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ПЛАН 
ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО 
І СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ, 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ 
 
 
 

Заняття 1-2                                                          Лекція – 4 години 
 

Питання 
1. Виникнення і розвиток дискусії з приводу теорологічних 

проблем юриспруденції. 
2. Новітні підходи щодо визначення об’єктів, завдань і по-

няття юриспруденції. 
3. Основні системи (класифікаційні поділи) юридичних наук 

у цілому і кодексів. 
4. Перспективи розвитку теорологічних основ деяких юриди-

чних наук і кодексів.  
5. Можливості удосконалення юридико-освітянської і юри-

дико-наукової діяльності.  
 
Основна література 
1. Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д. Теорологія 

юриспруденції: Лекція 1 / За наук. ред. проф. О.А.Кириченка. – 
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 268 с.1  

2. Огородник А.П., Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д., 
Тунтула О.С. Деякі проблеми юриспруденції / За наук. ред. проф. 
О.А.Кириченка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 
2006. – 152 с. 

3. Кириченко Ю.О. Сучасна юридична діяльність та освіта: 
можливості реформування //  Актуальні проблеми вдосконалення 
чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Вид-во 
“Плай”, 2003. – Вип. ХІ. – С. 46-52.  

4. Кириченко Ю.О., Огородник А.П., Ткач Ю.Д. Наукова до-
повідь про актуальні проблеми юриспруденції: запрошення до 
дискусії / За наук. ред. О.А.Кириченка. – Івано-Франківськ: Вид-
во “Плай”, 2003. – 32 с.  

5. Кириченко Ю.А., Огородник А.П., Ткач Ю.Д. Теорология 
и частные проблемы юриспруденции: приглашение к дискуссии      
                                                 
1Мається на увазі дане видання.   
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/ Под научн. ред. А.А. Кириченко. – Ивано-Франковск: Изд-во 
“Плай”, 2003. – 40 с. 

6. Кириченко Ю.О., Кириченко С.А., Ткач Ю.Д. Можливості 
удосконалення новітньої концепції предмету і системи юридич-
них наук: Наук. робота. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 188 с. 

7. Ткач Ю.Д. Кириченко С.А., Кириченко Ю.А. Актуальные 
проблемы юриспруденции: продолжение дискуссии / Под ред. 
А.А.Кириченко. – Ивано-Франковск: Изд-во “Плай”, 2003. –        
158 с.   

 
Заняття 3-4                            Самостійна підготовка – 4 години 

1. Використовуючи текст лекції, додатки до теми 1 (див. до-
дат. 2, 3), рекомендовану основну і додаткову літературу (див. 
додат. 1), занотуйте у зошиті для самостійної підготовки відпові-
ді на ті питання навчальної програми за даною темою2, які не бу-
ли досить повно висвітлені у процесі лекційного заняття (див. за-
няття 1-2). 

2. Вивчити занотований матеріал із метою підготовки до се-
мінарських занять (див. заняття 5-6) і до підсумкового контролю 
знань (див.: Робоча програма та інше навчально-методичне за-
безпечення спецкурсу “Сучасні проблеми юриспруденції”                   
/ С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач, О.С. Тунтула. За 
наук. ред. О.А. Кириченка. Методичні рекомендації. – Вип. 56. – 
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 32 с.).  

 
Заняття 5-6                                Семінарські заняття – 4 години  
 

Питання 
1. Історія розвитку проблеми систематизації права та юриди-

чних наук у цілому, загальна характеристика дискусій з цього 
приводу. 

2. Традиційні і новітні підходи до визначення завдань, 
об’єктів і поняття юридичних наук (юриспруденції).  

3. Основні групи традиційної систематизації юридичних на-
ук, їх основні недоліки.  

                                                 
2Мається на увазі “Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення 
спецкурсу “Сучасні проблеми юриспруденції” / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедо-
ва, Ю.Д. Ткач. За наук. ред. О.А. Кириченка. Методичні рекомендації. – 
Вип. 56. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 72 с.”, яка видана 
окремо (23) і зберігається в університетській бібліотеці.   
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4. Сутність класифікації юридичних наук у контексті вирі-
шення їх загальних завдань, стисла характеристика кожної з груп 
юридичних наук. 

5. Новітнє розуміння різновидів правопорушень та основних 
напрямків юридичної діяльності. 

6. Загальна характеристика систематизації юридичних наук у 
контексті здійснення антиделіктної, правозастосувальної і право-
творчої діяльності.   

7. Можливості класифікації правових юридичних наук і ко-
дексів, їх стисла характеристика.   

8. Удосконалення теорологічних основ окремих юридичних 
наук, структура і порядок прийняття Ордо-регламентного кодек-
су України. 

9. Новітні підходи щодо реформування юридико-освітянської 
та юридико-наукової діяльності.  

10. Система юридичних навчальних курсів, їх співвідношення.  


