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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальности 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

засвоєння студентами фундаментальних закономірностей, принципів існування і пізнання
правової реальності, наукової методології при вирішенні правових питань, при оцінці
правових фактів, формування ціннісних установок у відповідності до законів функціонування
правової сфери, здатності самостійно вирішувати проблеми, що виникають у професійній
діяльності, виховання правової культури..
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Генезис і розвиток філософсько-правової думки: історія і сучасність.
Тема 1.

Філософія права як галузь філософського знання, її предмет і
функції.
Тема 2.
Генезис і розвиток філософсько-правової думки.
Тема 3.
Українська філософсько-правова думка: ідеї, концепції, проблеми.
Модуль 2. Основні проблеми філософії права
Тема 4.
Правова онтологія: природа і структура.
Тема 5.
Правова гносеологія: парадигма, доктрина, істина в праві.
Тема 6.
Правова антропологія: людина як правова істота.
Тема 7.
Правова аксіологія: право як загальне благо, проблема свободи і
відповідальності, рівності і справедливості.
Тема 8.
Правова культура людини і суспільства. Філософські проблеми
злочину і покарання
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

оволодіння знаннями щодо онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і
праксеологічних аспектів правової реальності;
формування наукового світогляду і методологічної чіткості мислення в правовій
теорії і практиці;
вивчення основних філософсько-правових ідей, концепцій, теорії і динаміки розвитку
філософсько-правової думки;
формування цілісного уявлення про сутність і види права, його значення для життя
людини і суспільства в цілому;
розуміння взаємозв’язку права і закону, моральних і правових норм;

-

прищеплення навичок застосування методології правового пізнання в практичній
діяльності і самостійного аналізу складних явищ та суперечностей правової дійсності
в українському суспільстві;
виховання правової культури, застосування філософсько-правових знань в
професійній діяльності; формування культури мислення.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, кейсметоди

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – до 40 балів.
- Складання модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукових завдань за темами курсу – до 40 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–


за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за участь у конференціях, олімпіадах, он-лайн курсах, тренінгах, іншій науковій,
методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Актуальні проблеми філософії права: посібник / О. М. Балинська, А. С.
Токарська, В. А. Ященко; за заг. ред.О. М. Балинської, Львів: ЛьвДУВС,
2017, 612 с.
2. Діденко Н.Г. Філософія права. Навчально-методичний посібник для
магістрів галузі знань 08 «Право», Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 97 с.
3. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г.
Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук,
проф. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2009. 208 с.

Англомовні
видання:

1. Internet Encyclopedia of Philosophy: Philosophy of Law. URL:
http://www.iep.utm.edu/l/law-phil.htm
2. The Oxford Handbook
of
Jurisprudence and
Philosophy of
Law. Edited
by
Jules L.
Coleman,
Kenneth
Einar
Himma, and Scott J. Shapiro. Oxford, 2012. 737 p.
1. Бібліотека факультету філософії (кафедри філософії та методології
науки Київського національного університету ім. Т.Шевченка. URL:
http:// www. philsci.univ.kiev.ua
2. Офіційний сайт Інституту філософії ім.Г.Сковороди НАН України. URL:
http://www.filosof.com.ua/
3. Електронна бібліотека “psylib” (психологія, філософія, релігія,
культурологія, методологія та ін.). URL: http://www.psylib.kiev.ua
4. Безкоштовна та доступна електронна бібліотека філософської
літератури. URL: http://platona.net/
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