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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Сучасні напрями розвитку правової науки» 

розроблено згідно з вимогами до рекомендацій з організації самостійної 

роботи студентів (Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи студентів. – К.: МАУП, 20017. – 14 с.).Рекомендації містять перелік 

питань для самостійного вивчення, проблемні питання для обговорення, 

практичні завдання (теми рефератів) та список літератури,  

Оскільки необхідною вимогою освоєння курсу сучасних напрямів 

розвитку правової науки є розуміння ролі філософсько-правової рефлексії у 

становленні онтологічної, методологічної й аксіологічної складових 

соціогуманітарного знання, то методичні рекомендації з організації 

самостійної роботи студентів мають на меті сприяти застосуванню форм та 

прийомів філософсько-правової рефлексії щодо різноманітних виявів буття 

права різних галузей у соціальних відносинах, інститутах та процесах 

економічної, політичної, духовної сфер суспільства.  

Метою самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасні напрями 

розвитку правової науки» є засвоєння та практичне опрацювання уявлень і 

базових понять філософсько-правової рефлексії, вміння розрізняти й 

співставляти ключові категорії, виявляти їх методологічне навантаження, 

націленість на конкретно-наукові дослідження правової реальності та 

юридичної практики.  

Завданнями самостійної роботи є:  

- закріплення і систематизація предметної сфери філософсько-правових 

досліджень, усвідомлення взаємодії філософсько-правової рефлексії з 

комплексом гуманітарних, соціально-економічних та загальноюридичних 

дисциплін;  

- формування навичок самостійної орієнтації у концепціях та поняттях 

сучасного  права, використання філософсько-правового аналізу правових 

явищ філософсько-правовими методами у практичній діяльності з огляду на 
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контекст найвпливовіших сучасних методологій, їх застосування при 

розв’язанні юридично значимих життєвих ситуацій. 

У процесі самостійної підготовки до семінарських занять студенти 

повинні застосовувати вміння сутнісного аналізу винесених для розгляду 

питань на підставі опрацювання відповідних навчальних джерел і текстів. До 

кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної 

роботи і самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є 

обов'язковою.  

З метою з’ясування специфіки філософсько-правової рефлексії на 

підставі опрацювання основної літератури (навчальні посібники) та вивчення 

першоджерел, адекватно представлених в україно- і російськомовних 

виданнях, практикується обговорення ключових питань курсу (питання для 

дискусії). 

Вивчення значущих та складних питань передбачає підготовку 

студентами рефератів за темами, які додаються. Написання реферату 

необхідно починати з ретельно продуманого вступу, де визначаються мета 

дослідження, практичне й теоретичне значення теми, із максимально 

можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також 

методи дослідження. В основній частині викладається зміст проблеми, 

наслідком дослідження якої може бути застосування різноманітних форм та 

прийомів філософсько-правової рефлексії, а також пропозиції щодо 

оптимізації кримінального законодавства. У такому разі необхідно всебічно 

обґрунтувати прийняте рішення. Робота повинна завершуватись 

аргументованими висновками. Найбільш ґрунтовні реферати заслуховуються 

на семінарських заняттях, а також використовуються у проведенні 

студентських наукових конференцій. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни "Сучасні напрями розвитку 

правової науки": 

Оцінка "відмінно" (5) виставляється у випадку, коли студент 

продемонстрував цілісне і повне розуміння навчального матеріалу, його 
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зв'язок із попереднім матеріалом; знання існуючих у філософсько-правовій 

науці підходів до аналізу природи, походження й призначення права, 

розуміння й уміння застосовувати систему філософсько-правових методів до 

аналізу правової дійсності, виділяти онтологічний, антропологічний, 

аксіологічний, герменевтичний та інституціональний аспекти аналізу 

правової реальності; вміння вірно застосовувати наукову термінологію, 

використовувати отримані знання в майбутній практичній діяльності, 

відповідь є чіткою, вичерпною й аргументованою. 

Оцінка "добре" (4) виставляється у випадку, коли студент у цілому 

орієнтується в існуючих у філософсько-правовій науці підходах до аналізу 

природи, походження й призначення права, але відповідь є недостатньо 

повною й аргументованою; студент у цілому демонструє уміння 

застосовувати систему філософсько-правових методів до аналізу правової 

дійсності, виділяти онтологічний, антропологічний, аксіологічний, 

герменевтичний та інституціональний аспекти аналізу правової реальності; 

використовує наукову термінологію, розуміється щодо застосовування 

отриманих знань у практичній діяльності. 

Оцінка "задовільно" (3) виставляється у випадку, коли студент неповно 

володіє матеріалом, у знаннях існують прогалини, але в загальному контексті 

студент орієнтується в питаннях генезису, сутності й призначення права, 

може встановлювати зв'язки між різними аспектами аналізу права у 

філософсько-правовому аналізі, має розуміння щодо застосовування 

отриманих знань у практичній діяльності. 

Оцінка "незадовільно" (2) виставляється у випадку, коли відповідь 

студента на поставлене питання є повністю невірною, студент не володіє 

навчальним матеріалом, не розуміється на проблемах філософії права, не 

вміє застосовувати отримані знання у практичній діяльності. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни «Сучасні напрями розвитку правової науки» 
№ 

пп 
Назва змістового модуля і теми 

 
 
1. 

 
Змістовий модуль І. Предмет, методи і завдання сучасних напрямів 

розвитку правової науки  
 
Предмет сучасних напрямів розвитку  правової науки 

 
2. 

 
Правова доктрина: філософсько-правовий підхід 

 
3. 

 
Методологія сучасного правознавства 

 
 
 
4. 

 
Змістовий модуль ІІ. Публічно-правова доктрина України 
 
Конституційно-правова доктрина України 

 
5. 

 
Адміністративно-правова доктрина України  

 
6. 

 
Доктринальні проблеми фінансового та інформаційного права України 

 
7. 

 
Міжнародно-правова доктрина України 

 
 
 
8. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Доктрина приватного та інших галузей права 
 
Основні напрями розвитку цивілістичної доктрини України 

 
9. 

 
Доктрина екологічного права України 

 
10. 

Доктрина господарського права України 

 
11 

Доктрина земельного та аграрного права України 

12 Доктрина кримінального права України 
13 Сучасний стан та розвиток криміналістики в Україні 
  

Разом годин:  120 год. 
 

 

Форми контролю: усне опитування; контрольні роботи; перевірка 

конспектів; перевірка завдань для самостійної роботи; тестування; реферат.  
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ “СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ПРАВОВОЇ НАУКИ” 

Змістовий модуль I. Предмет, методи і завдання сучасних напрямів 

правової науки 

Тема 1. Предмет сучасних напрямів розвитку правової науки 

Предмет сучасних напрямів розвитку правої науки охоплює світ права 

в його універсальній цілісності, внутрішню сутність та зовнішні форми 

виявлення права (правові явища).Сучасні напрями розвитку правової науки в 

системі правознавства. Філософсько-правові засади правознавства. 

Становлення та розвиток Національної академії правових наук України як 

вищої галузевої наукової установи. Роль юридичного журналу  «Право 

України» у розвитку юридичної науки. 

           Доктринальні інтерпретації верховенства права в Україні. 

Розвиток парадигми праворозуміння. Становлення і розвиток доктрини прав 

людини в Україні за роки незалежності. 

           Громадянське суспільство: доктрина та вітчизняна практика. 

Концепція правової держави і верховенства права. Доктринальна модель 

побудови федеративної держави: українська ретроспектива і сучасність. 

Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої 

юрисдикції. Національна доктрина джерел права, юридичної техніки та 

дотримання правового порядку в Україні. 

           Теоретичні проблеми історико-правової думки. Проблемні 

питання українського державотворення у ХХ ст. , за часів української 

революції (1917 – 1921 рр.). Історія ухвалення Конституції України 1996 

року. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Що вивчає навчальна дисципліна ,,Сучасні напрями розвитку 

правової науки”? 
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2. Якароль Національної академії правових наук України у розвитку 

правової науки? 

3. Яка роль юридичного журналу«Право України» у розвитку 

юридичної науки?  

4. Розкрити  становлення і розвиток доктрини прав людини в 

Україні за роки незалежності. 

5.  Розкрити національну доктрину джерел права України. 

6. Охарактеризувати історію ухвалення Конституції України 1996 

року. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1. Предмет сучасних напрямів розвитку правової науки. 

2. Становлення і розвиток доктрини прав людини в Україні за роки 

незалежності. 

3. Теоретичні проблеми історико-правової думки часів 

незалежності. 

 
Література: 1 - 4, 5, 6, 19, 21, 25, 26, 35, 36 - 40, 46, 47, 12, 22, 30, 70-

77. 
 

 

Тема 2. Правова доктрина: філософсько-правовий підхід 

Філософсько-правовий та юснатуралістичні підходи у правовій 

доктрині сучасної України. Проблеми соціалізації права та соціологізації 

юриспруденції. Економічна детермінанта в правовій доктрині: теоретичний 

економіко-правовий аналіз.    

Загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія держави і права. 

Методологія порівняльних досліджень в Україні: філософсько-правовий 

аспект.  

Правова система України на правовій карті світу. Розвиток правової 

науки в інформаційній сфері: системні проблеми і пріоритети.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Розкрити філософсько-правовий та юснатуралістичні підходи у 

правовій доктрині сучасної України.  

2. Проаналізувати проблеми соціалізації права та соціологізації 

юриспруденції.  

3. Розкрити економічну детермінанту в правовій доктрині: 

теоретичний економіко-правовий аналіз.    

4. Охарактеризувати загальнотеоретична юриспруденцію як 

сучасна теорія держави і права.  

5. Охарактеризувати методологію порівняльних досліджень в 

Україні: філософсько-правовий аспект.  

6. Розкрити становлення  правової системи України на правовій 

карті світу.  

7. Показати розвиток правової науки в інформаційній сфері: 

системні проблеми і пріоритети.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1. Правова доктрина України: філософсько-правові засади. 

2. Становлення павової системи України: доктринальний підхід. 

3. Проблеми соціалізації права та соціологізації юриспруденції.  

 Література: 2,3, 4, 25, 26, 39, 40, 46;  19, 21, 22, 28, 30, 70-77,96. 

 

Тема 3. Методологія сучасного правознавства 

Загальнофілософські питання наукової методології та методів 

наукового пізнання. Функції методології. Методологія юридичної науки та її 

роль у пізнанні державно-правових явищ. Єдність предмету і методу 

філософсько-правової теорії. Сутність методології права та її рівні. 

Структура методології юридичних досліджень.  Методологія пізнання права і 

методологія юридичної практики (правотворчість та правозастосування). 
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Лібертарний (лібертарно-юридичний) метод філософсько-правового 

пізнання.  

Основні філософські підходи до вивчення держави і права. 

Методологічні принципи історизму, всебічності і комплексності, Логічні 

прийоми. Методи наукового пізнання та їх класифікація (загальнонаукові, 

частково-наукові, спеціально-наукові та спеціально-юридичні). Методологія 

юридичної науки і методологія юридичної практики: їх співвідношення.   

Правовий суб’єктивізм, правовий об’єктивізм та інтерсуб’єктивізм як 

способи обгрунтування права. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Розкрити загальнофілософські питання наукової методології та 

методів наукового пізнання.  

2. Охарактеризувати функції методології юридичних досліджень.  

3. Розкрити єдність предмету і методу філософсько-правової теорії.  

4. Охарактеризувати сутність методології права та її рівні.  

5. Розкрити структуру  методології юридичних досліджень.  

6. Розкрити лібертарний (лібертарно-юридичний) метод 

філософсько-правового пізнання.  

7. Охарактеризувати основні філософські підходи до вивчення 

держави і права.  

8. Розкрити методологічні принципи історизму, всебічності і 

комплексності, систему логічних  прийомів. 

9. Охарактеризувати методологію юридичної науки і методологію 

юридичної практики: їх співвідношення.   

10. Розкрити правовий суб’єктивізм, правовий об’єктивізм та 

інтерсуб’єктивізм як способи обгрунтування права. 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1.Методологія юридичної науки та її роль у пізнанні державно-

правових явищ.  
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2.Методологія  пізнання права і методологія  юридичної практики 

(правотворчість та правозастосування).  

3. Методи наукового пізнання та їх класифікація (загальнонаукові, 

частково-наукові, спеціально-наукові та спеціально-юридичні).  

 

Література: 2 - 6, 25, 38, 39, 40, 46, 47, 12, 21, 29, 30, 70-77,92-94,96-
97,131-133. 

 

Змістовий модуль II. Публічно-правовадоктрина України 

 

Тема 4. Конституційно-правова доктрина України 

Сучасна конституційно-правова доктрина України. Теоретико-

методологічні основи системи та структури конституційного права України. 

Принцип соціальної держави: окремі питання конституційно-правової 

доктрини та практики на сучасному етапі.  

Сутність конституціалізму, конституційна доктрина та головні 

доктринальні підходи до визначення конституційного ладу. Конституційне 

закріплення форм правління: історичний досвід і сучасність. Доктрина 

компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Розкрити теоретико-методологічні основи системи та структури 

конституційного права України.  

2.Охарактеризувати принцип соціальної держави в Україні.  

3Розкрити  окремі питання конституційно-правової доктрини та 

практики на сучасному етапі розвитку української держави.  

4.Охарактеризувати сутність конституціалізму.  

5.Розкрити конституційне закріплення форм правління в Україні: 

історичний досвід і сучасність. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1.Сучасна конституційно-правова доктрину України. 
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2.Характер конституційної доктрини та головні доктринальні підходи 

до визначення конституційного ладу в Україні. 

3.Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: 

повнота і дієвість.  

 

Література: 5 - 8, 10 - 14, 18, 20, 22 - 27, 31, 33, 39 - 43, 46,48, 84, 95-97, 

138,149.  

Тема 5. Адміністративно-правова доктрина України 

Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія 

дослідження (адміністративних) правовідносин. Деякі проблеми соціального 

призначення адміністративного права України. Загальні положення концепції 

зовнішньої та внутрішньої політики України.  

Розвиток законодавства України про вищу освіту. Проблеми 

запровадження міжнародно-правових стандартів адміністративної діяльності 

й адміністративного судочинства. Доктрина контролю та нагляду у сфері 

організаційно-управлінських відносин. Режимне регулювання – формуючий 

сегмент доктрини адміністративного права. 

Теоретико-правові засади адміністративного судочинства: проблеми і 

перспективи. Доктрина адміністративної юрисдикції в теорії та практиці 

реалізації владних повноважень. Альтернативні (позасудові) способи 

розв’язання спорів як ефективний засіб захисту прав та інтересів громадян та 

юридичних осіб. Поняття, зміст та основні напрями сучасної 

адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

 

     1.Розкрити деякі проблеми соціального призначення 

адміністративного права України.  

2.Охарактеризувати загальні положення концепції зовнішньої та 

внутрішньої політики України.  
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3.Охарактеризувати проблеми запровадження міжнародно-правових 

стандартів адміністративної діяльності й адміністративного судочинства в 

Україні. 

4.Розкрити доктрину контролю та нагляду у сфері організаційно-

управлінських відносин в Україні.  

5.Охарактеризувати режимне регулювання як формуючий сегмент 

доктрини адміністративного права. 

6.Розкрити теоретико-правові засади адміністративного судочинства: 

проблеми і перспективи.  

7.Охарактеризувати доктрину адміністративної юрисдикції в теорії та 

практиці реалізації владних повноважень.  

8.Охарактеризувати альтернативні (позасудові) способи розв’язання 

спорів як ефективний засіб захисту прав та інтересів громадян та юридичних 

осіб.  

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1.Наука адміністративного права України: поняття, предмет, 

методологія дослідження (адміністративних) правовідносин.  

2.Розвиток законодавства України про вищу освіту.  

          3.Поняття, зміст та основні напрями сучасної адміністративної 

діяльності органів внутрішніх справ України.  

 

Література: 3 - 6, 16, 18, 25, 31, 39, 40, 46,9, 15, 21, 30,92-98. 
 

 

Тема 6. Доктринальні проблеми фінансового та інформаційного 

права 

Доктрина фінансового права та фінансового законодавства у сучасний 

період. Доктринальні проблеми формування системи фінансового права. 

Сучасна система джерел фінансового права. Доктринальні аспекти 

публічного фінансового контролю.  
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Теоретичні проблеми бюджетних доходів. Методологічні питання 

податкової доктрини України. Доктринальні проблеми податкового процесу. 

Доктринальні питання банківського права України.  

Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в 

інформаційній сфері України. Концептуальні основи кодифікації 

інформаційного законодавства України. Правові основи розвитку 

інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки. Правові 

проблеми протидії новітнім викликам, загрозам і правопорушенням в 

інформаційній сфері. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Охарактеризувати доктринальні проблеми формування системи 

фінансового права України.  

2.Охарактеризувати сучасну систему джерел фінансового права 

України. 

3.Розкрити доктринальні аспекти публічного фінансового контролю.  

4.Охарактеризувати теоретичні проблеми бюджетних доходів в 

Україні.  

5.Охарактеризувати доктринальні проблеми податкового процесу 

України. 

6.Розкрити доктринальні питання банківського права України.  

7.Охарактеризувати проблеми системного впорядкування суспільних 

відносин в інформаційній сфері України.  

8.Розкрити концептуальні основи кодифікації інформаційного 

законодавства України.  

9.Охарактеризувати правові проблеми протидії новітнім викликам, 

загрозам і правопорушенням в інформаційній сфері. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 
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     1.Характер доктрини фінансового права та фінансового 

законодавства у сучасний період. 

     2. Методологічні питання податкової доктрини України.  

     3.Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення 

інформаційної безпеки в Україні.  

 

Література: 3 - 6, 16, 18, 25, 31, 39, 40, 46 1,4, 7 – 8, 13, 17, 24, 25, 92-
98, 149.  

 

 

Тема 7. Міжнародно-правова доктрина України 

Українська доктрина співвідношення міжнародного і національного 

права. Наука міжнародного права в Україні.   

Міжнародно-правова доктрина України щодо членства у міжнародних 

союзах. Європейський суд з прав людини: нові виклики і перспективи.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Охарактеризувати українську доктрину співвідношення 

міжнародного і національного права.  

2.Розкрити науку  міжнародного права в Україні.   

3.Розкрити нові виклики і перспективи в діяльності Європейського  

суду з прав людини.  

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1. Міжнародно-правова доктрина України. 

2. Міжнародно-правова доктрина України щодо членства у 

міжнародних союзах.  

Література: 2, 3, 4, 16, 19, 25, 26, 32, 39, 40, 46, 48,5, 19, 21 – 23, 27 – 

30, 91-99. 

 

 

Змістовний модуль ІІІ. Доктрина приватного та інших галузей 

права 
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Тема 8. Основні напрями розвитку цивілістичної доктрини 

України 

Розвиток цивільного законодавства України і науки цивільного права. 

Історичні етапи розвитку доктрини цивільного права. Основні наукові школи 

цивільного (приватного) права в Україні: Київська школа, Харківська школа, 

Одеська наукова школа, Західноукраїнська школа приватного права.   

Основні напрями розвитку цивілістичної доктрини України. 

Загальнотеоретичні засади цивілістичної доктрини. Учення про суб’єкти 

цивільного права. Вчення про речові права. Вчення про делікти. Вчення про 

цивільно-правову відповідальність і захист цивільних прав. Право 

інтелектуальної власності і цивілістична доктрина. Особисті немайнові права 

в доктрині цивільного права. Спадкове право і цивілістична доктрина.   

Сучасна доктрина приватного права України. Розвиток доктрини 

корпоративного права. Вчення про цінні папери. Розвиток сімейно-правової 

доктрини. Розвиток доктрини житлового права. Доктрина міжнародного 

приватного права в сучасній Україні. 

Розвиток доктрини цивільного процесуального права. Становлення та 

розвиток науки цивільного процесуального права. Вчення про предмет 

цивільного процесуального права. Судова юрисдикція як наукова проблема. 

Альтернативне вирішення спорів у сучасній процесуальній доктрині.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Охарактеризувати розвиток цивільного законодавства України і 

науки цивільного права.   

2.Охарактеризувати основні напрями розвитку цивілістичної доктрини 

України.  

3.Розкрити загальнотеоретичні засади цивілістичної доктрини. Учення 

про суб’єкти цивільного права.  

4.Охарактеризувати вчення про речові права.  

5.Розкрити вчення про делікти. 
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6.Охарактеризувати вчення про цивільно-правову відповідальність і 

захист цивільних прав.  

7.Розкрити право інтелектуальної власності і цивілістичну доктрину.  

8.Розкрити особисті немайнові права в доктрині цивільного права.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1.Історичні етапи розвитку доктрини цивільного права.  

 2.Основні наукові школи цивільного (приватного) права в  Україні: 

Київська школа, Харківська школа, Одеська наукова школа,  

Західноукраїнська школа приватного права. 

3.Спадкове право і цивілістична доктрина України. 

 

Література: 1, 4, 21, 24, 29, 30, 36, 39, 40, 46, 47, 49, 7, 9, 13, 15, 24 – 

26, 28, 91-99. 

 

Тема 9. Доктрина екологічного права України 

Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень 

еколого-правових проблем у ХХ ст. Витоки науки про використання та 

охорону природних ресурсів. Генеза науки про земельне право (1920-1970 

рр.). Генеза науки про водне право. Генеза науки про лісове та надрове 

(гірниче) право. Проблеми кодифікації законодавства про охорону довкілля в 

наукових працях вчених-правознавців.  

Еволюція наукових доктрин екологічного права. Десять тез до питання 

про доктрину природоресурсного права: теорія, методологія та завдання 

науки. Інкорпорація як важлива форма систематизації екологічного 

законодавства. Доктринальні підходи до компенсації шкоди за екологічним 

законодавством України. Правове забезпечення розвитку екологічного 

підприємництва у контексті доктрини господарського та екологічного права. 

Роль доктрини екологічного права в започаткуванні і розвитку ядерно-
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правових досліджень в Україні. Наукова доктрина договірного екологічного 

права України.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Розкрити витоки науки про використання та охорону природних 

ресурсів. 

2.Охарактеризувати генезу науки про земельне право (1920-1970 рр.). 

3.Охарактеризувати генезу науки про водне право. 

4.Розкрити генезу науки про лісове та надрове (гірниче) право. 

5.Охарактеризувати проблему кодифікації законодавства про охорону 

довкілля в наукових працях вчених-правознавців.  

6.Охарактеризувати десять тез до питання про доктрину 

природоресурсного права: теорія, методологія та завдання науки.  

7.Охарактеризувати інкорпораціяю як важливу форму систематизації 

екологічного законодавства.  

8.Розкрити доктринальні підходи до компенсації шкоди за екологічним 

законодавством України.  

9.Розкрити роль доктрини екологічного права в започаткуванні і 

розвитку ядерно-правових досліджень в Україні.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1.Доктрина науки екологічного права України у ХХ ст. 

2.Еволюція наукових доктрин екологічного права. 

3.Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва у 

контексті доктрини господарського та екологічного права.  

4.Наукова доктрина договірного екологічного права України.  

 

Література: 2, 9, 16, 25, 26, 32, 39, 40, 46,21 - 23, 28 – 30, 89-103. 

 

Тема 10. Доктрина господарського права України 



 19 

Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ 

століть. Сучасне господарське право: у пошуках стратегічної моделі. 

Господарсько-правова відповідальність: сутність галузевого підходу та 

перспективи поглиблення наукових досліджень. Господарсько-правові 

засоби забезпечення розвитку відносин публічно-приватного партнерства. 

Розвиток господарсько-правового напряму у законодавстві та науці 

зарубіжних країн. Правовий режим майна суб’єктів господарювання та 

публічно-правових утворень. Пріоритети та перспективи систематизації 

господарського законодавства. Економічна політика держави як чинник 

забезпечення правового господарського порядку. Сучасний стан та 

перспективи розвитку господарського договірного права. Інноваційне 

законодавство України: сучасний стан та перспективи удосконалення.    

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Охарактеризувати сучасне господарське право: у пошуках 

стратегічної моделі.  

 2.Розкрити характер господарсько-правової відповідальності: сутність 

галузевого підходу та перспективи поглиблення наукових досліджень.  

3.Розкрити господарсько-правові засоби забезпечення розвитку 

відносин публічно-приватного партнерства.  

4.Охарактеризувати розвиток господарсько-правового напряму у 

законодавстві та науці зарубіжних країн.  

 5.Охарактеризувати правовий режим майна суб’єктів господарювання 

та  публічно-правових утворень.  

6.Розкрити пріоритети та перспективи систематизації господарського 

законодавства.  

7.Розкрити сучасний стан та перспективи розвитку господарського 

договірного права.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 
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1.Інноваційне законодавство України: сучасний стан та перспективи 

удосконалення.   

2.Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ 

століть.  

3.Економічна політика держави як чинник забезпечення правового 

господарського порядку.  

Література: 1- 4, 7, 19, 25, 26, 35, 39, 40, 46, 48, 49, 50,21 - 23, 28 – 30, 

78-103. 

 

Тема 11. Доктрина земельного та аграрного права України 

Становлення та розвиток доктрини земельного права України в ХХ-

ХХІ ст. Земельне право України: методологія, теорія та перспективи 

розвитку. Доктрина права власності на землю в Україні: цивільно-правові 

свободи та земельно-правові імперативи. Формування регульованого ринку 

земель сільськогосподарського призначення в Україні: правова доктрина. 

Доктринальні проблеми сучасного аграрного права.  

Доктрина космічного права. Стан і перспективи розвитку доктрини 

космічного права в Україні. Доктрина космічного права та основні тенденції 

її розвитку.   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Розкрити становлення та розвиток доктрини земельного права 

України в ХХ-ХХІ ст.  

2.Охарактеризувати земельне право України: методологія, теорія та 

перспективи розвитку.  

3.Розкрити формування регульованого ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні: правова доктрина.  

4.Охарактеризувати доктринальні проблеми сучасного аграрного права.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 



 21 

1.Доктрина права власності на землю в Україні: цивільно-правові 

свободи та земельно-правові імперативи.  

2.Стан і перспективи розвитку доктрини космічного права в Україні. 

Література: 1- 5, 9, 13, 15, 21, 24, 29, 30, 34, 36, 39, 40, 46, 47, 49, 77-

103. 

 

Тема 12. Доктрина кримінального права України 

Методологічні проблеми кримінально-правових досліджень в Україні. 

Наукові основи кримінально-правової політики. Методологічні проблеми 

джерел кримінального права. Теоретичні проблеми вчення про злочин та 

склад злочину. Методологічні проблеми вчення про кримінальну 

відповідальність та покарання. Методологічні питання Особливої частини 

кримінального права. Наукове осмислення правової доктрини та 

кримінального законодавства зарубіжних держав. 

       Концептуальні засади розвитку кримінологічної науки в Україні. 

Кримінологічна доктрина у кримінальному праві. Стратегія протидії 

злочинності. Покарання в системі протидії злочинності. 

      Судове право. Судова реформа в Україні: ретроспектива і 

перспектива. Формування судової системи незалежної України. Ефективність 

судової системи як стандарт функціонування судової влади. 

       Кримінально-виконавче право. Процесуальні аспекти доктрини 

кримінально-виконавчого права. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Описати наукові основи кримінально-правової політики в Україні.  

2.Розкрити методологічні проблеми джерел кримінального права.  

3.Охарактеризувати теоретичні проблеми вчення про злочин та склад 

злочину. 

4.Охарактеризувати методологічні проблеми вчення про кримінальну 

відповідальність та покарання.  
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5.Розкрити методологічні питання Особливої частини кримінального 

права.  

6.Охарактеризувати концептуальні засади розвитку кримінологічної 

науки в Україні.  

7.Охарактеризувати кримінологічну доктрину у кримінальному праві. 

8.Розкрити стратегія протидії злочинності.  

9.Охарактеризувати покарання в системі протидії злочинності. 

10.Охарактеризувати судове право в Україні. 

11.Розкрити судова реформа в Україні: ретроспектива і перспектива. 

12.Охарактеризувати формування судової системи незалежної України. 

13.Охарактеризувати ефективність судової системи як стандарт 

функціонування судової влади. 

 14.Розкрити процесуальні аспекти доктрини кримінально-виконавчого 

 права. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

1.Методологічні проблеми кримінально-правових досліджень в 

Україні.  

2.Наукове осмислення правової доктрини та кримінального 

законодавства зарубіжних держав. 

3.Кримінально-виконавче право в Україні. 

Література:15-20,24-33, 64-77,93-103. 

 

Тема 13. Сучасний стан та розвиток криміналістики в Україні 

 

           Загальнотеоретичні проблеми криміналістики. Проблеми 

криміналістичної техніки та інформаційне забезпечення практики протидії 

злочинності. Організаційно-тактичні засади протидії злочинності. Проблеми 

формування та реалізації окремих криміналістичних методик. 
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           Теоретико-методологічні засади судової експертизи. Загальна 

характеристика судової експертизи в сучасних умовах. Роль пізнання в 

судово-експертній діяльності. 

           Роль юридичної психології в системі кримінально-правових 

наук. Сучасні тенденції юридичної психології та її галузей (правової, судової, 

кримінальної, пенітенціарної). Зв'язок з іншими науками. Психологічні 

основи процесуальної діяльності. Психологія слідчої та судової діяльності. 

Проблеми становлення та розвитку кримінальної та пенітенціарної 

психології.  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1.Охарактеризувати концептуальні засади розвитку кримінологічної 

науки в Україні.  

2.Розкрити стратегія протидії злочинності.  

3.Охарактеризувати покарання в системі протидії злочинності. 

4.Охарактеризувати судове право в Україні. 

5.Охарактеризувати формування судової системи незалежної України. 

6.Охарактеризувати ефективність судової системи як стандарт 

функціонування судової влади. 

7.Розкрити процесуальні аспекти доктрини кримінально-виконавчого 

права. 

8.Розкрити загальнотеоретичні проблеми криміналістики.  

9.Розкрити проблеми криміналістичної техніки та інформаційне 

забезпечення практики протидії злочинності.  

10.Охарактеризувати організаційно-тактичні засади протидії 

злочинності.  

11.Охарактеризувати проблеми формування та реалізації окремих 

криміналістичних методик. 

12.Розкрити теоретико-методологічні засади судової експертизи.  

13.Загальна характеристика судової експертизи в сучасних умовах. 

Роль пізнання в судово-експертній діяльності. 
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14.Розкрити сучасні тенденції юридичної психології та її галузей 

(правової, судової, кримінальної, пенітенціарної), зв'язок з іншими науками.  

15.Розкрити психологічні основи процесуальної діяльності.  

16.Розкрити проблеми становлення та розвитку кримінальної та 

пенітенціарної психології.    

 
 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 

 

1.Кримінологічна доктрина у кримінальному праві. 

2.Кримінально-виконавче право в Україні. 

3.Роль юридичної психології в системі кримінально-правових наук.  

4.Психологія слідчої та судової діяльності.  

5.Судова реформа в Україні: ретроспектива і перспектива. 

 

Література: 15-20,24-33, 64-77,93-103. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ: 
1. Предмет сучасних напрямів розвитку правової науки.. 

2. Філософсько-правові засади правової доктрини. 

3. Методологія сучасного правознавства.  

4. Конституційно-правова доктрина України. 

5. Доктринальні інтерпретації верховенства права в Україні.     

6.  Становлення і розвиток доктрини прав людини в Україні за роки 

незалежності. 

7. Адміністративно-правова доктрина України. 

8. Доктринальні проблеми фінансового права України. 

9. Правова доктрина інформаційного права України. 

10. Міжнародно-правова доктрина України. 

11.  Основні напрями розвитку цивілістичної доктрини України. 

12. Доктрина екологічного права України. 
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13. Доктрина господарського права України. 

14. Доктрина земельного права України. 

15. Доктрина аграрного  права України. 

16. Доктрина кримінального права України. 

17. Сучасний стан та розвиток криміналістики в Україні. 

18. Громадянське суспільство: доктрина та вітчизняна практика. 

19.  Концепція правової держави і верховенства права в Україні. 

20. Національна доктрина джерел права, юридичної техніки та 

дотримання правового порядку в Україні. 

21. Проблемні питання українського державотворення у ХХ ст. 

22.  Теоретичні проблеми історико-правової думки за часів 

української революції (1917 – 1921 рр.). 

23.   Доктринальна модель побудови федеративної держави: 

українська ретроспектива і сучасність. 

24.   Історія ухвалення Конституції України 1996 року. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

11. Обґрунтувати предмет сучасних напрямі  розвитку правової 

науки. 

12. Розкрити філософсько-правові засади правової доктрини. 

13. Розкрити основні етапи становлення та розвитку Національної 

академії правових наук України як вищої галузевої наукової установи. 

14. Обґрунтувати місце і роль  юридичного журналу  «Право 

України» у розвитку юридичної науки. 

15. Проаналізувати  доктринальні інтерпретації верховенства права в 

Україні. 

16. Проаналізувати розвиток парадигми праворозуміння 

17. Розкрити становлення і розвиток доктрини прав людини в 

Україні за роки незалежності. 

18. Розкрити  доктрину та вітчизняну практику становлення 
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громадянського суспільства в Україні. 

19. Розкрити концепцію правової держави і верховенства права в 

Україні. 

20. Охарактеризувати стан юридичної техніки в Україні. 

21. Розкрити систему дотримання правового порядку в Україні. 

22. Охарактеризувати доктринальна модель побудови федеративної 

держави: українська ретроспектива і сучасність. 

23. Проаналізувати забезпечення єдності судової практики в умовах 

існування спеціалізованої юрисдикції.  

24. Розкрити національна доктрина джерел права в Україні. 

25. Висвітлити    теоретичні проблеми історико-правової думки в 

Україні. 

26. Розкрити  проблемні питання українського державотворення у 

ХХ ст.  

27. Проаналізувати теоретичні проблеми історико-правової думки за 

часів української революції (1917 – 1921 рр.). 

28. Розкрити історія ухвалення Конституції України 1996 року. 

29. Розкрити філософсько-правовий та юснатуралістичні підходи у 

правовій доктрині сучасної України.  

30. Проаналізувати проблеми соціалізації права та соціологізації 

юриспруденції.  

31. Розкрити економічну детермінанту в правовій доктрині: 

теоретичний економіко-правовий аналіз.    

32. Охарактеризувати загальнотеоретична юриспруденцію як сучасна 

теорія держави і права.  

33. Охарактеризувати методологію порівняльних досліджень в 

Україні: філософсько-правовий аспект.  

34. Розкрити становлення  правової системи України на правовій 

карті світу.  
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35. Показати розвиток правової науки в інформаційній сфері: 

системні проблеми і пріоритети.  

36. Розкрити загальнофілософські питання наукової методології та 

методів наукового пізнання.  

37. Охарактеризувати функції методології юридичних досліджень.  

38. Охарактеризувати методологію юридичної науки та її роль у 

пізнанні державно-правових явищ.  

39. Розкрити єдність предмету і методу філософсько-правової теорії.  

40. Охарактеризувати сутність методології права та її рівні.  

41. Розкрити структуру  методології юридичних досліджень.  

42. Охарактеризувати методологію  пізнання права і методологію  

юридичної практики (правотворчість та правозастосування).  

43. Розкрити лібертарний (лібертарно-юридичний) метод 

філософсько-правового пізнання.  

44. Охарактеризувати основні філософські підходи до вивчення 

держави і права.  

45. Розкрити методологічні принципи історизму, всебічності і 

комплексності, систему логічних  прийомів при аналізі правових явищ. 

46. Охарактеризувати методи наукового пізнання та їх класифікацію 

(загальнонаукові, частково-наукові, спеціально-наукові та спеціально-

юридичні).  

47. Охарактеризувати методологію юридичної науки і методологію 

юридичної практики: їх співвідношення.   

48. Розкрити правовий суб’єктивізм, правовий об’єктивізм та 

інтерсуб’єктивізм як способи обгрунтування права. 

49. Охарактеризувати сучасну конституційно-правову доктрину 

України. 

50. Розкрити теоретико-методологічні основи системи та структури 

конституційного права України.  

51. Охарактеризувати принцип соціальної держави в Україні.  
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52. Розкрити  окремі питання конституційно-правової доктрини та 

практики на сучасному етапі розвитку української держави.  

53. Охарактеризувати сутність конституціалізму.  

54. Розкрити характер конституційної доктрини та головні 

доктринальні підходи до визначення конституційного ладу в Україні. 

55. Розкрити конституційне закріплення форм правління в Україні: 

історичний досвід і сучасність. 

56. Розкрити доктрину компетенції конституційного правосуддя в 

Україні: повнота і дієвість.  

57. Охарактеризувати науку адміністративного права України: 

поняття, предмет, методологія дослідження (адміністративних) 

правовідносин.  

58. Розкрити деякі проблеми соціального призначення 

адміністративного права України.  

59. Охарактеризувати загальні положення концепції зовнішньої та 

внутрішньої політики України.  

60. Розкрити розвиток законодавства України про вищу освіту.  

61. Охарактеризувати проблеми запровадження міжнародно-

правових стандартів адміністративної діяльності й адміністративного 

судочинства в Україні. 

62. Розкрити доктрину контролю та нагляду у сфері організаційно-

управлінських відносин в Україні.  

63. Охарактеризувати режимне регулювання як формуючий сегмент 

доктрини адміністративного права. 

64. Розкрити теоретико-правові засади адміністративного 

судочинства: проблеми і перспективи.  

65. Охарактеризувати доктрину адміністративної юрисдикції в теорії 

та практиці реалізації владних повноважень.  
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66. Охарактеризувати альтернативні (позасудові) способи 

розв’язання спорів як ефективний засіб захисту прав та інтересів громадян та 

юридичних осіб.  

67. Розкрити поняття, зміст та основні напрями сучасної 

адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України.  

68. Розкрити характер доктрини фінансового права та фінансового 

законодавства у сучасний період.  

69. Охарактеризувати доктринальні проблеми формування системи 

фінансового права України.  

70. Охарактеризувати сучасну систему джерел фінансового права 

України. 

71. Розкрити доктринальні аспекти публічного фінансового 

контролю.  

72. Охарактеризувати теоретичні проблеми бюджетних доходів в 

Україні.  

73. Розкрити методологічні питання податкової доктрини України.  

74. Охарактеризувати доктринальні проблеми податкового процесу 

України. 

75. Розкрити доктринальні питання банківського права України.  

76. Охарактеризувати проблеми системного впорядкування 

суспільних відносин в інформаційній сфері України.  

77. Розкрити концептуальні основи кодифікації інформаційного 

законодавства України.  

78. Охарактеризувати правові основи розвитку інформаційних 

технологій і забезпечення інформаційної безпеки в Україні.  

79. Охарактеризувати правові проблеми протидії новітнім викликам, 

загрозам і правопорушенням в інформаційній сфері. 

80. Охарактеризувати українську доктрину співвідношення 

міжнародного і національного права.  

81. Розкрити науку  міжнародного права в Україні.   
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82. Охарактеризувати міжнародно-правову доктрину України щодо 

членства у міжнародних союзах.  

83. Розкрити нові виклики і перспективи в діяльності Європейського  

суду з прав людини.  

84. Охарактеризувати розвиток цивільного законодавства України і 

науки цивільного права.  

85. Охарактеризувати історичні етапи розвитку доктрини цивільного 

права.  

86. Розкрити основні наукові школи цивільного (приватного) права в 

Україні: Київська школа, Харківська школа, Одеська наукова школа, 

Західноукраїнська школа приватного права.   

87. Охарактеризувати основні напрями розвитку цивілістичної 

доктрини України.  

88. Розкрити загальнотеоретичні засади цивілістичної доктрини. 

Учення про суб’єкти цивільного права.  

89. Охарактеризувати вчення про речові права.  

90. Розкрити вчення про делікти. 

91. Охарактеризувати вчення про цивільно-правову відповідальність 

і захист цивільних прав.  

92. Розкрити право інтелектуальної власності і цивілістичну 

доктрину.  

93. Розкрити особисті немайнові права в доктрині цивільного права.  

94. Охарактеризувати спадкове право і цивілістична доктрина 

України. 

95.   Розкрити сучасну доктрину  приватного права України.  

96. Прослідкувати розвиток доктрини корпоративного права 

України.  

97. Охарактеризувати вчення про цінні папери.  

98. Охарактеризувати розвиток сімейно-правової доктрини України.  

99. Розкрити розвиток доктрини житлового права.  
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100. Охарактеризувати доктрину міжнародного приватного права в 

сучасній Україні. 

101. Розкрити доктрину цивільного процесуального права.  

102. Охарактеризувати становлення та розвиток науки цивільного 

процесуального права в Україні.  

103. Розкрити вчення про предмет цивільного процесуального права.  

104. Охарактеризувати судову юрисдикцію в Україні. 

105. Охарактеризувати альтернативне вирішення спорів у сучасній 

процесуальній доктрині.  

106. Розкрити доктрину науки екологічного права України у ХХ ст. 

107. Розкрити витоки науки про використання та охорону природних 

ресурсів. 

108. Охарактеризувати генезу науки про земельне право (1920-1970 

рр.). 

109. Охарактеризувати генезу науки про водне право. 

110. Розкрити генезу науки про лісове та надрове (гірниче) право. 

111. Охарактеризувати проблему кодифікації законодавства про 

охорону довкілля в наукових працях вчених-правознавців.  

112. Розкрити еволюцію наукових доктрин екологічного права. 

113. Охарактеризувати десять тез до питання про доктрину 

природоресурсного права: теорія, методологія та завдання науки.  

114. Охарактеризувати інкорпораціяю як важливу форму 

систематизації екологічного законодавства.  

115. Розкрити доктринальні підходи до компенсації шкоди за 

екологічним законодавством України.  

116. Охарактеризувати правове забезпечення розвитку екологічного 

підприємництва у контексті доктрини господарського та екологічного права.  

117. Розкрити роль доктрини екологічного права в започаткуванні і 

розвитку ядерно-правових досліджень в Україні.  
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118. Охарактеризувати наукову доктрину договірного екологічного 

права України.  

119. Охарактеризувати сучасне господарське право: у пошуках 

стратегічної моделі.  

120. Розкрити характер господарсько-правової відповідальності: 

сутність галузевого підходу та перспективи поглиблення наукових 

досліджень.  

121. Розкрити господарсько-правові засоби забезпечення розвитку 

відносин публічно-приватного партнерства.  

122. Охарактеризувати розвиток господарсько-правового напряму у 

законодавстві та науці зарубіжних країн.  

123. Охарактеризувати правовий режим майна суб’єктів 

господарювання та публічно-правових утворень.  

124. Розкрити пріоритети та перспективи систематизації 

господарського законодавства.  

125. Охарактеризувати економічну політику держави як чинник 

забезпечення правового господарського порядку.  

126. Розкрити сучасний стан та перспективи розвитку господарського 

договірного права.  

127. Розкрити характер інноваційного законодавства України: 

сучасний стан та перспективи удосконалення.  

128.   Розкрити становлення та розвиток доктрини земельного права 

України в ХХ-ХХІ ст.  

129. Охарактеризувати земельне право України: методологія, теорія та 

перспективи розвитку.  

130. Охарактеризувати доктрину права власності на землю в Україні: 

цивільно-правові свободи та земельно-правові імперативи.  

131. Розкрити формування регульованого ринку земель 

сільськогосподарського призначення в Україні: правова доктрина.  
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132. Охарактеризувати доктринальні проблеми сучасного аграрного 

права.  

133. Розкрити методологічні проблеми кримінально-правових 

досліджень в Україні.  

134. Описати наукові основи кримінально-правової політики в 

Україні.  

135. Розкрити методологічні проблеми джерел кримінального права.  

136. Охарактеризувати теоретичні проблеми вчення про злочин та 

склад злочину. 

137. Охарактеризувати методологічні проблеми вчення про 

кримінальну відповідальність та покарання.  

138. Розкрити методологічні питання Особливої частини 

кримінального права.  

139. Розкрити наукове осмислення правової доктрини та 

кримінального законодавства зарубіжних держав. 

140.        Охарактеризувати концептуальні засади розвитку 

кримінологічної науки в Україні.  

141. Охарактеризувати кримінологічну доктрину у кримінальному 

праві. 

142. Розкрити стратегія протидії злочинності.  

143. Охарактеризувати покарання в системі протидії злочинності. 

144. Охарактеризувати судове право в Україні. 

145. Розкрити судова реформа в Україні: ретроспектива і перспектива. 

146. Охарактеризувати формування судової системи незалежної 

України. 

147. Охарактеризувати ефективність судової системи як стандарт 

функціонування судової влади. 

148. Охарактеризувати кримінально-виконавче право в Україні. 

149. Розкрити процесуальні аспекти доктрини кримінально-

виконавчого права. 
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150. Розкрити загальнотеоретичні проблеми криміналістики.  

151. Розкрити проблеми криміналістичної техніки та інформаційне 

забезпечення практики протидії злочинності.  

152. Охарактеризувати організаційно-тактичні засади протидії 

злочинності.  

153. Охарактеризувати проблеми формування та реалізації окремих 

криміналістичних методик. 

154.  Розкрити теоретико-методологічні засади судової експертизи.  

155. Загальна характеристика судової експертизи в сучасних умовах. 

Роль пізнання в судово-експертній діяльності. 

156.  Охарактеризувати роль юридичної психології в системі 

кримінально-правових наук.  

157. Розкрити сучасні тенденції юридичної психології та її галузей 

(правової, судової, кримінальної, пенітенціарної), зв'язок з іншими науками.  

158. Розкрити психологічні основи процесуальної діяльності.  

159. Охарактеризувати психологію слідчої та судової діяльності.  

160. Розкрити проблеми становлення та розвитку кримінальної та 

пенітенціарної психології.    
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