
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Гуманітарні пріоритети правової діяльності та управління 
1. Кафедра: Соціально-економічних дисциплін 

2.Ступінь вищої освіти Доктор філософії  

3.Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 
навчання 

5.Кількість кредитів 4 

ЄКТС:  

-загальна кількість  

годин: 120 

-з них аудиторних годин:  

-лекції: 10 

-семінарські заняття: 30 

-самостійна робота: 80 

 

6.Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

 

 

Метою навчальної дисципліни «Гуманітарні 

пріоритети правової діяльності та управління» для 

підготовки докторів філософії за спеціальністю081 

«Право» є поєднання знань, які отримали 

аспіранти/ад’юнкти підчас вивчення курсу 

«Соціальна філософія» –поглиблене вивчення 

особливостей вироблення та реалізації державної 

гуманітарної політики як на загальнонаціональ-

ному, так і регіональному рівнях, шляхів їх 

оптимізації при виробленні, здійсненні, 

забезпеченні системності державної гуманітарної 

політики в правовій діяльності  та управлінні. 

Ефективність формування гуманітарних 

пріоритетів пов’язана з необхідністю здійснення 

державою цілісної та системної політики у 

соціальній, економічній, гуманітарній, оборонно-

безпековій, міжнародній сферах. 

 

 

 
7.Міждисциплінарні 
зв’язки 

 

Навчальна дисципліна «Гуманітарні пріоритети 

правової діяльності та управління» має 

міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними 

дисциплінами, як: «Соціальна філософія», 

«Доктрина прав людини», «Альтернативні способи 

вирішення юридичних конфліктів». 

 

 

 



 

8. Форми і 

методи 

навчання: 

 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Екзамен 

 
.10.Методи та критерії 

оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти 

протягом всього семестру (модулю) і складає від 60 

до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни визначається як середньоарифметична 

результатів засвоєння окремих залікових модулів, або 

за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

 



11.Результати навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Основні 

інформаційні  

джерела 

Самостійно мислити, проводити критичний 

аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей.  

Формулювати наукові гіпотези й завдання, 

обирати інноваційні напрями, методи й моделі 

вирішення проблем в галузі права. 

Демонструвати навички самостійного 

виконання наукового дослідження, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток 

та навчання інших. 

Розробляти та реалізовувати проекти, 

включаючи власні дослідження, в юридичній сфері на 

відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, для 

розв’язання актуальних правових, соціальних, 

наукових, культурних, етичних та інших проблем. 

Аналізувати та тлумачити чинне законодавство, 

правотворчу і правозастосовчу діяльність, розробляти 

пропозиції щодо їх удосконалення та впровадження у 

практичну діяльність. 

Вміти аналізувати взаємодію міжнародного 

права та міжнародно-правових систем з правовою 

системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування права. 
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– Вид. 4-те, випр. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 

2016. –552 с.  

3. Управління соціальним і гуманітарним 

розвитком : навч. посіб. / [авт. кол. : В. П. Тро- 
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