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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – курс спрямовано на вивчення концепцій представників 
філософської і правової думки, поглиблення знання студентів про фундаментальні 
принципи соціального буття, про роль і завдання права у сучасному суспільстві, а 
також розширення спектру їхніх пізнавальних можливостей для філософського і  
наукового аналізу політико-правової дійсності.   

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 

теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у 
їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя 
людства; про засади критичного осмислення філософських концепцій та про 
основні варіанти розв’язання філософських проблем; про сутність й типи 
наукової раціональності; про загальну структуру світогляду та теоретичної і 
практичної діяльності людини з метою подальшого засвоєння критеріїв для 
експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах 
соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 
філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; 
оперувати основними складовими теоретичної і практичної філософії у 
повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно 
ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати 
загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, 
культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та 
практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, 
зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати 
відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 
вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, 
реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 
належним чином представляти результати проведених досліджень; 
здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Філософія права» належить до 
блоку дисциплін вибору факультету та викладається у І семестрі на 4 курсі 
бакалаврату. «Філософія права» є однією з обов’язкових дисциплін європейської 
університетської освіти й охоплює комплекс проблем, спільних для практичної 
філософії у цілому (етики і політичної філософії – зокрема). Питання про умови 
значущості практичних принципів і правил постає тут як питання про умови 
значущості юридичних норм. Природа права, відмінність права від закону, важлива 
роль юридичних норм для спільного буття людей і для самореалізації кожного індивіда 
в рамках суспільства – все це становить предмет філософсько-правових досліджень. 
Дослідження філософсько-правової проблематики є важливим елементом філософської 
освіти, дозволяючи студентам побачити взаємозв’язок філософських дисциплін, 
комплексність і цілісність філософського знання. Не менш важливим для студентів під 
час вивчення цієї дисципліни є усвідомлення єдності теорії і практики, впливу ідей і 
концепцій на формування практичного життя індивіда і суспільства.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам базові знання про основні категорії 
філософсько-правового дискурсу; методологічні засади (принципи і методи) 



філософсько-правових досліджень; головні та ідеї класичної і сучасної філософії права. 
Предмет навчальної дисципліни включає понятійну базу філософсько-правового 
дискурсу, методологічні засади (принципи і методи) філософсько-правових досліджень 
та головні концепції та ідеї класичної і сучасної філософії права.   

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
основні категорії філософсько-

правового аналізу дійсності; 

Лекції, семінари,  

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

10 

1

1.2 
методологічні засади (принципи і 
методи) філософсько-правових 
досліджень; 

 

 

Лекції, семінари,  

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.3 
головні ідеї класичної і сучасної 

філософії права; 

Лекції, семінари,  

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
філософії права; 

 

Семінари, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

5 



екзаменаційна 

робота 

2

2.2 
працювати з філософськими і 
науковими інформативними 
джерелами, тобто їх аналізувати і 
узагальнювати у відповідності до 
наукових критеріїв; 

 

Семінари, cамостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.3 
здійснювати експертну оцінку 
моральних та правових дій на 
основі критеріїв, 
регламентованих філософією 
права; 

 

Семінари, cамостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної фахової комунікації 
мовою навчання; 

Лекції, семінари Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

10 

3

3.2 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних веб-ресурсів, 
читання новітньої наукової 
літератури в підготовці до занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, cамостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

5 

3

3.3 
презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Інтерактивні 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

екзаменаційна 

робота 

10 

2

3.4 
вести полеміку стосовно питань 
щодо сучасної філософії права й 
прав людини на основі засвоєного 
категоріально-поняттєвого 

Лекції, семінари Дискусії 10 



апарату; 
 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
виконувати комплексні завдання 
та професійні обов’язки 
дослідника в галузі практичної та 
теоретичної філософії; 

Самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

10 

4

4.2 
брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із 

всією повнотою відповідальності. 

Семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7. Структура курсу: Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарських занять з 
елементами інтерактивних дискусій. Завершується дисципліна екзаменом.  

 
8. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1-1.3), що складає 25% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 75% 

загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 
1.  Експрес-опитування, колоквіуми на лекціях: 

3 бали – студент демонструє необхідний фаховий рівень орієнтування у 

матеріалі, вільно та аргументовано його викладає 

2-1 бал – студент демонструє достатній фаховий рівень орієнтування у 

матеріалі, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в 

поясненнях 

 

2. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 



аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 
Допускаються несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності 
2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки у відповіді 

3. Доповнення: 

3-2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми 
1 бал – доповнення змістовне  
 

4. Конспект першоджерел: 

4 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 
власними зауваженнями та поясненнями 
3-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
 

5. Контрольна робота: 

8-5 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, розкриваючи зміст 

поставлених питань 

4-3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, або ж намагається це робити 

2-1 бал – зміст завдання майже не розкрито, але є спроба виконання роботи  

 
6. Самостійна індивідуальна робота: 

курс розрахований на велику кількість самостійної роботи студента, отже, 

викладачем пропонуються такі види робіт – філософське есе (1) та письмова 

робота із топічної юриспруденції (2): 

(1) 

8-5 балів – балів студент у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

4-1 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 



неточності та фрагментарність викладу 

            (2) 

9-7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває 

зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи. Презентація проведена на високому 

креативному рівні подачі матеріалу аудиторії 

6-4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи.  Презентація проведена без  

застосування креативного підходу до подачі матеріалу аудиторії  

3-1 бал – студент у недостатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

викладає його фрагментарно, йому може не вистачати аргументації в 

поясненнях, не до кінця розкриває зміст поставленого завдання,  рідко 

використовує обов’язкову літературу, не демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

 

7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу та виконання самостійних робіт. 

 

 

 



 

8.2 Організація оцінювання:  

b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для 

виконання (значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів 

на даний курс); ∑ - це сума балів за вид роботи. 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 (балів) Max b – 60 (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування протягом 

семестру 

2 1 2 3 1 3 

Семінар Усна відповідь протягом 

семестру i 

4 3 12 5 3 15 

Доповнення протягом 

семестру 

1 3 3 3 3 9 

Конспекти 

першоджерелii 

Перелік текстів: 

1) Апель Карл-Отто. Дискурс і 
відповідальність 

2) Рікер Поль. Право і 

справедливість 

* можливі й інші тексти 

Протягом семестру 

3 2 6 4 2 8 

Самостійна 

індивідуальна 

роботаiii 

 

Філософське есе з переліку тем: 

1) Сучасні дискусії навколо 

природного права 

2) Гендерні права 

* можливі й інші теми  

Протягом семестру 

4 

 

 

 

1 4 8 1 8 

Письмова робота з топічної 

юриспруденції: 

герменевтичний аналіз 

філософсько-правового тексту 

(один із текстів за вибором): 

1) Дворкин Р. О правах всерьез 

2) Харт  Г.Л.А. Поняття права 

* можливі й інші тексти 

Наприкінці семестру 

5 1 5 9 1 9 

Контрольна робота Двічі протягом семестру 2 2 4 4 2 8 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 
1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел не може бути більше, ніж 20% від 

семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 12 балів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від семестрової 

кількості балів, тобто мін. – 18 балів, максимум – 30 балів 

 



Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в 

письмовій формі.  Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою,  

максимум - 20 балів. Що в загальному підсумку дає максимум  за екзамен - 40 балів. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість балів Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для 

допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Екзаменаційна 

оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 

8.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції 
 

Семінари  
 

Самостійна 
робота 

1 

Тема 1.  Філософія права як частина 
практичної філософії: предмет та 
особливості дисципліни 

2 2 11 

2 

Тема 2. Форми існування права: норма, 
правило, закон. Практична необхідність і 
свобода 

2 2 11 

3 

Тема 3.  Умови можливості сучасної 
філософії права: «образ людини» та модуси 
справедливого у концепції прав людини  

2 4 16 

4 

Тема 4. Кантівський проект правового 
суспільства: сучасні інтерпретації. 
Особливості розуміння права у 
неокантіанстві 

2 4 11 

5 

Тема 5. Поняття правосуддя у контексті 
співвідношення й розмежування закону і 
права у філософії права Г.В.Ф. Гегеля та його 
реалізації 

2 4 11 

6 

Тема 6. Страсбурзьке правосуддя: 
соціальний, антропологічний та 
гносеологічний виміри. Злочини проти 
людяності як новий критерій сучасної 
філософії права 

2 4 11 

7 

Тема 7. Правовий позитивізм: нейтральне 
щодо моралі право. Критика позитивізму. 
Чисте правознавство Г. Кельзена 

2 2 11 

8 

Тема 8.  Ретроспективний огляд англо-
американських філософсько-правових 
концепції правосуддя 

2 2 11 

9 
Конспекти першоджерел 

  
Min  - 6 
Max - 8 

10 

Індивідуальна самостійна робота: 
філософське есе (1) 
 
письмова робота із топічної юриспруденції (2) 
  

 
 
 

6 

Min  - 4 
     Max - 8 
 

Min  - 5 
     Max - 9 

11 
Контрольна  робота  

 4 
Min  - 2 

     Max - 4 

 ВСЬОГО 17 34 93 

Загальний обсяг 144 год., в тому числі: 
Лекцій   – 17год. 
Семінари   – 34 год. 
Самостійна робота  – 93 год. 
 
 



 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ: 

 

1. Предмет філософії права. Філософія права – теорія права – загальне вчення про 

державу. 

2. Поняття права. Правовий порядок у його суттєвих рисах. Право і закон. 

3. Правова норма і правило (regula, norma). Регулятивні і конститутивні правила. 

4. Ідея і мета права. Поняття позитивного права. 

5. Правова норма і правове положення (за Г. Кельзеном). 

6. Відмінність права і моралі. Моральні і правові зобов’язання. Приписування 

суб’єкту наслідків його дії (imputatio) як умова зобов’язань (obligationes). 

7. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон (Г. 

Кельзен). 

8. Поняття права за І. Кантом. Загальний критерій розрізнення правого і неправого 

(justum – injustum). 

9. Розмежування сфер морального і легального за І. Кантом. 

10. Апріорні принципи правового стану («Про загальновідомий вислів: Це може бути 

правильним у теорії, але не годиться для практики» II). 

11. Первинний договір як ідея розуму: кантівське перетлумачення новочасної теорії 

суспільного контракту. 

12. Поняття права у філософії Г.В.Ф. Гегеля. Формальне або абстрактне право. 

13. Поняття звичаєвості (Sittlichkeit) у філософії права Г.В.Ф. Гегеля. Умови реалізації 

ідеї свободи. 

14. Витоки вчення про природне право: Аристотель, Стоя, римські юристи. 

15. Природне право (jus naturale), право народів (jus gentium), цивільне право (jus 

civilis). 

16. Великі правові культури: англо-американське право у дії. 

17. Великі правові культури: особливості французького права (Code civil). 

18. Основні принципи правового позитивізму. Право як наказ суверена (Дж. Остін). 

19.  Проект правового позитивізму Г. Л. Гарта. Первинні і вторинні правила. Правило 

визнання. 

20. Критика позитивізму Г. Л. Гарта з боку Р. Дворкіна. 

21. Внутрішня мораль права за Л. Л. Фуллером.  

22. Проект чистого правознавства Г. Кельзена. Правовий порядок. 

23. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон (Г. 

Кельзен). 

24. Відмінність між принципом каузальності й принципом приписування наслідку. 

Проблема свободи волі за Г. Кельзеном. 

25. Основа чинності нормативного порядку: засаднича норма (die Grundnorm). 

26. Ренесанс природного права у другій половині XX століття. Сучасні дискусії про 

природне право. 

27. Лібералізм у філософії та теорії права другої половини ХХ століття: Р. Дворкін й 

Дж. Ролз. 

28. Право і звичай. Право і релігія. 



29. Правосуддя та самосуд. 

30. Антропологічні передумови права. 

31. Культурно-історичні умови права. Право  та  інтереси. 

32. Право та  ідея  свободи. Правова   свобода.  

33. Правова  свідомість. Ціннісний досвід. 

34. Правова свідомість: пануючі уявлення про справедливість. Засади консенсусу. 

35. Головні функції правової безпеки. Чіткість і прозорість права. Про неперервність 

правового порядку. 

36. Філософські проблеми конституційного права. Правова  держава. 

37. Філософські проблеми  кримінального  права. „Абсолютна” та „відносна” теорії 

покарання. 

38. Джерела походження концепції прав людини. 

39. Права людини та основні права. 

40. Трансцендентальні інтереси та трансцендентальний обмін (О. Гьофе).  

41. Відкритість ідеї прав людини.  

42. Проблеми обґрунтування прав людини.  

43. Суб’єкт права (П. Рікер). 

44. Варіативність інстанцій справедливості (П. Рікер). 

45. Інтерпретація і/або аргументація у юриспруденції (П. Рікер). 

46. Санкція, реабілітація, прощення (П. Рікер). 

47. Совість і закон  (П. Рікер). 

48. Справедливість та істина (П. Рікер). 

49. Справедливість й помста (П. Рікер). 

50. «Правовий реалізм» як дослідницький напрям розвитку сучасного права.  
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