
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Сучасні правові вчення  

Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий) 

Кількість кредитів ЄКТС 5  

Форма контролю залік 

Мета формування системи теоретичних знань стосовно 

виникнення та розвитку сучасних правових вчень 

(доктрин); ознайомлення з основними концепціями, 

доктринами, ідеями щодо конкретних державно-

правових інститутів, держави і права в цілому; спри-

яння формуванню цілісного професійного світогляду 

юриста-дослідника. 
Завдання  сформувати знання щодо предмету, завдань і 

методології курсу «Сучасні правові вчення»;  

 виробити у здобувачів системні знання щодо 

динаміки становлення і розвитку правових вчень 

на сучасному етапі державно-правового розвитку 

людства;  

 сформувати цілісні знання щодо динаміки 

становлення і розвитку основних типів 

праворозуміння, а також щодо розвитку 

етимологічних та герменевтичних аспектів 

праворозуміння. 

Загальні компетентності, що 

будуть сформовані у здобувача в 

результаті опанування дисципліни 

 Здатність формувати системний науковий 

світогляд, проявляти креативність, продукувати і 

приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність до абстрактного, критичного мислення, 

аналізу та синтезу на основі логічних аргументів і 

перевірених фактів.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Результати навчання  Мати системний науковий світогляд та 

філософсько-культурний кругозір, який включає 

розвинене критичне мислення, професійну етику 

та академічну доброчесність, повагу 

різноманітності та мультикультурності.  

 На основі загальнофілофських методів 

аналізувати складні явища суспільного життя, 

пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній 

та науково-інноваційній діяльності, застосовувати 

емпіричні й теоретичні методи пізнання.  

 Вміти відображати результати власного наукового 

дослідження у монографіях, наукових статтях та 

тезах, що опубліковуються у фахових вітчизняних 

виданнях, зарубіжних наукових виданнях, 

виданнях, які індексуються у міжнародних 

наукометричних базах.  

Зміст дисципліни Сучасні правові вчення як навчальна 

дисципліна. Передумови виникнення сучасних 



правових вчень. 

Правові вчення Нового часу. Правові вчення 

Західної Європи ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

Розвиток правових учень Європи  

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Державно-

правові концепції в Україні у ХІХ –  

на початку ХХ ст. Правові концепції ХХ ст. 

Тоталітарні концепції ХХ ст.  

 

 

 


