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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 
1. Назва ОК СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УМОВАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
2. Факультет/кафедра Юридичний факультет, кафедра адміністративного і інформаційного 

права 
3. Статус ОК Обов'язковий 
4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 
яких є ОК для 
(заповнюється для 
обов'язкових ОК) 

Освітньо-наукова програма «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

5. ОК може бути 
запропонований для 
(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

6. Рівень НРК Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, НРК - 8 рівень 
7. Семестр та тривалість 

вивчення 
Дисципліна викладається на протязі 1 семестру 

8. Кількість кредитів 
ЄКТС 

3 кредита ЄКТС 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл - 90 годин 

Контактна робота(заняття) денна/заочна Самостійна 
робота 

денна/заочна 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл - 90 годин 

Лекційні - 24/6 
години 

Практичні 
/семінарські 
- 16/4 годин 

Лабораторні - 50/80 годин 

10. Мова навчання Державна (українська) 
11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 
Арістова І.В., д.ю.н., професор, зав. кафедри адміністративного і 
інформаційного права 
Чернадчук Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного і 
інформаційного права 
Години консультацій - кожного вівторка о 12.15, кабінет 123 г 

11.1 Контактна інформація ІсЬегпагїсЬик@икг.пеї агІ8іоуа07@дшаі1.сош 
12. Загальний опис 

освітнього компонента 
Стрімкий розвиток сучасного суспільства, особливо в період 

глобальної інформатизації, вимагає постійного вдосконалення знань. 
Суспільство ставить перед собою завдання широкого використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, створення інформації і 
знань з метою подальшого їх використання в процесі розбудови 
аграрного сектора і суспільства в цілому на засадах сталого розвитку. 
При цьому важливим є необхідний рівень правового регулювання 
відносин, що виникають в умовах інформаційного суспільства, 
заснованого на знаннях. Виходячи з цього необхідною умовою 
переходу від інформаційного суспільства до суспільства знань є 
доступ до знань, в тому числі юридичним і їх використання. У зв'язку 
з цим особливе місце відводиться юридичній науці. У свою чергу 
юридична наука, як досить складний комплекс наук знаходиться в 
постійному розвитку і потребує вдосконалення, внаслідок 
затребуваності для вирішення практичних завдань державно-
правового життя. Беззаперечним уявляється той факт, що сучасна 
юридична наука в контексті запровадження в національну 
правову систему верховенства права передбачає, насамперед, 
висвітлення правової проблематики розвитку всього комплексу 
правових наук. 

Завданням курсу є сформувати у здобувачів блок знань, 
умінь та компетентностей, необхідних для використання 
систематизованих знань у сфері права з акцентом на сучасних 

mailto:aristova07@gmail.com


тенденціях розвитку правових явищ, трансформації правової системи 
України та утвердження верховенства права людини і громадянина 
шляхом впровадження цілей сталого розвитку держави, 
громадянського суспільства і економіки, цифрової економіки, 
включаючи екологічний, земельний, аграрний сектор, ґрунтуючись 
на відповідних європейських стандартах, при написанні дисертації; 
поглиблення знань щодо необхідності взаємодії галузей національної 
системи права та міжнародного права задля практичного 
застосування міжнародних правових стандартів у сфері внутрішньо-
державних відносин. 

Навчальна дисципліна «Сучасні тенденції юридичної науки» 
спрямована на формування у здобувачів уявлення про місце і роль 
юридичної науки на різних етапах розвитку суспільства, 
особливостей юридичної науки, аналізу її сучасних тенденцій; 
засвоєння та набуття навичок аналізу нормативно-правових актів, 
достатніх для проведення власного наукового дослідження в процесі 
виявлення актуальних теоретичних проблем та визначення напрямів 
їх вирішення. 

13. Мета освітнього 
компонента 

Мета освітнього компонента: набуття здобувачами третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти поглиблених та 
систематизованих теоретичних знань про становлення та розвиток 
юридичної науки та її галузей, предмет та методологію основних та 
комплексних галузей, їх інститутів, правові вчення та перспективи 
розвитку юридичної науки, законодавства України, його адаптації до 
міжнародних правових стандартів в умовах и сталого розвитку 
відповідно до цілей, затверджених резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого 
розвитку на період до 2030 року» та введених в дію Указом 
Президента України № 722/2019 від 30 вересня 2019 року «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року», насамперед сталий 
розвиток міст і громад (у тому числі, екологічної стійкості), захист 
екосистем суші, як засобу протидії кліматичним змінам, скорочення 
нерівності, якісна освіта. 

14. Передумови вивчення 
ОК, зв'язок з іншими 
освітніми компонентами 
ОП 

1. Освітній компонент базується на курсах, які викладалися на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 
081 «Право» . 

2. Освітній компонент є основою для написання дисертаційного 
дослідження. 

15. Політика академічної 
доброчесності 

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності Сумського 
НАУ, академічна доброчесність - це сукупність принципів, правил 
поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування 
самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати 
завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та 
суспільної моралі. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю, результатів навчання. 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 
принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 
порушення, що визначається нормативними документами Сумського 
національного аграрного університету, зокрема Кодексу академічної 
доброчесності, Положенням про запобігання та виявлення 
академічного плагіату в Сумському НАУ (повний перелік 
нормативних документів розміщений на сайті університету 
Ьйр8://8паи.егїи.иа/уМгїі1-2аЬе2ресЬеппуа-уако8Іі-о8УІІі/2аЬе2ресЬеппуа-

15. Політика академічної 
доброчесності 

уако8іі-о8УІіі/акайешісЬпа-йоЬгосЬе8пІ8і/ ). 
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої 

https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/


освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 
— повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, 
заліку тощо); 
— повторне проходження навчального курсу; 
— попередження; 
— винесення догани; 
— відрахування з університету; (ч.5 ст. 48 проекту Закону України 
«Про освіту»); 
— арешт або обмеження волі, або позбавлення волі, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю із 
штрафом. 

16. Посилання на курс у 
Моогїіе 

Ьйр8://сгїп.8паи.егїи.иа/тоогї1е/соиг8е/уіе-№.рЬр?М=4055 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 
ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за 
ОК: 
Після вивчення освітнього 
компонента здобувач 
очікувано отримає...» 

Програмні результати навчання, на досягнення яких спрям 
ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, наведеною в ОГ 

ований 
[) 

Як 
оцінюєт 
ься 
РНД 

Результати навчання за 
ОК: 
Після вивчення освітнього 
компонента здобувач 
очікувано отримає...» 

ПР 
Н 
2 

ПР 
Н 
8 

ПР 
Н 
10 

ПР 
Н 
11 

ПР 
Н 
16 

ПР 
Н 
17 

ПР 
Н 
18 

ПР 
Н 
20 

ПР 
Н 
21 

ПР 
Н 
23 

ПР 
Н 
24 

ПР 
Н 
25 

Як 
оцінюєт 
ься 
РНД 

ДРНІ.знання теорії юридич-
ної науки в умовах розбудо-
ви аграрного сектору і сус-
пільства в цілому на засадах 
сталого розвитку, для прак-
тичного вирішення пробле-
ми забезпечення прав люди-
ни шляхом впровадження 
цілей сталого розвитку. 

X X X 

Провед 
ення 
модуль-
ного 
котро-
лю та 
атеста-
ційного 
контро-
лю 

ДРН2. розуміння значення 
інтегративної та прогнос-
тичної функції юридичної 
науки для забезпечення на-
лежного правопорядку у 
суспільстві в умовах сталого 
розвитку, насамперед стало -
го розвитку міст і громад, 
скорочення нерівності, якіс-
ної освіти. 

X X 

Семі-
нарські 
заняття 
1,2. 

ДРН3. знання методології 
наукових досліджень основ-
них галузей юридичної нау-
ки; наукові положення щодо 
дискусійних питань юридич-
ної науки, зміст найбільш 
важливих праць в сфері га-
лузевих юридичних наук та 
здатність її впровадження 
при розкритті предмета ди-
сертаційного дослідження. 

X X X X X X х 

Семі-
нарські 
заняття 
1-4. 

ДРН 4. уміння виявляти та 
аналізувати теоретичні і 
практичні проблеми права, 
історію розвитку та сучас-
ного стану наукових знань, 
основні концепції розвитку 
юридичної науки з точки 
зору цілей сталого розвитку. 
Загальні теоретико-історичні 
положення юридичної науки 
для обгрунтуваання методо-

X X X X X х х 

Семі-
нарські 
заняття 
1-8. 



логії власного дисертаційно-
го дослідження. 

ДРН5. здатність системно 
мислити і чітко формулюва-
ти свої відповіді та генеру-
вати власні ідеї, приймати 
обґрунтовані рішення в умо-
вах динамічних глобальних 
нформаційних змін; критич-
но ставитися до існуючих 
доктринальних положень, 
обгрунтовувати власну нау-
кову позицію щодо напря-
мів удосконалення підходів 
щодо розвитку юридичної 
науки, особливо в сфері дос-
лідження проблем теорії дер-
жави і права, взаємозв'язок 
теорії держави і права з еко-
логічним, земельним, аграр-
ним, адміністративним, фі-
нансовим та ін., впроваджу-
вати юридичні новації в пра-
вотворчу та правозастосовчу 
діяльність. 

X X X X X X X X 
х х 

Семі-
нарські 
заняття 
1-8. 

ДРН6. навички формулюва-
ти наукову проблему, робочі 
гіпотези досліджуваної про-
блеми юридичних наук, що 
регулюють особисті немай-
нові та майнові відносини, 
засновані на юридичній рів-
ності, вільному волевияв-
ленні, майновій самостій-
ності їх учасників та про-
цесуальні форми захисту 
цивільних прав. 

X X X X X X X 
х 

X 
х 

Семі-
нарські 
заняття 
1-3,5. 

ДРН7. уміння готувати про-
позиції по практичним про-
блемам здійснення організа-
ційних (контрольно-наглядо-
вих,правоохоронних) заходів 
адаптації адміністративного, 
фінансового та інформацій-
ного законодавства України; 
розробляти правові моделі та 
використовувати правові за-
соби задля впровадження ре-
зультатів дисертаційного до-
слідження у правотворчу та 

X X X X X X 

X 

х 

х х х 
Семі-
нарські 
заняття 
4-8. 



правозастосовчу діяльність 
органів публічної влади Ук-
раїни з точки зору цілей ста-
лого розвитку держави, гро-
мадянського суспільства і 
економіки, цифрової еконо-
міки, включаючи екологіч-
ний, земельний, аграрний 
сектор, ґрунтуючись на від-
повідних європейських стан-
дартах. 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО 
ДИСЦИПЛІНИ) 

КОМОПОН ЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті 

в межах теми 

Розподіл в межах 
загального бюджету часу 

денна/заочна 

Рекомендована література Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті 

в межах теми 
Аудиторна 

робота 
Само 
стійна 
робота 

Рекомендована література 

Лк П.з / 
семін. з 

Тема 1. Юридична наука та її у місце 
системі суспільних знань. 
Визначення поняття «наука», її основ-
них аспектів. Юридична наука як сис-
тема знань. Предмет юридичної науки. 
Завдання і функції юридичної науки. 
Методологія сучасної юридичної науки. 
правознавства в системі юридичних 
наук. Доктринальні підходи до розуміння 
феномену методології: позиції фахівців у 
сфері загальної теорії держави і права. 

2/2 2 5/10 

2.1. 2. Підручники, посібники (1, 
7,18,24,26,28,32-35,41,51,54,67,74, 
78-85,92) 
2.1.3. Спеціальна література (19, 
31, 34,41,52,68,69,71,81,86) 
2.1.4. Дисертації й автореферати 
(18,39) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 

Тема 2. Загальноправові дослідження в 
умовах сталого розвитку. 
Основні підходи до сучасного право 
розуміння. Інституційна та функ-
ціональна характеристика права. 
Поняття «принципи права» та їх роль 
у системі права. Співвідношення 
загальних принципів та принципів 
галузі права. Сучасні правові системи 
та їх об'єднання. Верховенство права. 
Система джерел сучасного права. 
Правова політика в умовах розбудови 
аграрного сектору і суспільства в ціло-
му на засадах сталого розвитку. 

2/2 2 6/10 

2.1.1. Нормативно-правові акти 
(46,104,108) 
2.1. 2. Підручники, посібники (1, 
7, 24,26,28,32,33,51,67,74,78-85, 97) 
2.1.3. Спеціальна література (19, 
31,52,68,71,72,81,86) 
2.1.4. Дисертації й автореферати 
(31,39) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 

Тема 3. Сучасні тенденції 
конституціоналізму. 
Етапи зародження та становлення 
конституціоналізму. 
Склад інститутів конституційного 
права: інститут парламентаризму, 
інститут президенства. 
Політичні інститути та 
конституціоналізм 

2 2/2 6/10 

2.1.1.Нормативно-правові акти 
(1,4,19,46,87,89,91-93,96,104,108) 
2.1. 2. Підручники, посібники (24, 
37,38,42,55, 64,75) 
2.1.3. Спеціальна література (51, 
80,81,84,85,135,137) 
2.1.4. Дисертації й автореферати 
(5,24,54) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 



Огляд наукових підходів до розуміння 
сутності сучасного українського 
конституціоналізму. 
Тема 4. Сучасні тенденції розвитку 
адміністративного та фінансового права з 
точки зору цілей сталого розвитку. 
Становлення наукових поглядів про 
публічне управління та його правове 
регулювання .Наукові дискусії про предмет 
та систему адміністративного права.Наукові 
погляди на систему та правовий статус 
суб'єктів публічної адміністрації. 
Публічний та приватний аспекти 
адміністративного права в умовах управління 
природними ресурсами й забезпечення 
продовольчої безпеки. 
Наука фінансового права в умовах 
глобалізації. Етапи становлення теорії 
фінансового права. Методологічні засади 
формування системи принципів фінансового 
права. Метод фінансового права: проблеми 
визначення. Класифікація відносин в сфері 
фінансової діяльності та інститути фінансового 
права. Інститут фінансово-правової відпові-
дальності.Огляд наукових підходів до 
розуміння сутності фінансового права: 
дослідження Л.К. Воронової, О. П. Гетьманець, 
МПКучерявенка, Т А Латковської, А.О. 
Монаєнко, О. П. Орлюк, Л.А. Савченко, В.Д. 
Чернадчука. 
Державний бюджет, його належне 
коригування для стимулювання сталих методів 
ведення сільського господарства: залучення 
інвестицій в інфраструктуру, підтримку 
фермерів і т.п. 

6 2 6/10 

2.1.1.Нормативно-правові акти 
(2,24-30,32-40,43,69,77,80,85-88,96, 
104,108,109) 
2.1. 2. Підручники, посібники (8-
10,14,24,36,57,61-63,65,66,76,91, 
101) 
2.1.3. Спеціальна література (1,3,6, 
12,25-30,32,33,36-38,42,44,49,50, 
55,57,73-77,88,93,95,108-114,119-
123,126,127,145) 

2.1.4. Дисертації й автореферати 
(1,9-14,17,19,21-2332-34,40-42,44, 
52,57,61,62) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 

Тема 5. Актуальні питання 
цивілістики 
Наукові погляди на загальні 
положення цивільного права та 
процесу. Особливості регулювання 
особистих немайнових прав фізичної 
особи, речових прав, зобов'язальних 
прав, деліктного права, спадкового 
права, розгляду цивільних справ в 
порядку позовного. наказного. 
окремого провадження на різних 
стадіях цивільного процесу. 
Правова доктрина та її значення для 
формування трудового права України. 
Наукові школи трудового права 
України. Розвиток системи трудових 
прав в умовах глобалізації. 
Соціальна політика у сфері соціаль-
ного забезпечення з метою ліквіду-
вання нерівності сільських районів у 
порівнянні з міськими. • Основні тен-
денції розвитку та реформування 

2 2 10/10 

2.1.1.Нормативно-правові акти 
(3,14-18,20,22,41,44-46,51-
68,104,106, 108,111) 
2.1. 2. Підручники, посібники 
(2,16,24,87-90,96,98-100,102,103) 
2.1.3. Спеціальна література 
(20,21,45,46,58,71,79,136, 139) 
2.1.4. Дисертації й автореферати 
(4,16,20,46,65,67,70,71) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 



приватного права в контексті 
європейської інтеграції України. 
Тема 6. Комплексні юридичні науки в 
умовах інформаційного суспільства 
Загальна характеристика комплексних 
юридичних наук. Предмет дослідження 
науки цієї групи. Місце і роль комплексних 
юридичних наук в системі знань 
Пізнавальна модель дослідження 
науки «інформаційне право». Огляд 
наукових підходів до розуміння сутності 
інформаційного права: дослідження І.В. 
Арістової, Б. А. Кормича, М.Я. Швеця, 
О.В. Кохановської, А. І. Марущака, В.М. 
Брижка, О.Г. Марценюка, К.І. Бєлякова, 
А.М. Новицького, В.С. Цимбалюка, І.М. 
Сопілко, А.П. Коваленко, Ю.П. Бурила, 
О.В. Олійника, О.А. Баранова. 
Широке та вузьке тлумачення поняття 
«інформаційні правовідносини»: кон-
цепція І. В. Арістової. Інформаційні 
правовідносини у банківській сфері 
України: концепція Т.О. Чернадчук. 

4/2 2 7/10 

2.1.1.Нормативно-правові акти (8-
11,25-28,42,43,76,104,108) 
2.1. 2. Підручники, посібники 
(11-13,24,39,40,52,53,68,77,86) 
2.1.3. Спеціальна література (5,7-
17,22-24,35,39,40,47,91,116,118, 
124,129) 

2.1.4. Дисертації й автореферати 
(3,6-8,15,26-30,35-38,47-49,55,56-
59,61,63,66,69,72) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 

Тема 7. Прикладні юридичні науки 
Загальна характеристика прикладних 
юридичних наук. Зміст прикладних 
наук: криміналістика; кримінологія; 
юридична психологія та ін. 
Місце і роль прикладних юридичних 
наук в системі знань. 

2 2/2 4/10 

2.1.1.Нормативно-правові акти 
(46,47,102,104,108) 
2.1. 2. Підручники, посібники 
(24,27,43-46) 
2.1.3. Спеціальна література (62) 
2.1.4. Дисертації й автореферати (2) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 

Тема 8. Міжнародно-правові науки 
Загальна характеристика міжнародно -
правових наук. Предмет дослідження 
науки цієї групи. 
Процедура імплементації міжнарод-
них норм щодо «права на безпеку лю-
дини» у національне законодавство. 
Аналіз концептуальних підходів щодо 
розвитку і ролі міжнародно-правових 
наук в контексті розуміння цілей ста-
лого розвитку ООН, захист екосистем 
суші, як засобу протидії кліматичним 
змінам, скорочення нерівності, якісна 
освіта), а також правової підтримки 
стимулювання інновацій, підприєм-
ництва у аграрній сфері, збереження 
навколишнього середовища. 

4 2 6/10 

2.1.1.Нормативно-правові акти (5-
7..22.23.44.83.84.101.102.104.106, 
108,110) 
2.1. 2. Підручники, посібники (3-
6,19-23,49,50,58-60,70-72,77) 
2.1.3. Спеціальна література (2,17, 
146-148) 

2.1.4. Дисертації й автореферати 
(30,46,50-53) 
2.1.5. Методичне забезпечення 
(1-4) 

Всього 24/6 16/4 50/80 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
Методи Кількість Методи навчання Кіль-

викладання годин (які види кість 
(робота, що буде навчальної годин 

ДРН проведена діяльності має 
викладачем під час виконати студент 
аудиторних занять, самостійно) 



консультацій) 
ДРН1.знання теорії юри-
дичної науки в умовах 
розбудови аграрного сек-
тору і суспільства в ці-
лому на засадах сталого 
розвитку, для практич-
ного вирішення пробле-
ми забезпечення прав лю-
дини шляхом впровад-
ження цілей сталого роз-
витку. 

- проведення лекцій та 
семінарів мультиме-
дійними презентація-
ми до кожної з тем; 
- тематична дискусія, 
обговорення проблем-
них питань. 

5/1 - додаткове опрацю-
вання лекційного ма-
теріалу; 
- підготовка до семі-
нарських занять; 
- проходження тре-
нувального тестуван-
ня; 
- написання рефера-
ту, письмова робота. 

4/10 

ДРН2. розуміння зна-
чення інтегративної та 
прогностичної функції 
юридичної науки для 
забезпечення належного 
правопорядку у суспіль -
стві в умовах сталого роз-
витку, насамперед стало-
го розвитку міст і громад, 
скорочення нерівності, 
якісної освіти. 

- проведення лекцій та 
семінарів мультиме-
дійними презентація-
ми до кожної з тем; 
- тематична дискусія, 
обговорення проблем-
них питань. 

5/1 - додаткове опрацю-
вання лекційного ма-
теріалу; 
- підготовка до семі-
нарських робіт; 
- проходження тре-
нувального тестуван-
ня; 
- написання рефера-
ту, письмова робота. 

4/10 

ДРН3. знання методології 
наукових досліджень ос-
новних галузей юридич-
ної науки; наукові поло-
ження щодо дискусійних 
питань юридичної науки, 
зміст найбільш важливих 
праць в сфері галузевих 
юридичних наук та здат-
ність її впровадження 
при розкритті предмета 
дисертаційного дослід-
ження. 

- проведення лекцій та 
семінарів мультиме-
дійними презентація-
ми до кожної з тем; 
- тематична дискусія, 
обговорення проблем-
них питань. 

6/1 - додаткове опрацю-
вання лекційного ма-
теріалу; 
- підготовка до семі-
нарських робіт; 
- проходження тре-
нувального тестуван-
ня; 
- написання рефера-
ту, письмова робота. 

4/12 

ДРН4. уміння виявляти 
та аналізувати теоретичні 
і практичні проблеми 
права, історію розвитку 
та сучасного стану нау-
кових знань, основні кон-
цепції розвитку юридич-
ної науки з точки зору 
цілей сталого розвитку. 
Загальні теоретико-істо-
ричні положення юри-
дичної науки для обгрун-
туваання методології 
власного дисертаційного 

- робота з літератур-
ними джерелами; 
- тематична дискусія 
з проблемних питань; 
- пошукова робота; 
- аналіз концепції 
розвитку юридичної 
науки з точки зору ці-
лей сталого розвитку; 
- індивідуальна до-
слідницька робота. 

6/1 - додаткове опрацю-
вання лекційного ма-
теріалу; 
- підготовка до семі-
нарських робіт; 
- написання рефера-
ту, письмова робота. 

5/12 



дослідження. 

ДРН5. здатність систем-
но мислити і чітко фор-
мулювати свої відповіді 
та генерувати власні ідеї, 
приймати обґрунтовані 
рішення в умовах дина-
мічних глобальних нфор-
маційних змін; критично 
ставитися до існуючих 
доктринальних поло-
жень, обгрунтовувати 
власну наукову позицію 
щодо напрямів удоскона-
лення підходів щодо роз-
витку юридичної науки, 
особливо в сфері дос-
лідження проблем теорії 
держави і права, взаємо-
зв'язок теорії держави і 
права з екологічним, зе-
мельним, аграрним, адмі-
ністративним, фінансо-
вим та ін., впроваджува-
ти юридичні новації в 
правотворчу та правозас-
тосовчу діяльність. 

- робота з літератур-
ними джерелами; 
- тематична дискусія 
з проблемних питань; 
- пошукова робота; 
- аналіз концепції 
розвитку юридичної 
науки з точки зору ці-
лей сталого розвитку; 
- індивідуальна до-
слідницька робота. 

6/2 - додаткове опрацю-
вання лекційного ма-
теріалу; 
- підготовка до семі-
нарських робіт; 
- написання рефера-
ту, письмова робота. 

6/12 

ДРН6. навички формулю-
вати наукову проблему, 
робочі гіпотези досліджу-
ваної проблеми юридич-
них наук, що регулюють 
особисті немайнові та 
майнові відносини, зас-
новані на юридичній рів-
ності, вільному волевияв-
ленні, майновій самостій-
ності їх учасників та про-
цесуальні форми захисту 
цивільних прав. 

- робота з літератур-
ними джерелами; 
- тематична дискусія 
з проблемних питань; 
- пошукова робота; 
- індивідуальна до-
слідницька робота. 

6/2 - додаткове опрацю-
вання лекційного ма-
теріалу; 
- підготовка до семі-
нарських робіт; 
- написання рефера-
ту, письмова робота. 

7/12 

ДРН7. уміння готувати 
пропозиції по практик-
ним проблемам здійснен-
ня організаційних (конт-
рольно-наглядових, пра-
воохоронних) заходів 
адаптації адміністратив-
ного, фінансового та ін-
формаційного законо-
давства України; розроб-

- робота з літератур-
ними джерелами; 
- тематична дискусія 
з проблемних питань; 
- пошукова робота; 
- індивідуальна до-
слідницька робота; 
- «круглий стіл». 

6/2 - підготовка до за-
хисту індивідуальної 
дослідницької робо-
ти; 
- підготовка мате-
ріалів по темі ди-
сертаційного дослід-
ження до публікації і 
обговорення на 
«круглому столі». 

20/12 



ляти правові моделі та 
використовувати правові 
засоби задля впроваджен-
ня результатів дисерта-
ційного дослідження у 
правотворчу та правозас-
тосовчу діяльність орга-
нів публічної влади Ук-
раїни з точки зору цілей 
сталого розвитку, грома-
дянського суспільства і 
економіки, цифрової еко-
номіки, включаючи еко-
логічний, земельний, аг-
рарний сектор, ґрунтую-
чись на відповідних євро-
пейських стандартах. 

Всього годин 40/10 50/80 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 
5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 
5.2. Сумативне оцінювання 

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці 
Дата 

складання 
1 Семінарське заняттяі Визначення поняття «наука», її 

основних аспектів. Юридична наука як система знань. 
Предмет юридичної науки. Завдання і функції юридичної 
науки. Методологія сучасної юридичної науки. 
Доктринальні підходи до розуміння феномену методології: 
позиції фахівців у сфері загальної теорії держави і права. 
Есе за темами: «Загальні (філософські) підходи до 
дослідження держави і права», «Загальнонаукові методи 
пізнання держави і права», «Спеціальні та власні методи 
правознавства». 

5 балів /5% До 2 тижня 

2 Семінарське заняття2 Основні підходи до сучасного 
праворозуміння. Правова політика в умовах інформаційного 
суспільства. Принципи права. Визначення поняття «прин-
ципи права» та їх роль у системі права. Співвідношення 
загальних принципів та принципів галузі права. Соціальне 
регулювання і право. Правове регулювання. Право і держа-
ва.Інституційна характеристика права. Функціональна 
характеристика права. Сучасні правові системи та їх 
об'єднання. Верховенство права. Система джерел сучасного 
права. Реферат на тему: «Правова політика в умовах 
розбудови аграрного сектору і суспільства в цілому на 
засадах сталого розвитку». 

5 балів /5% До 2 тижня 

3 Семінарське заняттяЗ Етапи зародження та становлення 
конституціоналізму. Огляд наукових підходів до розуміння 
сутності сучасного українського конституціоналізму. 
Конституційне право як фундаментальна галузь україн-

5 балів /5% До 3 тижня 



ського права. Структуризація системи конституційного 
права України. Склад інститутів конституційного права: 
інститут парламентаризму, інститут президенства. Полі-
тичні інститути та конституціоналізм. Сучасні тенденції 
розвитку конституціоналізму. Реферат на тему: «Сучасні 
тенденції розвитку конституціоналізму в Україні і світі». 

4 Семінарське заняття4 Становлення наукових поглядів про 
публічне управління та його правове регулювання. Наукові 
дискусії про предмет та систему адміністративного права. 
Публічний та приватний аспекти адміністративного права. 
Методологічні принципи правотворчої діяльності суб'єктів 
публічної адміністрації, а також практичне їх застосування 
в сучасних умовах. Концептуальні підходи до формування 
сучасної доктрини адміністративного права. Формування 
концепції публічної адміністрації та її значення в теорії 
адміністративного права. Відносини публічної адміністрації 
із приватними особами. Наукові погляди на систему та 
правовий статус суб'єктів публічної адміністрації. Наука 
фінансового права в умовах сталого розвитку. 
Структуризація системи фінансового права України. Склад 
інститутів фінансового права та їх класифікація. Роль 
інституту фінансово-правової відповідальності для 
стимулювання сталих методів ведення сільського господарства: 
залучення інвестицій в інфраструктуру, підтримку фермерів і т.п.. Есе 
на теми: «Огляд наукових підходів до розуміння сутності 
фінансового права: дослідження Л.К. Воронової, О. П. 
Гетьманець, М.П.Кучерявенка, Т.А. Латковської, А.О. 
Монаєнко, О. П. Орлюк, Л.А. Савченко, В.Д. Чернадчука», 
«Етапи становлення теорії фінансового права», «Метод 
фінансового права: проблеми визначення». Реферат на 
тему: «Формування концепції публічної адміністрації та її 
значення в умовах управління природними ресурсами й 
забезпечення продовольчої безпеки». 

5 балів /5% До 4 тижня 

5 Семінарське заняття5 Наукові погляди на загальні по-
ложення цивільного права та процесу, особливості регу-
лювання особистих немайнових прав фізичної особи, ре-
чових прав, зобов'язальних прав, деліктного права, спад-
кового права, розгляду цивільних справ в порядку позов-
ного, наказного. окремого провадження на різних стадіях 
цивільного процесу. Історичні аспекти формування і роз-
витку галузі трудового права. Правова доктрина та її зна-
чення для формування трудового права України. Наукові 
школи трудового права України. Основні тенденції роз-
витку та реформування трудового права у сучасній Україні. 
Розвиток системи трудових прав в з точки зору цілей ста-
лого розвитку. Роль соціальної держави в організації та 
функціонуванні соціальної сфери. Соціальна політика у 
сфері соціального забезпечення. Соціальний захист та 
соціальне забезпечення: співвідношення понять. Управ-
ління у сфері соціального забезпечення. Соціальні ризики 
як підстава для встановлення окремих видів соціального 
забезпечення. Соціальне забезпечення: поняття, основні ри-
си, функції. Есе на тему: «Проблема термінології у галузі 

5 балів /5% До 5 тижня 



соціально-трудових відносин». Реферат на теми: Реферат на 
тему: «Соціальна політика у сфері соціального забезпе-
чення з метою ліквідування нерівності сільських районів у 
порівнянні з міськими».«Основні тенденції розвитку та 
реформування приватного права в контексті європейської 
інтеграції України». 

6 Семінарське заняттяб Місце і роль комплексних 
юридичних наук в системі знань з точки зору досягнення 
цілей сталого розвитку. Методологічні засади формування 
системи принципів інформаційного права. Розуміння змісту 
поняття «принципи інформаційного права». Склад 
правовідносин в інформаційній сфері. Широке та вузьке 
тлумачення поняття «інформаційні правовідносини»: 
концепція І. В. Арістової. Теоретико-правові основи 
визначення предмета банківського права. Метод 
банківського права: проблеми визначення. Проблеми 
визначення банківської інформації як об'єкта банківського 
права. Класифікація інформації з урахуванням специфіки 
банківської діяльності. Інформаційні правовідносини у 
банківській сфері України: концепція Т.О. Чернадчук. 
Реферат на тему: «Проблеми правового забезпечення бан-
ківського кредитування в сфері розбудові аграрного сектору 
та суспільства в цілому на засадах сталого розвитку». Місце 
і роль науки інформаційного права в умовах сталого 
розвитку та інформаційного суспільства, заснованого на 
знаннях, правах людини та цифровій економіці». 

5 балів /5% До 6 тижня 

7 Семінарське заняття7 Загальна характеристика приклад-
них юридичних наук. Предмет дослідження науки цієї 
групи. Зміст прикладних наук: криміналістика; кримінолог-
гія; юридична психологія та ін. Реферат на тему: «Місце і 
роль прикладних юридичних наук в системі знань». 

5 балів /5% До 7 тижня 

8 Семінарське заняттяв Загальна характеристика міжна-
родно-правових наук. Предмет дослідження науки цієї гру-
пи. Зміст міжнародно-правових наук: дипломатичне право; 
міжнародне гуманітарне право; міжнародне економічне 
право; міжнародне право прав людини; міжнародне інфор-
маційне право; міжнародне кримінальне право; міжнародне 
космічне право; міжнародне екологічне право; міжнародне 
атомне право; право Європейського Союзу та ін. Реферат на 
тему: «Місце і роль міжнародно-правових наук в в напрям-
ку потреб агропромислового сектору України, держави, 
науки, економіки, принципам міжнародної організації ООН 
щодо ліквідування когнітивної нерівності». 

5 балів /5% До 8 тижня 

9 Модульний контроль (тест множинного вибору) 15 балів /15% До 8 тижня 
10 Підготовка матеріалів по темі дисертаційного дослідження 

до публікації і обговорення на «круглому столі». 
15 балів /15% До 8 тижня 

11 Іспит 30 балів /30% До 8 тижня 

5.2.2. Критерії оцінювання 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 
Есе 0-1 балів 1-3 балів 3-4 балів 5 балів 



Вимоги щодо 
завдання не 
виконано 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або не-
достатньо роз-
криті, відсутній 
аналіз інших під-
ходів до питання 

Виконано усі 
вимоги завдання 

Виконано усі ви-
моги завдання, 
продемонстровано, 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми 

Модульний 
контроль (тест 
множинного 
вибору)) 

0-3 балів 3-7 балів 7-13 балів 13-15 балів Модульний 
контроль (тест 
множинного 
вибору)) 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на 
тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Залежить від 
кількості вірних 
відповідей на тест 

Підготовка мате-
ріалів по темі ди-
сертаційного до-
слідження до пуб-
лікації і обгово-
рення на «круг-
лому столі» (тези 
доповіді). 

10 балів 15 балів Підготовка мате-
ріалів по темі ди-
сертаційного до-
слідження до пуб-
лікації і обгово-
рення на «круг-
лому столі» (тези 
доповіді). 

Виконано усі вимоги завдання, про-
демонстровано, креативність, вдум-
ливість, запропоновано власне вирі-
шення проблеми, але здобувач не 
приймав прямої участі в «круглому 
столі» 

Виконано усі вимоги завдання, про-
демонстровано, креативність, вдум-
ливість, запропоновано власне вирі-
шення проблеми, здобувач приймав 
пряму участь в «круглому столі» 

Іспит 0-5 балів 5-15 балів 15-27 балів 27-30 балів Іспит 

Здобувач недос-
татньо орієн-
тується в теоре-
тичному мате-
ріалі, складові 
питань відсутні 
або недостатньо 
розкриті 

Здобувач недос-
татньо орієн-
тується в теоре-
тичному матеріа-
лі, складові пи-
тань недостатньо 
розкриті 

Здобувач достат-
ньо орієнтується 
в теоретичному 
матеріалі, складо-
ві питань розкри-
ті 

Здобувач гарно 
орієнтується в тео-
ретичному мате-
ріалі, складові пи-
тань повністю роз-
криті 

5.3. Формативне оцінювання: 
Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 
удосконалення передбачено 
№ Елементи формативного оцінювання Дата 
1. Усне (письмове) опитування після вивчення кожної теми Після завершення вивчення 

теми 
2. Письмовий зворотний зв'язок на есе, реферат Протягом 1 тижня після 

складання 
3. Проходження тестування модульного контролю та 

підготовки тез доповоді зі зворотнім зв'язком з 
викладачем 

Відповідно до графіку 
навчального процесу 



НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 
2.1. Основні джерела 

2.1.1.Нормативно-правові акти: 
1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Відомості Верховної 
Ради України. 1991. № 38. Ст. 502. 
2. Бюджетний кодекс України Ьйр://2акоп2.гагїа.§оу.иа/1ат/8Ьо^/2456-17 
3. Вашингтонський договір про Антарктику. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 
України. Режим доступу: від 01 грудня 1959 року 
Ьйр8://2акоп.гада.§оу.иа/1а^8/8Ьо^/995_224#ТехІ 

4. Виборчий кодекс України: Закон України від 19 грудня 2019 р. № 396-ІХ (із змін.). 
ЦКЬ: Ьйр8://2акоп.гагїа.§оу.иа/1ат/8Ьо^/396-20 
5. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969р. 
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Режим доступу: ЬИрУ/гакоп.гагіа.доу.иа/сді-
Ьіп/1а^8/шаіп.сді?пгеа=995_118 
6. Декларация тьісячелетия Организации Обьединенньїх Наций от 8 сентября 2000 г. 
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Режим доступу: ЬЦр://2акоп1.гагїа.аоу.иа/саі-
Ьіп/1а^8/шаіп.саі?пгеа=995 621 
7. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественньїх 
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Обьединенньїх Наций от 24 октября 1970 года : Рлектронньїй ресурс] . Режим доступа : 
ЬЦр://2акоп.гагіа.аоу.иа/саі-Ьіп/1а^8/шаіп.саі?пгеа=995 569&р=1306743007052486 
8. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства - глобальне завдання в 
новому тисячолітті» від 12 грудня 2003 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : 
ЬЦр://2акоп2.гагїа.аоу.иа/1ат/8Ьо^/995 с57 
9. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при 
обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 року 
[Електронний ресурс]. Режим доступу : ЬЦр://2акоп4.гагїа.аоу.иа/1а^8/8Ьо^/994 242 
10. Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Стосовно обробки 
персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному 
секторі» [Електронний ресурс]. Режим доступу : ЬИр://2акоп4.гагіа.цоу.иа/1а^8/8Ьо^/994_243 
11. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности : Резолюция 60/45 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 
2005 г. : А/КЕ8/60/45 : Рлектронньїй ресурс] // Веб-сайт Верховной Р а д ь Украиньї. Режим 
доступа : Ьйр://2акоп1.гагїа.аоу.иа/саі 
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3. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах інформаційного суспільства. Методичний 
посібник щодо виконання самостійної роботи. Суми, 2020 р., 27 с. 
2. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Сучасні тенденції юридичної науки в 
умовах інформаційного суспільства», на платформі МоодІе, СНАУ, 2020 рік. 

2.2. Додаткові джерела 
1. Ьйр:/ /^^^.топ.§0V.иа Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 
2. Ьйр://р0^^а1.^ада.§0V.иа - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
3. Ьйр://^^^.игІ8І.іп.иа Первьій украинский юридический форум. 
4. Ьйр:/ /^^^.паи.иа Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 



Додаток 2 
Рецензія на робочу програму (силабус) 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма 
(силабус) освітнього компонента 

Так Ні Коментар 

оси альна інформація про освітній компонент є 
достатньою 

Результати навчання за освітнім компонентом 
відповідають НРК 

" 

Результати навчання за освітнім компонентом від-
повідають передбаченим ПРН (для обов'язкових ОК) І 
Результати навчання за освітнім компонентом дають 
можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення 1 
Результати навчання стосуються компетентностей 
студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, 
уміння, навички, а не теми навчальної програми 
дисципліни) 

Навчальна активність (методи викладання та нав-
чання) дає змогу студентам досягти очікуваних 
результатів навчання 

Освітній компонент передбачає навчання через 
дослідження 

1 Стратегія оцінювання в межах освітнього компонента 
відповідає політиці Університету/факультету і 
Передбачені методи оцінювання дозволяють оцінити 
ступінь досягнення результатів навчання за освітнім 
компонентом 1 
Навантаження студентів є адекватним обсягу 
освітнього компонента 

Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для 
досягнення результатів навчання 

Література є актуальною 

Член проектної групи ОНП 

(назва) 
Викладач кафедри 

(назва) 

Котвяковський Ю.О 
(ПІБ) 

Кравченко І.О. 
(ПІБ) 


