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(дисципліна вільного вибору аспіранта) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета: інтеграція та 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 кандидатської дисертації. 

Завдання: 
- інтеграція і систематизація знань, набутих за роки 

навчання на   юридичному факультеті;  
- удосконалення знань аспірантів про загальні 

закономірності виникнення, розвитку та функціонування 
права і держави; 

- удосконалення і систематизація уявлень про 
методологію наукових досліджень; 

- формування в аспірантів  теоретико-

методологічної основи для майбутніх наукових досліджень;  
- формування вмінь використання 

систематизованих знань та теоретико-методологічних основ 
при написанні кандидатської дисертації;  

- систематизація теоретико-методологічної 
складової галузевих знань. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати:  
- як проаналізувати і систематизувати знання про основні поняття і 

категорії, які мають фундаментальне значення для всієї юриспруденції, а 
також теорії права, теорії держави тощо. 

 

вміти:  
- застосовувати ці поняття та категорії у ході проведення науково-

дослідної роботи,  підготовки дисертації, під час виступів на 
конференціях, круглих столах, для написання наукових робіт, а також у 

законотворчій практиці. 
 



Методи навчання: 
частково-пошуковий, або евристичний метод; 

дослідницький метод.  
 

Методичним забезпеченням курсу є лекції з даної дисципліни, підручники та 
навчальні посібники, монографії, статті у фахових виданнях, інтернет-ресурси, 
нормативні акти вітчизняного законодавства, що регулюють відносини в сфері 

наукової діяльності. 
 

Опис дисципліни:  
Дисципліна належить до циклу професійної підготовки та є дисципліною на 

вибір для вивчення аспірантами 2 року навчання протягом третього семестру 
загальною кількістю 30 годин (1 кредит), з них лекцій – 12 год, практичних 

занять – 8 год, самостійна робота – 10 год. Формою підсумкового контролю є –  
іспит. 

 
Критерії оцінювання аспіранта на практичних заняттях та модульних 

контрольних робіт: 
Контроль професійних знань аспірантів з дисципліни «Актуальні 

проблеми теорії держави і права» здійснюється за кредитно-модульною 

системою організації навчального процесу.  
Дисципліна вивчається протягом третього семестру та складається з 

одного змістовного модуля (ЗМ) – поточного контролю знань аспірантів. По 
завершенню ЗМ аспіранти здають усний іспит.  

Результат контролю знань оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Результати проміжного та підсумкового контролю відображаються в 

індивідуальному плані аспіранта. 
 

Підсумковий контроль  
• форми підсумкового контролю: іспит; 

• структура іспиту / заліку: у вигляді питань та відповіді; 
• критерії оцінювання: за шкалою ЄКТС і національною шкалою;  

• таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці 
за шкалою ЄКТС і за національною шкалою. 

 


