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Program of the All-Ukrainian scientific and pedagogical 
advanced training 

 
1. Factors and trends in the development of domestic 

general theoretical jurisprudence. Formation of the 
subject of legal theory. Worldview and 
methodological pluralism as the basis of 
knowledge of state-legal phenomena. 

25  
hours 

2. Modern legal law as a tool for achieving a social 
compromise and ensuring the population’s well-
being. The social value of law. 

15  
hours 

3. The multidimensionality of law as a prerequisite 
for the pluralism of legal understanding. Modern 
legal understanding: problems, prospects, and 
development trends. 

15  
hours 

4. Human rights as the primary source and basis of 
modern law. Generation of human rights. 
International and European human rights 
standards and their influence on the development 
of national law and the constitutional and legal 
status of a man and citizen in Ukraine. 

25  
hours 

5. Constitutional control and its role in the system of 
protection of human and civil rights and freedoms: 
domestic model and foreign experience. 

20  
hours 

6. Public authority and state power: general 
theoretical discourse. Public administration as a 
form of implementation of public authority and its 
modern tools. Importance of the principles of good 
governance for public administration: the 
experience of the European Union for Ukraine. 

20  
hours 

7. People-centered approach as the basis of 
organization and exercise of public power in 
Ukraine. The importance of the institute of 
administrative services to ensure the rights, 
freedoms and legitimate interests of private 
individuals. Modern tools for protecting the rights, 
freedoms and interests of private individuals in the 
field of public administration. 

20  
hours 



8. Actual forms, methods and technologies of learning 
and teaching state-legal disciplines: compliance 
with the requirements of a student-centered 
approach and the principles of academic freedom. 
Combination of teaching and research. 

20  
hours 

9. Development and improvement of curricula as a 
component of the activity of academic staff – 
teachers of state and legal disciplines. 

10  
hours 

10. Advisory work. 10  
hours 

 Total teaching/working hours 180 
hours 

 
  



Програма всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 
1. Чинники й тенденції розвитку вітчизняної 

загальнотеоретичної юриспруденції. 
Становлення предмета теорії права. 
Світоглядно-методологічний плюралізм як 
основа пізнання державно-правових явищ. 

25  
годин 

2. Сучасне юридичне право як інструмент 
досягнення соціального компромісу та 
забезпечення добробуту населення. Соціальна 
цінність права. 

15  
годин 

3. Багатоаспектність права як передумова 
плюралізму праворозуміння. Сучасне 
праворозуміння: проблеми, перспективи, 
тенденції розвитку. 

15  
годин 

4. Права людини як першоджерело та основа 
розвитку сучасного права. Покоління прав 
людини. Міжнародні і європейські стандарти 
прав людини та їх вплив на розвиток 
національного права й конституційно-
правового статусу людини і громадянина в 
Україні. 

25  
годин 

5. Конституційний контроль, його місце в системі 
захисту прав і свобод людини й громадянина: 
вітчизняна модель та зарубіжний досвід. 

20  
годин 

6. Публічна влада та державна влада: 
загальнотеоретичний дискурс. Публічне 
адміністрування як форма реалізації публічної 
влади та його сучасні інструменти. Значення 
принципів належного врядування для 
публічного адміністрування: досвід 
Європейського Союзу для України. 

20  
годин 

7. Людиноцентристський підхід як основа 
організації та здійснення публічної влади в 
Україні. Значення інституту адміністративних 
послуг для забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів приватних осіб. Сучасні 

20  
годин 



інструменти захисту прав, свобод та інтересів 
приватних осіб у сфері публічного 
адміністрування. 

8. Актуальні форми, методи та технології 
навчання й викладання державно-правових 
дисциплін: відповідність вимогам 
студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи. Поєднання навчання й 
досліджень. 

20  
годин 

9. Розроблення та вдосконалення освітніх 
програм як складник діяльності науково-
педагогічних працівників – викладачів 
державно-правових дисциплін. 

10  
годин 

10. Індивідуальна консультативна робота. 10  
годин 

 Усього навчальних/робочих годин 180  
годин 
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