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Короткий 

опис 

навчальної 

дисциплін

и 

Правова культура, під якою ми розуміємо якісний стан правового життя суспільства, що 

характеризується досягнутим рівнем розвитку правової системи – станом та рівнем 

правової свідомості, юридичної науки, системи законодавства, правозастосовної 

практики, законності і правопорядку, правової освіти, а також ступенем гарантованості 

основних прав і свобод людини, є одним з важливих критеріїв ідентифікації 

національних правових систем. Формуючись на менталітеті певного народу, вона 

набуває ознак етнічної та релігійної приналежності, особливостей правового світогляду, 

який проявляється як у правовій поведінці людини, так і у правотворчій, 

правозастосовній та інших видах юридичної діяльності, правовій освіті та науці, і 

зрештою надає певної неповторності правовій системі. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з  європейською правовою культурою, її 

джерелами   та  роллю у  євроінтеграційних процесах, а також у формуванні 

європейського правопорядку 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

Навчальне 

навантаження Лекції, год. 
Практичні 

заняття, год. 
Самостійна робота, год. 

Загальна 

кількість год. 

Денна форма 
20         10              75 

3,5 

Заочна форма 
4              4              97 

3,5 



Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі  

програмні результати навчання: 

 

ПРНК01 

 

Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку,обробки та організації 

наукової інформації 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК05 Вміти виділяти особливості сучасних загально-теоретичних концепцій у сфері 

тлумачення держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та 

інститутів  

ПРНК06 Вміти демонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій 

розвитку філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих 

правових галузей та інститутів у контексті їх історичного розвитку для 

об’єктивного розуміння цих явищ  

ПРНК07 Бути здатним пояснювати та інтерпретувати еволюцію правової ідеї та сучасної 

держави зі встановленням зв’язку між сучасним станом, історичними процесами 

та наступними тенденціями розвитку правової системи як явища або її окремих 

елементів  

ПРНК08 Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

крізь призму історико-правового досвіду  

ПРНА03 Вміти розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 Вміти пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і 

завдання функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 Вміти бути здатним ефективніше застосовувати міждисциплінарні знання та 

творчі здібності до формування нових наукових ідей в сфері науки держави і 

права 

ПРНА09 Вміти бути здатним концептуалізувати відомості про вітчизняну правову 

традицію та поширювати ідеї оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 Вміти бути здатним узагальнювати закономірності розвитку української 

юриспруденції з точки зору поєднання в ній теоретичних концепцій та 

юридичної практики з подальшим формуванням відповідних концепцій щодо 

особливостей функціонування держави та права на різних історичних етапах їх 

розвитку 

ПРНП04 Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з 

історико-правовими, філософськими, загальнотеоретичними та практичними 

аспектами функціонування держави, права в цілому та окремих його галузях та 

інститутах  

ПРНП05 Удосконалити існуючі історико-правові, філософсько-правові, теоретичні та 

практичні концепти, конструкти та теорії функціонування держави і права  

ПРНП06 Вміти адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до 

формування пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати навчання 

 
Символ ПРН 

 
Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 

Застосувати сучасні інформаційні 

технології для пошуку та обробки 

джерелєвропейського права  

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК02 
Інтерпретувати сучасні гуманітарні 

дискурси та європейські правові традиції 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення європейських правових 

традицій 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння 

закономірностей та тенденцій розвитку 

українського та європейського права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви 

правової ідеї та сучасної української 

держави зі встановленням зв’язку між 

сучасним станом та новітніми процесами і 

тенденціями розвитку європейської 

правової системи  

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК08 

Демонструвати глибинне розуміння 

доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та 

способів реалізації правових приписів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА03 

Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології. Аналізувати 

досвід європейських країн щодо 

реформування та оновлення нормативно-

правових актів та законодавства. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА06 

Пояснювати фундаментальні аспекти 

правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА07 

Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання та творчі здібності 

до формування нових наукових ідей в сфері 

науки держави і права з урахуванням 

європейської правової традиції 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА09 

Концептуалізувати відомості про 

вітчизняну та європейську правову 

традицію та поширювати ідеї оновлення в 

українському праві та державі 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА10 

Вміти бути здатним узагальнювати 

закономірності розвитку української 

юриспруденції з точки зору поєднання в ній 

теоретичних концепцій та юридичної 

практики, та європейської правової традиції 

з подальшим формуванням відповідних 

концепцій щодо особливостей 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 



функціонування права на різних історичних 

етапах їх розвитку 

ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити комплексні 

дослідницькі задачі, пов’язані з 

загальнотеоретичними та практичними 

аспектами функціонування держави, права в 

цілому та окремих його галузях та 

інститутах 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП05 

Удосконалити існуючітеоретичні та 

практичні концепти, конструкти, теорії 

функціонування українського права з 

урахуванням європейських правових 

традицій  

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП06 

Адаптувати наукові здобутки та навички 

наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери 

функціонування права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (заочна 

ф/н) 

Тема 1 
Культура та право: проблеми 

їх взаємодії та функціонування 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/5 0,5/0,5/9 

Тема 2 
Правова культура: поняття і 

загальна характеристика 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/8 0,5/0,5/9 

Тема 3 

Теоретико-методологічні та 

концептуальні засади 

дослідження європейської 

правової культури 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

2/0/8 0,5/0,5/9 



ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 4 

Лабільність правових систем 

як чинник формування і 

розвитку традицій права 

 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/5 0,5/0,5/9 

Тема 5 

Lexmercatoria (”Право 

торговця”) і муніципальне 

право як чинники формування 

європейської правової традиції 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 0,5/0,5/9 

Тема 6 

Значення королівського права 

для розвитку Західної традиції 

права 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/8 0,5/0,5/9 

Тема 7 

Підґрунтя європейського 

права Нового часу. Доба 

правових родин 

 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

2/2/10 

 
0,5/0,5/9 



ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 8 Класифікація правових родин 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/9 

 
0,5/0,5/10 

Тема 9 
Інтеграційні процеси та 

адаптація правових систем 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/7 

 

0/0/12 

 

Тема 10 
Менталітет і цивілізаційні 

цінності 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/7 0/0/12 

 

Список  

літератури 

1. Берман Г. Дж. Западнаятрадиция права: епоха формирования / Пер. с англ. – 

2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательскаягруппа ИНФРА- М –НОРМА, 1998. 

– 624 с. 

2. Шпенглер О. ЗакатЕвропы: Очерки морфологи мировойистории.  - 

Мн., 1998. 

3. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. У 2-х  т. - Т.1 . - К., 1998 



4. Яковец Ю. Историяцивилизаций.-  М., 1995. 

5. Ясперс К. Смысл и назначениеистории.-  М., 1991 

6. Саидов А.Х. Сравнительноеправоведение (основне правове 

системысовременности): Учебник / Под ред. В.А.Туманова.- М,: 

Юристъ, 2000. 

7. Оніщенко Н.М. Правові системи: проблеми теорії: Монографія. ─ 

К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. 

8. Цицерон. «Про закони», «До промовця», «Про обов’язки» 

9. ЛеГофф Ж. ЦивилизациясредневековогоЗапада. – 1-е изд. -М.: 

«Прогресс», Прогресс-Академия, 1992. 

10. Иеринг Р. фон. Историческая школа юристов // Савиньи Ф.К. фон. Система 

современногоримского права. Т.1. / пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. 

Кутателадзе, В. Зубаря. – М.: Статут, 2011. – С. 73-101.  

11. Иеринг Р. фон. Дух римского права // Избранныетруды. В 2 т. Т.ІІ. 

– СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2006. 

12. Дювернуа Н. Значениеримского права для руських юристов. - 

Ярославль, 1872. 

13. Шпенглер Освальд. ЗакатЕвропы: Очерки морфологи 

мировойистории. Т.1. Образ и действительность / Пер. с нем. Н.Ф. 

Гарелин; Авт. Коммент. Ю.П. Бубеннов и А.П. Дубнов. – Мн.: 

ООО «Попурри», 1998. 

14. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. 

Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. 

Видання друге, доповнене. – Х.: Одіссей, 2006. 

15. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том 

ІІІ. Концепт приватного права і рекодифікації цивільного 

законодавства в Україні: рефлексії фронтиру: монографія. – 

Одеса: Фенікс, 2019.  

16. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том 

І. Витоки. – Одеса: Фенікс, 2018. 

17. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том 

ІІ. Пошук парадигми (до історії питання). – Одеса: Фенікс, 2019. 

18. Ситар I.М. Ціннісне обґрунтування західної традиції права в контексті 

динамічного підходу. Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. 

– С. 41-44. 

19. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н. Я; 

Гелей С. Д., Російська З. П. та ін. – Львів: Каменяр. 1992, – 166 с. 

20. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу : навч. посібн : Пер.зангл. – 

К. : Знання, КОО, 2002. 

21. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии.  - М., 1993 

22. Мережко А.А. Lexmercatoria: теория и принципытранснационального 

торгового права.-К.: Таксон, 1999. 

23. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХУ-ХУІІІ ст.- 

Т.І: Структури повсякденності: можливе і неможливе / Пер. з фр.-К.:Основи, 

1995. 

24. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права (теоретичні та 

історико-правові аспекти). – Одеса, 1997. 

25. Макаренко Л.О. Теоретико-методологічні аспекти пізнання та 

формування правової культури. Дис…доктора юрид.наук. 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних іправових 

учень». – Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України, Київ,2019. 

26. Яковюк І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської 

інтеграції Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. 

– Х. : Право, 2007. – №13. – С. 3–16. 

27. Яковюк І. В. Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-



правовий розвиток України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.11  – 

Харків, 2014. – 474 с.  

28. Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової системи 

України URL http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24572/1/23-123-128.pdf 

29. Морозов В. А. Роль принциповзападноевропейскойправовойкультуры в 

формированииправосознания // Вестн. Москов. ун-та МВД России. – 2008. – 

№12. – С. 87–91 

30. Васильченко О.М Політико-правова культура: теоретико-методологїчні 

підстави психологічного дослідження URL 

http://pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/part_2/29.pdf 

31. Анакіна Т. М. Адаптація законодавства України до acquis ЄС у світлі Угоди 

про асоціацію: основні проблеми та шляхи удосконалення Актуальні 

проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. 

міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. 

Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 157–

163.  

32. Дашковська О. Р., Ісакова В. М. Правова свідомість як елемент правової 

реальності  Проблеми законності. – Х., 2009. – Вип. 103. – С. 239–241.  

33. Кейзеров Н. М. Политическая и правовая культура. 

Методологическиепроблемы / Н. М. Кейзеров – М.: Юрид. лит., 1983. – 231 

с.  

34. Керімов Д. А. Методологія права (предмет, функції, проблеми філософії 

права) – М.: Аванта, 2000. – 560 с. 

35. Козюбра М. Право як явище культури Право та культура: теорія і практика. 

Міжнар. наук.- практ. конф. 15–16 травня 1997 р. – К.: МП Леся, 1997. – С. 

28–30.  

36. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: 

навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль: Картбланш, 2002. – 247 с.  

37. Окладна М. Г. Правова культура і її роль у формуванні правопорядку ЄС 

URL http://dspace.nlu.edu. ua/bitstream/123456789/11514/1/Okl 

38. Пастушок Г.І. Значення основоположних цiнностей римського права для 

формування правової традицiї Європейського Союзу URL 

file:///C:/Users/admin/Downloads/vprc_2016_8_6%20(2).pdf 

39. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч.  – Х.: 

Еспада, 2006. – 776 с.  

40. Філософія права / за ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К.: Юрінком 

Інтер, 2000. – 334 с. 

41. Яковюк І. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи // Вісн. 

Акад. правових наук України. – Х. : Право, 2008. – № 1(52). – С. 43–56.  

 

 

Дотримання 

вимог академічної 

доброчесності 

Регулюється Положенням про дотримання академічної доброчесності в 

Національному університеті «Одеська юридична академія» 

(https://onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua) 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Лекції 20 

Практичні заняття 30 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24572/1/23-123-128.pdf
http://dspace.nlu.edu/


Письмові узагальнення 12 

Усні презентації 8 

Залік 30 

Разом за дисципліну 100 

 

 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 

Відмінно 

B 82-89 Добре 

 
C 

 
75-81 

Добре 

 
D 

 
67-74 

Задовільно 

 
E 

 
60-66 

Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(денна 

форма) 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(заочна 

форма) 

Кількість кредитів/год 
3,5/105 3,5/105 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  
30 8 

● лекційні заняття, год. 
20 4 

● практичні заняття, год. 
10 4 

● семінарські заняття, год. 
- - 

● лабораторні заняття, год. 
- - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 75 97 



● контрольні роботи, к-сть/год. 
- - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 
30 37 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 
45 60 

Екзамен 
  

Залік + + 

 

 


