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ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДОЛОГІЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА» 
 
Анотація. Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на проведення 
дослідження закономірностей і методів приватного права, правових норм і практики їх 
застосування, вивчення доктрини методології приватного права. У межах навчальної 
дисципліни вивчається загальна характеристика методології приватного права; методологія 
джерел і системи приватного (цивільного) права; методологія тлумачення та застосування 
цивільно-правових норм; характеристика особливостей вирішення цивільно-правових казусів. 
Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення студентами теорії, чинного 
законодавства, юридичної літератури, основних понять та спеціальної термінології. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., професор.  
Профіль викладача: https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=133 
Мета навчальної дисципліни спрямована на можливість пізнання закономірностей, методів 
і доктрини, правових норм і практики в сфері приватного права, їх методологічно правильного 
та ефективного застосування. 
Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: основні аспекти становлення та розвитку методології приватного 
права, особливості системи методології приватного права, поняття та видів основних 
(інтегральних) доктрин методології приватного права; літературні джерела з проблем 
методології приватного права та практику застосування її окремих положень. 

Аспірант повинен вміти: оцінювати та визначати роль та завдання методології приватного 
права, розмежовувати і давати правову характеристику тлумаченню і застосуванню приватно-
правових норм. 

Аспірант повинен володіти: елементарними навичками вирішення цивільно-правового 
казусу за допомогою визначеного алоритму, з урахуванням особливостей практичної ситуації.  
Змістовні модулі: Вчення про методологію приватного права. Поняття та функції приватного 
права. Система приватного права. Методологія джерел приватного права. Норми приватного 
права та їх застосування. Тлумачення приватного права. Судове право. Аргументація рішень 
цивільного суду. Європейське вчення про методологію приватного права. Альтернативні 
концепції методології приватного права. Юридична техніка вирішення цивільного спору. 
Методологія юридичної науки приватного права. 
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.6 дисципліна читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – 
лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної 
роботи. 
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