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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS – 4
Загальна кількість годин –
120
Кількість тем – 12

Шифри та назви галузі
Характеристика
знань, код та назва
спеціальності, ступень
навчальної дисципліни
вищої освіти
08
право;
Навчальний курс 2
(шифр
галузі) Семестр - 3
(назва галузі знань)
081
право;
(код
спеціальності) Види контрою: екзамен
(назва спеціальності)

наукові співробітники
(правознавство)
(назва СВО)
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції – 24 години;
Семінарські заняття – 36 годин;
Самостійна робота – 60 годин;
Індивідуальні завдання:
Контрольна робота – _1; 3;_
(кількість; № семестру)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» є підготовка
професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову культуру, які в
професійній діяльності зможуть володіти необхідними знаннями і практичними
навичками для вирішення конкретних питань з юриспруденції; отримання
майбутніми фахівцями філософсько-правових знань, формування у них
філософсько-правового 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 в органах Національної поліції України.
Досягнення мети здійснюється в процесі викладання навчальної
дисципліни через вирішення наступних завдань.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія права» є
формування у майбутніх правоохоронців системних та глибоких знань про
об’єкт, предмет і методи філософії права, її понятійно-категоріальний апарат;
основні вітчизняні та зарубіжні філософсько-правові школи, напрями,
концепції праворозуміння; сутність та зміст права як міри свободи особи в її
взаємовідносинах із державою, владою, законом. Крім того, в результаті
вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні зрозуміти зміст та

співвідношення новітніх підходів до філософського осмислення права; знати
сучасні філософські проблемні питання правового буття, пізнання, юридичної
теорії та практики; формувати особисту політичну і громадянську позиції;
підвищити рівень правової та політичної культури; вміти використовувати
ціннісно-нормативні принципи різних типів праворозуміння у науководослідній та практичній діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Філософія права» пов’язана 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
напрямок юридичної освіти. Цей предмет розвиває правову культуру юриста і
дає глибокі знання прикладного характеру, які знадобляться кожному
громадянину України як у професійній діяльності, так і поза нею.
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 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 абстрактного мислення,
ЗК-1
аналізу та синтезу.
Загальні компетентності
Цінування та повага різноманітності і
(ЗК)
ЗК-14
мультикультурності.
Здатність застосування знання з основ
Спеціальні
теорії та філософії права, знання і
СК-1
компетентності (СК)
розуміння структури правничої професії
та її ролі у суспільстві.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Філософія права: предмет та завдання.
Поняття філософії права. Філософія права як світогляд, наука та
навчальна дисципліна. Історичний характер становлення і формування
філософії права як міждисциплінарної галузі наукового знання. Структура
філософії права. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції.
Поняття методу і методології права. Рівні методології пізнання права.
Епістемологічні, антропологічні, онтологічні, феноменологічні, екзистенційні,
герменевтичні можливості методу щодо правопізнання.
Практичне значення філософії права у підготовці майбутніх
поліцейських.
Тема № 2. Філософсько-правові вчення Стародавнього Сходу.
Філософсько-правові ідеї Стародавнього Сходу. Формування перших
уявлень про право на Стародавньому Сході. Міфологічні, релігійні, етичнофілософські тексти. Витоки державно-правових вчень у Стародавньому Єгипті
та Межиріччі.
Розуміння права у філософських ученнях Стародавнього Китаю. Даосизм
як «правильний життєвий шлях людини чи народу». Уявлення про всесвітній
лад і порядок Конфуція. Правові погляди китайських легістів.
Політико-правові вчення у Стародавній Індії. Закони Ману. Брахманізм
як вчення домінації родової знаті. Зародження ідеї теократичної держави.
Чернецька ідеологія буддизму та її еволюція.
Тема № 3. Філософсько-правова думка Античності.
Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху
Античності. Перехід від міфологічного до раціоналістичного сприйняття права

у Стародавній Греції. Особливості досократівського періоду в філософії права.
Філософсько-правові погляди Сократа, Платона, Аристотеля. Розуміння права у
філософії Епікура та Полібія.
Філософсько-правові та політичні вчення Стародавнього Риму: загальна
характеристика, основні етапи їх розвитку. Природно-правове вчення
Цицерона. Погляди на право римських філософів – стоїків. Римські юристи про
право
Тема № 4. Особливості філософсько-правової думки в епоху
Середньовіччя.
Джерела, ознаки і напрями розвитку середньовічної філософії права.
Теократичні доктрини Тома Аквінський (Аквінат). Філософсько-правові вчення
Аврелія Августина. Політико-правова теорія середньовічної схоластики.
Чотири види законів.
Формування та розвиток мусульманської правової думки.
Тема № 5. Філософсько-правові вчення у Західній Європі у ХV-XVIII
століттях.
Загальна характеристика мислення в епоху Відродження та Реформації.
Державно-правові погляди про сутність законів і форми держави
М. Падуанського. Філософсько-правові вчення Н. Макіавеллі. Вчення
Ж. Бодена про державу. Теорія державного суверенітету. Формування утопічної
течії у філософії права: Т. Мор, Т. Кампанелла.
Ідея права у філософських працях мислителів епохи початку Нового часу.
Філософсько-правова проблематика у вченнях Г. Гроція, Б. Спінози, Т. Гоббса.
Дж. Локк як основоположник лібералізму та Просвітництва у філософськоправових доктринах. Ідеї 6 природних прав людини і розумної природної
сутності права. Філософсько-правові погляди французьких просвітників (Ш.
Монтеск’є, К. Гельвецій, Ж. Руссо).
Тема № 6. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця ХVІІІ
– XIХ століття.
Філософія права німецької класичної філософії.
Філософсько-правові погляди Й. Фіхте. Особиста свобода індивіда як
база права. Свобода особи, правові відносини, право і держава.
Філософсько-правове вчення Г. Гегеля,його система філософії права.
Гегель про право і мораль, співвідношення права і закону. Громадянське
суспільство і правова держава.
Розробка проблем права, державності і закону в філософії І. Канта.
Сутність права, його співвідношення з законом. Право і мораль. Обґрунтування
і розробка І. Кантом ліберальної теорії правової держави. Принцип розподілу
влад в державі – реалізація ідеї категоричного імперативу І. Канта в сфері
державності. Обґрунтування І. Кантом ідеї народного суверенітету. Абсолютна
теорія покарання І. Канта. Держава як вираз концентрованої колективної волі.

Загальна воля як основа законодавства. Перехід від ідеалізму до об’єктивізму у
поглядах представників історичної школи права (Г. Гуго, Ф. Савіньї, Г. Пухта).
Філософсько-правові вчення К. Маркса і Ф. Енгельса.
Тема № 7. Філософія права Новітнього періоду.
Загальна характеристика сучасної філософії права. Інтегративне
праворозуміння як найбільш перспективний і евристично потужний напрям
сучасної філософії права у світі.
Правові теорії соціологічного і позитивістського спрямування. Державноправові концепції фашизму та націонал-соціалізму. «Чисте» вчення про право
Г. Кельзена.
Філософсько-правові концепції «відродженого» природного права.
Р. Штаммлер і Л. Фуллер. Державно-правові теорії елітаризму і технократії.
Концепції політичного плюралізму. Ліберальна концепція держави.
Психологічна теорія права Л. Петражицького.
Неопозитивістська концепція права Г. Харта. Філософсько-правове
вчення аналітичної юриспруденції.
Некласична філософія права. Правовий
екзистенціалізм,
правова
герменевтика і правова феноменологія. М. Гайдеггер, Г. Гадамер і Е. Гуссерль.
Сучасні інтегративні філософсько-правові концепції О. Гьоффе та Р. Алексі.
Тема № 8. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції,
світоглядно-методологічні витоки, ідеї.
Зародження української теологічної філософсько-правової думки у
Середньовіччі. Іларіон, Антоній та Феодосій Печерські. Юрій Дрогобич про
право. Філософсько-правові погляди С.Оріховського-Роксолана.
Погляди на право і державу українських полемістів ХVІІ століття.
Погляди на право гетьманів України. Філософсько-правові засади
«Конституції» П.Орлика. «Вивід прав України».
Теологічна та абсолютистсько-онархічна версія природно-правового
вчення Ф.Прокоповича. Філософсько- правові погляди М.Козачинського. Його
трактування природно-правової доктрини. Філософсько-правові засади
реформаційних
проєктів
С.Десницького.
Українське
Просвітництво.
Я.Козельський. Морально-правова характеристика вчення Г.Сковороди.
Погляди на право українських мислителів ХІХ століття: Т.Шевченко,
П.Куліш,
Г.Андрузький,
С.Подолинський,
О.Терлецький,
І.Франко,
М.Драгоманов, Л.Українка. Кордоцентрична філософія права П.Юркевича.
Формування українськими ученими соціологічних та інтегративних теорій
розуміння права: М.Ковалевський і Б.Кістяківський.
Сучасна українська філософія права: загальна характеристика.
Тема № 9. Онтологія права.
Онтологічна природа права. Правова реальність. Широке і вузьке
значення поняття правова реальність. Онтологічна підстава права. Деонтичний
світ (світ права і моральності).

Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової
реальності. Основні підходи до розуміння природного права, його
співвідношення з позитивним правом. Поняття природного права та
позитивного права. Основні розбіжності між природним і позитивним правом.
Розуміння змісту права і його проявів. Звичаєве право і правові доктрини як
типи буття права.
Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. Елементи правової
реальності. Ідея права. Правова свідомість і правова культура. Структурні
елементи ідеї права. Суб’єктивна (антропологічна) компонента, аксіологічна
компонента, деонтична компонента. Закон (правові норми) та світ соціальних
дій як елементи правової реальності. Інтегративні філософсько-правові вчення
як підґрунтя комплексного і всебічного розуміння буття права. Значення
філософсько-правового розуміння права для підвищення ефективності
правотворення та нормотворення.
Тема № 10. Гносеологічні аспекти права.
Поняття правової гносеології, її роль у вирішенні філософських та
теоретико-правових проблем. Предмет гносеології права. Особливості
предметного поля правової гносеології: аналіз різних підходів щодо вирішення
проблеми. Гносеологія та епістемологія права. Їх співвідношення.
Проблема істини в історії філософії. Істина в науці. Наука і її «свобода від
цінностей». Філософська істина. Ціннісний характер філософської істини.
Критерії перевірки істинності знань. Правова норма, істина і справедливість.
Особливості пізнання права. «Мертве» і «живе» право. Істинне право. Пізнання
істинності у праві. Ступені пізнання у праві: чуттєве (буденне), позитивнонаукове (формально-логічне), філософське («софійне»).
Істина і істинність в праві. Проблема пізнання істинності у праві.
Догматизм та релятивізм в правовій гносеології. Гносеологічна антиномія
норми права.
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 № 11. Антропологія права. Філософія ґендеру.
Предмет антропології права. Типи філософських антропології. Природа
людини і право. Уявлення про людину як про «розумного егоїста». Ноmо
sapiens, homo faber, діонісійська людина, постмодерна людина, телеологія
людини. Співвідношення філософської антропології, доктрини права і галузевої
юриспруденції. Концепція Ноmо sapiens як методологічна підстава природного
(різноджерельного) права. Концепція Ноmо faber як методологічна підставу
позитивного права.
Право і свобода співвідношення категорій. 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.
Фундаментальні проблеми антропології права. Детермінізм і свобода
волі. Інтелігібельний характер свободи. Каузальність і цілепокладання як види
причинності у праві. Розум і воля.
Становлення теорії ґендеру. Проблематика статі: виникнення та ґенеза.
Егалітарні ідеї “Держави” Платона. Ідея природної ієрархії статей в
Аристотеля. Ранньохристиянська рецепція статі. Усталення статевої ієрархії в
філософії томізму. Проблема статі в контексті ренесансного гуманізму. Ідея
природної рівності жінок і чоловіків у Т. Гоббса. Патріархальна теорія Філмера
та її критика Дж. Локом. Рефлексія проблеми статі в Канта. Подолання статевої
односторонності в філософії німецького романтизму.
Правові аспекти ґендеру. Філософське ставлення до ґендерної
злочинності.
Органи Національної поліції України в механізмі забезпечення ґендерної
рівності в Україні. Ґендерна рівність і недискримінація. Ґендерна політика
Європейського Союзу в Україні.
Тема № 12. Аксіологія права. Філософія злочину і покарання.
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. Форми буття цінностей. 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 нормативно-правова справедливість. Розуміння
категорії справедливості в різні епохи. Ліберальна концепція справедливості.
Феноменологічний підхід до права. 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. 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.
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№ 5: Філософсько-правові
вчення в Західній Європі у XV–
XVIII століттях.
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№ 6: Філософсько-правові
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Тема № 9. Онтологія права.
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Тема № 1: Філософія
предмет та завдання.

Всього

лекції

Номер та назва змістового
модулю, номер та найменування
теми

Практичні
заняття
Лабораторні
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Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

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

Тема № 11. Антропологія права.
Філософія ґендеру.

14

2

4

-

-

8

Тема № 12. Аксіологія права.
Філософія злочину і покарання.
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-

-

6

Всього за 3 семестр

120

24

36

60

Екза
мен

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1. Філософія права:предмет та завдання.
Поняття методу і методології права.
Основні типи праворозуміння: правовий позитивізмі
природно-правове мислення.
Способи обґрунтування права: об’єктивізм,суб’єктивізм,
інтерсуб’єктивізм.
Тема № 2. Філософсько-правові вчення Стародавнього
Сходу.
Брахманізм як вчення домінації родової знаті.
Зародження ідеї теократичної держави.
Релігія як першеджерело філософсько-правовихідей.

Література:
Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
9,12, 15, 2022, 31-33.
Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
16, 19, 34, 35.

Тема №3: Філософсько-правова думка Античності.
Особливості досократівського періоду в філософіїправа.
Філософсько-правові погляди Сократа, Платона,
Аристотеля.
Теорія закону Платона та вчення про справедливість
Аристотеля.
Тема № 4. Особливості філософсько-правової думки в
епоху Середньовіччя
Політико-правова теорія середньовічної схоластики.
Чотири види законів.
Ідея народного суверенітету.
Середньовічні юристи. Школа «глоссаторів».
Кантоністи. Збірники норм звичаєвого права і судової
практики та їх коментарі.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
16, 19, 34, 35.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
16, 17, 34, 35.

Тема № 5. Філософсько-правові вчення в Західній
Європі у XV–XVIII століттях
Соціально-етичні і політико-правові погляди Гельвеція.
Ідея справедливого розподілу суспільних благ,
об’єднання особистих інтересів із суспільними з метою
оптимізації діяльності держави.
Основні напрямки філософсько-правової і політичної
ідеології періоду Великої Французької
революції.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
12, 34.

Тема № 6. Філософсько-правові вчення Західної Європи
кінця XVIII-XIX століття
Держава як вираз концентрованої колективної волі.
Загальна воля як основа законодавства.
Перехід від ідеалізму до об’єктивізму у поглядах
представників історичної школи права (Г.Гуго,
Ф.Савіньї, Г.Пухта).
Марксистське розуміння природи і сутності права як
класичний і один із найбільш довершених зразків
об’єктивного обґрунтування права.
Тема № 7. Філософія права Новітнього періоду
Неопозитивістська концепція права Г. Харта.
Філософсько-правове вчення аналітичноїюриспруденції.
Некласична філософія права.
Правовий екзистенціалізм, правова герменевтика і
правова феноменологія. М. Гайдеггер, Г. Гадамер і
Е. Гуссерль.
Тема № 8. Вітчизняна філософська-правова думка:
традиції, світоглядно-методологічні витоки, ідеї
«Повість временних літ» XII ст. літописця Нестора та
ідея сильної централізованої держави.
«Повчання дітям» XII ст. Володимира Мономаха. 3.
Етика правителя, його взаємовідносини з церквою.
Теократичні вчення монахів Києво-Печерської лаври.
Ідеї природного права, правової держави,
справедливості у працях представників академічної
філософії (Є. Спекторський, Ф. Тарановський,
К.Ярош).
Тема № 9. Онтологія права

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
12, 25, 34.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
12, 15.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
11-13, 14, 17,
21, 35.

Форми буття права: ідея права, закон, правовежиття.
Елементи правової реальності.
Ідея права.
Структурні елементи ідеї права.
Суб’єктивна (антропологічна) компонента, аксіологічна
компонента, деонтологічна компонента.
Закон (правові норми) та світ соціальних дій як
елементи правової реальності.
Тема № 10. Гносеологічні аспекти права
Специфічні риси правотворчості та її детермінанти.
Правотворчість в сучасній Україні.
Дискретно-континуальний характер пізнання права.
Казуїстичність українського законодавства,надмірна
зарегламентованість суспільних відносин вУкраїні.
Тема № 11. Антропологія права. Філософія тендеру.
Філософський зміст і обґрунтування прав людини.
Права людини з позиції філософії права.
Основний принцип обґрунтування прав людини з
антропологічних позицій.
Філософське ставлення до ґендерної злочинності.
Тема № 12. Аксіологія права. Філософія злочину і
покарання.
Розуміння свободи в різні епохи, в різних системах
права.
Справедливість як основна правова цінність.
Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних
тенденцій в осмисленні права.
Філософія покарання: право покарання і право на
покарання.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
26, 34.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
14,
26, 34.
Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
1, 5, 8, 18.,
26,30.

Основна: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
Допоміжна:
26-29, 34.

5. Індивідуальні завдання
5.1.2. Теми наукових робіт
1. Співвідношення екзистенційного і феноменологічного підходу до
аналізу правових явищ.
2. Співвідношення права і політики, «букви» та «духу» закону. Правова
свідомість та юридична діяльність.
3. Співвідношення предметів та методології філософії права, загальної
теорії права та соціології права.
4. Структуралістський та комунікативістський підходи до правової
гносеології.

5. Проблема взаємозв’язку права і держави в юридичній гносеології.
6. Філософське ставлення до ґендерної злочинності.
7. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення ґендерної рівності в
Україні.
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 філософськоправового 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, що виносяться на підсумковий контроль
1. Філософія права: предмет і завдання.
2. Філософське осмислення та наукове пізнання права: відмінність
предмета і методу.
3. Структура філософії права. Філософія права у системі наук, її основні
питання і функції.
4. Методологія філософії права.
5. Основні типи праворозуміння. Правовий позитивізм і природноправове мислення.
6. Розвиток філософсько-правової думки давньогрецькими мислителями.
7. Загальна
характеристика
філософсько-правової
думки
в
Стародавньому Римі.
8. Гомер про справедливість та звичай, звичаєве право у поемах «Іліада»,
«Одіссея».
9. Гесіод у поемі «Теогонія». «Труди і дні» про ідею права,
справедливості.
10. Геракліт та його діалектика і право розуміння.
11. Піфагор та справедливі закони.
12. Вчення Демокріта про закони.
13. Сократ та його ідея законності.

14. Справедливість, право, закон і держава у філософському вченні
Платона.
15. Вчення Аристотеля про державу і право, виникнення держави.
16. Стоїки, вчення про «долю» - «природний закон».
17. Полібій і послідовна зміна шести форм держави в трактаті «Історія».
18. Політико-правові погляди Епікура.
19. Цицерон про ідеальну державу та її форми, природне право, право
народу і право римських громадян у роботах «Про обов’язки», «Про державу»,
«Про закони».
20. Римська юриспруденція, юристи Гай, Папініан, Павел, Ульпіан,
Модестин.
21. Роль римської філософсько-правової думки у формуванні
європейської правової науки та системи законодавства.
22. Співвідношення філософії і релігії в епоху Середньовіччя.
23. Основні погляди у розвитку філософії Середньовіччя.
24. Загальна характеристика трактату Фоми Аквінського «Сума теології».
25. Основні ідеї про державу та її функціонування у праці Марсілія
Падуанського «Захиснику миру» («Defensor Pacis») 1324 року.
26. Формування та розвиток мусульманської правової думки.
27. Коран як джерело мусульманського права.
28. Філософія права в епоху Відродження та Реформації.
29. Політичне вчення Н. Макіавеллі;
30. Вчення Ж. Бодена про державу. Теорія державного суверенітету.
31. Політико-правові ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла;
32. Ідея права у філософських працях мислителів епохи початку Нового
часу.
33. Теорія природного права. Г. Гроцій про державу і право.
34. Розробка природно-правової теорії Б. Спінозою;
35. Вчення Дж. Локка про право і державу.
36. Філософсько-правові погляди епохи Просвітництва.
37. Філософсько-правова думка Шарля Луї Монтеск’є, теорія розподілу
влад;
38. Вчення про право і державу Жан-Жака Руссо, теорія народного
суверенітету.
39. Основні напрямки філософсько-правової і політичної ідеології
періоду Великої Французької революції.
40. Філософія права німецької класичної філософії.
41. Розробка проблем права, державності і закону в філософії І. Канта.
42. Філософсько-правове вчення Г. Гегеля, його система філософії права.
43. Філософсько-правові вчення К. Маркса і Ф. Енгельса.
44. Понятійне розмежування та критичне зіставлення «права» і «закону» у
сучасній філософсько-правовії думці.
45. Теорії справедливості у працях Ю. Габермаса та Дж. Ролса.
46. Класичний позитивізм у працях Дж. Остіна.
47. Юридичний неопозитивізм у працях Г. Кельзена.

48. Юридичний постпозитивізм у працях Х. Харта.
49. Ідея необумовленості свободи ніякими фактичними умовами у праці
«Релігії свободи» представника неогегельянської моделі Б. Кроче.
50. Зародження філософсько-правової думки в Україні.
51. Ідея рівноцінності і рівноправності народів, сформульовану
митрополитом Іларіоном у «Слові про закон і благодать».
52. Держава та право у вченні Кирила Туровського та "Повчанні"
Володимира Мономаха.
53. «Конституція П. Орлика» як пам’ятка політико-правової думки.
54. «Філософія серця» у працях Г. С. Сковороди.
55. Антропологічні підстави філософії права П. Юркевича.
56. Філософсько-правові погляди Т.Г. Шевченка.
57. Права людини, свобода та закон у вченні М. Драгоманова.
58. Державно-правові погляди І. Франка.
59. Державно-правові погляди Б.О. Кістяківського.
60. Сучасна філософська-права думка в Україні.
61. Онтологічна природа права. Правова реальність
62. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової
реальності.
63. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.
64. Природа людини і право.
65. Антропологічні основи права.
66. Філософський зміст і обґрунтування прав людини.
67. Особистість і право.
68. Гуманістична природа права.
69. Основи теорії ґендеру.
70. Філософське ставлення до ґендерної злочинності.
71. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення ґендерної рівності в
Україні.
72. Ґендерна рівність і недискримінація.
73. Ґендерна антропологія.
74. Правова аксіологія: історія виникнення, основні поняття та принципи.
75. Основні типи сучасних аксіологічних концепцій, їхній вплив на
розуміння природи права.
76. Правова епістемологія: категорія істини як центральна категорія
правової епістемології.
77. Проблема істини в історії філософії. Істина в науці.
78. Правова норма, істина і справедливість.
79. Особливості пізнання права.
80. Істина і істинність в праві.
81. Догматизм та релятивізм в правовій гносеології.
82. Гносеологічна антиномія норми права.
83. Специфічні риси правотворчості та її детермінанти.
84. Правотворчість в сучасній Україні.
85. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в

осмисленні права.
86. Феноменологія психологічної теорії права Л. Петражицького і
феноменологія правового екзистенціалізму.
87. Феноменологія правової культури.
88. Діяльність правоохоронних органів як об’єкт філософсько-правового
осмислення.
89. Філософсько-теоретичні основи справедливості та законності в
кримінальному, адміністративному та процесуальному праві, адміністративноправовій діяльності.
90. Філософія покарання: право покарання і право на покарання.
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.
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 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
кількість балів
(перед
підсумковим
контролем)
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их занять
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Резуль
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самостійної
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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 науковопедагогічний 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.
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.
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Вимоги кафедри теорії та історії держави і права щодо оцінювання
результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного наступні:
Робота під час
навчальних
занять
Отримати не менше
3 позитивних оцінок

Самостійна та
індивідуальна робота
Належне ведення
робочого зошиту з
семінарських занять,
підготувати реферат з
однієї із запропонованих
тем заняття

Підсумкови
й контроль
Отримати за
контрольну роботу
не менше 30 балів

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»)
С

75-79

70-74

D

65-69
Задовільно
(«зараховано»)

Е

60-64

40-59

21-40

Незадовільно
(«не зараховано»)

FX

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
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
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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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