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анотація до дисципліни
Дисципліна „Актуальні питання функціонування правової

системи сучасної України” належить до переліку

вибіркових дисциплін та викладається у 3-му семестрі

навчання у магістратурі. Навчальна дисципліна надає

студентам магістерського рівня вищої освіти систему

знань щодо основних тенденцій функціонування та

розвитку сучасної правової системи України. Дає

уявлення про вплив глобалізаійних процесів на

формування правової системи сучасної України.

Передбачає формування теоретичних знань щодо стану

правової системи сучасної України відповідно до викликів

сьогодення.



Мета вивчення дисципліни – висвітлення актуальних питань функціонування правової системи 

сучасної України, вивчення їх соціальних та практичних аспектів, уміння використовувати ці 

знання в науковій та практичній роботі здобувача. Сприяти підвищенню рівня правової свідомості і 

правової культури особистості.

. Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами вивчення:

ЗК1.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що передбачає здатність до нестандартного розв’язання задач, 

самостійності міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, що передбачає кмітливість, оперативність і динамічність

інтелектуальної реакції, стійкість у мисленнєвих випробуваннях і доланні пізнавальних утруднень.

ЗК5. Здатність до адаптації та дії новій ситуації, що передбачає вміння застосовувати для вирішення пізнавальних

задач ефективні стратегії і засоби.

ЗК9. Здатність працювати в команді, що передбачає вміння працювати в команді, в тому числі долати комунікаційні

напруження та конфліктні ситуації.

ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, що передбачає вміння писати власні тексти

аналітичного та публіцистичного характеру в різних форматах та застосовувати необхідні процедури (редагування,

коректура, звірка) при підготовці тексту до публікації.

ФК7. Вміння аналізувати певну наукову проблему, залучати необхідні для цього знання, методики, джерела і досягти в

результаті самостійних пізнавальних результатів.

ФК8. Розуміння зв’язків реалізації не лише з іншими напрямами філософського дискурсу, а й з різними

інтелектуальними, педагогічними гуманітарними практиками.

ФК17. Володіння сучасними методиками викладання, (в тому числі знання різних стратегій та моделей викладання),

вміння застосовувати навчальні засоби, необхідні для досягнення оптимального освітнього результату.

Очікувані результати навчання:

ПРН1. Знати теоретичні основи філософської, філософсько-правової науки і  суміжних галузей гуманітаристики та 

суспільних наук;  предметну область, пам’ятати або відтворювати філософські факти (терміни, конкретні 

факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи тощо).

ПРН2. Володіти фаховим словником і засобами виразу думки. Розуміти та інтерпретувати вивчений філософський, 

філософсько-правовий матеріал, уміти пояснити філософські і правові факти, правила, принципи; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань.

ПРН7.Залучати і використовувати у спеціалізованому філософському дискурсі знання, ідеї, способи мислення з 

інших наукових і культурних царин. 

ПРН16. Демонструвати навички інтелектуального пошуку, вміння виявляти та розв’язувати проблеми.

ПРН17. Застосовувати для вирішення пізнавальних задач ефективні стратегії та засоби.

ПРН23. Застосовувати навички критичної роботи з філософськими та правовими текстами, різні методи їх

аналізу та інтерпретації.



Інформаційний обсяг дисципліни
Тема 1. Зовнішні та внутрішні передумови становлення правової 

системи України.

Тема 2. Правова система України: поняття, різновиди.

Тема 3. Сутність та функції права сучасної України. 

Тема 4. Правове регулювання. 

Тема 5. Наукові концепції праворозуміння. 

Тема 6. Особливості правового регулювання в Україні. 

Тема 7. Галузі права.

Тема8. Правові відносини та правова культура.


