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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВЇ ПРОГРАМИ 

1. Мета програми 

 

Метою освітньо-наукової програми щодо підготовки докторів 

філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти по 

спеціальності 081 «Право» є забезпечення оволодіння аспірантами 

необхідною компетенцією для здобуття ступеня доктора філософії  за 

Законом України «Про вищу освіту», відповідно до восьмого рівня 

Національної рамки кваліфікацій.  

Освітньо-наукова програма  щодо підготовки докторів філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти по спеціальності 

081 «Право» визначає обсяг, нормативний термін навчання, вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня 

доктора філософії.  

Програма передбачає надання здобувачам ступеня доктора філософії 

необхідних для цього навичок, теоретичних знань, умінь та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницької діяльності, 

оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 

проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Програма орієнтує на розширення та поглиблення теоретико-

методологічного та науково-методичного базису, оволодіння практичним 

інструментарієм наукових досліджень в правовій сфері та орієнтує на 

співробітництво з органами державної влади, міжнародними організаціями, 

вітчизняними та закордонними науковими установами та навчальними 

закладами тощо. 
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2. Обсяг програми: 

 Кількість кредитів ЕКТС 

Обов’язкові до вивчення дисципліни 20 

Дисципліни за вільним вибором аспіранта 21* 

Навчально-педагогічна практика 2 

Всього: 43 

* аспірант обирає дисципліни загальною кількістю кредитів ЕКТС не менше 10   

 

3. Нормативний термін навчання – 4 роки. 

4. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 

До освоєння освітньої програми допускаються особи, які мають повну 

вищу освіту, наявність якої підтверджено відповідним документом 

державного зразка. 

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі. 

Вступні випробування до аспірантури складаються з: 

• вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»); 

• вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який 

підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing 

System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, 

звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються 

до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим 

балом; 

• вступного іспиту з філософії; 

• наукової доповіді (реферату); 
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• інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень). 

Оцінювання знань вступника до аспірантури відбуватиметься за 100-

бальною шкалою. Якщо вступник одержав на вступному іспиті до 

аспірантури зі спеціальності менше 60 балів, він втрачає право участі у 

конкурсі і не допускається до складання наступних іспитів. 

Шкала оцінок: 90-100 балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 

70-79 балів – «добре», 60-69 балів – «задовільно», 59 і менше балів — 

«незадовільно». 
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ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН І ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ, КІЛЬКІСТЬ КРЕДИТІВ ЄКТС, 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Освітня складова 

 

1.1. «Цикл дисциплін загальної підготовки» спрямований на надання 

аспірантам системних знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення 

молодими вченими професійного наукового пошуку (у т.ч. з використанням 

іноземної мови). 

У межах «Цикл дисциплін загальної підготовки» вивчаються наступні 

дисципліни:  

з/п Назва дисципліни 

Розподіл по 

семестрах 

Обсяг 

дисципліни 
Е

к
за

м
ен

и
 

З
а

л
ік

и
 

К
у

р
со

в
і 

р
о

б
о

т
и

 

Г
о

д
и

н
и

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
р

ед
и

т
ів

 

Є
К

Т
С

 

1. 
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
2 1  240 8 

2. Філософія 2   180 6 

3. 
Методологія, організація та технологія 

наукових досліджень 
2 1  120 4 

 Всього: 3 2  540 18 

 

 

1.2. «Цикл дисциплін професійної підготовки»  спрямований на 

надання аспірантам глибоких доктринальних знань в галузі права і 

вироблення необхідних вмінь та навичок самостійної наукової діяльності, 

продукування нових ідей в сфері права.  

У межах «Цикл дисциплін професійної підготовки» вивчаються 

наступні дисципліни: 
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Обов’язкові до вивчення 

з/п Назва дисципліни 

Розподіл по 

семестрах 

Обсяг 

дисципліни 

Е
к

за
м

ен
и

 

З
а

л
ік

и
 

К
у

р
со

в
і 

р
о

б
о

т
и

 

Г
о

д
и

н
и

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
р

ед
и

т
ів

 

Є
К

Т
С

 

1. 
Актуальні проблеми конституційного 
права України 

3   60 2 

 Всього: 1   60 2 

 

Дисципліни за вільним вибором аспіранта* 

з/п Назва дисципліни 

Розподіл по 

семестрах 

Обсяг 

дисципліни 

Е
к

за
м

ен
и

 

З
а

л
ік

и
 

К
у

р
со

в
і 

р
о

б
о

т
и

 

Г
о

д
и

н
и

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
р

ед
и

т
ів

 

Є
К

Т
С

 

1. 
Актуальні проблеми теорії держави і 
права 

3   30 1 

2. 
Актуальні проблеми історико-
правових досліджень 

 3  30 1 

3. 
Актуальні проблеми муніципального 
права 

 4  30 1 

4. 
Проблеми адміністративного права і 
процесу 

3   60 2 

5. Проблеми фінансового права  4  30 1 

6. Проблеми інформаційного права  4  30 1 

7. 
Актуальні проблеми цивільного та 
сімейного права 

3   30 1 

8. Цивільне процесуальне право  4  30 1 

9. 
Актуальні проблеми трудового права 
та права соціального забезпечення 

України 

4   60 2 

10. 
Актуальні проблеми екологічного 

права 
 4  30 1 

11. Актуальні проблеми аграрного права  4  30 1 

12. 
Актуальні проблеми земельного та 
природоресурсного права 

4   60 2 

13. 
Сучасні проблеми кримінальної 
юстиції 

3   60 2 
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14. 

Актуальні проблеми кримінального 
процесу, криміналістики, судової 

експертизи та оперативно-розшукової 
діяльності 

 4  30 1 

15. 
Сучасні проблеми судоустрою, 

прокуратури, адвокатури 
 3  30 1 

16. 

  

Сучасна конституційна доктрина і 
проблеми конституційного 

будівництва в Україні на сучасному 
етапі 

 

5   30 1 

17. 

Актуальні проблеми модернізації 

політичної системи України: завдання 
і перспективи 

 5  30 1 

 Всього: 7 10  630 21 
* аспірант обирає дисципліни загальною кількістю кредитів ЕКТС не менше 10 

Варіативна складова створює передумови для відображення у змісті 

освітньо-наукової програми особливостей вузькопрофільної підготовки в 

межах обраних дисциплін та для диференціації та індивідуалізації підготовки 

аспірантів. 

 
 

 

1.3. Цикл «Практика» є складовою частиною професійної підготовки 

аспірантів і визначальним етапом їх практичної підготовки до науково-

педагогічної діяльності. Основною метою педагогічної практики є 

вироблення і закріплення педагогічних навичок, вдосконалення знань, 

необхідних для роботи у вищих навчальних закладах, формування вмінь 

застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій 

викладача.  
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У межах циклу «Практика» аспіранти проходять педагогічну практику:  

з/п Назва дисципліни 

Розподіл по 
семестрах 

Обсяг 
дисципліни 

Е
к

за
м

ен
и

 

З
а

л
ік

и
 

К
у

р
со

в
і 

р
о

б
о

т
и

 

Г
о

д
и

н
и

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

к
р

ед
и

т
ів

 

Є
К

Т
С

 

1. Педагогічна практика  7  60 2 

 

 

2. Наукова складова 

 

Цикл наукової підготовки включає в себе власне роботу аспіранта над 

дисертацією, підготовку виступів на наукових семінарах та круглих столах, 

написання наукових статей і тез конференцій, публікації в міжнародних 

виданнях, тобто всі можливі види наукової діяльності, в яких аспірант 

реалізовує набуті знання, вміння та навички у практичній науковій роботі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЯКИМИ 

ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Освітня складова 

 

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 
Статус: дисципліна загальної підготовки 

Семестр: 1,2. 
 

Мета дисципліни: розвиток знань, умінь та навичок усіх видів 

мовлення для опанування рівня С1, який забезпечить досягнення необхідної 
для фахівця комунікативної спроможності у сферах академічного і 

професійного спілкування в усній та письмовій формах, опрацювання 
наукової літератури. 

Результати  навчання:  

Знати: 

граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 
широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;  
правила англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;  
мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення;  
широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що 

є необхідним в академічній та професійній сферах   
 

Вміти:  
 

розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в 
академічному і професійному середовищі України відрізняються при 

порівнянні однієї мовної культури з іншими;  
розуміти різні корпоративні культури в конкретних мовних 

професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться  одна з 
одною;  
застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і письмового спілкування в академічному та професійному 
середовищі;  

належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 
професійних, світських і повсякденних ситуаціях; 
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знати правила мовної взаємодії між людьми у різних ситуаціях. 
 

Методи викладання: практичні завдання, індивідуальні консультації. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Форма контролю: залік, іспит. 

 

 

ФІЛОСОФІЯ 

Статус: дисципліна загальної підготовки 
Семестр: 1,2. 

 

Мета дисципліни: формування філософської культури мислення та 
пізнання навколишнього світу та людини, розвиток навичок застосування 

філософської методології, забезпечення логіко-методологічного рівня 
досліджень, ознайомлення аспірантів з правилами і законами логічного 

мислення, засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високої 
світоглядно- методологічної культури аспірантів, формування системи знань 

з етики та естетики, залучення до фундаментальних етичних та естетичних 
цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, 
опанування аспірантами методів наукового дослідження. 

 

Результати  навчання:  

Знати: 

• основні філософські течії та напрямки, їх історичний, концептуальний та 
методологічний зміст; 

• основні філософські категорії, концепції та їхній методологічний 
потенціал для вирішення проблемних питань гуманітарних та 
природничих наук; 

• основні теорії розвитку буття та їх значення для аналізу конкретних 
наукових проблем; 

• основні теорії пізнання, концепції істини та її критерії для осмислення 
конкретних наукових проблем;  

• представників різних періодів філософії та сутність їх вчення; 

• основні суспільні цінності та їх класифікацію; 

• основні методологічні підходи до вивчення природних і суспільних явищ. 
 
Вміти: 
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• застосовувати концептуально-методологічні знання про сутність 
природних і суспільних явищ для аналізу проблем в тій чи іншій галузі 

науки; 

• застосовувати концептуально-методологічні принципи для пізнання явищ 
в тій чи іншій сфері науки; 

• застосовувати знання з філософії для пошуку методів і методології 
розв’язання конкретно-наукових проблем;   

• аналізувати на основі філософських знань сутність природних і 
суспільних явищ; 

• прогнозувати на основі філософських знань можливий розвиток 
природних і суспільних процесів. 

 

Методи викладання: лекції, семінари, індивідуальні консультації. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ  

ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Статус: дисципліна загальної підготовки 

Семестр: 1,2. 
 

Мета дисципліни: формування у аспірантів системних знань і 

розуміння концептуальних методів досліджень, вміння застосовувати їх у 
практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність.  

Результати  навчання:  

Знати: 
- основні теоретичні та концептуальні підходи щодо розуміння права; 

- методологію та методи наукового дослідження; 
- логіку та структуру правового дослідження; 

- методику роботи над документальним та науковим матеріалом з права; 
основні елементи методики проведення наукових досліджень; 

методику і організацію написання тексту наукової роботи з 
правознавства. 

 
Вміти: 

- ефективно планувати розподіл часу для наукового дослідження; 
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- здійснювати пошук, накопичення та обробку наукової 
інформації; 

- формулювати мету, завдання та теоретичні засади наукового 
дослідження; 

- складати звіти, доповіді, писати наукові статті, що відображають 

результати наукового дослідження з правознавства. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік, іспит. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ 

Статус: обов’язкова дисципліна професійної наукової підготовки 

Семестр: 3 
 

Мета дисципліни: полягає в наданні аспірантам системи знань про 
теоретичні й практичні проблеми сучасного конституційного права України, 
як такого, що містить вихідні політико-правові засади формування 

вітчизняного законодавства, а також у виявленні здатності аспірантів 
аналізувати практику конституційної правотворчості та реалізації 

конституційного законодавства в Україні в аспекті принципу верховенства 
права, формування у аспірантів високого рівня наукової та правової 

культури. 
 

Результати навчання 

Знати: 
 

 - що таке конституційне право України як галузь у системі 
національного права, у чому специфіка цієї галузі; 

- у чому полягає зв’язок загальної теорії права з конституційним 
правом;  

- основний зміст положень Конституції України, юридичний механізм 

їх реалізації у чинному законодавстві; 
- основи законодавчого процесу; 

- актуальні проблеми розвитку законодавства України у його зв’язку з 
міжнародним правом;  
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- що таке правова реформа та актуальні проблеми її здійснення в 
Україні; 

- теоретичні основи конституційно-правової відповідальності та 
практику її реалізації в Україні. 

 

Вміти: 

- орієнтуватися в системі конституційного законодавства України, вільно 
оперувати конституційно-правовою термінологією та застосовувати її в 

процесі навчання та наукової діяльності; 
- застосовувати Конституцію України в її прямому зв’язку з 

відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами при 
вирішенні конкретних питань у галузі конституційного права; 

- давати наукову оцінку практичних рішень органів державної влади з 
питань застосування конституційного законодавства;  

- аналізувати конституційний процес в Україні та визначати його 
актуальні проблеми; 

- аналізувати рішення органів влади з питань правової реформи в 
Україні.  

 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні 

завдання, самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо.  

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 3 

 
Мета дисципліни: інтеграція, систематизація набутих знань під час  

вивчення курсів «Теорія держави», «Теорія права», «Проблеми теорії та 
філософії права», «Історія політичних і правових вчень»,  «Філософія права», 

«Соціологія права», а також під час вивчення теоретико-методологічних 
проблем галузевих і спеціальних юридичних наук та юридичних дисциплін, 

удосконалення знань аспірантів про загальні закономірності виникнення, 
розвитку та функціонування права і держави, формування в аспірантів  

теоретико-методологічної основи для майбутніх наукових досліджень та їх 
використання при написанні  дисертації. 
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Результати  навчання:  

Знати: 

- сутність держави та причини її виникнення; історичні типи держав; 
- основні та факультативні ознаки держави, державного суверенітету; 

- функції держави як прояв її сутності; форма держави як спосіб її 
зовнішнього вираження; 

- актуальні проблеми розбудови правової, соціальної держави; 
- аспекти взаємодії громадянського суспільства – особи – держави на 

сучасному етапі; 
- еволюцію ознак держави в контексті сучасного глобалізаційного 

розвитку; 
- вплив глобалізації на функції сучасної держави; 

- форму держави в контексті сучасних геополітичних та глобалізаційних 
вимірів; 

- механізм держави та шляхи його удосконалення в сучасних умовах; 
- сучасні тенденції розвитку політичного та державного режиму; 

- проблеми розвитку соціальної держави на сучасному етапі; 
- проблеми теоретичного осмислення місця держави в інформаційному 

суспільстві: 

- сутність і зміст юридичного процесу та юридичної відповідальності. 
 

Вміти:  
генерувати нові наукові ідеї і визначати основні проблеми вітчизняного 

законодавства; орієнтуватися в системі законодавства України, вільно 
оперувати правовою термінологією та застосовувати її в процесі 

навчання та наукової діяльності. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 3 
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Мета дисципліни: полягає у наданні аспірантам сучасної європейської 
системи знань про актуальні проблеми історії держави і права та історії 

політичних і правових учень. 
 

Результати  навчання:  

Знати: 

- місце історії держави і права та історії політичних і правових 
учень в системі наукових знань, особливості їх предметів та методів 

дослідження; 
- історіографію історії держави і права; 
- закономірності і особливості формування та розвитку державно -

правових інститутів у різні історичні періоди; 
- які історичні етапи у своєму розвиткові пройшли історія 

держави і права зарубіжних країн і України та історія політичних і правових 
учень, як науки та перспективи їх розвитку; 

- історію розвитку основних напрямів наукових досліджень в 
галузі історії держави та права, окремими науковими школами, які історично 

склались, а також основні концепції, теорії, доктрини, ідеї, які відіграли 
помітну роль у становленні та розвитку знань про державу і право як складні 

суспільні явища; 
- типові періодизації та проблеми періодизації історії державно-

правового розвитку України та зарубіжних країн, а також періодизацію 
розвитку світової політичної і правової думки; 

- основні пам’ятки права та політичної і правової думки, які мали 

місце в Україні та зарубіжних країнах в різні історичні періоди;  
- суспільний лад, державний устрій, систему права України та 

зарубіжних країн у різні періоди їх існування та трансформації;  
- основні закономірності та особливості державного та 

суспільного ладу на різних етапах розвитку державності; 
- системи органів влади і управління, правоохоронних та судових 

органів України та зарубіжних країн з найдавніших державних утворень й до 
сьогодення; 

- конкретні прояви і властивості форм та способів існування 
права в просторі-часі у його діалектичній єдності з іншими соціальними 

явищами (суспільством загалом, державою, політикою, релігією, 
економікою, культурою та ін.);  

- закономірності виникнення, становлення і функціонування 
джерел права, загальну характеристику основних кодифікацій права, зміст 
основних правових пам`яток. 

 
Вміти: 

− віднаходити, характеризувати та систематизувати першоджерела з 
окремих тем навчальної дисципліни та конкретного наукового дослідження; 



18 

− за допомогою різних наукових методів аналізувати правові акти, 
виходячи з особливостей та конкретних умов їх прийняття; 

− формулювати основні ідеї, принципи, уявлення, що стосуються 
держави, права, політики і законодавства в окремі історичні епохи; 

− робити порівняльний аналіз політико-правових поглядів видатних 
діячів, учених на питання (проблеми), які стосуються предмета навчальної 
дисципліни; 

− встановлювати «паралелі» між політико-правовими поглядами на 
державу, право, політику і законодавство, що панували в окремі історичні 
періоди розвиту суспільства та домінуючими теоріями (течіями, ідеями) у 

філософії та інших соціальних науках відповідних історичних епох; 

− критично оцінювати теоретико-правові погляди видатних діячів, 
політиків, учених на політико-правові категорії та поняття навчальної 
дисципліни; 

− об’єктивно відтворювати (реконструювати) історико-правову 
реальність, виходячи з таких її характеристик: поліваріантність 
трансформації та сутнісні особливості правових систем у конкретному 

просторі-часі; взаємовплив, наступність та новаторство у процесі 
трансформації конкретних національних правових систем; конкретні прояви і 
властивості форм та способів існування права в просторі-часі;  

− об'єктивно оцінювати форми організації та еволюцію державного 
й суспільного устрою та права конкретних держав та союзів держав на 
сучасному етапі їх розвитку, не підпадаючи під вплив жодної з ідеологій;  

– аналізувати різні концепції, погляди, дискусійні положення з 
найбільш важливих питань, які є в науках історії держави і права й історії 

політичних і правових учень, що розвиває вміння критично обмірковувати 
проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також 

розвивати правове мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в 
різноманітних концепціях, створених представниками різних наукових шкіл 
та напрямів сучасної юриспруденції;  

– систематизувати та узагальнювати особливості і 
встановлювати закономірності еволюції державно-правових інститутів на 

різних етапах розвитку державності; 

− робити власні висновки (узагальнення) щодо питань (проблем) 
предмета конкретних наукових досліджень;  

− орієнтуватися в основних пам’ятках права та тлумачити їх зміст;  

− використовувати історичний досвід розвитку держави і права 
України та держав світу в практичній діяльності в процесі наукового 

дослідження. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 
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Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 

вибором 
Семестр: 4 

Мета дисципліни: полягає у наданні аспірантам сучасної європейської 
системи знань про актуальні проблеми місцевого самоврядування та 
муніципального права як самостійної галузі національного права, сприянні 

вихованню поваги до здобутків і цінностей локальної демократії та прав 
людини, найважливіших муніципально-правових інститутів, явищ та 

процесів, виявлення здатності аспірантів аналізувати концептуальні 
проблеми сучасного муніципалізму та муніципальної дійсності, створення 

передумов для формування у них муніципальної культури та муніципальної 
правосвідомості. 

Знати: 

- що являє собою муніципальне право України як галузь 

національного права, у чому особливості його предмету та методів (режимів) 
правового регулювання; 

- у чому полягають особливості суб’єктно-об’єктного складу 
муніципально-правових відносин; 

- що являє собою муніципальне право України як наука, які 

доктрини сучасного муніципального права існують та яке значення вони 
мають у процесі нормопроектування; 

- які історичні етапи у своєму розвиткові пройшло місцеве 
самоврядування та муніципальне право, чинники його виникнення та 

перспективи розвитку; 
- основні конституційно-правові принципи місцевого 

самоврядування та сучасного муніципального права; 
- особливості та форми сприйняття Україною міжнародно-

правових стандартів місцевого самоврядування; 
- у чому полягають особливості конституційної моделі місцевого 

самоврядування в Україні; 
- які форми безпосередньої демократії існують у місцевому 

самоврядуванні; 
- що являють собою основні функції місцевого самоврядування та 

в чому полягають особливості їх реалізації; 

- які існують гарантії місцевого самоврядування; 
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- у чому полягає специфіка юридичної відповідальності у системі 
місцевого самоврядування. 

Вміти: 

- орієнтуватися у теорії сучасного муніципального права, давати 

визначення понять основних категорій муніципального права, розуміти їх 
сутність та вільно оперувати ними у процесі навчання та наукової діяльності; 

- охарактеризувати основоположні принципи та інститути 

місцевого самоврядування; 
- опрацьовувати наукові та нормативні джерела з метою 

узагальнення знань у сфері муніципального права, підготовки дисертації та 
інших наукових праць та виступів на конференціях, семінарах, круглих 

столах та інших наукових і науково-практичних заходах; 
- застосовувати набуті знання у правотворчій, правозастосовній, 

правореалізаційній діяльності. 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І 

ПРОЦЕСУ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 

вибором 
Семестр: 3 

 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні фундаментальні знання 

щодо правових засад регулювання адміністративних правовідносин, 
юридичної відповідальності, особливостей процедурного і процесуального 

регулювання в адміністративному праві. 
 

 Результати навчання: 

Знати: 
  – стан нормативно-правового регулювання адміністративних 
правовідносин, адміністративно-деліктних відносин, адміністративно-

процедурних відносин, правовідносин у сфері адміністративного 
судочинства; 
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– особливостей та практичних наслідків взаємодії вітчизняного 
адміністративного права і процесу з правом Європейського Союзу. 

 
Вміти : 

- узагальнювати інформацію нормативно-правового характеру, 

аналізувати її, здійснювати моніторинг чинного законодавства; 
– надавати тлумачення та роз’яснення норм чинного законодавства та 

пов’язувати їх із конкретними ситуаціями, що виникають на практиці; 
– готувати проекти пропозицій щодо внесення змін та доповнень до 

чинних нормативно-правових актів; 
– здійснювати кваліфіковане проведення наукових досліджень в галузі 

права, зокрема виявляти розбіжності між теоретичними та практичними 
аспектами проблем та пропонувати шляхи їх усунення. 

 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 

вибором 
Семестр: 4 

 
Мета дисципліни: поглиблення знань щодо існуючих проблем фінансово-

правового регулювання суспільних відносин на різних рівнях реалізації 
публічної влади, способи та шляхи розв’язання цих проблем з урахуванням 
сучасного стану розвитку науки фінансового права. 

 

Результати навчання: 

Знання: 

– основних факторів, що спричиняють динамічний розвиток 
фінансового права; 

– особливостей та практичних наслідків регулювання суспільних 
відносин фінансово-правовими нормами. 

 
Вміння: 

– застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 
пов’язаних із фінансово-правовим регулювання; 
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– кваліфіковано тлумачити акти законодавства, які необхідні для 
правильного вирішення проблемних питань;  

– здійснювати оцінку проектів нормативно-правових актів з позицій 
повноти регулювання, якості, колізійності та проективної реалізовуваності; 

– здійснювати кваліфіковане проведення наукових досліджень в галузі 

права, зокрема, виявляти розбіжності між теоретичними та практичними 
аспектами проблем та пропонувати шляхи їх усунення. 

 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 

вибором. 
Семестр: 4 

  
Мета дисципліни: дати сучасні фундаментальні знання щодо основних 

понять, категорій та інститутів вітчизняного інформаційного права, розвитку 
інформаційних правовідносин в сучасних умовах, а також державної 

інформаційної політики. 
  

Результати навчання: 

Знання: 
– основних інститутів інформаційного права, стану та перспектив 

розвитку інформаційного законодавства, основних елементів права на 

інформацію та процедур доступу до неї; 
– загальних засад державної інформаційної політики, основних рис 

інформаційної безпеки як категорії інформаційного права. 
 

Вміння: 
– застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 

пов’язаних із застосуванням інформаційного права та його удосконаленням; 
– розробляти практичні рекомендації з удосконалення механізму 

правового регулювання інформаційних правовідносин;  
визначати основні тенденції та моделювати й визначати основні перспективи 

розвитку процесів державної інформаційної політики 
 



23 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО І СІМЕЙНОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором. 

Семестр: 3 
 

Мета навчальної дисципліни: полягає у поглибленні знань аспірантів з 
доктрини приватного у тому числі цивільного права та сімейного права і 

передбачає засвоєння теоретичних засад загальної та особливої частин 
цивільного та сімейного права, змісту основних проблемних питань цих 

галузей права. 
 

 Результати навчання: 

Знання:  
поняття цивільного та сімейного права, системи, основних 

методологічних засад,  елементів та динаміки розвитку цивільних та 

сімейних відносин; принципів та функцій цивільного та сімейного права, 
правового статусу суб’єктів цивільного та сімейного права, основних 

доктринальних концепцій вчення про правочин та договір, проблематики 
правового регулювання відносин власності та інших речових відносин, 

здійснення та захисту права власності та інших речових прав, проблематики 
зобов’язального права, системи та видів зобов’язань, належного та 

неналежного їх виконання, забезпечення виконання та наслідки неналежного 
виконання цивільно-правових зобов’язань, цивільно-правової 

відповідальності, системи та класифікації цивільно-правових договорів та їх 
окремих видів, договорів у сімейному праві, основних інститутів спадкового 

права та проблематики застосування норм спадкового права, проблематики 
правового регулювання недоговірних, у тому числі деліктних відносин. 

 
Вміння: 
 

формулювати мету і завдання цивільного та сімейного права, визначати 
функції окремих його інститутів; встановлювати основні методологічні 

засади цивільного та сімейного права  та напрями вдосконалення 
законодавчої регламентації цивільних та сімейних відносин на підставі 
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імплементації відповідних норм європейського законодавства; аналізувати 
зміни в цивільному та сімейному законодавстві; аналізувати концептуальні  

основи доктрини цивільного права; розвивати наукові погляди на основні 
вивчення проблем цивільного та сімейного права; обґрунтовувати 
доктринальні та практичні шляхи розвитку цивільного та сімейного права.  

 
Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором. 

Семестр: 4 
 

Мета дисципліни: є формування у аспірантів стійкої системи знань у 

сфері правового регулювання правових відносин, одержання аспірантами 
практичних навичок застосування норм цивільного процесуального права для 

врегулювання суспільних відносин.  
 

Результати навчання:  

Знати:  

поняття цивільного процесу та його складових, сутності, елементів та 
динаміки розвитку цивільних процесуальних відносин; принципів цивільного 

процесуального права; суб’єктів цивільного судочинства; призначення, 
функцій, засобів, елементів доказування в цивільному процесі; структури 

цивільного процесу; поняття, значення та вимог до судових актів; сутності, 
елементів та видів позовів, характеристики позовного провадження, 

особливостей окремих стадій позовного провадження; роль та особливості 
непозовних проваджень. 

 

Вміти:  

формулювати мету і завдання цивільного процесу, визначати функції 
окремих його елементів; встановлювати стандарти цивільного судочинства та 

напрями  цивільної процесуальної політики; аналізувати зміни в цивільному 
процесуальному законодавстві; аналізувати концептуальні основи теорії 



25 

цивільного процесу; розвивати наукові погляди у сфері цивільного 
судочинства; обґрунтовувати доктринальні та практичні шляхи розвитку 

цивільного процесу. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ  

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 4 
 

Мета вивчення дисципліни: інтеграція та систематизація набутих 
знань під час вивчення курсу «Трудове право» та «Право соціального 

забезпечення» на бакалавраті та в магістратурі; поглиблене вивчення 
фундаментальних засад та найбільш важливих та актуальних теоретичних 
проблем трудового права та права соціального забезпечення, опанування 

методологією та сучасними загальнонауковими та спеціальними методами 
наукових досліджень у цій сфері для використання в подальшій науковій 

роботі, при підготовці дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії з права. 

Знати:  
- сучасний стан правового регулювання індивідуальних і колективних 

трудових відносин, актуальні проблеми регламентації трудових 
правовідносин, які потребують вирішення в умовах сучасної кодифікації 

трудового законодавства, сучасні  проблеми правової регламентації трудових 
правовідносин, інститутів трудового права, захисту трудових прав 

працівників та давати їм оцінку, а також тенденції становлення і розвитку 
трудових правовідносин, напрямки удосконалення трудового законодавства, 

поняття й категорії трудового права, дефініції інститутів трудового права 
(юридичну термінологію); 

- міжнародно-правове регулювання трудових правовідносин, 

міжнародні та європейські трудові стандарти регламентації трудових 
відносин, інститутів трудового права, сутність джерел трудового права їх 

взаємозв’язок і значення, а також нормативно-правові акти інститутів 
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трудового права та їх сутність, зміст прав та обов’язків працівників та 
роботодавців, зміни у трудовому законодавстві; 

- форми та порядок захисту трудових прав працівників та 
роботодавців, практику застосування трудового законодавства й судову 
практику вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів; 

-  сучасний стан правового регулювання відносин у сфері соціального 
забезпечення, актуальні проблеми регламентації соціально-забезпечувальних 

правовідносин, які потребують вирішення в умовах сучасної кодифікації 
соціального загалом чи пенсійного зокрема законодавства, сучасні  проблеми 

правової регламентації пенсійних правовідносин, інститутів соціального 
права, захисту соціальних прав громадян та давати їм оцінку, а також 

тенденції становлення і розвитку соціальних правовідносин, напрямки 
удосконалення соціально-забезпечувального законодавства, поняття й 

категорії соціального права, дефініції інститутів соціального права 
(юридичну термінологію); 

- міжнародно-правове регулювання соціально-забезпечувальних 
правовідносин, міжнародні та європейські соціальні стандарти регламентації 

соціальних відносин, інститутів соціального права, сутність джерел 
соціального права їх взаємозв’язок і значення, а також нормативно -правові 
акти інститутів соціального права та їх сутність, зміст прав та обов’язків 

громадян у соціальній сфері, зміни у соціальному законодавстві; 
- форми та порядок захисту соціальних та пенсійних прав працівників 

та роботодавців, практику застосування соціального законодавства й судову 
практику вирішення соціальних / пенсійних спорів; 

 
Вміти: 

- самостійно здобувати знання, користуватися науковою і довідковою 
літературою, нормативно-довідковими матеріалами, джерелами трудового 

права та права соціального забезпечення, практикою застосування норм 
трудового та соціального законодавства, застосовувати отримані знання у 

практичній діяльності, знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, 
розкривати власні обдарування і нахили, виявляти творчі здібності; 

 - виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, 

планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження 
фундаментального та/або прикладного спрямування з проблем трудового 

права та права соціального забезпечення; 
- аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії , концепції 

та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити відповідні 
висновки, надавати пропозиції та рекомендації; 

-  обробляти та аналізувати наукову інформацію з різних джерел, 
інтерпретувати результати наукових досліджень. 

 
Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
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Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором. 

Семестр: 4. 
 

Мета вивчення дисципліни:  забезпечення інтеграції та 
систематизації, раніше збутих знань під час вивчення курсу «Екологічне 

право», «Природоресурсне право»  та ін. аналогічних курсів та відповідних 
спецкурсів у процесі навчання у магістратурі, поглиблене вивчення 

фундаментальних засад та найбільш важливих та актуальних теоретичних 
проблем екологічного права, опанування методологією та сучасними 
загальнонауковими та спеціальними методами наукових досліджень у цій 

сфері для використання в подальшій науковій роботі, при підготовці 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з права.  

 

Результати навчання: 

 

Знати:  
поняття  екологічного права, специфіку галузі екологічне право; 

сучасні джерела екологічного права, їх систематизацію; проблеми і 
перспективи вдосконалення екологічного законодавства України; поняття та 

головні складові механізму розвитку екологічного законодавства; 
екологічно-правову політику: поняття, види, місце у механізмі розвитку 
законодавства; проблеми гармонізації національного екологічного 

законодавства з міжнародним правом, гармонізації законодавства України з 
законодавством ЄС; поняття екологічно-правової реформи та актуальних 

проблем її реалізації в Україні. 
 

Вміти:  
розвивати наукові погляди на основні проблем  екологічного права та 

екологічного законодавства в Україні; обґрунтовувати доктринальні та 

практичні шляхи розвитку правотворчого та правозастосовного процесу в 
сфері захисту екології; орієнтуватися в системі екологічного законодавства 

України, вільно оперувати еколого-правовою термінологією та 
застосовувати її в процесі навчання та наукової діяльності; застосовувати 
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екологічне законодавство в його прямому зв’язку з відповідними законами 
та іншими нормативно-правовими актами при вирішенні конкретних питань 

у галузі екологічного права; давати наукову оцінку практичних рішень 
органів державної влади з питань застосування екологічного законодавства; 
аналізувати рішення органів влади з питань правової реформи в Україні у 

сфері екології. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором. 

Семестр: 4 

 

Мета дисципліни:  інтеграція, систематизація набутих знань під час 
вивчення курсу «Аграрне право» на бакалавраті та в магістратурі, а також 

під час вивчення теоретико-методологічних проблем галузевих і 
спеціальних юридичних наук та юридичних дисциплін, удосконалення 

знань аспірантів про фундаментальні засади розвитку наук аграрно-
правового циклу, формування у аспірантів теоретико-методологічної 

основи для майбутніх наукових досліджень та їх використання при 
написанні дисертації. 

 

Результати навчання: 

Знати:  

поняття аграрного права як галузі у системі національного права 
України, а також специфіку цієї галузі; зв’язок загальної теорії права з 

аграрним правом; проблеми визначення сучасних джерел аграрного права, їх 
систематизацію; основний зміст положень Конституції України, юридичний 
механізм їх реалізації у чинному законодавстві; проблеми і перспективи 

вдосконалення аграрного законодавства України; методологічні засади 
побудови аграрного сектору України, його складові; поняття законодавчого 

процесу, та його основних видів; актуальні проблеми організації 
законодавчого процесу в Україні; поняття та головні складові механізму 

розвитку законодавства; аграрно-правову політику: поняття, види, місце у 
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механізмі розвитку законодавства; актуальні проблеми розвитку 
законодавства України у його зв’язку з міжнародним правом; проблеми 

гармонізації національного аграрного законодавства з міжнародним правом, 
гармонізацію законодавства України з законодавством ЄС; поняття аграрно-
правової реформи та актуальних проблем її здійснення в Україні; теоретичні 

основи відповідальності та практику її реалізації в Україні. 
 

Вміти: 
розвивати наукові погляди на основні вивчення проблем аграрного 

законодавства в Україні; обґрунтовувати доктринальні та практичні шляхи 
розвитку правотворчого та правозастосовного процесу; орієнтуватися в 
системі аграрного законодавства України, вільно оперувати аграрно-

правовою термінологією та застосовувати її в процесі навчання та наукової 
діяльності; застосовувати аграрне законодавство в його прямому зв’язку з 

відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами при 
вирішенні конкретних питань у галузі аграрного права; давати науково-

експертну оцінку практичних рішень органів державної влади з питань 
застосування аграрного законодавства; аналізувати рішення органів влади з 

питань правової реформи в Україні. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 4 
 

Мета дисципліни:  інтеграція, систематизація набутих знань під час 
вивчення курсу «Земельне право» на бакалавраті та в магістратурі, а також 
під час вивчення теоретико-методологічних проблем галузевих і 

спеціальних юридичних наук та юридичних дисциплін, удосконалення 
знань аспірантів про фундаментальні засади розвитку наук земельного та 

природоресурсно-правового циклу, формування у аспірантів теоретико-
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методологічної основи для майбутніх наукових досліджень та їх 
використання при написанні дисертації.  

 

Результати навчання: 

Знати:  
предмет та методи земельного права України як галузі національного 

права; особливості суб’єктно-об’єктного складу земельно-правових відносин; 
доктрину сучасного земельного права, її роль та значення у процесі 

нормопроектування; основні фактори, що спричиняють динамічний розвиток 
земельного та природоресурсного права; основні правові механізми 

подолання кризових станів розвитку земельних відносин; особливостей та 
практичних наслідків взаємодії національного права та міжнародних 

стандартів земельно-правового регулювання; динаміку та тенденції розвитку 
земельно-правових відносин в умовах європейської міждержавної інтеграції; 

вплив міжнародних стандартів на земельний правопорядок України; 
особливості та практичні наслідки взаємодії інститутів екологічного та 

природоресурсного права на сучасному етапі; тенденції розвитку природо - 
ресурсних відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції. 

 

Вміти:  
орієнтуватися у теорії сучасного земельного та природоресурсного 

права, давати визначення понять основних категорій земельного права, 
розуміти їх сутність та вільно оперувати ними у процесі навчання та наукової 

діяльності;  характеризувати основоположні принципи та земельно-правові 
інститути;  опрацьовувати наукові та нормативні джерела з метою 

узагальнення знань у сфері земельного права, застосовувати набуті знання у 
правотворчій, правозастосовній, правореалізаційній діяльності; виконувати 

висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку роботу в галузі 
земельного права;  застосовувати набуті знання у правотворчій, 

правозастосовній, правореалізаційній діяльності на локальному, 
регіональному та національному рівнях. 
Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 
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Семестр: 3 
 

Мета дисципліни:  інтеграція, систематизація набутих знань під час 
вивчення курсів «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне 
право. Особлива частина», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче 

право», а також під час вивчення теоретико-методологічних проблем 
галузевих і спеціальних юридичних наук та юридичних дисциплін, 

удосконалення знань аспірантів про фундаментальні засади розвитку наук 
кримінально-правового циклу, формування в аспірантів теоретико-

методологічної основи для майбутніх наукових досліджень та їх 
використання при написанні дисертації. 

 

Результати навчання: 

Знати:  

– поняття кримінального права, кримінології та кримінально-
виконавчого права; підходи до вирішення актуальних проблем 

кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права; 
кримінально-правової політики України та принципи кримінального права; 
джерела, герменевтики та чинність кримінального закону; 

– проблеми регулювання кримінальної відповідальності, її меж та 
підстав; проблеми та види кримінально-правової кваліфікації; проблеми 

впровадження інституту кримінального проступку; правила кримінально-
правової кваліфікації; поняття, структура і відповідальність у співучасті у 

злочині; проблеми розширення інституту обставин, що виключають 
злочинність діяння; 

– філософські засади покарання, особливості його застосування в 
сучасній Україні та інших заходів кримінально-правового характеру; 

проблеми кримінально-правової охорони національної безпеки України в 
контексті зовнішніх загроз; проблеми кримінально-правової охорони прав та 

свобод особи в Україні; проблеми охорони права людини на недоторканність 
приватного життя; сучасні проблеми кримінально-правової протидії 
злочинам проти громадського порядку та громадської безпеки в Україні; 

проблеми протидії корупції в Україні; 
– стан сучасної кримінологічної науки; світоглядні основи розвитку 

сучасної кримінології; евристичну роль позитивізму і соціального 
натуралізму як методологічних принципів кримінології (порівняльний 

аналіз); методологічні основи доктрини в кримінології; проблеми визначення 
причин і умов, що породжують злочинність у світлі позитивістської і 

соціально-натуралістської доктрини в кримінології; проблеми визначення 
поняття «особи злочинця» у світлі позитивістської і соціально-

натуралістської доктрини в кримінології; концепцію протидії злочинності у 
світлі позитивістської і соціально-натуралістської доктрини в кримінології; 

– кримінально-виконавчу політику сучасної України; теоретико-
прикладні засади виправлення і ресоціалізації засуджених на сучасному етапі 
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розвитку кримінально-виконавчої системи України; теоретичні і практичні 
проблеми виконання окремих видів покарань. 

 
Вміти:  
розвивати наукові погляди на основі вивчення проблем кримінального 

права, кримінології та кримінально-виконавчого права; вільно орієнтуватися 
у кримінальному та кримінально-виконавчому законодавстві, а також 

прогнозувати перспективи його розвитку; застосовувати отримані знання для 
вирішення проблемних завдань з кримінального права, кримінології та 

кримінально-виконавчого права; обґрунтовувати доктринальні та практичні 
шляхи розвитку кримінального права, кримінології та кримінально-

виконавчого права; вільно оперувати відповідною термінологією та 
застосовувати її в процесі навчання та наукової діяльності; застосовувати 

нормативно-правові акти при вирішенні конкретних питань у відповідній 
сфері; виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну та 

дослідницьку роботу у сфері кримінального права, кримінології та 
кримінально-виконавчого права; розробляти практичні рекомендації з 

удосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства; 
давати науково-експертну оцінку практичних рішень органів державної 
влади з питань правозастосування у відповідній сфері; аналізувати рішення 

органів влади з питань правової реформи в Україні у відповідній сфері 
 

Методи викладання: лекції, практичні завдання, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, 

КРИМІНАЛІСТИКИ, СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 

вибором 
Семестр: 4 

 

Мета вивчення дисципліни: інтеграція, систематизація набутих 

знань під час вивчення курсів «Кримінальний процес України», 
«Криміналістика», «Судова експертиза», «Оперативно-розшукова 

діяльність», формування у аспірантів теоретико-методологічної основи для 
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майбутніх наукових досліджень та їх використання при написанні 
кандидатської дисертації. 

 

Результати навчання: 

Знати:  
поняття кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та 

оперативно-розшукової діяльності; підходи до вирішення актуальних 
проблем кримінального процесуального права України, криміналістики, 

судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; проблематику 
доказів і доказування у кримінальному провадженні; проблематику заходів 

забезпечення кримінального провадження; слідчих (розшукових) дій; основи 
кримінального процесу ФРН, Франції, США та Англії; 

криміналістичну методику; проблематику судової експертизи як форми 
використання спеціальних знань та її ролі у боротьбі зі злочинністю,  

елементи висновку експерта; підстави та порядкок проведення оперативно-
розшукової діяльності та окремих оперативно-розшукових заходів.  

 
Вміти:  

розвивати наукові погляди на основі вивчення проблем кримінального 

процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової 
діяльності; вільно орієнтуватися у законодавстві у сфері кримінального 

процесу, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності, а також 
прогнозувати перспективи його розвитку; застосовувати отримані знання для 

вирішення проблемних завдань у сфері кримінального процесу України, 
криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; 

обґрунтовувати доктринальні та практичні шляхи розвитку кримінального 
процесу; обґрунтовувати доктринальні та практичні шляхи розвитку 

криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності, 
вільно оперувати відповідною термінологією та застосовувати її в процесі 

навчання та наукової діяльності; застосовувати нормативно-правові акти при 
вирішенні конкретних питань у відповідній сфері; виконувати аналітичну, 
організаційну та дослідницьку роботу у сфері кримінального процесу 

України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової 
діяльності; розробляти практичні рекомендації з удосконалення 

законодавства у сфері кримінального процесу України, судової експертизи та 
оперативно-розшукової діяльності; давати науково-експертну оцінку 

практичних рішень органів державної влади з питань правозастосування у 
відповідній сфері; аналізувати рішення органів влади з питань правової 

реформи в Україні у відповідній сфері. 
 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні 

завдання, самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо.  
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Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СУДОУСТРОЮ,  

ПРОКУРАТУРИ, АДВОКАТУРИ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 3 

 

Мета дисципліни: інтеграція, систематизація набутих знань під час 
вивчення курсів «Судоустрій України», «Прокуратура України»,  

«Адвокатура України», а також під час вивчення теоретико-методологічних 
проблем галузевих і спеціальних юридичних наук та юридичних 

дисциплін, удосконалення знань аспірантів про фундаментальні засади 
розвитку наук кримінально-правового циклу, формування в аспірантів 
теоретико-методологічної основи для майбутніх наукових досліджень та їх 

використання при написанні  дисертації. 
  

Результати навчання: 

Знати:  
– поняття судового права України як галузі у системі національного 

права, а також специфіку цієї галузі; зв’язок загальної теорії права з судовим  
правом; проблеми визначення сучасного судового права, їх систематизація; 

основний зміст положень Конституції України про судову систему, 
прокуратуру та адвокатуру, юридичний механізм їх реалізації у чинному 

законодавстві; спеціальне законодавство у сфері судової влади, адвокатури та 
прокуратури, напрямки його вдосконалення та наближення до законодавства 
ЄС; визначення особливостей національного законодавства у сфері 

забезпечення прав людини при здійсненні правосуддя, незалежності судової 
влади від законодавчої та виконавчої;  

– функції і зміст діяльності прокуратури України; забезпечення 
незалежності прокурора та його підпорядкованість виключно закону, 

особливості здійснення процесуальної діяльності прокурором;  
– правозахисну діяльність адвокатури України, основні види 

адвокатської діяльності; адвокатське самоврядування, форми його 
здійснення; правила адвокатської етики та дисциплінарну відповідальність 

адвоката. 
 

Вміти:  
– розвивати наукові погляди на основі вивчення проблем спеціального  

законодавства; обґрунтовувати доктринальні та практичні шляхи розвитку 
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судоустрою, прокуратури та адвокатури; орієнтуватися в системі 
спеціального законодавства України, вільно оперувати правовою 

термінологією та застосовувати її в процесі навчання та наукової діяльності; 
застосовувати Конституцію України в її прямому зв’язку з відповідними 
законами та іншими нормативно-правовими актами при вирішенні 

конкретних питань у галузі судового права; давати наукову оцінку 
практичних рішень органів державної влади з питань застосування 

спеціального законодавства; аналізувати рішення органів влади з питань 
правової реформи в Україні. 

 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 

 

СУЧАСНА КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА І ПРОБЛЕМИ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 5 
 

Мета дисципліни: полягає у наданні аспірантам системи знань про 
сучасну конституційну доктрину та актуальні проблеми конституційного 

будівництва на сучасному етапі державотворення і правотворення в Україні, 
сприянні вихованню у аспірантів поваги до здобутків і цінностей 
конституціоналізму, Конституції як Основного Закону держави і суспільства, 

фундаментальних конституційно-правових інститутів; виявлення здатності 
аспірантів аналізувати концептуальні проблеми конституційного процесу та 

практики удосконалення конституційного законодавства. 
 

Результати навчання: 
 

Знати: 
- поняття конституційної доктрини та її місце в системі права;  

- поняття та сутність сучасного конституціоналізму; 
- теоретико-правові проблеми оновлення Конституції України; 

- конституційну реформу як головний напрям формування 
сучасного конституціоналізму; 
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- фундаментальні права людини, класифікацію прав і свобод 
людини і громадянина в Україні; 

- тенденції удосконалення конституційно-правового регулювання в 
сфері прав людини; 

- реформу виборчої системи, оптимальну виборчу систему для 

сучасної України; 
- основні підходи до поняття форми правління; 

- конституційно-правові форми народовладдя та взаємозв’язок 
форми правління з іншими елементами форми держави; 

- історичні етапи розвитку українського парламенту; 
- основні конституційні принципи організації і порядку діяльності 

парламенту України; 
- основні напрями удосконалення Конституції України. 

Вміти:  

- орієнтуватися у теоретичних поняттях, давати визначення понять 
основних категорій, розуміти їх сутність та вільно оперувати ними 

у процесі навчання та наукової діяльності; 
- опрацьовувати наукові та нормативні джерела з метою 

узагальнення знань, підготовки дисертації та інших наукових 
праць та виступів на конференціях, семінарах, круглих столах та 

інших наукових і науково-практичних заходах; 
- застосовувати набуті знання у правотворчій, правозастосовній, 

правореалізаційній діяльності. 

 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання , 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: іспит. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Статус: дисципліна професійної наукової підготовки за вільним 
вибором 

Семестр: 5 
 

Мета дисципліни: полягає у наданні аспірантам сучасної системи знань 
про актуальні проблеми політичної системи України та її еволюцію до 

демократії, розвиток сучасної української держави  в умовах 
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євроінтеграційних процесів та практичних навичок реформування системи 
державної влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі. 

 
Результати навчання: 

Знати: 

- поняття та сутність політичної системи, а також сучасної теорії 

політичних систем, їх еволюцію до демократії; 
-  поняття та зміст основних інститутів політичної системи; 

- особливості інститутів політичної системи; 
- конституційний лад та його складові: суспільний та державний; 

- основні підходи до поняття «держава», а також поняття сучасної 
української держави та перспективи її розвитку в умовах 

євроінтеграційних процесів; 
- поняття та зміст громадянського суспільства, проблеми щодо його 

формування і розвитку в Україні; 
- інститути громадянського суспільства та їх взаємодію з державою; 

- поняття «державна влада» та її складові; 
- особливості реформування системи державної влади та місцевого 

самоврядування на сучасному етапі.  

 
Вміти: 

- орієнтуватися у теорії сучасних політичних систем, давати 
визначення понять основних категорій, розуміти їх сутність та 

вільно оперувати ними у процесі навчання та наукової діяльності; 

- опрацьовувати наукові та нормативні джерела з метою 

узагальнення знань у сфері політичної модернізації, підготовки 
дисертації та інших наукових праць та виступів на конференціях, 

семінарах, круглих столах та інших наукових і науково-
практичних заходах; 

- застосовувати набуті знання у правотворчій, правозастосовній, 
правореалізаційній діяльності. 

 

Методи викладання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи оцінювання: бали за різні види робіт, зокрема практичні завдання, 

самостійну роботу, поточні контрольні роботи тощо. 

Мова викладання: українська. 

Форма контролю: залік. 
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2. Наукова складова 

 

1 рік дослідження. Вибір теми та визначення основних параметрів 

дисертаційного дослідження. Ознайомлення із законодавством та 

літературою з даної тематики. Визначення проблеми та завдань дослідження. 

Розробка плану дисертації. Виступ з обґрунтуванням теми дисертаційного 

дослідження на засіданні відділу і Вченої ради Інституту та її затвердження. 

Збір теоретичного матеріалу дослідження. Визначення методології та методів 

теоретичного дослідження. Підготовка проекту першого розділу дисертації, 

присвяченого осмисленню проблеми та стану її дослідження вітчизняною та 

зарубіжною наукою. Апробація наукових досліджень на наукових 

конференціях, семінарах. Підготовка наукових статей. 

2 рік дослідження. Вивчення наукової літератури за темою 

дослідження, визначення основних теоретичних понять. Компаративне 

дослідження та аналіз  вітчизняного та зарубіжного законодавства, пошук 

шляхів урегулювання наявних прогалин або колізій. Підготовка другого 

розділу дисертації та обговорення його на засіданні відділу. Апробація 

результатів наукового дослідження на наукових конференціях, семінарах, 

круглих столах. Підготовка та друк наукових статей у фахових виданнях.  

3 рік дослідження. Формування аспірантом автором власного підходу 

до теоретичного та практичного розв’язання проблем, що стосуються 

предмета дослідження. Підготовка третього розділу дисертації та 

обговорення його на засіданні відділу. Апробація результатів наукового 

дослідження на наукових конференція, семінарах та круглих столах. 

Підготовка та друк наукових статей у фахових виданнях. 

4 рік дослідження. Узгодження розділів дисертації, формування 

положень наукової новизни. Підготовка вступу і висновків дисертації. 

Підготовка тексту проекту дисертаційного роботи та автореферату. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження на наукових 
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конференціях. Впровадження результатів дослідження в практику. 

Проходження попереднього захисту дисертації. Доопрацювання та 

підготовка дисертації та автореферату до захисту. Підготовка документів до 

захисту. Захист дисертації. 

 


