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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS – 3
Загальна кількість годин –
90
Кількість тем – 8

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступень
вищої освіти
Галузь знань
08 Право

Навчальний курс 1
Семестр 1

Спеціальність 081 Право

Види контрою: екзамен

Характеристика навчальної
дисципліни

Освітня кваліфікація
Доктор філософії за
спеціальністю 081 Право
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання

заочна форма навчання

Лекції – 22 години.
Семінарські заняття – 24 години.
Самостійна робота – 44 години.

Лекції – 8 годин.
Семінарські заняття – 10 годин.
Самостійна робота – 72 години.

Індивідуальні завдання:
Контрольна робота – _1; 1;_

Індивідуальні завдання:
Контрольна робота – _1; 1;_

(кількість; № семестру)

(кількість; № семестру)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» є є
формування у здобувачів третього рівня вищої освіти уявлення на розвиток
поглядів на державу і право у світі, про витоки сучасних понять і теорій,
знання про найголовніші концепції у сфері держави і права, створення
підвалин професійного світогляду, правосвідомості, глибокого усвідомлення
цінності права. Знання філософії права допомагають зрозуміти складнощі й
багатошаровість правового знання, збагнути зміст базових категорій і понять
правознавства, які формують не лише матерію загальної теорії права і
держави, а й галузевих і міжгалузевих юридичних наук. Досягнення мети
здійснюється в процесі викладання навчальної дисципліни через вирішення
наступних завдань.
Цільова спрямованість дисципліни «Філософія права» передбачає
дослідження смислу права, його сутності і поняття, його основ і місця в житті
людини і суспільства. Сучасний етап в розвитку суспільства
характеризується поширенням гуманістичних тенденцій, що зумовлює
зростання ролі філософії права в системі гуманітарних наук і вітчизняної
вищої освіти. Зростає також значення цієї дисципліни у всьому процесі
формування та ствердження в суспільстві цінності права, свободи, рівності та
справедливості.
Досягнення мети здійснюється в процесі викладання навчальної
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дисципліни через вирішення наступних взаємопоєднаних завдань, а саме:
- історичного – сформування у здобувачів третього рівня вищої освіти
уявлення про розвиток поглядів на державу і право у світі, про витоки
сучасних понять і теорій, знання про найголовніші концепції у сфері держави
і права, які виробило людство протягом тисячоліть свого цивілізованого
існування;
- світоглядного – курс має створити у кожного здобувача підвалини
власного професійного світогляду, правосвідомості, глибокого усвідомлення
цінності права, яким чином склалися в історії філософсько-правової думки
такі базові категорії для сьогоднішнього світу і юридичного буття поняття як
невід’ємні права і свободи людини, верховенство права, суверенітет, поділ
влади тощо.
Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Філософія права» пов’язана,
передусім з теорією держави і права, а також з історією держави і права
України, історією держави і права зарубіжних країн, історією політичних та
правових учень, юридичною компаративістикою, галузевими юридичними
дисциплінами. Вивчення філософія права – важливий напрям юридичної
освіти.
Теоретична, методологічна та міждисциплінарна природа цієї
навчальної дисципліни зумовлює її структурно-логічні зв’язки з іншими
навчальними дисциплінами професійної підготовки юристів освітньокваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії права».
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
1) об’єкт, предмет і методи філософії права,
2) понятійно-категоріальний апарат філософії права;
3) основні українські та світові філософсько-правові школи, напрями,
головні типи та концепції праворозуміння;
4) сутність та смисл права як міри свободи особи в її взаємовідносинах
із державою, владою, законом;
5) основні теорії гендеру;
6) особливості взаємодії права та філософії права як форм суспільної
свідомості;
7) світоглядні та методологічні аспекти становлення європейського
права;
вміти:
1) визначати ціннісно-нормативні принципи аналізу різних типів
праворозуміння;
2) формувати особисту політичну і громадянську позиції, розвивати
власну правову та політичну культуру;
3) об’єднувати методологічні можливості філософського та правового
підходів щодо актуальних проблем розвитку правової реальності;
4) аналізувати основні філософсько-правові та юридичні категоріальні
концепти не тільки в історичному контексті, але й в аспекті розбудови
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України як держави, враховуючи реформу правової системи;
5) спираючись на глибоке усвідомлення змісту універсального
загальноєвропейського та українського конституційного принципу
верховенства права, застосовувати його у сув’язі (узгодженості) з
принципами верховенства Конституції та закону.
Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Інтегральна компетентність
Здатність до критичного осмислення суспільних
ЗК-1.
та галузевих процесів і явищ.
Здатність
сформулювати
теоретичну або
прикладну проблему, яка потребує розв’язання.
ЗК-2.

ЗК-3.
Загальні компетентності
(ЗК):

ЗК-4.
ЗК-6.
ЗК-7.
ЗК-11.

ФК-1.

ФК-2.
ФК-3.
Спеціальні
(фахові)
компетенції (ФК):
ФК-4.

ФК-5.
ФК-6.
ФК-7.

Здатність бачити поліваріативність підходів до
розв’язання сформульованої проблеми, а також
сформувати алгоритм її вирішення.
Здатність застосовувати знання під час
наукового пошуку і у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел, в тому числі
іноземних.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань/видів діяльності).
Формування концептуального знання щодо
сутності верховенства права як однієї з
основоположних
цінностей
демократичної
держави. Уміння застосовувати принципи
верховенства права, в тому числі, у ситуаціях
законодавчої невизначеності.
Формування концептуального знання щодо
системи права Європейського Союзу та її
співвідношення з правовою системою України.
Формування концептуального знання щодо меж
впливу
норм
міжнародного,
зокрема
європейського права на стан національного
законодавства, тенденцій його трансформації.
Формування концептуального знання щодо форм
впливу практики Європейського суду з прав
людини на розвиток правової системи та
правозастосування в Україні.
Формування методологічного знання щодо
тлумачення та особливостей застосування
інститутів публічного і приватного права.
Формування навичок проведення порівняльноправових досліджень окремих інститутів права.
Формування концептуального знання щодо
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ФК-9.

ФК-10.

ФК-11.

ФК-12.

ФК-14.

ФК-15.
Програмні
навчання
(ПРН)

організації судової влади та особливостей
здійснення правосуддя в Україні.
Формування
навичок
застосування
міждисциплінарного підходу в оцінці правових
явищ та правозастосовній діяльності.
Формування уміння ухвалювати рішення у
ситуаціях, що вимагають системного, логічного
та функціонального тлумачення правових норм,
а також знання практики їх застосування.
Формування уміння критично оцінювати
результати наукових пошуків, інноваційний
характер одержаних результатів і на цій основі
підвищувати рівень своєї професійної діяльності,
включаючи безперервний саморозвиток та
самовдосконалення.
Формування концептуального знання щодо
професійної незалежності та відповідальності
правника, а також здатність утверджувати етичні
стандарти правничої діяльності.
Формування умінь і навичок самостійно
готувати проєкти нормативно-правових актів,
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
відповідні суспільні відносини.
Формування умінь і навичок самостійно
готувати проєкти актів правозастосування,
включаючи вимоги щодо їх законності,
обґрунтованості та умотивованості.

результати

Онтологічний компонент

Гносеологічний компонент

Праксеологічний компонент

Застосовувати системний підхід під час
оцінювання суспільних процесів і явищ;
ПРН-1.
визначати основи функціонування відповідних
процесів і явищ через правову парадигму.
Вміти використовувати здобутки теорії права,
інших правових наук під час здійснення
ПРН-6.
комплексних досліджень, а також розв’язання
проблем окремої групи правових відносин.
Вміти використовувати міжнародний досвід при
вирішенні наукової проблематики; визначати
ПРН-7.
вплив міжнародних правових стандартів під час
їх порівняння із вітчизняними.
Знати концептуальні засади правотворення,
правових регулювання і застосування; способи
ПРН-9.
опрацювання юридичної інформації з метою
вирішення правової проблематики.
Демонструвати здатність до критичного аналізу
чинного
законодавства,
практики
його
ПРН-11. застосування, розробки проєктів нормативноправових актів із обґрунтуванням власної позиції
щодо необхідності їх прийняття.

7

Вміти самостійно готувати проєкти актів
правозастосування у різних сферах професійної
ПРН-12.
діяльності, включаючи вимоги щодо їх
законності, обґрунтованості та вмотивованості.
Вміти вільно спілкуватись з питань, що
стосуються сфери наукових та експертних знань,
з колегами, науковою спільнотою, суспільством
ПРН-14.
у цілому, критично осмислювати та оцінювати
окремі наукові дослідження із відповідної
правової проблематики.
Демонструвати авторитетність, інноваційність,
академічну та професійну доброчесність під час
ПРН-15. створення та інтерпретації нових знань через
наукове дослідження, яке відповідає стандартам
національного та міжнародного рівнів.

3. Програма навчальної дисципліни.
Тема № 1. «Філософія права: предмет і завдання».
Виникнення та розвиток філософії права. Обґрунтування необхідності
існування філософії права, історичне обґрунтування необхідності філософії
права, актуальне обґрунтування необхідності філософії права. Особливість
філософсько-правового знання як граничного знання про право.
Поняття природного та позитивного права: взаємозв’язок та
модифікації в історії філософсько-правової думки.
Коло основних проблем філософії права. Співвідношення права
(природне право) і закону (позитивне право). Природне право. Природній
закон. Закони природи. Юридичні закони. Право і норма права. Право і
мораль. Раціоналістична природа права. Право і поведінка. Право і
суспільство. Право і влада. Право і держава. Народ і держава. Правова
держава. Злочин і покарання. Правоохоронні органи правової держави:
структура, зміст, призначення.
Предмет філософії права. Сутність права. Сутність закону. Сутність
держави. Обумовленість правом держави і закону. Місце філософії права у
системі наук. Структура філософії права. Функції філософії права.
Тема № 2. «Методологія філософії права».
Роль філософії у формуванні методології наукових досліджень. Суб’єкт
і об’єкт у дослідженні. Дискурсивність і плюралістичність філософськоправового формування методології права. Особливість методології філософії
права, обумовлена граничністю її предмета. Критична філософсько-правова
рефлексія як основний спеціальний метод філософсько-правових досліджень.
Сутність методології права та її рівні. Зміст поняття «методологія
права». Науковий підхід, філософський підхід філософсько-правовий підхід
до розуміння сутності методології права. Теоретична та практична складова
методології пізнання права. Рівні методології пізнання права. Філософськоправові методи. Загальнонаукові методи. Спеціальнонаукові методи.
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Основні типи розуміння права: природно-правове та позитивістське у
легістському (нормативістському) та соціологічному підтипі.
Тема № 3. «Історичні етапи формування філософії права».
Передумови переходу від міфологічного до раціоналістичного
розуміння права та виникнення філософсько-правового знання. Філософія
права Античності та Середньовіччя. Виникнення і розвиток філософськоправових поглядів в епоху Античності. Особливості філософсько-правової
думки в епоху Середньовіччя.
Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV–XVIII століттях.
Філософсько-правова думка епохи Відродження та періоду Реформації.
Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва.
Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII-середини
XIX століття. Етико-правові ідеї філософії І. Канта. Філософія права Георга
Вільгельма Фрідріха Гегеля. Історична школа права і марксизм як форми
правового об’єктивізму
Загальна характеристика сучасної філософії права. Інтерсуб’єктивізм.
Інтегративне праворозуміння як найбільш перспективний і евристично
потужний напрям сучасної філософії права у світі.
Зародження філософсько-правової думки в Україні. Держава та право у
вченні К. Туровського та «Повчанні» В. Мономаха. Філософсько-правові
погляди полемістів та П. Могили. Філософсько-правові концепції
М. Козачинського та Г. Сковороди. Людина і природа, право і природа
людини. Ідея моральної (правової) автономної особи. Рівність людей,
справедливість і право.
Кордоцентрична філософія права П. Юркевича. Права людини, свобода
та закон у вченні М. Драгоманова. Розробка М. Драгомановим теорії
розподілу влад та федеративного устрою. Концепція парламентаризму та
місцевого самоврядування. І. Франко про сутність права. Вчення про форми
держави та їх трансформацію. Суспільство соціальної справедливості і
свобода особи.
З’ясування сутності та соціального призначення права Б.
Кістяківським. Розвиток сучасної філософсько-правової думки в Україні.
Тема № 4. «Онтологія права».
Критика онтології права. Буттєва обумовленість права. Філософська
рефлексія джерел права. Форми буття права. Онтологічні функції права.
Соціокультурний
простір
як
середовище
формування
права.
Соціонормативний простір як середовище реалізації права.
Проблеми співвідношення категорій «правова реальність» і «правова
дійсність» та суміжних понять. Критика розуміння співвідношення
правосвідомості і право буття. Сучасні онтологічні теорії права. Онтологія у
теоріях природного права зі змінним змістом. Неокантіанська та
неотомістська онтологія права. Онтологічна теорія А. Кауфмана.
Онтологічна теорія
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С. Максимова. Буття права за нормативістською теорією Г. Кельзена.
Право як система стандартів за аналітичною юриспруденцією. Право і
справедливість. Процесуальне природне право (Л. Фуллер).
Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової
реальності. Основні підходи до розуміння природного права, його
співвідношення з позитивним правом. Інтегративні та комунікативні
онтологічні теорії права.
Тема № 5. «Антропологія права. Філософія ґендеру».
Природа людини і право. Антропологічні основи права. Дефініція
правової антропології. Розвиток уявлень про правову природу людини.
Уявлення про людину як про «розумного егоїста». Образ людини моральної.
Право і свобода співвідношення категорій. Кант і Гегель про свободу і право.
Вчення Ф. Гаєка та І. Берліна про свободу. Феноменологічні та
екзистенціальні підходи до філософсько-правових проблем людини.
Філософський зміст і обґрунтування прав людини. Права людини з
позиції філософій права. Сенс прав людини, їх статус та критерії
легітимізації. Максимальна та мінімальна антропологія. Основний принцип
обґрунтування прав людини з антропологічних позицій.
Особистість і право. Гуманістична природа права. Право крізь призму
людських здібностей. Сутність людини юридичної.
Основи теорії ґендеру. Ґендер і проблеми справедливості, рівності,
свободи та гуманізму. Правові пільги та позитивна дискримінація з позицій
ґендеру. Філософське ставлення до ґендерної злочинності. Правоохоронні
органи в механізмі забезпечення ґендерної рівності в Україні.
Тема № 6. «Аксіологія права».
Аксіологічне вчення права. Цінності в праві і право як цінність.
Поняття цінності у філософії І. Канта. Поняття «цінність права» у на
сучасному етапі розвитку філософсько-правової думки. Ціннісна правова
установка, ціннісна правова оцінка, ціннісна правова орієнтація. Аксіологія
права у природно-правовому, позитивістськи-правовому та інтегративному
право розумінні.
Форми буття цінностей. Суспільні цільові цінності та ідеали.
Предметно втілені цінності. Особистісні (чи екзистенціальні) цінності.
Свобода як цінність. Право як форма свободи. Юридична та фактична
свобода. Розуміння свободи в різні епохи, в різних системах права.
Справедливість як основна правова цінність. Право як нормативноправова справедливість. Розуміння категорії справедливості в різні епохи.
Ліберальна концепція справедливості. Властивості справедливості.
Тема № 7. «Гносеологічні аспекти права».
Поняття правової гносеології, її роль у вирішенні філософських та
теоретико-правових проблем. Гносеологія та епістемологія права, їх
співвідношення. Проблема суб’єкту та об’єкту пізнання в праві. Особливості
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предметного поля правової гносеології: аналіз різних підходів щодо
вирішення проблеми. Проблема істини в історії філософії. Істина в науці.
Критерії перевірки істинності знань.
Правова норма, істина і справедливість. Особливості пізнання права.
«Мертве» і «живе» право. Істинне право. Пізнання істинності у праві.
Істина і істинність в праві. Проблема пізнання істинності у праві.
Догматизм та релятивізм в правовій гносеології. Гносеологічна антиномія
норми права. Герменевтичний підхід до пізнання. Істина за герменевтичною
філософією права. Теорія Г. Гадамера.
Специфічні риси правотворчості та її детермінанти. Правотворчість в
сучасній Україні. Дискретно-континуальний характер пізнання права. Закон
як
неостаточна
нескінченні
істина.
Перебільшена
релятивність
правотворчості в Україні. Казуїстичність українського законодавства,
надмірна зарегламентованість суспільних відносин в Україні.
Тема № 8. «Феноменологічний підхід до права. Філософія злочину і
покарання».
Сутність феноменологічної філософії. Особливості феноменологічного
підходу до права. Цінність феноменологічного підходу до права.
Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в
осмисленні права.
Феноменологія психологічної теорії права Л. Петражицького і
феноменологія правового екзистенціалізму. Феноменологія правової
культури.
Філософсько-правове розуміння злочину. Філософсько-правове
розуміння відповідальності людини. Феноменологічний аналіз структур
свідомості. Теорія Г. Гуссерля.
Ґенеза інституту покарання. Філософія покарання: право покарання і
право на покарання. Взаємообумовленість злочину і покарання.
Гносеологічна природа інтерпретації покарання в різних концепціях права.
Покарання як правова форма реалізації справедливості: національноісторична специфіка. Гуманізм права та його втілення в практичній
діяльності працівників правової системи. Моральність і законність в
застосуванні покарання.
4. Структура навчальної дисципліни.

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Вс
ьо
го

Номер та назва змістового
модулю, номер та
найменування теми

Вид
контро
лю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання).

Тема № 1: Філософія права:
предмет і завдання.
Тема № 2: Методологія філософії
права.
Тема № 3: Історичні етапи
формування філософії права
Тема № 4: Онтологія права

Самостійна робота

Лабораторні
заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

11

8

2

2

-

-

4

10

2

2

-

-

4

16

6

6

-

-

4

10

2

2

-

-

6

Тема № 5: Антропологія права.
Філософія ґендеру.
Тема № 6: Аксіологія права

14

4

4

-

-

6

10

2

2

-

-

6

Тема № 7. Гносеологічні аспекти
права.
Тема 8. Феноменологічний підхід
до права. Філософія злочину і
покарання.
Всього за семестр

10

2

2

-

-

6

12

-

4

-

-

8

90

22

24

44

Екзаме
н

Самостійна робота

Лабораторні
заняття

лекції

Практичні заняття

Всього

Номер та назва змістового
модулю, номер та
найменування теми

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Тема № 1: Філософія права:
предмет і завдання.

8

2

2

-

-

4

Тема № 2: Методологія філософії
права.
Тема № 3: Історичні етапи
формування філософії права
Тема № 4: Онтологія права

10

-

-

-

-

10

16

2

2

-

-

12

10

-

-

-

-

10

Тема № 5: Антропологія права.
Філософія ґендеру.

14

2

2

-

-

10

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання).

12

Тема № 6: Аксіологія права

10

-

-

-

-

10

Тема № 7. Гносеологічні аспекти
права.
Тема 8. Феноменологічний підхід
до права. Філософія злочину і
покарання

10

2

-

-

-

8

12

-

4

-

-

8

Всього за семестр

90

8

10

72

Екзаме
н
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1. Філософія права: предмет і завдання.
1. Місце філософії права у системі наук.
2. Структура філософії права. Функції філософії права.

Тема № 2. Методологія філософії права
1. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і
природно-правове мислення.
2. Способи обґрунтування права: об’єктивізм, суб’єктивізм,
інтерсуб’єктивізм.
Тема № 3. Історичні етапи формування філософії права
1.Філософія права Стародавнього Сходу.
2. Ідея права у філософських працях мислителів епохи початку
Нового часу.
3. Становлення юридичного позитивізму як праворозуміння.
4. Філософсько-правові вчення ХХ ст.
5. Сучасна філософська-права думка в Україні.
Тема № 4. Онтологія права
1. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.
2. Ідея права. Структурні елементи ідеї права.
3. Закон (правові норми) та світ соціальних дій як елементи
правової реальності.
Тема № 5. Антропологія права. Філософія ґендеру
1. Філософський зміст і обґрунтування прав людини.
2. Основний принцип обґрунтування прав людини з
антропологічних позицій.
3. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення ґендернрї
рівності в Україні.
Тема № 6 Аксіологія права
1. Юридична та фактична свобода. Розуміння свободи в різні
епохи, в різних системах права.
2. Ліберальна
концепція
справедливості.
Властивості
справедливості.
Тема № 7 Гносеологічні аспекти права
1. Специфічні риси правотворчості та її детермінанти.
2. Правотворчість в сучасній Україні.
Тема № 8. Феноменологічний підхід до права. Філософія злочину і
покарання.
1. Філософія покарання: право покарання і право на покарання.
Взаємообумовленість злочину і покарання.
2. Гносеологічна природа інтерпретації покарання в різних
концепціях права.

Література:
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна:
9,12, 15, 20-22,
31-33.
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна:
9,12, 15, 20-22,
31-33.
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна: 16,
19, 34, 35, 38, 39.

Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна:
26, 34, 40.
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна:
1,5, 8, 18, 26,30,
36.
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна:
26, 34, 40.
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна: 14,
26, 34, 40.
Основна: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Допоміжна:
2-4, 27, 28, 29,
34.

14

6. Методи навчання
Формування знань, вмінь та навичок забезпечується поєднанням
лекційних та семінарських занять з виконанням індивідуальних завдань та
завдань для самостійної підготовки.
Метою лекційного курсу «Філософія права» є отримання здобувачами
вищої освіти філософсько-правових знань, формування у них філософськоправового способу мислення, адекватного сучасній демократичній системі,
набуття навичок аналізу реальних правових процесів і вміння приймати
обґрунтовані рішення з приводу правових проблем, пов’язаних з їх
подальшою практичною діяльністю.
На семінарських заняттях з дисципліни використовуються методи
навчання: короткого пояснення, аналізу, порівняння, тренування слухачів для
придбання ними навичок у правильному формулюванні складних
юридичних, філософсько-правових понять і категорій; формування у них
філософсько-правового
способу
мислення,
адекватного
сучасній
демократичній систем.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення, згідно з
переліком, навчальної літератури, що додається до навчальної програми
дисципліни та матеріалами лекційного фонду.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Виникнення та розвиток філософії права.
2. Філософія права: предмет і завдання.
3. Філософія права як наука та навчальна дисципліна.
4. Сутність і особливості філософського підходу до права.
5. Структура філософії права.
6. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції.
7. Поняття природного та позитивного права: взаємозв’язок та
модифікації в історії філософсько-правової думки.
8. Сутність методології права та її рівні. Зміст поняття «методологія
права».
9. Теоретична та практична складова методології пізнання права.
10. Рівні методології пізнання права.
11. Філософсько-правові методи.
12. Загальнонаукові методи. Спеціальнонаукові методи.
13. Основні типи розуміння права: природно-правове та позитивістське
у легістському (нормативістському) та соціологічному підтипі.
14. Способи обґрунтування права: об’єктивізм, суб’єктивізм,
інтерсуб’єктивізм.
15. Витоки державно-правових вчень у Стародавньому Єгипті та
Межиріччі.
16. Розуміння права у філософських ученнях Стародавнього Китаю.
17. Політико-правові вчення у Стародавній Індії.
18. Розвиток
філософсько-правової
думки
давньогрецькими
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мислителями.
19. Філософія права в Стародавньому Римі.
20. Джерела, ознаки і напрями розвитку середньовічної філософії права.
21. Філософсько-правова концепція Фоми Аквінського.
22. Державно-правові погляди про сутність законів і форми держави
Марсілія Падуанського.
23. Формування та розвиток мусульманської правової думки.
24. Політичне вчення Н. Макіавеллі.
25. Вчення Ж. Бодена про державу. Теорія державного суверенітету.
26. Політико-правові ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла.
27. Теорія природного права. Г. Гроцій про державу і право.
28. Вчення Дж. Локка про право і державу.
29. Філософсько-правова думка Шарля Луї Монтеск’є, теорія розподілу
влад.
30. Вчення про право і державу Жан-Жака Руссо, теорія народного
суверенітету.
31. Основні напрямки філософсько-правової і політичної ідеології
періоду Великої Французької революції.
32. Етико-правові ідеї філософії Іммануїла Канта.
33. Філософія права Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля.
34. Історична школа права і марксизм як форми правового об’єктивізму
35. Загальна характеристика сучасної філософії права.
36. Зародження філософсько-правової думки в Україні.
37. «Конституція П. Орлика» як пам’ятка політико-правової думки.
38. «Повість временних літ» XII ст. літописця Нестора та ідея сильної
централізованої держави.
39. «Повчання дітям» XII ст. Володимира Мономаха. Етика правителя,
його взаємовідносини з церквою. Теократичні вчення монахів КиєвоПечерської лаври
40. «Філософія серця» у працях Г. С. Сковороди.
41. Розвиток філософії права в Україні кінця XIX – початку XX ст.
(М. Гулак, М. Драгоманов. М.Грушевського).
42. Ідеї природного права, правової держави, справедливості у працях
представників академічної філософії (Є. Спекторський, Ф. Тарановський,
К.Ярош).
43. Філософсько-правова концепція Б. Кістяківського.
44. Розвиток сучасної філософсько-правової думки в Україні.
45. Філософська рефлексія джерел права. Форми буття права.
46. Онтологічні функції права.
47. Проблеми співвідношення категорій «правова реальність» і
«правова дійсність» та суміжних понять.
48. Критика розуміння співвідношення правосвідомості і право буття.
49. Сучасні онтологічні теорії права.
50. Онтологія у теоріях природного права зі змінним змістом.
51. Неокантіанська та неотомістська онтологія права.
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52. Онтологічна теорія А. Кауфмана.
53. Онтологічна теорія С. Максимова.
54. Буття права за нормативістською теорією Г. Кельзена.
55. Право і справедливість.
56. Процесуальне природне право (Л. Фуллер).
57. Антропологічні основи права.
58. Дефініція правової антропології.
59. Розвиток уявлень про правову природу людини.
60. Право і свобода: співвідношення категорій.
61. Вчення Ф. Гаєка та І. Берліна про свободу.
62. Феноменологічні та екзистенціальні підходи до філософськоправових проблем людини.
63. Філософський зміст і обґрунтування прав людини.
64. Права людини з позиції філософій права. Сенс прав людини, їх
статус та критерії легітимізації.
65. Основний принцип обґрунтування прав людини з антропологічних
позицій.
66. Основи теорії ґендеру.
67. Гендер і проблеми справедливості, рівності, свободи та гуманізму.
68. Правові пільги та позитивна дискримінація з позицій гендеру.
69. Філософське ставлення до ґендерної злочинності.
70. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення ґендерної рівності в
Україні.
71. Аксіологічне вчення права.
72. Цінності в праві і право як цінність.
73. Поняття «цінність права» у на сучасному етапі розвитку
філософсько-правової думки.
74. Розуміння категорії справедливості в різні епохи. Ліберальна
концепція справедливості. Властивості справедливості.
75. Поняття правової гносеології, її роль у вирішенні філософських та
теоретико-правових проблем.
76. Гносеологія та епістемологія права, їх співвідношення.
77. Проблема істини в історії філософії.
78. Істина в науці. Критерії перевірки істинності знань.
79. Істина і істинність в праві. Проблема пізнання істинності у праві.
80. Гносеологічна антиномія норми права.
81. Герменевтичний підхід до пізнання. Істина за герменевтичною
філософією права.
82. Специфічні риси правотворчості та її детермінанти. Правотворчість
в сучасній Україні.
83. Особливості феноменологічного підходу до права.
84. Феноменологія психологічної теорії права Л. Петражицького і
феноменологія правового екзистенціалізму.
85. Феноменологія правової культури.
86. Філософсько-правове розуміння злочину.
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87. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини.
88. Ґенеза інституту покарання.
89. Філософія покарання: право покарання і право на покарання.
Взаємообумовленість злочину і покарання.
90. Гносеологічна природа інтерпретації покарання в різних концепціях
права.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути: екзамени
(комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти;
аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні
роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання
на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші
види індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих
здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших
компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться
викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються
такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні
тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань,
ведення конспектів першоджрел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та
інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі,
передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
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Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
кількість балів
(перед
підсумковим
контролем)

((

Результа
т
=
навчальн
их занять
за
семестр

Резуль
тат
самостійної
+
роботи за
семестр

)
/

)

2
10

*

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач
вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то
науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності
відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10,
таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові
Загальна
Кількість
бали
кількість балів
балів за
=
+
навчальної
(перед підсумковим
підсумковим
дисципліни
контролем)
контролем
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно.
Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше
двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий
– комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3
науково-педагогічних працівника.
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Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумко
ві бали
навчальної
дисципліни

Підсум
кові бали за
=
поточний
семестр

Підсумк
ові бали за
+
попередній
семестр

:

2

Вимоги кафедри теорії та історії держави і права щодо оцінювання
результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного наступні:
Робота під час
навчальних занять

Самостійна та
Підсумковий
індивідуальна робота
контроль
Належне ведення робочого
зошиту з семінарських
Отримати за
занять, підготувати реферат контрольну роботу
з однієї із запропонованих не менше 30 балів
тем заняття

Отримати не менше 3
позитивних оцінок

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

97-100
94-96
90-93

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(«зараховано»)

Оцінка

Оцінка
Оцінка
в
балах

А

85-89
В

80-84
Добре
(«зараховано»)

75-79

С

Пояснення
«Відмінно» теоретичний зміст курсу засвоєний
цілком, потрібні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом сформовані, усі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна робота без
помилок або з однією незначною помилкою
«Дуже добре» теоретичний зміст курсу засвоєний
цілком, потрібні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, усі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані якість виконання більшості з них
оцінена числом балів, близьким до максимальною,
робота з двома-трьома незначними помилками
«Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний
ЦІЛКОМ, практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, усі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані якість виконання жодного з них не оцінена
мінімальним числом балів, деякі вати завдань
виконані з помилками, робота з декількома
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70-74

D

65-69
Задовільно
(«зараховано»)

Е

60-64

40-59

FX
21-40
Незадовільно
(«не зараховано»)

1-20

F

незначними помилками, або з однією-двома значними
помилками
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний
частково, але прогалини не носять істотний характер,
потрібні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчати навчальних завдань
виконана, деякі з виконаних завдань містять помилки,
робота з трьома значними помилками
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний
частково,
деякі
практичні
навички
роботи
несформовані, частина передбачених програмою
кавчання навчальних завдань не виконана або якість
виконання деяких з них: оцінена числом балів,
близьким до .мінімального, роботам що задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не виконано,
або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що
потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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