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Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

 «Право» 

Третій 

 (освітньо-

науковий)  

рівень 

денна 

 

3 

 

5 

 

3,5 

заочна 3 5 
3,5 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Крижановський Анатолій Федорович (лектор, практичні заняття) 

докторюридичних наук,професор 

м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб.506 

+380(067)2902588,a.f.kryzhanovsky@gmail.com 

 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Розвиток сучасного загальнотеоретичного знання про право та державу є 

неможливим без звернення до міждисциплінарних сфер, в яких 

юриспруденія взаємодіє з суміжними дослідницькими напрямами. Як одна 

з ключових властивостей постнекласичної науки міждисциплінарність є 

важливою запорукою посилення евристичного потенціалудосліджень у 

цариніфундаментальноїюриспруденції. 

 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Сформувати розуміння специфіки сучасної міждисциплінарності та навичок 

її використання у фундаментальній юриспрденції. 

 
 

Мова 

викладання 
українська 

 

 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Самостійн

а робота, 

год. 

Обсяг, 

кредит

и 

ЄКТС 

денна форма 20 

 

10 

 

75 

 

 3,5 

 
заочна форма 4 4 97 3,5 

mailto:a.f.kryzhanovsky@gmail.com


Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

РН 

Підсумковірезультатинавчанняцієїнавчальноїдисциплінидеталізують 

такіпрограмнірезультатинавчання: 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК05 Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері 

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

інститутів 

ПРНК06 Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей 

та інститутів 

ПРНК07 Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і 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 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до 

формування нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 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 

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

філософськими, загальнотеоретичними та практичними аспектами 

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

ПРНП05 Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 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 



ПРНК02 

Інтерпретувати сучасні міждисциплінарні 

дослідження в юриспруденції. 

Використовуватиметоди та концепції природничих 

наук в дослідженні правової реальності. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНК05 

Видляти особливості сучасних 

загальнотеортичних концепцій досліджень 

юриспруденції. Ідентифікуватилітературний вимір 

права для осмислення правової реальності. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння 

закономірностей та тенденцій розвитку 

юриспруденції. Визначати предметне поле 

міждисциплінарних досліджень в юриспруденції. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви 

правової ідеї та сучасної держави зі встановленням 

зв’язку між сучасним станом та новітніми 

процесами і тенденціями розвитку правової 

системи  

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНК08 

Демонструвати глибинне розуміння 

міждисциплінарних досліджень дотримання прав 

людини 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНА03 

Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології та сучасних 

міждисциплінарних досліджень юриспруденції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНА06 

Пояснювати фундаментальні аспекти правової 

реальності та засади і завдання функціонування 

сучасної юриспруденції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНА07 

Розкривати та застосовувати міждисциплінарні 

знання та творчі здібності до формування нових 

наукових ідей в сфері науки держави і права 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНА09 

Концептуалізувати відомості про вітчизняну 

правову традицію та поширювати ідеї оновлення в 

українському праві та державі. 

Пояснюватиантропологічні та соціологічні аспекти 

конструювання права в сучасних суспільствах. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНА10 

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 сучасного права 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 



ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити комплексні 

дослідницькі задачі, пов’язані з 

філософськими, загальнотеоретичними та 

практичними аспектами функціонування 

держави, права, юриспруденції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

ПРНП05 

Удосконалити існуючі філософсько-правові, 

теоретичні та практичні концепти, конструкти 

та теорії юриспруденції. Застосуватипри 

дослідженні держави міждисциплінарну 

методологію дослідження з метою глибинного 

осягнення матерії сучасної держави. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Перевіркасамо

стійноїроботи, 

уснеопитуванн

я 

ПРНП06 

Адаптувати наукові здобутки та навички 

наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери 

міждисциплінарних досліджень 

юриспруденції.Синтезувати методологічні засади 

правового пізнання з методологічними 

програмами суміжних наук на основі ідей 

міждисциплінарності. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 
Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

 

 

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 

Онтологічні основи 

міждисциплінарних досліджень 

в юриспруденції 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/8 2/2/10 

Тема 2 

Епістемологічні засади 

міждисциплінарних досліджень 

у правовій науці 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/7 2/2/10 

Тема 3 
Інтеграція та диференціація 

трансдисциплінарних 

ПРНК02 

ПРНК05 
2/2/10 0/0/10 



досліджень правової реальності ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 4 
Природознавство в 

юриспруденції 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/7 0/0/10 

Тема 5 Юридичнаантропологія 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/10 0/0/10 

Тема 6 Соціологіяправа 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/10 0/0/10 

Тема 7 Економічнийаналізправа 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

2/2/10 0/0/12 



ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 8 Юридичналінгвістика 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/7 0/0/10 

Тема 9 Право і література 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/0/6 0/0/15 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

―ОЮА‖ визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-

education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-

dobrochesnosti-v-nu-oyua 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 30 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

Шкала 

оцінюванн

я 

Оцінка 
Ба

ли 
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 

 

 

 

 



Навчальненавантаженняздобувачавищоїосвіти 

 

Видинавантаженн

я 

Середнякіль

кість год. на 

кожен вид 

(денна 

форма) 

Середнякіл

ькість год. 

на кожен 

вид (заочна 

форма) 

Кількістькредитів/год 3,5/105 год. 3,5/105 год. 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  30 8 

● лекційнізаняття, год. 20 4 

● практичнізаняття, год. 10 4 

● семінарськізаняття, год. - - 

● лабораторнізаняття, год. - - 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 75 97 

● контрольніроботи, к-сть/год. - - 

● індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 20 37 

● підготовка до аудиторних занять та контрольнихзаходів, год. 55 60 

Екзамен - - 

Залік + + 

 

 


