


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міждисциплінарна юриспруденція» 

 

Дисципліна 

«Міждисциплінарна 

юриспруденція» 

 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 галузь знань - 08 Право  

 

Статус дисципліни 

вибіркова дисципліна з 

циклу професійної 

підготовки 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових  

модулів – 1 

спеціальність  

081 Право  

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Заочна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

Заочна – 2 

 

Кількість  змістових 

модулів –  2 

рівень вищої освіти  – 

третій (освітньо-

науковий), ступінь 

доктора філософії 

 

Аудиторні години -  

Денна – 30 год. 

Заочна –12 год. 

 

Загальна кількість  

годин – 150 

 Самостійна робота: 

Денна – 120 

Заочна – 138 

 

Тижневих годин – 10,  

з них аудиторних – 2 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

 

2. Мета і завдання вивчення  

дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

У сучасних умовах розвитку юриспруденції невиправдані посилання на 

дисциплінарність як професійну приналежність юристів, оскільки сьогодні 

запозичення з інших галузей, наприклад, гуманітарного знання, стає правилом 

не тільки для зміни горизонту правового і державного бачення спеціаліста 

юридичного профілю, але й включено в безпосередній процес самого правового 

і державного буття. 

Сучасний етап розвитку науки характеризується тенденцією до інтеграції 

наукового знання різних галузей і зростанням інтересу до міждисциплінарних 

досліджень. Особливо характерними ці заяви стають на тлі поглиблення 



міждисциплінарних зв’язків соціогуманітарних наук, які все більшою мірою 

інтегруються в цілісну систему знань. Зокрема, юридична наука перебуває в 

таких умовах, коли право й держава як складний об’єкт її дослідження зазнає 

змін, які тягнуть за собою появу нових сфер юриспруденції.  

Вивчення курсу «Міждисциплінарна юриспруденція» має важливе 

значення у підготовці майбутніх «докторів філософії». Адже опанування 

теоретичними знаннями про зв’язки юриспруденції  з суміжними 

соціогуманітарними науками, нададуть змогу аспірантам здобути навички 

переведення їхнього методологічного інструментарію у правову сферу. 

Як навчальна дисципліна, «Міждисциплінарна юриспруденція» ставить за 

мету озброїти майбутніх науковців вмінням ефективного оперування 

категоріальним рядом, концепціями та методами суміжних наукових дисциплін 

(історії, філософії, соціології, психології, політології тощо). Це дасть 

можливість виробити новий погляд на актуальні проблеми сучасної правової 

науки, можливість побачити нові шляхи їх вирішення. Використання знань, 

отриманих під час вивчення курсу «Міждисциплінарна юриспруденція» 

дозволить майбутнім науковцям подолати високий рівень догматизації, який 

характерний для сучасної вітчизняної юридичної науки.  

   

2.2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни «Міждисциплінарна 

юриспруденція» є наявність знань, які здобувачі отримують із дисциплін 

«Філософія науки», «Методологія та організація наукових досліджень», 

«Педагогіка та психологія вищої школи», «Іноземна мова в наукових 

дослідженнях», «Методика виконання дисертаційної роботи», «Емпіричні 

методи та інформаційно-аналітичні технології у наукових пошуках». 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни «Міждисциплінарна 

юриспруденція» покликане вдосконалити здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

наполегливість у досягненні мети, уміння постійно і системно працювати над 

собою та отриманою інформацією; здатність мислити логічно, критично, 

креативно, науково аналізувати соціально-значимі проблеми і процеси 

юридичної сфери; здатність усвідомлювати реалії юридичної дійсності; 

здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки застосування правових 

норм; сприймати право як вищу цінність соціального життя індивіда; здатність 

розуміти та відображати взаємозв’язки, розвиток та протиріччя явищ дійсності; 

сучасні уявлення про принципи гармонійного розвитку юриспруденції. 

 

2.4. Результати навчання 

У результаті вивчення курсу «Міждисциплінарна юриспруденція» 

здобувачі вищої освіти повинні: 

 засвоїти предмет, методологію даної дисципліни, основні категорії 

та поняття;  

 вести наукову полеміку та аналізувати стан наукової дискусії,  

 формулювати та обґрунтовувати теоретичні висновки та 

рекомендації по вирішенню актуальних проблем юридичної науки;  



 користуватися загальними та спеціальними методами ведення 

наукових досліджень, використовувати загальні поняття і категорії; 

 застосовувати теоретичні знання у науково-дослідницькій 

діяльності; 

 знаходити необхідну юридичну та іншу літературу для поповнення 

своїх теоретичних знань;  

 розширити та поглибити свої пізнавально-орієнтаційиі знання у 

галузі антропології, онтології та гносеології права; 

 сформувати творчо-юридичне мислення у пізнанні філософсько-

правових аспектів феномену права та виявлення світоглядно-методологічних 

засад сучасного праворозуміння. 

 усвідомити значення міждисциплінарних підходів у дослідженнях 

явищ державно-правової дійсності; 

 орієнтуватися щодо різних підходів до проблем взаємозв’язку права 

і людини, держави і права, держави і громадянського суспільства; 

 готувати відповідні наукові повідомлення та реферати, формувати 

власну позицію з приводу глобалізації правової системи; 

 застосовувати набуті знання та навики при написанні 

дисертаційного дослідження, давати об’єктивну оцінку різноманітним 

суспільним явищам, державним та правовим процесам, збагачувати власну 

правову культуру, підвищувати рівень знань теоретичних основ державно-

правової дійсності. 

 

Мета проведення занять з даної дисципліни полягає у тому, щоб виробити 

у здобувачів практичні навики самостійно працювати і творчо мислити, робити 

висновки і давати оцінку державно-правовим явищам як одному з елементів 

соціогуманітарної сфери із застосуванням міждисциплінарного підходу; 

виробити уміння проводити критичний аналіз літературних та нормативних 

джерел; застосовувати набуті знання та навички при написанні дисертаційного 

дослідження.  

 

3. Програма навчальної дисципліни «Міждисциплінарна 

юриспруденція» 
 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Загальнотеоретична характеристика «Міждисциплінарної 

юриспруденція» як юридичної науки. Поняття, предмет, функції і 

структура «Міждисциплінарної юриспруденції» 

«Міждисциплінарна юриспруденція» як самостійна юридична навчальна 

дисципліна. Актуальність вивчення даного курсу. Предмет та структура 

«Міждисциплінарної юриспруденції».  

Методологія «Міждисциплінарної юриспруденції». Поняття та значення 

сучасної методології досліджень соціогуманітарних наук. Метод дослідження 

та методика досліджень. Сукупність логічних засобів і конкретних способів 

пізнання соціогуманітарних наук. Класифікація методів пізнання.  



Функції «Міждисциплінарної юриспруденції». Зміст пізнавальної, 

прогностичної, виховної, евристичної, світоглядної, ідеологічної, навчально-

прикладної, комунікативної функцій. 

Роль «Міждисциплінарної юриспруденції» у підготовці «доктора 

філософії» в сучасних умовах. Пізнавальне, світоглядне та прикладне значення 

міждисциплінарної юриспруденції. Значимість «Міждисциплінарної 

юриспруденції» у подоланні догматизації сучасної юридичної науки у період 

формування громадянського суспільства та правової держави в Україні. 

Література: 2, 4, 8, 13, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 35, 46, 50, 54, 57, 58. 

 

Тема 2. Загальне поняття, предмет, методологія та функції «Правової 

антропології» як складової міждисциплінарної юриспруденції 

Передумови виникнення і розвиток «Правової антропології». Правові 

системи та явища як предмет правової антропології. Основні цілі та завдання 

правової антропології як науки і навчальної дисципліни, її місце в системі 

інших наук. Відмінності між правовою, біологічною, культурною та 

соціальною антропологією. Значимість дисципліни «Правова антропологія» для 

юридичної освіти. Еволюція проблематики юридичної антропології. Теоретичні 

підстави правової антропології.  

Вплив еволюціоналізму в різних його проявах на становлення і розвиток 

правової антропології. Правова антропологія сучасного західного позитивного 

права. Трактування у правовій антропології феномену права як прояву сенсу 

життя стосовно до трьох глобальних проблем людського існування - сенсу 

історії, поняття зла і поняття смерті.   

Література: 1, 5, 18, 25, 48, 52, 57-59, 64, 69, 72, 73, 74, 76. 

 

Тема 3. Правова онтологія 

Онтологічна природа права. Питання про специфіку правової реальності і 

онтологічної структури права як основне питання правової онтології, оскільки 

воно є модифікацією основного питання філософії права. 

Методологія правової онтології. 

Правова реальність. Концепція правової реальності («картина світу права») 

як образ права, репрезентований в існуючій правосвідомості, що складається із 

взаємодії таких моментів: а) теорій різного рівня, у тому числі філософського, а 

також правової ідеології, включаючи її втілення в чинній конституції; 

б) нормативних документів, що належать до різних рівнів правового 

регулювання; в) повсякденного досвіду, що має справу з проявами правового 

життя — правопорушеннями, практикою додержання прав людини, угод тощо і 

дозволяє будувати гіпотези, версії та відчувати, що виражене в них відбулося і 

відбувається насправді. 

Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової 

реальності. Інтегральна концепція правової реальності.  

Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.  

Правовий простір як сфера суспільних відносин, урегульована правом. За 

територіальним принципом є «національний правовий простір», «європейський 

правовий простір», «загальносвітовий правовий простір» тощо. «Правовий 

простір» як поняття, пов’язане з державним суверенітетом. 

Література: 2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 23, 29, 32, 36, 50, 53, 55, 57, 58.  



 

Тема 4. Правова гносеологія 

Гносеологія як джерело знань. Загальна характеристика правової 

гносеології. В концепціях гносеологічного типу право породжується, 

функціонує і реалізується саме у пізнавальній формі, пізнання стає ніби самою 

сутністю права, способом його життя. 

Правове пізнання, методи правового пізнання, діалектика. 

Категорія істини як центральна категорія правової гносеології.  

Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві. Пізнавальні процеси у 

правотворчості.  

Правова практика як критерій правової істини.  

Література: 3, 4, 9, 10, 21, 33, 47, 57, 58, 63, 67.  

 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Юридична лінгвістика 

Потреба застосовувати методологічний інструментарій різних дисциплін, 

юриспруденції та мовознавства, продиктовані потребою здійснювати 

комплексне дослідження закону, влади в їх взаємозв’язку з мовою, культурою, 

соціумом. Історія виникнення основ законодавчої техніки та формування 

сучасної лінгвістики.  

Юрислінгвістика сконцентрована на дослідженні проблем лінгвоправового 

простору: лінгвістична експертиза юридичних документів, рекомендації з 

розробки текстів законів та інших нормативно-правових актів, проведення 

досліджень у сфері юридичного перекладу, криміналістичні дослідження для 

визначення мовної стратегії й тактики. 

Загальні положення юридичної техніки. Поняття, види юридичної техніки. 

Юридична термінологія. Засоби юридичної вираження волі законодавця. 

Засоби та прийоми юридичної техніки. Засоби словесно-документального 

викладу змісту нормативного акта. Техніко-юридичні прийоми.  

Законодавча стилістика. Техніка індивідуальних актів. Засоби словесно-

документального викладу змісту нормативного акта. Словесні технології в 

сфері здійснення правосуддя. 

Інтерпретація текстів законів як один з напрямків юридичної лінгвістики. 

Література: 4, 33, 57, 58, 61, 66, 67, 68, 69, 75. 

 

Тема 6. Правова глобалістика 

Правова глобалістика як новітня сфера наукового пошуку. Правова 

глобалістика як складова міждисциплінарної юриспруденції. Правова 

глобалістика, що об’єктивно виконує світоглядну й інтегративну роль у сфері 

науки і практики, оскільки осмислення глобальних тенденцій і принципове 

подолання спричинених ними правових проблем вимагає не тільки теоретичних 

досліджень, але й відповідних їм результативних практичних дій: досліджувати 

позитивні і негативні тенденції правової глобалізації та вияви глобальних 

правових проблем сучасності, розробляти алгоритми їх вирішення. Правова 

глобалістика наділена футурологічним потенціалом не тільки для 

правознавства, але й для всіх соціальних реалій, що є предметом дослідження 

інших галузей знань. 



Правова глобалізація та глобальні правові проблеми сучасності як предмет 

глобалістики. Загальна теорія глобалізму. Поняття глобалізації. Причини 

глобалізації світу і глобальні проблеми людства. Етапи світової глобалізації. 

Теорії глобалізму.  

Місце і роль загальної теорії права у контексті глобалізації юридичної 

освіти. Національний правопорядок і правова глобалістика. Правотворчість, 

тлумачення та реалізація права перед викликами глобалізму. Правова 

свідомість та правова культура перед витоками глобалізму. Державний 

суверенітет як проблема глобалізації світу. Глобалістські технології руйнування 

національної правосвідомості. Світова держава і наднаціональний порядок. 

Ідеологія глобалізму і державна ідеологія. Інформаційна безпека держави в 

умовах глобалізації. Проект «електронної держави» і проблема тотального 

контролю над суспільством. 

Література: 4, 7, 15, 44, 45, 53, 56, 58, 60. 

 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

«Міждисциплінарна юриспруденція» 

(денна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Загальнотеоретична характеристика 

«Міждисциплінарної юриспруденція» як 

юридичної науки. Поняття, предмет, функції і 

структура «Міждисциплінарної юриспруденції»  

4 20 

Тема 2. Загальне поняття, предмет, методологія та 

функції «Правової антропології» як складової 

міждисциплінарної юриспруденції  

6 20 

Тема 3. Правова онтологія  6 20 

Тема 4. Правова гносеологія  4 20 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Юридична лінгвістика  6 20 

Тема 6. Правова глобалістика  4 20 

Разом 30 120 

 

(заочна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Загальнотеоретична характеристика 

«Міждисциплінарної юриспруденція» як 

юридичної науки. Поняття, предмет, функції і 

структура «Міждисциплінарної юриспруденції»  

2 23 

Тема 2. Загальне поняття, предмет, методологія та 2 23 



функції «Правової антропології» як складової 

міждисциплінарної юриспруденції  

Тема 3. Правова онтологія  2 23 

Тема 4. Правова гносеологія  2 23 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Юридична лінгвістика  2 23 

Тема 6. Правова глобалістика  2 23 

Разом 12 138 

 

5. Самостійна робота 

Під час вивчення дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» 

здобувачі виконують самостійні завдання. Метою даних завдань є розвиток 

навиків самостійної творчості, а також кращого засвоєння теоретичного 

матеріалу. 

У процесі підготовки самостійної роботи здобувач набуває вміння 

працювати із доктринальними джерелами, нормативною базою України та 

зарубіжних країн, судовою практикою, робити обґрунтовані висновки, а також 

логічно викладати свої думки у власному науковому дослідженні. Виконання 

самостійної роботи сприяє поглибленому вивченню дисципліни 

«Міждисциплінарна юриспруденція». Крім того, самостійна робота здобувача є 

однією із форм перевірки знань, яка вказує на рівень оволодіння ним 

теоретичним матеріалом та необхідними навичками. 

 

№ 

п/п 

Тематика Кількість 

годин 

денна  

форма 

Кількість 

годин 

заочна 

форма 

1.  «Міждисциплінарна юриспруденція» як 

самостійна юридична навчальна 

дисципліна. 

3 3 

2.  Предмет та структура 

«Міждисциплінарної юриспруденції». 

3 3 

3.  Методологія «Міждисциплінарної 

юриспруденції». 

3 3 

4.  Поняття та значення сучасної методології 

досліджень соціогуманітарних наук.  

3 3 

5.  Функції «Міждисциплінарної 

юриспруденції». 

3 3 

6.  Роль «Міждисциплінарної 

юриспруденції» у підготовці доктора 

філософії в сучасних умовах. 

3 3 

7.  Значимість «Міждисциплінарної 

юриспруденції» у подоланні догматизації 

сучасної юридичної науки у період 

формування громадянського суспільства 

та правової держави в Україні. 

3 3 

8.  Передумови виникнення і розвиток 3 3 



правової антропології. 

9.  Правові системи та явища як предмет 

правової антропології. 

3 3 

10.  Основні цілі та завдання правової 

антропології як науки і навчальної 

дисципліни, її місце в системі інших 

наук. 

3 3 

11.  Відмінності між правовою, біологічною, 

культурною  та соціальною 

антропологією. 

3 3 

12.  Еволюція проблематики юридичної 

антропології. 

3 3 

13.  Вплив еволюціоналізму в різних його 

проявах на становлення і розвиток 

правової антропології. 

3 3 

14.  Трактування у правовій антропології 

феномену права як прояву сенсу життя 

стосовно до трьох глобальних проблем 

людського існування - сенсу історії, 

поняття зла і поняття смерті. 

3 3 

15.  Онтологічна природа права. 3 3 

16.  Правова реальність. 3 3 

17.  Аксіологія права. 3 3 

18.  Правовий простір. 3 3 

19.  Природне і позитивне право як основні 

структурні елементи правової реальності. 

3 3 

20.  Форми буття права: ідея права, закон, 

правове життя. 

3 3 

21.  Загальна характеристика правової 

гносеології. 

3 3 

22.  Категорія істини як центральна категорія 

правової гносеології. 

3 3 

23.  Основні етапи, рівні та методи пізнання 

у праві. 

3 3 

24.  Пізнавальні процеси у правотворчості. 3 3 

25.  Правова практика як критерій правової 

істини. 

3 3 

26.  Історія виникнення а загальні положення 

законодавчої техніки. 

3 3 

27.  Юридична термінологія. 3 3 

28.  Засоби юридичної вираження волі 

законодавця. 

3 3 

29.  Техніко-юридичні прийоми 

індивідуальних актів. 

3 3 

30.  Словесні технології у сфері здійснення 

правосуддя. 

3 3 

31.  Правова глобалізація та глобальні 3 4 



 
 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Міждисциплінарна юриспруденція» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни 

«Міждисциплінарна юриспруденція» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За 

шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

правові проблем сучасності як предмет 

глобалістики. 

32.  Загальна теорія глобалізму. 3 4 

33.  Поняття глобалізації. 3 4 

34.  Причини глобалізації світу і глобальні 

проблеми людства. 

3 4 

35.  Місце і роль мідисциплінарної 

юриспруденції у контексті глобалізації 

юридичної освіти. 

3 4 

36.  Національний правопорядок і правова 

глобалістика. 

3 4 

37.  Правотворчість перед викликами 

глобалізму. 

3 4 

38.  Тлумачення та реалізація права перед 

викликами глобалізму 

3 6 

39.  Інформаційна безпека держави в умовах 

глобалізації. 

3 6 

40.  Проект «електронної держави» і 

проблема тотального контролю над 

суспільством. 

3 8 

Разом 120 138 



60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ 

 Найменування Номер 

теми 

1. Комп’ютерні презентації з дисципліни, 

електронний варіант лекцій 

1-6 

2. Індивідуальні та кейсові завдання з дисципліни  1-6 

3. Використання Інтернет-ресурсів:  

1. http://zakon.rada.gov.ua/ – Офіційний сайт 

Верховної Ради України.    

2. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського. 

3. http://dspace.tneu.edu.ua/ – Репозитарій 

Тернопільського національного економічного 

університету 

4. http://lucl.lucl.kiev.ua/ - Законодавство та право 

України. 

5. http://www.legality.kiev.ua/ - Інститут проблем 

Законодавства України ім. Ярослава Мудрого: 

Тексти законопроектів і коментарів до них, а 

також інші роботи Інституту за темою 

відповідності законодавства України світовим 

нормам, аналітичні матеріали, підготовлені 

експертами Інституту. 

6. http://www.lawukraine.com/ - Каталог 

українських правових ресурсів: Українське право 

в Інтернеті: бази законодавства, юридичні газети 

та журнали, державні органи, проекти з розвитку 

законодавства, довідники. Підбірка кращих 

Інтернет-ресурсів з української правової 

тематики. 

7. http://www.liga.net/LIGA Online – 

Всеукраїнська мережа розповсюдження правової 

інформації. Українське законодавство та правові 

інформаційні ресурси 

8. http://www.legalactivity.com.ua/ - Актуальна 

юриспруденція. Міжнародні юридичні науково-

практичні Інтернет-конференції 

1-6 

 

Рекомендовані джерела інформації 
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К., 2002. С. 30.  
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