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ДИСЦИПЛІНА «ЮРИДИЧНЕ ПІЗНАННЯ (МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ, 
ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ)» 

 
 

Анотація. Дисципліна забезпечить дослідження концептуальних засад теорії правового 
пізнання, спрямованих на вдосконалення засобів та механізмів розв’язання пізнавальних 
завдань у правовій сфері. Подаються організаційно загальнотеоретичні та методологічні 
особливості правового пізнання. Забезпечується уявлення про засоби та тактичні прийоми 
правового пізнання. Результатом вивчення стане ознайомлення з основними 
організаційними, загальнотеоретичними та методологічними аспектами пізнавального 
процесу, аналіз процесу пізнання і відображення, особливостей психологічного відображення, 
вміння виокремлення елементів інформаційного забезпечення свідомості; виокремлення 
об’єкту і суб’єкту пізнання, з’ясування світоглядних принципів  в системі засобів пізнання; 
отримання знань про загальнонаукові методи пізнання; аналіз тактичних прийомів як засобу 
розв’язання пізнавальних завдань. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., професор.  
Профіль викладача: 
https://theory.law.knu.ua/teachers/%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%BD%D0%B8%D0%BA-
%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 
Мета дисципліни: 
надати аспірантам знання з теорії пізнання, яка є міждисциплінарним комплексним напрямом 
досліджень сучасної загальнотеоретичної юриспруденції. Проблематика цього напряму 
стосується актуальних проблем організаційного, теоретичного та методологічного 
забезпечення пізнавальних процесів. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: 
понятійно-категоріальний апарат юридичної науки, знання про які отримані в результаті 
вивчення дисципліни «Теорія права»; розвиток вчення про пізнання, про відображення в 
праві, інформаційне забезпечення свідомості, отримані з курсів «Філософія права» та базові 
галузеві юридичні дисципліни, структуру та методи наукового дослідження, отримані з 
дисципліни «Методологія та організація юридичних наукових досліджень». 
Знати ґенезу та сучасні уявлення про наукове пізнання, тактичні прийоми як засіб 
розв’язання пізнавальних завдань; основні засади пізнавального процесу, відображення, 
види пізнання, окремі елементи інформаційного забезпечення свідомості в процесі пізнання; 
філософсько-правові та наукові аспекти процесу пізнання у сфері права; основні засоби 
пізнання та їх особливості у сфері права;  
Аспірант повинен вміти: 

 робити висновки щодо мети і завдань пізнавальної діяльності, її особливостей. 
 на основі отриманих знань з курсу вирішувати завдання, пов’язані із доказуванням у  

процесі пізнання, їх співвідношення, роль технічних засобів пізнання та методів 
психологічного впливу. 

 вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи 
правничу термінологію. Вільно та компетентно висловлюватися щодо питань, що стосуються 
сфери пізнання, її методологічної основи, особливостей пізнавальної діяльності наукової та 
практичної юридичної сфер. 

 брати участь в обговореннях дискусійних  проблем, пов’язаних із можливостей 
пізнання. Сутності та природи державно-правових інститутів та практики вирішення 
юридичних справ. 

 самостійно та неупереджено формувати судження щодо пізнання у  сфері 
правотворчості, правотлумачення, правозастосування  та юридичної відповідальності. 
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 нести відповідальність за вироблені проекти рішень та оцінки рішень проблем 
пізнання, застосування світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 
пізнання, здатність приймати рішення з високим рівнем автономії. 
Змістовні модулі: 

 Предмет теорії наукового пізнання. 
 Особливості наукового юридичного пізнання. 
 Види, способи та суб’єкти наукового пізнання. 
 Співвідношення пізнання та доказування. 
 Засоби юридичного пізнання. 
 Світоглядові, загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання. 
 Технічні засоби пізнання у сфері права. 
 Тактичні прийоми наукової організації праці. 
 Особливості пізнання у правотворчій, правоінтерпретаційній діяльності. 

Мова викладання: українська. 
Місце в структурно-логічній схемі: ВК 2.10 читається на ІІ році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин в тому числі 24 год. аудиторних 
занять ( 18 год.- лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – консультації), 96 год. 
самостійної роботи. 


