовувати методологію 

наукового пізнання та 

захищати результати 

досліджень. Використання 

сучасних та ефективних 

методик та засобів їх 

досліджень у самостійній 

науково-дослідній діяльності. 

   ПРН 2 
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ФК 4 Здатність здійснювати 

наукове тлумачення норм 

національного законодавства, 

в тому числі на деакупованих 

територіях. Застосовувати 

Європейське законодавство та 

акти міжнародних наукових 

інституцій та аналізувати їх 

вплив на національне 

законодавство. Володіти 

нормопроєктною технікою 

для складання практичних 

рекомендацій по 

вдосконаленню вітчизняних 

та міжнародних нормативно-

правових актів.  

  ПРН 2  

ФК 5 Здатність до 

законодавчої та 

правозастосовної діяльності 

Вміння застосовувати норми 

права, подавати обґрунтовані 

пропозиції.  

 ПРН 3   

ФК 6 Здатність застосовувати 

новітні технології та інші 

ресурси у науковій та 

навчальній діяльності. 

Здатність ініціювати, 

розробляти та реалізовувати 

комплексні інноваційні 

наукові проєкти. 

Узагальнення інформації та 

уміння презентувати її з 

акцентами критичної оцінки 

ряду варіантів. 

ПРН 1 ПРН 3  ПРН 3 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Правова доктрина як юридична категорія: сутність, ознаки,  

теоретико-методологічні та соціально-філософські підвалини.  

Питання до семінарського заняття 

Тема 2. Доктрина як об'єкт наукової класифікації. 

Питання до семінарського заняття 

        Тема 3. Політико-правова доктрина як джерело права: історико-правовий 

аспект. 

        Тема 4. Правова доктрина як складова правової системи України. 

        Тема 5.  Національна доктрина джерел права. 
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         Тема 6. Доктрина як політико-правовий документ. 

         Тема 7. Європерспективи правової доктрини як фактору розвитку 

української державності. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

 

ДЕННА ФОРМА 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
у
сь

о
го

  
у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

6
р
ав

о
 р

. 

ін
д

 

са
м

.р
о
б
. 

Тема 1. Правова 

доктрина як юридична 

категорія: сутність, 

ознаки,  теоретико-

методологічні та 

соціально-філософські 

підвалини.  

 

16 

 

 

2 2   

12 

Тема 2. Доктрина як 

об'єкт наукової 

класифікації. 
 

20 4 4   

12 

Тема 3. Політико-правова 

доктрина як джерело 

права: історико-правовий 

аспект. 

20 4 4   

12 

Тема 4. Правова 

доктрина як складова 

правової системи 

України. 

16 

2 2   

12 

         Тема 5.  Національна 

доктрина джерел права. 
 

16 

2 2   

12 

Тема 6. Доктрина як 

політико-правовий 

документ. 
 

16 

2 2   

12 

Тема 7. Європерспективи 

правової доктрини як 

фактору розвитку 

16 

2 2   12 
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української державності. 
 

Екзамен 

 
      

Усього годин 

 
120 18 18   84 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

7
р
ав

о
 р

. 

ін
д

 

са
м

.р
о
б
. 

Тема 1. Правова 

доктрина як юридична 

категорія: сутність, 

ознаки,  теоретико-

методологічні та 

соціально-філософські 

підвалини.  

 

16 

 

 

2 2   

12 

Тема 2. Доктрина як 

об'єкт наукової 

класифікації. 
 

20 2    

18 

Тема 3. Політико-правова 

доктрина як джерело 

права: історико-правовий 

аспект. 

20 2 2   

16 

Тема 4. Правова 

доктрина як складова 

правової системи 

України. 

16 

2    

14 

         Тема 5.  Національна 

доктрина джерел права. 
 

16 

    

16 

Тема 6. Доктрина як 

політико-правовий 

документ. 
 

16 

    

16 

Тема 7. Європерспективи 

правової доктрини як 

фактору розвитку 

української державності. 
 

16 

    16 

Екзамен       
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Усього годин 

 
120 8 4   108 

 
 

 

4. Організація самостійної роботи  

 
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно 

до визначеного плану семінарських занять готують теоретичний матеріал, 

користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури. 

Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та 

обговорення їх вирішення на заняттях. 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання. Підготувати реферативні доповіді на теми: 

1.Доктринально-правове забезпечення процесу наближення  національного 

законодавства до  правових стандартів держав-членів Європейського Союзу. 

2. «Апроксимація», «адаптація» та  «гармонізація» - визначальні політико-

правові  поняття процесу євроінтеграції України. 

3.Доктринальне тлумачення права: центральноєвропейський контекст. 

   4.Військова доктрина.  

   5.Національна доктрина освіти. 

 

 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю: 

 

1. Соціально-філософські, наукознавчі та теоретико-методологічні підвалини  

правової доктрини як соціального феномену та наукового поняття. 

2. Сутність та ознаки правової доктрини. 

3. Верховенство права, права людини і правова система: доктринальні виміри.  

4. Співвідношення та взаємозв’язок юридичної доктрини з релігійними, 

політичними й духовно-моральними (філософськими) доктринами; 

5. Класифікація політико-правових доктрин. 

6. Сутність та призначення правової доктрини як складової вітчизняної правової 

системи. 

7. Марксистська політико-правова доктрина: історія становлення. 

8. Доктрина правової держави та громадянського суспільства. 

9. Євроінтеграційний потенціал вітчизняної політико-правової доктрини. 

10. Верховенство права: доктринальні інтерпретації у філософсько-правовій думці 

сучасної України. 

11. Розвиток доктрини прав людини в Україні. 

12. Парадигма праворозуміння в Україні. 

13. Біоюриспруденція як складова загальнотеоретичного правознавства. 
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14. Правовий позитивізм: теоретико-правовий потенціал та доктринальна 

обмеженість. 

15. Теорії соціологічного позитивізму. 

16. Теорії відродженого природного права. 

17. Соціальні та інтегративні теорії права. 

18. Нормативність джерел права. 

19. Доктрина розвитку науки. 

20. Доктрина інформаційної безпеки. 

21. Морська доктрина. 

22. Кліматична доктрина. 

23. Доктрина продовольчої безпеки. 

 

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено 

таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати 

максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі 

заліку/екзамену. Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і 

нижче здає залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не 

здав пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не 

допускається. 

Підсумковою формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен. 

Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на 

два теоретичних питання. 

 

 

5.1. Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності 

при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання з дисципліни «Сучасна правова доктрина». 

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної 

доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 
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право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації.  

Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем 

дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків 

семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати 

пропущені теми в позааудиторний час, звернувшись до викладача.  

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми 

навчання  

 

   

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 7 Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

10 10 10 10 10 10 10 30 

Мінімальні 

бали 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2 7-9 Добре вище середнього рівня 

3 4-6 Добре загалом хороша робота 

4 2-3 задовільно непогано 

5 1 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки заочної форми навчання  

  

Семінарські 

заняття 

1 2 Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

40 40 20 

Мінімальні 

бали 

5 5 5 

 

 

№ Бали Оцінка за Характеристика оцінки 
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національною 

шкалою 

1. 27-30 Відмінно відмінне виконання 

2 20-26 Добре вище середнього рівня 

3 12-19 Добре загалом хороша робота 

4 6-11 задовільно непогано 

5 5 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінк

а 
Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 

80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 
 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна 

1. Аверьянов В. Б. Обновление украинской административно-правовой 

доктрины на основе принципа верховенства права // Правоведение.  2007. № 1.  

С. 7-12. 

2. Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М. : Наука, 1993. 235 с.  

3. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки // Право 

України. 2006.  № 5.  С. 8-12. 

4. Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному 

судочинстві // Вісник Академії правових наук України.  2008.  № 4 (55). С.23-

27. 

5. Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал Российского 

права.  2003. № 12.  С. 79-84.  

6. Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и 

истории : монография.  М.: Юрлитинформ, 2009.  272 с. 

7. Гавриленко І.М., Недюха М.П., Яковенко Ю.І. Соціальний розвиток: 
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