
Програма підвищення кваліфікації(стажування)  
У ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

«Філософсько-правові, загальнотеоретичні і приватноправові 
концептуалізації національної правової системи України в 

контексті її транзиту до європейського цивілізаційного простору» 
Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін 

 
Реалії сьогодення, епоха соціокультурних трансформаційних викликів і 

запиту на побудову демократичної правової держави й, відповідного 
реформування правової системи України впливають на модернізацію й 
оновлення фахової підготовки, вдосконалення набутих особистістю 
інтегральних, загальних і фахових компетентностей.  

Мета підвищення кваліфікації (стажування)– розвиток аксіологічних 
орієнтацій, професійно-наукової, мовленнєво-комунікативної, інформаційної, 
методологічної культури наукового пошуку, інформаційно-технологічних 
здібностей, критичного мислення, фахової та педагогічної майстерності, 
професійних компетентностей, необхідних для професійної комунікації, 
науково-дослідної, навчально-методичної та викладацької діяльності, 
кар’єрного зростання у сфері філософії права, загальнотеоретичного 
правознавства та приватного права. 

Основні завдання – створення сприятливих умов для засвоєння 
слухачами сутності філософсько-правового, теоретико-правового і 
приватноправового мислення, методів побудови аргументів, правил роботи з 
правовими джерелами і їх тлумачення, організаційних видів і форм діяльності у 
закладах вищої освіти, впровадження науково-педагогічних методів і прийомів 
оптимізації освітнього процесу в умовах змішаного навчання. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) спрямована на 
формування таких компетентностей, а саме: засвоїти інноваційні форми, 
методи та засоби навчання; набути досвід формування змісту навчання з 
урахуванням його спрямування на догматичні, доктринальні, порівняльно-
правові та філософсько-правові аспекти теоретичного правознавства і 
приватного права; ознайомитися з сучасними вітчизняними та зарубіжними 
розробками теоретичного правознавства та приватноправової науки, змістом 
основних наукових дискусій у цих сферах, тенденціями та пропозиціями 
вдосконалення цивільного, господарського, земельного, сімейного 
законодавства; розробляти пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу, 
впровадження у практику навчання кращих теоретико-методологічних 
досягнень педагогіки вищої школи з їх адаптацією до потреб вивчення 
дисциплін теоретико-правового та приватноправового циклів. 

Програмні результати навчання: 
знати: стан вітчизняної і зарубіжної науки філософії права, 

загальнотеоретичного правознавства та приватного права; зміст основних 
наукових дискусій у цих сферах правознавства, основні наукові проблеми, 
найбільш перспективні підходи до їх вирішення, та способи їх впровадження до 
змісту освітнього процесу у закладах вищої освіти; фундаментальні поняття і 



категорії приватного права; проблематику сучасного вітчизняного та 
зарубіжного приватного права.  

вміти: формувати сучасний і конкурентний зміст освітніх програм з 
філософії права, загальнотеоретичного правознавства і приватного права; 
застосувати філософсько-правову, теоретико-правову і приватноправову 
методології при здійсненні науково-педагогічної діяльності в закладах вищої 
освіти (в т.ч. в умовах дистанційної і змішаної форм освітнього процесу); на 
основі глибокого пізнання і осмислення філософії права, загальнотеоретичного 
правознавства і приватного права сформувати власний стиль науково-
педагогічної діяльності та професійного спілкування; застосовувати сучасні 
правові технології правозастосування у сфері приватного права; організовувати 
PR-кампанії освітньої організації; проводити лекційні і семінарські заняття з 
метою вироблення і вдосконалення науково-педагогічних умінь і навичок.  

володіти: методами, прийомами і формами навчання, формування 
особистості науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти у сфері 
філософії права, загальнотеоретичного правознавства і приватного права; 
навичками застування філософсько-правової, теоретико-правової і 
приватноправової методології для проведення наукових досліджень і 
формування конкурентного змісту освітніх програм у сфері 
загальнотеоретичного правознавства і приватного права; прийомами і методами 
тлумачення  нормативно-правових і доктринальних джерел для формулювання 
і вирішення наукових проблем, а також забезпечення належного рівня 
наукового супроводу процесу правозастосування у приватноправовій сфері; 
навичками організації і здійснення професійної комунікації, переговорного 
процесу, врегулювання приватноправових конфліктів. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) охоплює такі 
змістові модулі: 

− філософсько-правові засади реформування національної правової 
системи України, побудови правової держави й утвердження 
верховенства права; 

− методологія і епістемологія загальнотеоретичного правознавства і 
приватного права; 

− проблеми і тенденції розвитку форми держави в Україні; 
− джерела права і проблеми їх тлумачення; 
− сутність приватного права, проблеми і перспективи його становлення в 

Україні; 
− передумови, шляхи і наслідки рекодифікації цивільного права України. 
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