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Методологія приватного права 
 
Анотація. Дисципліна «Методологія приватного права» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на 
формування ефективного науковця-правознавця і викладача вищої школи, здатного до системного 
висвітлення права і розуміння правових явищ, які їх супроводжують. Аналізуються механізми 
методології приватного права та явища, пов’язані з розумінням і тлумаченням правових цінностей, 
принципів права, інших складових методології приватного права (джерела і система приватного 
права). Особлива увага приділяється основним типам праворозуміння, аналізу джерел приватного 
права, вченню про тлумачення правових норм і правових актів, системі приватного права, способам 
вирішення правових колізій у різних сферах приватного права.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Майданик Роман Андрійович, д. юрид. н., професор, завідувач кафедри цивільного права 
юридичного факультету 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сутність методології приватного права  як 
складного правового явища, поглибити знання про цінності, праворозуміння, принципи і систему 
приватного права та їх складові як невід’ємного елемента вітчизняного права, що сприятиме 
формуванню стабільного і передбачуваного правопорядку України. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: юридичні закономірності виникнення і динаміки юридичних явищ, 
закономірності типи нормативістського і ліберального праворозуміння, ідеологію приватного права, 
сутність концепції базових і комплексних галузей права, теорій дуалізму права і дуалізму приватного 
права, що пояснюють систему права, юридичні особливості основних правових утворень (галузей 
права і галузей законодавства), вчення про тлумачення правових норм і правових актів у сфері 
приватного права. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності знання щодо закономірностей і механізмів методології приватного права, системності і 
системи приватного права, ефективно тлумачити норми приватного права і вирішувати юридичні колізії 
норм приватного права. 
Змістові модулі:  

Вчення про приватне право; 
Засади приватно-правової методології; 
Методологія джерел приватного права;  
Методологія тлумачення і застосування норм приватного права і правових актів;  
Методологія системи приватного права; 
Методологія ключових сфер приватного права   

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
права» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (12 год. – лекційні заняття, 10 год. 
– практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 


