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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Призначенням навчальної дисципліни, що базується на філософії права як 

одній з прикладних філософських дисциплін, є філософське, тобто теоретико-

світоглядне осмислення правової реальності у всьому об’ємі і розмаїтті її 

рівнів і форм, здійснюване на засадах загальнофілософської теорії з 

використанням досягнень інших філософсько-прикладних дисциплін, - таких 

як логіка, етика, соціальна філософія, філософська антропологія, праксеологія, 

аксіологія та інших. 

Мета вивчення Основна мета навчальної дисципліни «Філософія права» полягає у наданні 

студентам комплексу необхідних знань, що стосуються поняття та змісту 

філософсько-правового підходу до обґрунтування, аналізу та тлумачення 

основних принципів та понять загальної теорії права як основи професійної 

компетенції правника.. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Головні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у: 

- формуванні поглибленої системи теоретичних знань (філософсько-правових 

концепцій  і доктрин) та практичних навичок у сфері теоретико-світоглядного 

аналізу та обґрунтування загальної теорії права; 

- розумінні сутності правових категорій та принципів їх застосування у 

процесах правотворення та правозастосування з позиції певних філософсько-

правових доктрин; 

– засвоєнні основних тенденцій розвитку світових та вітчизняних 

філософсько-правових концепцій; 

- засвоєнні науково-теоретичних підходів, практичних методів, прийомів 

філософсько-правового аналізу теоретико-світоглядних засад різних правових 

концепцій; 

- оволодінні інноваційними практиками, юридичною технікою тлумачення 

нормативно-правових актів і судової практики з використанням сучасних 

філософсько-правових концепцій. 

Пререквізити Вивчення «Філософії права» базується на знаннях, отриманих під час 

опанування таких дисциплін: «Філософія», «Етика та доброчесність в 

правничій професії», «Теорія держави та права». 

Результати 

навчання 

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у  професійній діяльності  
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

08 «Право» 
Обов'язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

 

20 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

6 год. 

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

108 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

40 год. 

 

54 год. 

Вид контролю: 

залік 

Вид контролю: 

залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л пр. інд. с. р. л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Предмет і завдання 

філософії права  
6 2  2 2 8   4 4 

Філософія права 

Античності та 

Середньовіччя 

12 2 2 4 4 10 2  4 4 

Філософсько-правові 

вчення кінця 18 - середини 

19 століття.  

10  2 4 4 10  2 4 4 

Філософія права Канта. 

Гегеля 

8 2 2 2 2 12   6 6 

Сучасна філософія права. 

Вітчизняна філософсько-

правова думка 

12 2 2 4 4 10 2  4 4 

Природна та позитивна 

філософсько-правові 

парадигми 

12 2 2 4 4 10  2 4 4 

Усього годин за Модуль 1 60 10 10 20 20 60 4 4 26 26 

Змістовий модуль 2 

Правова онтологія 12 2 2 4 4 12   6 6 

Правова гносеологія 12 2 2 4 4 10 2  4 4 

Правова аксіологія 12 2 2 4 4 12   6 6 

Правова праксеологія 12 2 2 4 4 12   6 6 

Філософська антропологія. 12 2 2 4 4 14  2 6 6 

Усього годин за Модуль 2 60 10 10 20 20 60 2 2 28 28 

Разом 120 20 20 40 40 120 6 6 54 54 

 

Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. Філософсько-правові концепції античності. 10 12 

2. Філософсько-правові концепції Середньовіччя. 10 14 

3. Філософсько-правові концепції доби Відродження. 10 12 

4. Філософсько-правові концепції Нового часу. 10 14 

5. Філософсько-правові концепції Просвітництва. 10 14 

6. Філософсько-правові концепції класиків німецької філософії. 10 14 

7. Некласичні філософсько-правові концепції. 10 14 

8. Постнекласичні філософсько-правові концепції. 10 14 
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 Разом  80 108 

4. Індивідуальні завдання 

Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально) - дослідних завдань: 

1. Позитивне та ідеальне право у вченні Платона про державу. 

2.  Вчення Арістотеля про справедливість та верховенство закону. 

3. Співвідношення понять свободи, справедливості та договору у філософсько-правовому вченні 

Епікура. 

3. Природна основа справедливості у філософсько-правовому вченні Цицерона. 

4. Філософсько-правові ідеї Т. Аквінського. 

5. Філософсько-правове вчення Н. Макіавеллі. 

6. Філософсько-правова концепція М. Лютера. 

7. Вчення про природне право Г. Гроція. 

8. Філософсько-правове вчення Т. Гоббса. 

9. Філософсько-правове вчення Дж. Локка. 

10. Філософсько-правові ідеї Ш. Л. Монтеск’є. 

11. Філософсько-правові ідеї Ж.-Ж. Руссо. 

12. Етико-правові ідеї І. Канта. 

13. Філософія права Г. Гегеля. 

14. Філософія права Ф.-К. Савіньї. 

15. Філософія права Г.-Ф. Пухти. 

16. Марксистська філософія права. 

17. Чиста теорія права Г. Кельзена. 

18. Неокантіанська філософія права Ф. Штаммлера. 

19. Філософія права Дж. Роулса. 

20. Комунікативна теорія обґрунтування справедливості Ю. Габермаса. 

21. Філософсько-правові ідеї Київської Русі. 

22. Філософсько-правові ідеї України класичної доби. 

23. Філософсько-правових ідей України ліберально-романтичного періоду. 

24. Сучасний етап філософсько-правової думки в Україні. 

25. Форми буття права: ідеї права, закону, правового життя. 

26. Ідея правової держави у філософії права ХХ ст. 

 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 
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завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. У 

відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати залік у письмовій формі за картками, 

що розроблені викладачем, згідно за розробленим навчальним 

відділом розкладом. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю, та у разі достатньої кількості з поточним контролем 

ставиться оцінка. Кількість спроб складання заліку не перевищує 

трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі 

ЦДО ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, основну та додаткову літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і в інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти залік автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 

балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час заліково-екзаменаційної сесії 

(підсумкового оцінювання) за відповідним графіком. 
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Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені (зокрема, з 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

30 30 40 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

10. Питання до заліку: 

1. Предмет філософії права. 

2. Філософія права в системі соціогуманітарних наук. 

3. Філософія права як фундаментальна юридична наука. 

4. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. 

5. Право як формальна рівність. 

6. Правові виміри свободи. 

7. Взаємозв’язок свободи, відповідальності та провини. 

8. Право як волевиявлення особи. 

9. Ідея права і правова ідея. 

10. Співвідношення догматики права з теорією права та філософією права. 

11. Поняття онтології права. 

12. Оцінююча функція філософії права. 

13. Прогностична функція філософії права. 

14. Співвідношення права і закону. 

15. Прояснююча функція філософії права. 

16. Правовий об’єктивізм, правовий суб’єктивізм та правовий інтерсуб’єктивізм. 

17. Вітчизняна філософія права: історична ретроспектива і основні концепції.  

18. Регулююча функція філософії права. 

19. Евристична функція філософії права. 

20. Обмеженість ціннісно-нейтрального поняття права в правовому позитивізмі. 

21. Пояснити заперечення зв’язку права і моралі у правовому позитивізмі. 

22. Пошук глибинних засади права у концепціях природного права. 

23. Моральна критика права і держави у концепціях природного права. 
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24. Філософія права Античності та Середньовіччя. 

25. Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV– XIX століттях 

26. Імператив гуманізації правопорядку у природно-правових концепціях. 

27. Космологічні, раціоналістичні та антропологічні концепції природного права. 

28. Поняття правосвідомості в контексті філософії права. 

29. Співвідношення понять права та моралі. 

30. Поняття та реальність правової держави. 

31. Співвідношення етичного, релігійно-етичного та природного обґрунтування права. 

32. Природне право як початковий спосіб світоглядного обґрунтування права у суспільному бутті. 

33. Природне право як методологічний принцип філософського аналізу правових проблем. 

34. Гуманістичний сенс природного права. 

35. Право як реалізація свободи у міжособистісних відносинах людей. 

36. Право як форма об’єктивованого розуму. 

37. Сучасна філософія права. 

38. Філософські та соціологічні методи пізнання права 

39. Взаємовплив права та суспільства. 

40. Легітимізація на основі компетентного прийняття рішень і процедур шляхом консенсусу. 
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