




1. Загальна характеристика освітньо-наукової програми 

 

 Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії чинна у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. 

 

 Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 

Право. 

 Напрями: «Теорія, історія держави і права, філософія права», «Конституційне, 

адміністративне та фінансове право», «Цивільне право і процес», «Соціальне право», 

«Кримінальне право та кримінальний процес». 

 Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

 Нормативний термін навчання: чотири роки. 

 Форма навчання: денна, вечірня, заочна 

 

 Виконання освітньо-наукової програми є необхідною умовою академічної підготовки 

фахівця кваліфікації доктора філософії за спеціальністю 081 Право. 

 Програма встановлює: 

 – нормативний зміст навчання у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка, обсяг і рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики “доктор філософії” з галузі знань 08 Право за спеціальністю 

081 Право; 

 – перелік навчальних дисциплін підготовки доктора філософії; 

 – термін навчання. 

 Програма призначена для сертифікації доктора філософії та атестації випускника 

аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

2. Зміст освітньо-наукової програми 

 

 Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових:  

 1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за 

відповідною спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного 

вибору аспіранта, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, 

загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності.  

 2. Науково-дослідна робота. 

 3. Підготовка та захист дисертаційної роботи. 

 

 Розподіл складових освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та 

обов’язкового навчального часу за циклами приведено у Таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

№ Цикл дисциплін Навчальні години Кредити 

1 Професійна теоретична підготовка 1200 40 

1.1 Нормативні навчальні дисципліни 660 22 

1.1.1 Глибинні знання зі спеціальності 210 7 

1.1.2 Загальнонаукові компетентності 120 4 

1.1.3 Універсальні навички 120 4 

1.1.4 Мовні компетентності 210 7 

1.2 Дисципліни вибору аспіранта 540 18 

1.2.1 Глибинні знання зі спеціальності 270 9 

1.2.2 Загальнонаукові компетентності 270 9 

2 Науково-дослідна робота – – 

3 Підготовка та захист дисертаційної 

роботи 

– – 

 



 Нормативний зміст освітньо-наукової програми: 

 1. Система знань у вигляді переліку дисциплін з мінімальної кількістю навчальних 

годин/кредитів. 

 2. Анотації навчальних дисциплін. 

 3. Присвоєння кваліфікації доктора філософії з галузі знань 08 Право здійснюється 

після виконання освітньої складової та захисту дисертаційної роботи. 

 4. Університет має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних 

дисциплін. 

 

3. Мета і завдання освітньо-наукової програми 

 

 Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з права є розвиток 

загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації 

для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, 

а також у науково-педагогічній діяльності. 

 До основних завдань належать: 

 – Поглиблення теоретичної загальноуніверситетської та фахової підготовки. 

 – Підвищення рівня професійної та викладацької майстерності. 

 – Здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 

для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права. 

 – Розвиток науково-дослідних навичок для здійснення самостійних наукових 

досліджень. 

 – Розвиток навичок у написанні та оформленні результатів наукових робіт. 

 – Набуття знань і практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах. 

 

4. Система оцінювання 

 

 Результати навчальної діяльності аспіранта оцінюють за 100-бальною шкалою. Форми 

контролю – іспит або залік. 

 Співвідношення аудиторних годин і годин для самостійної роботи – 0,818. 

 

5. Науково-дослідна робота аспіранта 

 

 Аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової 

роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг науково-дослідних робіт. 

Індивідуальний план наукової роботи здобувач погоджує з науковим керівником і Вчена 

рада Університету затверджує план протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до 

аспірантури. 

 

6. Педагогічна практика аспіранта 

 

 Педагогічну практику аспірант проходить згідно з планом впродовж другого та 

третього року навчання в аспірантурі. 

Проходження педагогічної практики спрямоване на здобуття аспірантами навиків 

практичної діяльності щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Педагогічна практика складається із навчально-методичної роботи, зокрема підготовки до 

занять, методичної роботи, відвідування та аналізу занять, проведення консультацій, та 

поєднується із виконанням аудиторного навантаження, зокрема проведенням семінарських, 

практичних, лабораторних занять, а також читанням лекцій. 

Організатором та базою для проходження педагогічної практики є відповідна кафедра, 

за якою закріплений аспірант. Аспірант підпорядковується правилам внутрішнього 

розпорядку Університету, розпорядженням адміністрації та керівника практики. 



7. Програмні компетентності випускника аспірантури 

 

 У результаті навчання в аспірантурі здобувач повинен здобути компетентності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики, які включають: 

 – Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-

дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей (Знання та розуміння / 

Knowledge and understanding). 

 – Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 

практику, і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших 

проблем (Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding). 

 – Критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / 

Making judgements). 

 – Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності (Комунікативні навики 

/ Communication skills). 

 – Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність 

під час їхньої реалізації. Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних 

рішень. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, 

відповідальність за навчання інших (Навики навчання / Learning skills). 

 

8. Розподіл змісту освітньо-наукової програми та навчальний час за дисциплінами 

підготовки 

 

Дисципліна Загальний обсяг 

Кредити Години 
1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Сучасні тенденції юридичної науки 3 90 

Науковий семінар 4 120 

Філософія 4 120 

Педагогічна практика 4 120 

Іноземна мова за фаховим спрямуванням 7 210 

Всього 22 660 
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА 

Теорія, історія держави і права, філософія права 

1) Сучасна теорія права: пізнавальні та 

прикладні аспекти 

2) Основні тенденції розвитку зарубіжних 

державності і права у новий і новітній 

період 

3 90 

3) Герменевтика права 

4) Актуальні проблеми історії української 

державності та права 

3 90 

5) Праворозуміння: соціально-

філософський аспект 

6) Техніко-технологічні аспекти 

юридичного нормопроектування в Україні 

3 90 

Всього 9 270 

Конституційне, адміністративне та фінансове право 

1) Конституційно-правові аспекти розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

3 90 



2) Становлення публічної адміністрації в 

країнах Європи та Україні 

3) Міжнародні стандарти прав людини у 

Конституційному судочинстві в Україні 

4) Проблеми фінансово-правового 

регулювання 

3 90 

5) Актуальні проблеми децентралізації 

влади в Україні 

6) Проблеми адміністративної юстиції 

3 90 

Всього 9 270 

Цивільне право і процес 

1) Проблеми зобов’язального права 

2) Проблеми договірних зобов’язань у сфері 

інтелектуальної власності 

3 90 

3) Проблеми спадкового права 

4) Проблеми правової охорони прав 

інтелектуальної власності в мережі інтернет 

3 90 

5) Правий статус суб’єктів господарської 

діяльності 

6) Охорона і захист авторських прав 

3 90 

Всього 9 270 

Соціальне право 

1) Правові проблеми реалізації права на 

працю в Україні 

2) Теоретико-прикладні проблеми 

раціонального використання природних 

ресурсів 

3 90 

3) Проблеми правозастосування у сфері 

соціального забезпечення громадян в 

Україні 

4) Теоретичні проблеми захисту земельних 

прав громадян 

3 90 

5) Теоретико-прикладні проблеми права 

зайнятості 

6) Теоретико-правові проблеми 

організаційно-правових форм соціального 

захисту 

3 90 

Всього 9 270 

Кримінальне право та кримінальний процес 

1) Теоретико-прикладні проблеми 

кримінальної відповідальності за злочини 

проти особи 

2) Альтернативні способи вирішення 

кримінальних правопорушень 

3 90 

3) Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності неповнолітніх в Україні 

4) Методологічні проблеми криміналістики 

3 90 

5) Теоретико-прикладні проблеми 

кримінальної відповідальності за злочини 

проти власності 

6) Проблеми апеляційного та касаційного 

провадження в кримінальному судочинстві 

3 90 

Всього 9 270 



Загальнонаукові компетентності 

1) Педагогіка вищої школи 

2) Методологія підготовки наукової 

публікації 

1) Психологія вищої школи 

2) Підготовка науково-інноваційного 

проекту 

1) Інформаційні технології та 

програмування 

2) Інтелектуальна власність і трансфер 

технологій 

3) Розвиток інновацій та підприємництво 

3 90 

3 90 

3 90 

Всього 18 540 

Всього за час навчання 40 1200 

 

9. Анотації дисциплін 

 
1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Сучасні тенденції юридичної науки» 

 

Мета навчального курсу «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки» - формування у 

аспірантів теоретичних знань про сучасні тенденції розвитку правової науки, а також 

формування у них практичних навичок щодо втілення цих тенденцій у їхніх правових 

дослідженнях. 

Предмет навчального курсу «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки» - зміни в об’єкті 

та методології сучасного правознавства, які зумовлені трансформаційними процесами у 

державно-юридичній сфері України, а також в інших європейських країнах, а також їх 

відображення у структурі та змісті означеної галузі знань. 

Зміст курсу:  

 Юридичне наукознавство: поняття, функції, завдання; 

 Антропологізація юридичної науки як тенденція її розвитку; 

 Прояви антропологізації права у національному та міжнародному праві; 

 Глобалізація та її вплив на вітчизняну юриспруденцію;  

 Універсалізація назв та регіоналізація змісту основоположних прав людини;  

 Деформалізація правового регулювання суспільних відносин. 

Місце дисципліни у структурі курсу: дисципліна вивчатиметься на третьому курсі 

аспірантури. 

 

«Науковий семінар» 

 

Мета: вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів (у тому числі 

іноземною мовою), аналізі доповідей інших науковців щодо нових результатів, концепцій і 

теорій, кваліфікованому веденні наукових дискусій.  

Предмет: нові результати, концепції, теорії, підготовка наукової доповіді (текст, 

презентація), відповіді на питання, ведення дискусії. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант бере участь у науковому семінарі впродовж 

першого-четвертого років навчання. 

 

«Філософія» 

 

Мета: формування комплексу знань про головні особливості філософського та 

інтелектуального процесу в ХХ – початку ХХІ століть в їхньому зв’язку з сучасним 

цивілізаційним, соціальним, культурним і науковим поступом. 



Предмет: світоглядне, духовно-практичне, морально-етичне й теоретичне відношення 

людини до реальності та головні інтелектуальні чинники її перетворення й суб’єктивного 

преображення особи.  

Зміст курсу:  

 Виникнення філософії та її актуальність: світогляд, філософія, метафізика і наука. 

Глобальні виклики перед розумом і філософією. 

 Лінгвістичний поворот, витоки аналітичної філософії та її сучасний стан. 

 Позитивістська та екзистенційна традиції в сучасній філософії як парадигмальне 

виявлення саєнтизму та антисайєнтизму. 

 Метафізика та онтологія в аспекті некласичної філософії. 

 Природа знання, джерела його істинності та межі наукового пізнання. 

 Проблематика розуму і свідомості та її осягнення у феноменології й герменевтиці. 

 Філософія «втіленого розуму» в аспекті розвитку когнітивістики.  

 Класична, некласична й посткласична моделі розвитку науки. 

 Філософська антропологія і проблема людини. 

 Соціальна філософія та філософія історії й культури. 

 Ситуація постмодернізму в сучасній філософії та її семіотичне обумовленість.  

Місце дисципліни в структурі курсу: аспіранти вивчають на першому році навчання. 

 

«Педагогічна практика» 

 

Мета: вдосконалення знань, формування в аспірантів системи умінь самоорганізації 

педагогічної діяльності, набуття педагогічного досвіду організації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі. 

Предмет: практична педагогічна діяльність як викладача, адаптація до освітнього 

середовища вищого навчального закладу.  

Зміст практики: 

 Відвідування й аналіз навчальних занять, проведених викладачами у закладі вищої освіти.  

 Визначення концептуальних засад організації педагогічної діяльності у вищій школі. 

 Ознайомлення з робочою програмою, змістом навчального курсу (за фахом). 

 Планування структури, розроблення методики й здійснення підготовки до проведення 

лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять. 

 Підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у вищій школі. 

 Написання конспектів навчальних занять. 

 Налагодження контакту й організація педагогічної взаємодії зі студентами. 

 Проведення різних за формою навчальних занять. 

 Здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих навчальних занять; 

 Організація самостійної роботи студентів. 

 Впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій та авторських 

методик. 

 Вироблення індивідуального стилю організації педагогічної взаємодії та навчально-

пізнавальної діяльності студентів. 

 Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне прийняття рішень щодо вирішення проблем.  

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти проходять на третьому році навчання. 

 

«Іноземна мова за фаховим спрямуванням» 

 

Мета: формування мовної і мовленнєвої компетентностей аспірантів на рівні С 1, які 

забезпечать можливість вільно спілкуватися та ефективно реалізовувати науково-професійні 

цілі іноземною мовою. 

Предмет: граматичні, стилістичні та дискурсивні аспекти іноземної мови науково-

професійного спрямування. 

Зміст курсу: 



 основні морфологічні і синтаксичні категорії іншомовного наукового мовлення; 

 провідні характеристики наукового стилю; 

 засоби вираження певних комунікативних інтенцій; 

 техніки читання наукових текстів іноземними мовами; 

 формальні правила семантичних та текстових моделей породження висловлювань, 

притаманних науковій сфері; 

 техніки написання анотацій і рефератів; 
 створення презентацій для міжнародних наукових конференцій; 

 структура і композиція основних видів наукових текстів; 

 структура і композиція усних повідомлень на наукову тематику; 

 алгоритми написання наукових текстів; 

 види науково-професійної кореспонденції іноземними мовами. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому році навчання. 

 
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА 

 

«Сучасна теорія права: пізнавальний та прикладні аспекти» 

 

Мета: формування найбільш передових концептуальних та методологічних знання в галузі 

теорії права, пояснення актуальних загальнотеоретичних питань, виявлення проблемних 

ситуацій та тенденцій правового розвитку в сучасних умовах, відшукання способів 

розв’язання актуальних проблем теорії права в сучасних умовах. 

Предмет: сучасні загальні закономірності теорії права, зокрема основних сучасних типів 

праворозуміння, теорії правотворчості, системи джерел права, правозастосування, 

правотлумачення, механізму правового впливу, функціонування та розвитку правових 

систем світу. 

Зміст курсу:  

 проблеми правової метатеорії;  

 праворозуміння: основні сучасні підходи; 

 теорія правотворчості; 

 система джерел права; 

 проблеми правозастосування; 

 тлумачення нормативно-правових приписів джерел права України; 

 механізм правового впливу; 

 правова система суспільства; 

 основні сучасні правові системи світу. 

Місце дисципліни в структурі курсу: аспіранти вивчають другому році навчання. 

 

«Основні тенденції розвитку зарубіжних державності і права у новий і новітній період» 

 

Мета: допомогти здобувачам зрозуміти і засвоїти вчення про державу і право в цілому; при 

цьому слід врахувати, що історія держави і правам зарубіжних країн має не лише теоретичне, 

а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно-політичних і державно-

правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у 

якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у 

суспільстві, їх соціальну значимість. 

Предмет:  вивчення процесу виникнення, розвитку, суті, основних функцій, соціальної ролі 

та причини загибелі різних держав і систем права в хронологічній послідовності та 

конкретній соціально-історичній обстановці, які існували чи існують сьогодні за межами 

України.  

Зміст курсу: 

 Економічні і політичні передумови буржуазних революцій у Європі 

 Розвиток конституційної монархії і парламентаризму в XVII-XIX ст. 



 Буржуазна революція XVII ст. у Британії: характерні особливості, етапи. Зародження і 

розвиток нової державності  

 Буржуазна революція XVII ст. у Британії: характерні особливості, етапи. Зародження і 

розвиток нової державності 

 Виникнення буржуазної державності у Франції (XVIII ст.). Правові акти. Якобінська 

диктатура. Імперія Н. Бонапарта. Правові джерела 

 Паризька Комуна. ІІІ-тя Республіка у Франції її конституційний розвиток 

 Характерні риси становлення державності і права Німеччини нового часу (XVIII-XIX 

ст.) 

 Державність і право Австрії та Австро-Угорщини 

 Державність і право Сполучених Штатів Америки: становище, розвиток, особливості 

(XVII-XIX ст.) 

 “Декларація прав людини і громадянина” 1793 р. у Франції та конституція 1793 р 

 Державність і право Канади (XVII-XIX ст.) 

 Причини та хід громадянської війни 1861-1865 рр. у США. Законодавство періоду війни. 

Її економічні та політичні наслідки. 

 Джерела та характерні права Німеччини у Новий час. Кримінальний (1871) та 

кримінально-процесуальний (1877) кодекси. Виключні закони проти соціалістів. 

Німецьке цивільне уложення 1900 р. 

 Утворення “двоєдиної монархії” в Австрії. Конституційні закони 1867 р. Імператорська 

влада. 

 Новітній час. Загальна характеристика. Епоха революцій. Основні риси і тенденції 

розвитку. 

 Державність і право Великої Британії (XX-XXI ст.) 

 Державність і право Франції (XX-XXI ст.) 

 Державність і право Німеччини (XX-XXI ст.) 

 Державність і право Італії (XX-XXI ст.) 

 П’ємонтське королівство. Конституція 1848 р. 

 Державність і право Сполучених Штатів Америки (XX-XXI ст.) 

 Державність і право Канади (XX-XXI ст.) 

 Канадська революція 1837-1838 рр. «92 резолюції» 1834 р. «Резолюції Рассела» 1837 р. 

 Державність і право Польщі (XX-XXI ст.) 

 Економічне і політичне становище американських, іспанських та португальських 

колоній 

 Революція 1911р. і проголошення республіки Китаю. Тимчасова конституція Китаю 

 Особливості абсолютизму в Росії. Суспільний лад. Державний устрій 

 Криза Британської колоніальної імперії після І-і та 2-і світових воєн. Держава і право 

Великобританії на сучасному етапі 

 Конституція 1958р.: прийняття, структура, зміст оцінка. Державний устрій та політичний 

режим П’ятої республіки. Французький союз 

 Веймарська конституція 1919 р. Державний устрій та політичний режим Веймарської 

республіки. Партійна система. 

 Італія після другої світової війни. Проголошення республіки. Конституція 1947 р. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Герменевтика права» 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Герменевтика права» є забезпечити здобуття 

особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей у філософсько-правовій галузі дослідницько-інноваційної 

діяльності, оволодіння герменевтичною методологією як складовою філософії права, а також 

навичками застосування цих знань для проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 



Предмет: основні положення герменевтики права як онтологічного та як методологічного 

вчення. 

Зміст курсу:  

 Герменевтичне вчення: загальна характеристика; 

 Основні герменевтичні категорії; 

 Герменевтичний механізм розуміння; 

 Герменевтика і мова права; 

 Герменевтика як методолічний інструмент правових досліджень; 

 Онтологічна герменевтика і право; 

 Праворозуміння крізь призму герменевтики; 

 Герменетика і тлумачення права. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Актуальні проблеми історії української державності та права» 

 

Мета: допомогти здобувачам зрозуміти і засвоїти вчення про державу і право України; при 

цьому слід врахувати, що історія держави і права України має не лише теоретичне, а й 

практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно - політичних і державно - 

правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у 

якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у 

суспільстві, їх соціальну значимість. 

Предмет: пізнання процесів виникнення, трансформації та процесів розвитку державно-

правових форм та інститутів, що функціонували на українських землях, а також вивчення 

правового статусу конкретних державних органів, верств населення, джерел права і правових 

систем у певному історичному просторі та хронологічній послідовності. 

Зміст курсу: 

 Предмет, метод та завдання курсу „Актуальні проблеми історії української державності 

та права” 

 Ранньоукраїнське право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина І 

тис. до н. е. – V ст. н. е.) 

 Становлення державності і права у східних слов’ян. Право Київської Русі IX – XIV ст. 

 Державність і право Галицько-Волинської  держави (XIII – пер. пол. XIV ст.) 

 Право та система судочинства на українських землях Великого князівства Литовського, 

Польського королівства і Речі Посполитої. 

 Державність і право козацько-гетьмансьокої др. пол. XVII – XVIII ст. 

 Кодифікація українського права XVIII – пер. пол. XIX ст. та його основні риси 

 Право України в др. пол. XIX ст. Буржуазні реформи 60-70х років в Росії та їх вплив на 

суспільний і державний лад України 

 Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях в складі австрійської 

монархії др. пол. XVIII – поч. XX ст.  

 Державність і право в період державотворчих пошуків в 1917- 1922рр. Правові інститути 

УНР, Гетьманату П. Скоропадського. Директорії. ЗУНР, Радянської України 1917 – 1922 

рр. 

 Радянське право України 1917 – початок 90х років XX ст. Розпад СРСР та відродження 

незалежної держави України. Шляхи її розбудови. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Праворозуміння: соціально-філософський аспект» 

 

Мета: розширення та поглиблення світоглядно-методологічних уявлень і поглядів 

здобувачів щодо онтологічної та соціальної сутності явища, яке в юридичній науці і  

практиці відображається терміно-поняттям “право”, а також вироблення у здобувачів вміння 

використовувати філософсько-правові знання (категорії, принципи, закономірності, 



методологічний апарат) для розв’язання навчальних практико-прикладних та дослідницьких 

проблем у сфері права. 

Предмет: виявлення онтологічної та соціальної сутності явища, яке в юридичній науці та 

практиці відображається терміно-поняттям “право” 

Зміст курсу 

 праворозуміння: загальна характеристика; 

 позитивістське праворозуміння: загальна характеристика; 

 позитивістське праворозуміння: легістський позитивізм; 

 позитивістське праворозуміння: соціологічний позитивізм; 

 позитивістське праворозуміння: психологічний позитивізм; 

 позитивістське праворозуміння: комплексні (інтегральні) різновиди; 

 непозитивістське (“природне”) праворозуміння: загальна характеристика; 

 непозитивістське (“природне”) праворозуміння: сучасні тенденції; 

 основоположні права людини: основні філософсько-світоглядні підходи; 

 основоположні права людини: їх сутність як соціального явища; 

 основоположні права людини: проблеми обмежування; 

 основоположні права людини: сучасні тенденції розвитку. 

Місце дисципліни у структурі курсу: здобувачі вивчають на другому році навчання 

 

«Техніко-технологічні аспекти юридичного нормопроектування в Україні» 

 

Мета: вивчення основних засобів, прийомів, методів, способів юридичного нормотворення у 

сучасній українській державі у контексті його техніко-технологічних компонентів. 

Дисципліна має сформувати низку знань щодо: поняття та елементів сучасного юридичного 

нормотворення; форм правотворення, що завершуються створенням юридичних норм; 

засобів та правил правотворчої техніки, що використовуються для формування  нормативно-

правових актів; процедурних (процесуальні) характеристик створення нормативно-правових 

актів. Аспірант повинен оволодіти навиками: аналізувати нормативно-правові акти, 

оцінювати належність використання у них засобів та прийомів правотворчої техніки; 

проводити експертизу проектів нормативно-правових актів у контексті знань по 

правотворчій техніці; розробляти концепції майбутніх нормативно-правових актів; 

розробляти проекти нормативно-правових актів у відповідності до вимог правотворчої 

техніки і досягнень теоретичної науки; аналізувати нормативно-правові акти, оцінювати 

належність використання у них засобів та правил правотворчої технології; виявляти помилки 

у діяльності суб’єктів правотворчого процесу; проводити наукові дослідження проблематики 

нормотворення у світлі плюралізму підходів стосовно джерел права у сучасній Україні.  

Предмет: техніко-технологічні аспекти нормотворення у сучасній українській державі. 

Зміст курсу: 

 Правотворча техніка. 

 Правила формування змісту нормативно правового акта. 

 Юридичні конструкції у правотворчій техніці. Принципи права. 

 Юридичні дефініції, презумпції, фікції, аксіоми. 

 Правила щодо форми нормативно-правового акта. Структурні правила. 

 Мова нормативно-правового акта. 

 Правотворчі помилки. 

 Загальнотеоретична характеристика правотворчої технології 

 Планування і прогнозування правотворчої діяльності. 

 Підготовка до розробки проекту нормативно-правового акта 

 Розробка проекту нормативно-правового акта 

 Прийняття і оприлюднення нормативно-правових актів.   

 Особливі види правотворчості. 

 Особливості створення підзаконних нормативно-правових актів. 

 Технологія систематизації нормативно-правових актів. 



Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають дану навчальну дисципліну на 

другому році навчання. 

 

«Конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні» 

 

Мета: формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять 

правильно оцінювати конкретні суспільні явища, визначати суб’єкти та інститути 

громадянського суспільства, їх відносини з державою, знати та вміти обґрунтовано 

застосовувати відповідне законодавство. 

Предмет: сутність, ознаки та функції громадянського суспільства в Україні, його вплив на 

ефективне функціонування органів місцевого самоврядування та розбудову правової і 

демократичної держави. 

Зміст курсу:  

 Поняття і сутність громадянського суспільства. 

 Історико-правові умови становлення та розвитку громадянського суспільства. 

 Конституційно-правове закріплення основ громадянського суспільства та його розвитку. 

 Організаційно-правові форми взаємодії суспільства і держави. 

 Конституційна гарантія економічної організації громадянського суспільства. 

 Завдання громадянського суспільства і держави з реалізації принципів гуманізму і 

соціальної справедливості. 

 Сім’я, як природній основний соціальний осередок громадянського суспільства та її 

захист державою. 

 Конституційно-правове закріплення гарантій вільного всебічного розвитку освіти, науки, 

культури українського народу. 

 Українська мова, як консолідований засіб громадянського суспільства, гарантований 

Конституцією України  

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Становлення публічної адміністрації в країнах Європи та Україні» 

 

Мета: оволодіння особами, що здобувають вищу освіту, поглибленими знаннями історії 

становлення і розвитку публічної адміністрації в країнах Європи та України в частині 

вивчення відповідних проблемних питань, формування у них навиків і умінь їх глибокого 

осмислення і творчого застосування на практиці. 

Предмет: теоретичні основи історія публічної адміністрації в Україні вивчає виникнення 

публічної адміністрації та її розвиток  на різних етапах історії української державності та 

права. Особлива увага звертається на аналізі історичних першоджерел та їх характеристиці. 

Зміст курсу: 

 Генеза і характеристика державного ладу країн сучасної Європи. 

 Державний лад у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. 

 Українська козацька держава. 

 Державний лад на західноукраїнських землях у складі Австрії тьа Австро-Угорщини. 

 Державний лад на українських землях у складі Російської імперії. 

 Організація публічної адміністрації в період відродження Української держави (1917-

1920 р.р.). 

 Публічна адміністрація в Україні в період Радянського Союзу. 

 Публічна адміністрація на західноукраїнських землях в складі іноземних держав. 

 Становлення публічної адміністрації Української держави. 

Місце дисципліни у структурі курсу: навчальна дисципліна вивчається на другому році 

навчання. 

 

 

 



«Міжнародні стандарти прав людини у Конституційному судочинстві в Україні» 

 

Мета: формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять 

реалізувати забезпечення міжнародних стандартів прав людини і громадянина в 

конституційному судочинстві України, оволодіння методологією аналізу практики 

Конституційного Суду України з розгляду справ, які стосуються прав людини і громадянина. 

Предмет: зміст базових міжнародних стандартів прав людини і громадянина та особливості 

їх застосування в практиці Конституційного Суду України. 

Зміст курсу: 

 Конституційні й міжнародні джерела стандартів прав людини. 

 Принципи конституційного й міжнародного права як складова стандартів прав людини в 

Україні. 

 Практика Конституційного Суду України і європейські стандарти недискримінації й 

рівного поводження. 

 Європейські стандарти громадянських і політичних прав у практиці Конституційного 

Суду України. 

 Європейські стандарти захисту економічних прав у конституційному судочинстві 

України. 

 Європейські стандарти захисту прав і свобод людини при здійсненні правосуддя в 

рішеннях Конституційного Суду України. 

Місце дисципліни в структурі курсу: дисципліна вивчається на другому році навчання. 

 

«Проблеми фінансово-правового регулювання» 

 

Мета: оволодіння особами, що здобувають вищу освіту, поглибленими знаннями теорії 

фінансового права і змісту фінансового законодавства в частині вивчення відповідних 

проблемних питань, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого 

застосування на практиці. 

Предмет: теоретичні основи фінансового права і змісту фінансового законодавства щодо 

формування і використання державного та місцевих бюджетів та інших публічних фондів 

грошових коштів, засад бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної системи, 

податкової системи держави та інших інститутів особливої частини. 

Зміст курсу: 

 Правові основи фінансової діяльності Української держави та органів місцевого 

самоврядування. 

 Основи правового регулювання фінансових відносин в Україні. 

 Фінансово-правове регулювання в зарубіжних державах та вплив міжнародного 

правопорядку на фінансову систему держави. 

 Загальна характеристика фінансового контролю у фінансовій діяльності держави. 

 Правові основи здійснення державного фінансового контролю в Україні. 

 Відповідальність у сфері фінансових правовідносин. 

 Характеристика бюджету як основного координуючого фінансового плану фінансової 

системи держави. 

 Загальне вчення про бюджетні видатки та їх місце у системі публічних видатків та 

публічних фінансів. 

 Основні засади здійснення бюджетних видатків в Україні. 

 Поняття, правові основи і система публічних доходів. 

 Правовий режим загальнодержавних та місцевих цільових фондів. 

 Правове регулювання публічного боргу в Україні. 

 Правове регулювання грошового обігу в Україні. 

 Фінансово-правові основи банківської діяльності в Україні. 

 Фінансово-правові основи валютного регулювання і валютного контролю в Україні. 



Місце дисципліни у структурі курсу: навчальна дисципліна вивчається на другому році 

навчання. 

 

«Актуальні проблеми децентралізації влади в Україні» 

 

Мета: Формування необхідних теоретичних і практичних навиків, які дозволяють 

забезпечувати реалізацію децентралізації влади в Україні та розв’язати проблеми 

ефективного функціонування об’єднаних територіальних громад з органами місцевого 

самоврядування районного і обласного рівнів та відповідними державними органами. 

Предмет: Конституційно – правовий механізм реформи децентралізації публічної влади, 

створення трирівневої системи адміністративно – територіального устрою, добровільне 

об’єднання територіальних громад, визначення повноважень органів місцевого 

самоврядування усіх рівнів за принципом субсидіарності та органів державної влади. 

Зміст курсу: 

 визначення територіальної основи органів місцевого самоврядування та виконавчої 

влади; 

 розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів; 

 розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої 

влади; 

 визначення необхідної кількості ресурсів на кожному рівні місцевого самоврядування; 

 забезпечення оновлення бюджетної системи , громади – власними бюджетами; 

 підзвітність органів місцевого самоврядування перед виборцями (громадою) і державою.  

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Проблеми адміністративної юстиції» 

 

Мета: комплексна підготовка студентів-правників з метою формування і розвитку їх 

професійної компетенції у сфері адміністративної юстиції, спрямована на отримання 

необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків 

правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення студентів з 

теоретичними положеннями та практикою застосування адміністративними судами 

законодавства та інших джерел адміністративного процесуального права України, 

оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, 

свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері адміністративного судочинства. 

Предмет: проблеми адміністративної юстиції, світові моделі адміністративної юстиції, 

адміністративний процес, адміністративне процесуальне право, загальні засади 

адміністративного судочинства, юрисдикція адміністративних судів, основні стадії 

адміністративного процесу. 

Зміст курсу: 

 з’ясувати поняття, предмет, метод та систему адміністративного процесуального права; 

 розмежувати поняття «адміністративний процес», «адміністративна юстиція», 

«адміністративне судочинство», «адміністративна процедура»; 

 дослідити світові моделі адміністративної юстиції; 

 визначити поняття та завдання адміністративного судочинства; 

 проаналізувати систему адміністративних судів в Україні; 

 вивчити питання юрисдикції та підсудності справ адміністративним судам; 

 з’ясувати процесуально-правовий статус учасників адміністративного процесу; 

 дослідити особливості доказів і доказування в адміністративному процесі; 

 визначити сутність адміністративного позову та вимоги до нього; 

 виокремити судові рішення в адміністративних справах; 

 з’ясувати питання оскарження судових рішень адміністративних судів; 

 розкрити питання особливостей виконання судових рішень адміністративних судів. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому курсі навчання. 



 

«Проблеми зобов’язального права» 

 

Мета: засвоєння здобувачами теоретичних знань у сфері зобов'язально-правових відносин та 

аналіз джерел правового регулювання зобов'язань із передачі майна, надання послуг, 

виконання робіт, спільної сумісної діяльності, а також проблем правового регулювання 

деліктних та інших недоговірних зобов'язань та зобов'язальних правовідносин у 

інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності. 

Предмет: правове регулювання зобов’язальних правовідносин. 

Зміст курсу: 

 Правова природа зобов’язальних правовідносин. 

 Проблеми виконання зобов’язань. 

 Припинення зобов’язань. 

 Зобов’язання в сфері передачі майна у власність. 

 Зобов’язання з передачі майна в користування. 

 Зобов’язання з виконання робіт. 

 Зобов’язання з договорів про надання послуг. 

 Зобов’язання, що виникають на підставі спільної сумісної діяльності.  

 Зобов’язання у сфері інвестицій та виробничої кооперації. 

 Зобов’язання в зовнішньоекономічній сфері. 

 Недоговірні зобов’язання. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання 

 

«Проблеми договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності» 

 

Мета: формування теоретичних знань і практичних навиків, які дозволяють опанувати 

основні засади договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності, вивчити правове 

регулювання і позиції судової практики щодо особливостей розгляду судових справ щодо 

виконання договорів про передання майнових прав інтелектуальної власності, вирішувати 

конкретні юридичні ситуації. 

Предмет: теоретичні основи договірних відносин інтелектуальної власності, порядок 

укладення та зміст договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності; особливості видачі ліцензії та окремих договорів (ліцензійний договір, договір про 

створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, про 

передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, установчих договорів, про 

передання ноу-хау, комерційної концесії). 

Зміст курсу: 

 Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.  

 Ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності та ліцензійний договір. 

 Договори про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності та інші види авторських договорів. 

 Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

 Договори про передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у 

зв’язку з виконанням трудового договору. 

 Установчі договори щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності як внесків 

до статутного фонду господарських товариств. 

 Договори застави майнових прав інтелектуальної власності. 

 Договір про передання ноу-хау 

 Договір управління майновими правами автора або інших суб’єктів авторського права і 

суміжних прав. 

 Договір комерційної концесії 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 



«Проблеми спадкового права» 

 

Мета: опанування теоретичних та практичних проблем спадкових правовідносин, а також 

вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і 

норм чинного законодавства, міжнародних договорів та судової практики у цій сфері.  

Предмет: цивільне, сімейне та інше законодавство, яке може застосовуватися до відносин 

спадкування, а саме до спадкування за законом, спадкування за заповітом, здійснення права 

на спадкування, охорони спадкового майна, питань спадкування з іноземним елементом 

тощо. 

Зміст курсу: 

 Спадкове право як інститут цивільного права. 

 Загальні положення про спадкування. 

 Спадкування за заповітом. 

 Спадкування за законом. 

 Здійснення права на спадкування. 

 Охорона спадкових прав та управління спадщиною. 

 Спадковий договір. 

 Спадкові відносини з іноземним елементом. 

 Захист спадкових прав. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання 

 

«Проблеми правової охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет» 

 

Мета: формування теоретичних знань і практичних навиків, які дозволяють опанувати 

основні засади охорони прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, вивчити правове 

регулювання і позиції судової практики щодо особливостей розгляду судових справ щодо 

прав інтелектуальної власності, що здійснюються в мережі Інтернет, вирішувати конкретні 

юридичні ситуації. 

Предмет: теоретичні основи здійснення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, 

поняття та ознаки Інтернет-сайту як об’єкту права інтелектуальної власності, особливості 

здійснення авторських, суміжних, патентних прав в мережі Інтернет, порядок захисту прав 

інтелектуальної власності, що порушені в мережі Інтернет.  

Зміст курсу: 

 Використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 

 Інтернет-сайт як об’єкт права інтелектуальної власності. 

 Суб’єкти та об’єкти правовідносин щодо здійснення прав інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет. 

 Особливості здійснення та захисту авторських прав в мережі Інтернет. 

 Особливості здійснення та захисту суміжних прав в мережі Інтернет. 

 Ліцензії creative commons. 

 Особливості здійснення та захисту прав на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт 

і послуг в мережі Інтернет. 

 Доменні імена та доменні спори. 

 Способи та порядок захисту прав інтелектуальної власності, що порушені в мережі 

Інтернет. 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Правовий статус суб’єктів господарської діяльності» 

 

Мета: опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у 

зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а 



також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування 

знань і норм чинного законодавства у цій сфері. 

Предмет: господарське законодавство, яке регулює відносини щодо заснування та 

припинення суб’єктів господарювання, а також здійснення ними господарської діяльності.  

Зміст курсу: 

 Суб’єкти господарської діяльності в Україні. 

 Підприємство як організаційна форма господарювання. 

 Особливості створення та діяльності окремих видів підприємств. 

 Державні та комунальні унітарні підприємства. 

 Господарські товариства. 

 Об’єднання підприємств. 

 Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання 

 

«Охорона та захист авторських прав» 

 

Мета: формування теоретичних знань і практичних навиків, які дозволяють опанувати 

основні засади охорони та захисту авторських прав, вивчити правове регулювання і позиції 

судової практики щодо особливостей розгляду судових справ щодо захисту авторських та 

суміжних прав, вирішувати конкретні юридичні ситуації. 

Предмет: теоретичні основи виникнення авторських та суміжних прав, засади їх здійснення 

та захисту, характеристики основних інститутів авторського права (виникнення авторського 

права та суміжних прав, їх зміст, управління майновими авторськими правами). 

Зміст курсу: 

 Поняття та правова природа авторського права. Форми правового регулювання 

авторських прав. 

 Суб’єкти та об’єкти авторського права. 

 Виникнення авторського права. 

 Особисті немайнові та майнові права автора твору. 

 Вільне використання творів. 

 Особливості набуття та здійснення авторських прав на окремі об’єкти. 

 Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. 

 Суміжні права, їх зміст та порядок здійснення. 

 Захист авторських та суміжних прав. 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Правові проблеми реалізації права на працю в Україні» 

 

Мета: формування у здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії знань і 

практичних навичок, необхідних для поглиблення наявних та синтезу нових ідей, концепцій 

у сфері реалізації права на працю в Україні, з метою вдосконалення вітчизняного 

законодавства та його теоретичної бази.  

Предмет: теоретичні засади реалізації права на працю в Україні, обґрунтовані провідними 

фахівцями у галузі теорії права, трудового та інших галузей права, а також вітчизняне 

законодавство, міжнародно-правові договори та матеріали судової практики. 

Зміст курсу: 

 Право на працю - одне з найважливіших соціально-економічних прав людини; 

 Гарантії права на працю в умовах ринкової економіки; 

 Основні форми реалізації права на працю в умовах ринкової економіки; 

 Реалізація права на працю на підставі трудового договору; 

 Правове регулювання зайнятості населення – важливий чинник забезпечення права на 

працю. 



Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Теоретико-прикладні проблеми раціонального використання природніх ресурсів» 

 

Мета: формування у здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії знань і 

практичних навичок, необхідних для поглиблення наявних та синтезу нових ідей, концепцій 

у сфері раціонального використання природних ресурсів, з метою вдосконалення 

вітчизняного законодавства та його теоретичної бази.  

Предмет: теоретичні засади раціонального використання природних ресурсів, обґрунтовані 

провідними фахівцями у галузі теорії права, екологічного, земельного та інших галузей права, 

а також вітчизняне законодавство, міжнародно-правові договори та матеріали судової 

практики. 

Зміст курсу: 

 Поняття, зміст та принципи права природокористування. 

 Види права природокористування. 

 Договори у сфері природокористування. 

 Раціональне лісокористування та водокористування. 

 Правові засади раціонального використання земель та надр. 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Проблеми правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в Україні» 

 

Мета: формування у здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії знань і 

практичних навичок, необхідних для поглиблення наявних та синтезу нових ідей, концепцій 

щодо правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в Україні, з метою 

вдосконалення вітчизняного законодавства та його теоретичної бази.  

Предмет: теоретичні засади проблем правозастосування у сфері соціального забезпечення 

громадян в Україні, обґрунтовані провідними фахівцями з теорії права, права соціального 

забезпечення та інших галузей права, а також вітчизняне законодавство, міжнародно-правові 

договори та матеріали судової практики. 

Зміст курсу: 

 Поняття, складові та принципи правозастосування у праві соціального забезпечення. 

 Застосування законодавства про пенсійне забезпечення. 

 Проблеми застосування законодавства про соціальні допомоги. 

 Проблеми застосування законодавства про соціальні пільги  та соціальні послуги 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Теоретичні проблеми захисту земельних прав громадян» 

 

Мета: формування у здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії знань і 

практичних навичок, необхідних для поглиблення наявних та синтезу нових ідей, концепцій 

у сфері захисту земельних прав громадян з метою вдосконалення вітчизняного законодавства 

та його теоретичної бази.  

Предмет: теоретичні засади захисту земельних прав громадян, обґрунтовані провідними 

фахівцями у галузі теорії права, земельного та інших галузей права, а також вітчизняне 

законодавство, міжнародно-правові договори та матеріали судової практики. 

Зміст курсу: 

 Гарантії прав на землю в умовах ринкової економіки. 

 Основні способи захисту земельних прав громадян у правовій державі. 

 Досудовий захист земельних прав громадян: теорія та практика. 

 Судовий захист земельних прав громадян: теорія та практика. 



 Юридична відповідальність за земельні правопорушення як гарантія забезпечення 

земельних прав громадян. 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Теоретико-прикладні проблеми права зайнятості» 

 

Мета: формування у здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії знань і 

практичних навичок, необхідних для поглиблення наявних та синтезу нових ідей, концепцій 

у сфері права зайнятості, з метою вдосконалення вітчизняного законодавства та його 

теоретичної бази.  

Предмет: теоретичні засади проблем права зайнятості, обґрунтовані провідними фахівцями 

у галузі теорії права, трудового та інших галузей права, а також вітчизняне законодавство, 

міжнародно-правові договори та матеріали судової практики. 

Зміст курсу: 

 Право зайнятості у системі права України.  

 Юридична основа права зайнятості. Міжнародні стандарти у сфері зайнятості. 

 Трудовий договір, як визначальний інструмент у забезпеченні повної і продуктивної 

зайнятості 

 Цивільно-правові підстави зайнятості. 

 Інші форми зайнятості та їх правове забезпечення 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Теоретико-правові проблеми організаційно-правових форм соціального захисту» 

 

Мета: формування у здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії знань і 

практичних навичок, необхідних для поглиблення наявних та синтезу нових ідей, концепцій 

у сфері організаційно-правових форм соціального захисту, з метою вдосконалення 

вітчизняного законодавства та його теоретичної бази.  

Предмет: теоретичні засади організаційно-правових форм соціального захисту, обґрунтовані 

провідними фахівцями у галузі теорії права, аграрного, земельного, інших галузей права, а 

також вітчизняне законодавство, міжнародно-правові договори та матеріали судової 

практики. 

Зміст курсу: 

 Право людини на соціальний захист та організаційно-правові форми його здійснення в 

Україні. 

 Міжнародні стандарти у сфері соціального захисту і законодавство України. 

 Державні організаційно-правові форми соціального захисту. 

 Недержавні організаційно-правові форми соціального захисту. 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Теоретико-прикладні проблеми кримінальної відповідальності  

за злочини проти особи» 

 

Мета: ознайомлення здобувачів з теоретичними та практично-прикладними проблемами 

кримінально-правової кваліфікації злочинів проти особи та шляхами їх вирішення у теорії 

кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві. 

Предметом: вивчення навчальної дисципліни є науково-теоретичні проблеми тлумачення 

ознак складів злочинів проти особи, застосування норм про склади злочинів проти особи у 

правозастосуванні. 

Зміст: 



 Право людини на життя та право людини на здоров’я і завдання кримінального кодексу 

України щодо їх захисту. 

 Злочин проти життя людини за чинним Кримінальним кодексом України. 

 Злочини проти здоров’я людини за чинним КК України. 

 Злочини, що ставлять в небезпеку життя або здоров’я людини. 

 Злочини проти волі, честі та гідності людини. 

 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Альтернативні способи вирішення кримінальних правопорушень» 

 

Мета: Розширене і поглиблення вивчення проблем правового формування необхідних знань 

і практичних навиків щодо альтернативних способів вирішення кримінальних 

правопорушень із застосуванням вітчизняної кримінальної процесуальної форми та з 

урахуванням міжнародних правових актів і практики Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ) 

Предмет: врегульована кримінальним процесуальним законодавством України та 

міжнародно-правовими актами з врахуванням практики ЄСПЛ діяльність, доктринальні і 

практичні аспекти правових відносин, що виникають, змінюються і припиняються у зв’язку 

із застосуванням альтернативних способів вирішення кримінальних деліктів.  

Зміст курсу:  

 Поняття та процесуальні передумови застосування  альтернативних способів вирішення 

кримінально-правових конфліктів. 

 Типові моделі альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів в 

зарубіжних державах. 

 Звільнення від кримінальної відповідальності: загальні положення. 

 Звільнення від кримінальної відповідальності: підстави та умови. 

 Угоди в кримінальному провадженні. 

 Відмова прокурора від обвинувачення, як спосіб вирішення кримінально-правових 

конфліктів. 

 Відмова потерпілого від обвинувачення, як спосіб вирішення кримінально-правових 

конфліктів. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання.  

 

«Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні» 

 

Мета: оволодіння особами, які здобувають ступінь доктора філософії, знаннями про 

актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством 

України; розвиток у осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, вміння проявляти 

інноваційність, самостійність, і схильність до розробки нових ідей щодо шляхів вирішення 

проблем, що охоплюються цією навчальною дисципліною; оволодіння методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження з 

проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є актуальні науково-теоретичні, прикладні 

проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. 

Зміст: 

 Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 Актуальні проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу до 

неповнолітніх. 

 Проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 

 Проблеми, що стосуються особливостей звільнення неповнолітніх від покарання та його 

відбування. 

 Особливості припинення судимості у неповнолітніх. 



Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Методологічні проблеми криміналістики» 

 

Мета: формування необхідних знань з теоретичних і прикладних питань криміналістики 

шляхом ознайомлення з основними методологічними проблемами цієї науки (включаючи 

проблемні аспекти застосування норм КПК України та практичних рекомендацій 

криміналістики). 

Предмет: основні теоретичні ідеї і погляди, що склалися у сучасній загальній теорії та 

методології криміналістики; криміналістичні теоретико – філософські поняття і категорії, що 

відіграють основоположну роль у системі знань криміналістики.  

Зміст курсу: 

 Поняття науки та методології.  

 Проблеми сутності, формалізації та сфер використання криміналістичних знань. 

 Методологічні проблеми криміналістичної ідентифікації . 

 Методологічні проблеми криміналістичного прогнозування та діагностики.  

 Проблеми системи, мови і окремих новацій криміналістики.  

 Окремі методологічні проблеми криміналістичної техніки.  

 Проблеми криміналістичної тактики.  

 Загальні положення криміналістичної методики.  

 Криміналістична характеристика злочинів. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Теоретико-прикладні проблеми кримінальної відповідальності  

за злочини проти власності» 

 

Мета: ознайомлення здобувачів з теоретичними та практично-прикладними проблемами 

кримінально-правової кваліфікації злочинів проти власності та шляхами їх вирішення у 

теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві. 

Предметом: вивчення навчальної дисципліни є науково-теоретичні проблеми тлумачення 

ознак складів злочинів проти власності, застосування норм про склади злочинів проти 

власності у правозастосуванні. 

Зміст: 

 Кримінальна відповідальність за злочини проти власності в історії вітчизняного 

кримінального законодавства та у зарубіжних державах. 

 Загальна характеристика складів злочинів проти власності. 

 Злочини проти власності, які полягають у незаконному заволодінні чужим майном. 

 Диференціація кримінальної відповідальності за розкрадання. 

 Злочини проти власності, які полягають у незаконному заволодінні чужим майном і не 

містять ознак розкрадання. 

 Злочини проти власності, не пов’язані із незаконним заволодінням чужим майном. 

 Розмежування складів злочинів проти власності із суміжними посяганнями. 

 Шляхи вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за злочини 

проти власності. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Проблеми апеляційного та касаційного провадження в кримінальному судочинстві» 

 

Мета: розширене та поглиблене вивчення проблем правового регулювання, теорії та 

практики апеляційного та касаційного провадження у кримінальному судочинстві України.  

Предмет: кримінальна процесуальна діяльність, а також теоретичні та практичні аспекти 

відносин, які виникають, змінюються та припиняються під час апеляційного і касаційного 

провадження. 



Зміст курсу:  

 теоретичні основи оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному 

провадженні; 

 суть, завдання, значення та процесуальні особливості апеляційного та касаційного 

провадження; 

 порядок апеляційного та касаційного оскарження;  

 порядок апеляційного та касаційного розгляду;  

 повноваження суду апеляційної та касаційної інстанції;  

 підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному 

порядку;  

  правова природа рішень судів апеляційної та касаційної інстанції.  

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

“Педагогіка вищої школи” 

 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього 

процесу, педагогічної спрямованості й особистісної концепції викладацької діяльності у 

вищій школі. 

Предмет: філософія вищої освіти, педагогічна діяльність викладача вищої школи як система, 

організація освітнього процесу у вищій школі. 

Зміст курсу: 

 Теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у вищій школі. 

 Мета, функції педагогічної діяльності, обов’язки викладача вищої школи. 

 Науково-педагогічні, моральні цінності викладача. 

 Система умінь педагогічної діяльності викладача у вищій школі. 

 Складові, засоби педагогічної техніки, невербальної поведінки викладача. 

 Особливості, напрями організації діалогічного спілкування зі студентами.  

 Організація педагогічної взаємодії відповідно до індивідуально-типологічних 

особливостей студентів (типу темпераменту, виду інтелекту, стилю навчально-пізнавальної 

діяльності, типу соціальної поведінки). 

 Критерії професійної етики, педагогічного такту викладача. 

 Особливості, методи, прийоми емоційно-виховного впливу на поведінку студентів. 

 Шляхи, способи вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами. 

 Структура, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

 Формування наукових понять, практичних умінь й навичок студентів. 

 Сучасні стратегії, методи навчання студентів. 

 Структура, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського (лабораторного) 

заняття, самостійної роботи студентів. 

 Шляхи формування позитивної мотивації навчання студентів. 

 Норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, організація зворотного зв’язку в 

навчальному процесі. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Методологія підготовки наукової публікації» 

 

Мета: здобуття необхідних знань і практичних навичок, які дозволять аспіранту в ході 

виконання дисертаційної роботи готувати до друку в міжнародних і вітчизняних фахових 

періодичних виданнях результати експериментальних досліджень з метою ознайомлення з 

отриманими результатами інших науковців, які працюють у відповідних напрямках; 

проводити апробацію результатів дисертаційної роботи на міжнародних і вітчизняних 

наукових конференціях. 



Предмет: основні засади підготовки наукових публікацій, науковометричні бази фахових 

видань, види наукових публікацій, структура наукової статті, правила оформлення наукової 

публікації згідно з вимогами наукових видань. 

Зміст курсу: 

 Структура наукової публікації (наукова стаття, тези і матеріали конференції, патент, 

монографія). 

 Науковометричні бази фахових видань. Рейтинг наукових журналів. Імпакт-фактор 

журналу. Індекс Гірша науковця. 

 Критичний аналіз наукової літератури з сучасних напрямків дослідження. Використання 

інформації літературних і довідникових джерел для аналізу експериментальних 

результатів. 

 Оформлення тез і матеріалів наукової конференції.  

 Логіка побудови та правила оформлення наукової статті, її підготовка до опублікування. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання. 

 

«Психологія вищої школи» 

 

Мета: формування знань про психологічні особливості діяльності студентів і викладачів в 

рамках навчально-виховного процесу та практичних психологічних вмінь і навичок, 

необхідних у розробці ефективних методик викладання, результативного використання 

властивостей пізнавальних психічних процесів та особистісних якостей студентів для 

досягнення навчально-виховних цілей у вищій школі. 

 

Предмет: суб′єкт-суб′єктні стосунки учасників навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі, психологічні особливості викладача та студента у їхній розвивальній 

взаємодії 

 

Зміст курсу: 

 Вища освіта як предмет психологічного аналізу. Предмет, завдання і методи психології 

вищої школи. 

 Вікові особливості студентської молоді. 

 Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі.  

 Діяльність студента, діяльність викладача. 

 Мотивація діяльності студента і викладача. Вивчення навчальної мотивації студентів. 

 Вища школа як інститут соціалізації людини. Особистість студента і викладача. 

 Індивідуальні особливості студента і його адаптація до навчання у вищому навчальному 

закладі. 

 Пізнавальна діяльність студентів Навчальні стилі, дослідження  різних типів навчальних 

стилів та їхня корекція. 

 Психологічні теорії як підґрунтя сучасних методик викладання у вищому навчальному 

закладі. Застосування психологічних теорій для створення ефективних методик викладання у 

вищому навчальному закладі. 

 Роль переживань та вольових процесів і якостей особистості у навчальному процесі у 

вищому навчальному закладі. 

 Спілкування у вищому навчальному закладі. Вироблення навичок ефективного 

спілкування. Психологічні засади інтерактивного навчання. 

 Планування часу і кар’єри студентів та викладачів. 

 Формування і розвиток студентської групи, її роль у навчальному процесі.  

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на другому році навчання. 

 

«Підготовка науково-інноваційного проекту» 

 



Мета: формування практичних навичок, які дозволять підготувати науково-інноваційний 

проект: вміння викласти короткий зміст проекту, описати проблематику дослідження із 

зазначенням об’єкту та предмету дослідження, проаналізувати стан дослідження проблеми і 

тематики, сформулювати мету, основні завдання проекту, обґрунтувати актуальність 

виконання завдань, визначити підходи, методи та засоби виконання проекту, спрогнозувати 

результати виконання проекту, їхню наукову новизну та практичну цінність. 

Предмет: запит на фінансування науково-інноваційного проекту, формулювання 

проблематики, об’єкту, предмету та мети дослідження, аналіз відомостей про стан 

дослідження за обраною тематикою, прогнозування наукової новизни та практичної цінності 

очікуваних результатів. 

Зміст курсу: 

 Анотація – короткий зміст проекту. 

 Проблематика дослідження – проблема, на вирішення якої спрямовано проект, об’єкт і 

предмет дослідження. 

 Стан досліджень проблеми і тематики. 

 Мета ідеї та робочі гіпотези проекту, основні завдання та їхня актуальність. 

 Підхід, його новизна, методи, засоби та особливості досліджень за проектом. 

 Очікувані результати виконання проекту та їхня наукова новизна. 

 Практична цінність для економіки та суспільства. 

 Доробок та досвід авторів за тематикою проекту. 

 Етапи виконання проекту – план проведення робіт, зміст етапів виконання, очікувані 

результати за кожним етапом, звітна документація. 

 Фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання. 

 

«Інформаційні технології та програмування» 

 

Мета:формування системи базових знань сучасних інформаційних технологій з елементами 

програмування за програмою наукової підготовки аспірантів; отримання знань про 

можливості сучасних комп’ютерів щодо практичного застосування; вивчення методів 

практичного використання стандартних засобів операційної системи комп’ютера; вивчення 

методик організації науково-педагогічної роботи з використанням комп’ютерів. 

Предмет: математичні і системні принципи будови комп’ютерів сучасного рівня; 

програмування як метод розв’язування задач;операційна система комп’ютера і прикладні 

засоби використання; методи редагування текстових документів з елементами програмного 

опрацювання; табличне і графічне зображення даних наукових досліджень і програмування 

автоматичного аналізу; організація баз даних і систем забезпечення роботи з базами даних; 

планування і створення комп’ютерних презентацій з елементами програмованого керування; 

прикладні аспекти роботи в глобальній і локальній комп’ютерній мережі. 

Зміст курсу: 

 Математичні і системні принципи будови сучасних комп’ютерів.Функціональна схема 

комп’ютера. Процесор, пам’ять, периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з 

користувачем і засобами збереження і опрацювання даних.Дискретно-математичні 

основи моделювання методів наукових досліджень. Алгоритм і його властивості. 

Декомпозиція алгоритму на базові елементи прикладного засобу виконання. 

 Операційна система комп’ютера і прикладні засоби використання. Організація 

взаємодії користувача з комп’ютером. Віконний, графічний і клавіатурний інтерфейс. 

Діалогові вікна. Інформаційно-довідкові системи комп’ютерних засобів. 

 Методи редагування текстових документів. Параметри розмірів сторінок та інших 

елементів. Шрифти і стилі текстових документів. Прийоми форматування. 

Композиція документа з графічними та іншими об’єктами. Збереження документів. 

 Автоматизація опрацювання тексту на основі алгоритмів і елементів програмування. 

Планування алгоритмів автоматичного опрацювання текстових документів. Елементи 

мови VisualBasic. Макрокоманди та їх застосування. 



 Табличне і графічне зображення даних наукових досліджень. Таблична форма 

зображення даних. Типи табличних даних: числові, обчислювальні, текстові. Табличні 

процесори. Форматування таблиць. Використання електронних таблиць для 

розв’язування типових задач. 

 Бази даних та їх застосування. Розробка баз даних і таблиць. Структура таблиці бази 

даних. Зв’язки між таблицями. Редагування і збереження табличних даних. 

Сортування і фільтрування даних. Проектування запитів до баз даних. 

 Планування і створення комп’ютерних презентацій. Електронна презентація як засіб 

комунікації. Планування комп’ютерної презентації. Структура слайда. Елементи 

слайдів та їх застосування. Перегляд слайдів. Елементи програмованого керування 

показом слайдів. 

 Глобальні і локальні комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Internet як універсальний 

засіб комунікації. Пошук інформації в Internet. Електронна пошта. Поняття про 

будову Web-сайтів. Організація групової практичної роботи в локальній мережі.  

Місце дисципліни у структурі курсу: Курс читають у другому семестрі для аспірантів 2-го 

року навчання. Паралельно з лекціями проводять лабораторні заняття, на яких потрібно 

закріпити теоретичні знання виконанням завдань за програмою курсу і отримати навики 

практичної роботи в ролі фахівця практичного застосування комп’ютерів, а також 

сформувати методику планування і організації науково-педагогічної роботи з використанням 

комп’ютерів. 

 

«Інтелектуальна власність і трансфер технологій» 

 

Мета: формування теоретичних знань і практичних навиків, які дозволяють опанувати 

основні засади інституту інтелектуальної власності, вивчити правове регулювання і позиції 

судової практики щодо особливостей розгляду судових справ цієї категорії, вирішувати 

конкретні юридичні ситуації. 

Предмет: теоретичні основи виникнення прав інтелектуальної власності, засади їх 

здійснення та захисту, характеристики основних інститутів інтелектуального права 

(авторське право, патентне право, засоби індивідуалізації товарів і учасників, договори про 

передання майнових прав інтелектуальної власності).  

Зміст курсу: 

 Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. 

 Зміст прав інтелектуальної власності. 

 Авторське право і суміжні права. 

 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

 Право інтелектуальної власності на торговельну марку. 

 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

 Право інтелектуальної власності на інші об’єкти інтелектуальної власності. 

 Захист прав інтелектуальної власності. 

 Передання майнових прав інтелектуальної власності. 

 Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. 

 Регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США. 

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 

вивчають на другому році навчання. 

 

«Інновації та підприємництво» 

 

Мета: формування комплексу знань і навиків розроблення, впровадження інновацій та 

управління інноваційними процесами у підприємництві. 

Предмет: закономірності, принципи та чинники розвитку інноваційних процесів у 

підприємницькій діяльності. 



Зміст курсу: 

 Інновації та економічний розвиток. Теоретичні основи інноваційної діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

 Основні категорії, принципи та методи управління інноваційною діяльністю суб’єктів 

підприємництва. 

 Суть, етапи та інструменти організації інноваційного процесу у підприємництві. 

 Формування та розвиток інноваційних бізнес-моделей. Інноваційні бізнес-проекти. 

 Джерела та методи фінансування інноваційної діяльності. 

 Інформаційно-аналітична база та показники моніторингу інноваційного розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 Організаційні форми впровадження інноваційних проектів (технопарки, технополіси, 

бізнес-інкубатори). Ринок інновацій та його інфраструктура. 

 Державна підтримка та регулювання інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва. 

Національні інноваційні системи. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає дисципліну на другому році навчання. 

 

10. Графік виконання аспірантом індивідуального плану науково-дослідної роботи  

 

Рік навчання Робота над дисертацією Публікація статей Участь у 

конференціях 

Перший рік 

1 семестр Робота з літературними 

джерелами за темою дисертації. 

Вибір методів 

експериментальних досліджень. 

– – 

2 семестр Оптимізація методів 

експериментальних досліджень. 

1 1 

Другий рік 

3 семестр Оформлення літературного 

огляду. Проведення 

експериментальних досліджень. 

– – 

4 семестр Проведення експериментальних 

досліджень. 

1 2 

Третій рік 

5 семестр Проведення експериментальних 

досліджень. 

– – 

6 семестр Узагальнення результатів 

експериментальних досліджень. 

1 2 

Четвертий рік 

7 семестр Формулювання висновків. 2 – 

8 семестр Оформлення дисертаційної 

роботи. Подання її до захисту. 

Захист. 

– – 

 

11. Перспективні напрями наукових досліджень та тематика дисертаційних досліджень 

аспірантів за спеціальністю 081 «Право» 

 

Напрям «Теорія, історія держави і права, філософія права» 

 

Основні напрями досліджень: 

- Техніка та технологія юридичної практики; 

- Актуальні проблеми історії державності і права України та зарубіжних країн, 

правових вчень і української правової думки; 



- Реалізація свободи творчості і науки в Україні: історико-правовий та порівняльно-

правовий аспекти 

 

Тематика дисертаційних досліджень в рамках визначених напрямів наукових 

досліджень: 

1. Вмотивованість судового рішення: загальнотеретичні аспекти. 

2. Мова судового правозастосування: загальнотеретичні аспекти. 

3. Мова правотлумачення: загальнотеоретичні аспекти. 

4. Мова правотворчості: загальнотеоретичні аспекти. 

5. Мова правореалізації: загальнотеоретичні аспекти. 

6. Правореалізаційний акт як юридичний акт. 

7. Мовно-знакове вираження правової дійсності. 

8. Юридичні наслідки заподіяння шкоди за згодою потерпілого (загальнотеоретичне 

дослідження). 

9. Філософсько- та теоретико-правові аспекти евтаназії. 

10. Основоположні права людини: сучасні інтерпретації (порівняльне дослідження). 

11. Ефективність правозастосування: теоретико-методологічні аспекти. 

12. Право людини на вибір способу свого життя (існування). 

13. Право людини на розпорядження своїм тілом і здоров’ям. 

14. Облік нормативно-правових актів: загальнотеоретичні та прикладні аспекти. 

15. Становлення та розвиток звичаєвого права на західноукраїнських землях (ІХ-ХІХ 

ст.) 

16. Становлення і розвиток історико-правової школи у Львівському університеті 

17. Правове регулювання організації та діяльності сільського самоврядування у Східній 

Галичині (1772-1918 рр.) 

18. Правове регулювання цивільних відносин у Східній Галичині за австрійським 

цивільним кодексом 1797 р. 

19. Кодифікація австрійського цивільного права (1772-1918 рр.): історико-правове 

дослідження. 

20. Види злочинів і система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1803 р. 

21. Організація і діяльність окружних судів у Східній Галичині в складі Австрії та 

Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

22. Організація і діяльність повітових судів у Східній Галичині в складі Австрії та 

Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

23. Організація і діяльність крайових судів у Східній Галичині в складі Австрії та 

Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

24. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у Східній Галичині в складі 

Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

25. Організаційно-правові засади розвитку освіти у Східній Галичині в складі Австрії та 

Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) 

26. Політико-правові ідеї у творчості В.І. Калиновича. 

27. Школа історії права у Львівському університеті другої половини ХХ ст. 

28. Особливості джерел права у англо-саксонському типі правової системи. 

29. Становлення та розвиток міста-держави Ватикан: історико-правове дослідження. 

 

Напрям «Конституційне, адміністративне та фінансове право» 

 

Основні напрями досліджень: 

- Удосконалення конституційного процесу, парламентаризму, конституційної юстиції 

та децентралізації публічної влади; 

- Правове забезпечення реформування публічної адміністрації. 

 

Тематика дисертаційних досліджень в рамках визначених напрямів наукових 

досліджень: 



1. Вплив практики Європейської комісії «За демократію через право» на формування 

конституціоналізму в Україні. 

2. Конституціоналізм і національна ідея в Україні: тенденція розвитку. 

3. Конституційно-правовий режим державного кордону України та його 

удосконалення. 

4. Конституційно-правове регулювання національної безпеки та його удосконалення в 

Україні. 

5. Ідеологічна функція Конституції України: політико-правовий аналіз. 

6. Роль української нації у формуванні української держави: конституційно-правова 

характеристика. 

7. Конституційно-правове регулювання економічних відносин в умовах ринку. 

8. Реформа децентралізації влади в Україні: конституційно-правова характеристика.  

9. Конституційна скарга: доктринальне та нормативне забезпечення в контексті 

конституційної реформи в Україні. 

10. Преюдиційність актів органів конституційного контролю: порівняльно-правове 

дослідження. 

11. Адміністративна процедура у сфері містобудування. 

12. Процедура адміністративного оскарження актів органів місцевого самоврядування. 

13. Адміністративно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб. 

14. Правовий статус Верховного Суду України у системі адміністративних судів 

України. 

15. Поняття, підстави та напрямки бюджетної децентралізації в Україні. 

16. Бюджетний процес в Україні в умовах особливих адміністративно-правових 

режимів. 

17. Правова основа реалізації принципу відкритості використання публічних фінансів. 

18. Правова характеристика державних інвестиційних проектів як методу 

фінансування капітальних видатків в Україні. 

19. Фінансова правосуб`єктність об`єднаних територіальних громад. 

20. Організаційно-правові заходи запобігання корупції на державній службі в Україні.  

21. Організаційно-правові засади формування та діяльності антикорупційних органів в 

Україні. 

22. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією. 

23. Конкурсні процедури при формуванні державної служби в Україні. 

 

Напрям «Цивільне право і цивільний процес» 

 

Основні напрями досліджень: 

- Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС; 

- Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності. 

 

Тематика дисертаційних досліджень в рамках визначених напрямів наукових 

досліджень: 

1. Громадські об`єднання як учасники цивільних відносин. 

2. Цивільно - правові наслідки ліквідації юридичних осіб. 

3. Правова природа договорів у сфері міжнародних морських перевезень. 

4. Міжнародно – правова  охорона  прав промислової власності. 

5. Договір про надання ріелторських послуг. 

6. Страхування фінансових ризиків. 

7. Цивільно – правові аспекти інноваційної діяльності. 

8. Цивільно – правові форми здійснення державно – приватних партнерських 

відносин. 

9. Договори у сфері реалізації майнових суміжних прав. 

10. Факти (обставини), що не потребують доказування. 



11. Суб`єкти апеляційного оскарження. 

12. Строки у цивільному процесуальному праві. 

13. Правовий режим майна суб`єктів, заснованих державою. 

14. Охорона прав інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень. 

15. Договір про передання майнових прав на використання сорту рослин. 

16. Право слідування за законодавством України та правом ЄС. 

17. Презумпції у сфері інтелектуальної власності. 

18. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності. 

19. Юридичні підстави припинення майнових прав інтелектуальної власності.  

20. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом 

ЄС.    

21. Примусові ліцензія на об’єкти патентного права. 

22. Патентні суди: становлення, компетенція, функціонування. 

23. Правовий статус організації колективного управління авторськими і суміжними 

правами. 

24. Здійснення прав інтелектуальної власності малолітніми та неповнолітніми особами. 

25. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва. 

 

Напрям «Соціальне право» 

 

Основні напрями досліджень: 

- Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-

трудових та екологічних відносин 

 

Тематика дисертаційних досліджень в рамках визначених напрямів наукових 

досліджень: 

1. Правова доктрина як джерело трудового права в Україні. 

2. Кодифікація трудового законодавства в умовах інтеграції України у європейське 

суспільство. 

3. Відносини зайнятості та їх правове забезпечення. 

4. Підстави виникнення трудових правовідносин. 

5. Правове регулювання соціального діалогу на сучасному етапі. 

6. Правове регулювання примирних процедур при вирішенні колективних трудових 

спорів. 

7. Страйк - правова форма захисту трудових прав працівників. 

8. Правове забезпечення створення та оголошення територій та об’єктив ПЗФ. 

9. Правове регулювання управління водним фондом. 

10. Правове регулювання органічного землеробства в Україні та ЄС. 

11. Правовий механізм припинення негативного впливу на довкілля суб’єктів 

господарювання. 

12. Права та обов’язки лісокористувачів за законодавством України. 

13. Права та обов’язки користувачів надр за законодавством України. 

14. Права та обов’язки водокористувачів до закону України. 

15. Правове регулювання нормування праці. 

16. Трудова правосуб’єктність як юридична категорія. 

17. Досудовий порядок вирішення трудових спорів. 

18. Імплементація європейських стандартів у законодавство України про соціальне 

забезпечення. 

19. Юридичні гарантії реалізації права громадян на соціальні послуги. 

20. Зміст правовідносин соціального захисту осіб, які постраждали від нещасного 

випадку на виробництві. 

 




