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1. Програма навчальної дисципліни  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є світоглядна (духовно 

практична) форма пізнання методологічного плюралізму основних типів 

праворозуміння як конкретне вираження системи правових ідей, принципів, 

підходів, методів, що становлять певний спосіб осмислення сутності і 

призначення права. 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія управління, методика наукової 

діяльності, юридична компаративістика, право Європейського Союзу, 

правозастосування, захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, комунікативна компетентність працівника органів Національної 

поліції, комунікативна компетентність в професійній діяльності, історія 

держави і права зарубіжних країн, аналітичне забезпечення професійної 

діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія 

праворозуміння та логіка юридичної аргументації» є поглиблення та 

конкретизація знань з філософії та юридичних наук у контексті умов та 

особливостей майбутньої професійної правової діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія 

праворозуміння та логіка юридичної аргументації» є:  

формування у здобувача вищої освіти системних та глибоких знань про 

методологічну складову основних типів праворозуміння, їх понятійно-

категоріальний апарат; провідні 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 підвищити рівень правової, політичної та аналітичної культури; вміти 

визначити ціннісно-нормативні принципи аналізу різних типів праворозуміння; 

формувати особисту політичну і громадянську позиції; зрозуміти зміст 

універсального загальноєвропейського та українського конституційного 

принципу верховенства права, вміти застосовувати його в узгодженості з 

принципами верховенства Конституції та права. Нарешті, цей курс передбачає 

більш глибоке оволодіння логіко-методологічними засобами побудови 

юридичної аргументації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

вищої освіти повинні: 

знати : сутність філософії праворозуміння як інтелектуального процесу 

осмислення методологічного плюралізму права, його специфіку і місце в 

системі правової науки, методів, основних теоретичних конструкцій; 

світоглядно-методологічні засади основних типів праворозуміння щодо 

юридичної діяльності, осягнення їх найзагальніших підстав у відповідних 

напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних зі сферою 

права в умовах сучасного перехідного суспільства; логічні критерії доказовості 

аргументаційних процедур; 
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вміти : аналізувати проблеми сучасного правового життя України та 

світу, виявляти основні тенденції розвитку правової системи України, інших 

держав та міжнародних відносин, об’єднувати методологічні можливості 

філософського та правового підходів щодо актуальних проблем розвитку 

правової реальності; 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; творчо 

застосовувати нормативно-правові акти, керуючись міжнародними стандартами 

прав людини, що знайшли обґрунтування у філософсько-правових концепціях, 

видатних мислителів; проникаючи у сутність соціально-правових явищ, 

виявляти та попереджувати правопорушення та конфліктні ситуації суспільного 

життя; коректно та обґрунтовано будувати аргументацію при вирішенні 

актуальних проблем юридичної науки та практики. 

1.4. Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Фахові компетентності: 

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.  

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування.  

ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією.  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  
Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 
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правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.  

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-

правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення 

основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

Статус дисципліни: обов’язкова (Major). 

 

Мова навчання: українська мова. 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати  

безпосередньо у науково-педагогічних працівників кафедри філософії права та 

юридичної логіки, які проводять заняття, або звернутися з письмовим запитом 

на електронну пошту за адресою k014_n@naiau.kiev.ua. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

1. Тема 1. Філософія праворозуміння як світоглядно-методологічний 

рівень осмислення права. 

2. Тема 2. Методологічні основи праворозуміння. Правові доктрини та 

концепції в юриспруденції. 

3. Тема 3. Онтологічні основи праворозуміння. 

4. Тема 4. Епістемологічні основи праворозуміння. 
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5. Тема 5. Аксіологічні основи праворозуміння. 

6. Тема 6. Антропологічні основи праворозуміння. 

7. Тема 7. Праксеологічні основи правової діяльності в умовах 

трансформації українського соціуму. 

8. Тема 8. Зміст та специфіка юридичної аргументації. 

9. Тема 9. Логіко-методологічні засоби об’єктивізації доказових 

процедур.   
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2.1. Опис навчальної дисципліни  

(підготовка здобувачів вищої освіти за державним замовленням) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 

«Право» (08) 

Major 
Спеціальність 

«Право» (081) 

Кількість тем – 9 

 
Спеціалізація: 

підготовка кадрів для 

підрозділів Національної 

поліції 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи – 

8 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

 

8 год. 4 год. 

Семінарські та практичні 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

50 год. 78 год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
 



8 

 

2.2. Опис навчальної дисципліни  

(підготовка здобувачів вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань 

«Право» (08) 

Major 
Спеціальність 

«Право» (081) 

Кількість тем – 9 

 
Спеціалізація: 

підготовка фахівців за 

кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи – 

8 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

 

8 год. 4 год. 

Семінарські та практичні 

32 год. 8 год. 

Самостійна робота 

50 год. 78 год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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3.1. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

(підготовка здобувачів вищої освіти за державним замовленням) 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Вс

ьог

о  

у тому числі всьо

го  

у тому числі 

л с пз ср л с пз ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Філософія 

праворозуміння як 

світоглядно-методологічний 

рівень осмислення права 

10 1 2  7 10 1 1  8 

Тема 2. Методологічні основи 

праворозуміння. Правові 

доктрини та концепції в 

юриспруденції 

10 1 4  5 11 1 1  9 

Тема 3. Онтологічні основи 

праворозуміння 
10 1 4  5 11 1 1  9 

Тема 4. Епістемологічні 

основи праворозуміння 
10 1 4  5 10  1  9 

Тема 5. Аксіологічні основи 

праворозуміння 
10 1 4  5 10  1  9 

Тема 6. Антропологічні 

основи праворозуміння 
10 1 4  5 10  1  9 

Тема 7. Праксеологічні 

основи правової діяльності в 

умовах трансформації 

українського соціуму 

10  2  8 9  1  8 

Тема 8. Зміст та специфіка 

юридичної аргументації 
10 1 2 2 5 10 1 1  8 

Тема 9. Логіко-методологічні 

засоби об’єктивізації доказових 

процедур 
10 1 2 2 5 9    9 

Усього годин  90 8 28 4 50 90 4 8  78 

Екзамен 
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3.2. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

(підготовка здобувачів вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Вс

ьог

о  

у тому числі всьо

го  

у тому числі 

л с пз ср л с пз ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Філософія 

праворозуміння як 

світоглядно-методологічний 

рівень осмислення права 

10 1 2  7 10 1 1  8 

Тема 2. Методологічні основи 

праворозуміння. Правові 

доктрини та концепції в 

юриспруденції 

10 1 4  5 11 1 1  9 

Тема 3. Онтологічні основи 

праворозуміння 
10 1 4  5 11 1 1  9 

Тема 4. Епістемологічні 

основи праворозуміння 
10 1 4  5 10  1  9 

Тема 5. Аксіологічні основи 

праворозуміння 
10 1 4  5 10  1  9 

Тема 6. Антропологічні 

основи праворозуміння 
10 1 4  5 10  1  9 

Тема 7. Праксеологічні 

основи правової діяльності в 

умовах трансформації 

українського соціуму 

10  2  8 9  1  8 

Тема 8. Зміст та специфіка 

юридичної аргументації 
10 1 2 2 5 10 1 1  8 

Тема 9. Логіко-методологічні 

засоби об’єктивізації доказових 

процедур 
10 1 2 2 5 9    9 

Усього годин  90 8 28 4 50 90 4 8  78 

Екзамен 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Робоча програма складена у відповідності до наказу Міністерства освіти і 

науки України № 1053 від 17.08.2020 року «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, яким встановлено перелік загальних (ЗК1-ЗК10) та спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей (СК1-СК19) випускника, а також 

нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання. 

Відповідно до цього стандарту інтегральною компетентністю є здатність 

розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань); 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

- здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі, в ситуаціях правової невизначеності;  

- здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України; 

- здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного 

права, а також кримінальної юстиції; 

- здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію; 

- здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника; 

- здатність застосовувати сучасні методології науково-правових 

досліджень та застосовувати спеціальні методи досліджень у певних галузях 

юридичної науки; 

- здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових 

досліджень, враховуючи використання міждисциплінарних та порівняльно-

правових підходів; 

- здатність використовувати наукові теорії та концепції, а також набуті 

практичні знання при проведенні наукових досліджень; 

- здатність коректно будувати та критично аналізувати аргументаційні 

процедури у пізнавальній та практичній діяльності. 

Додатково для освітньо-наукової програми в межах нормативного змісту 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю передбачено здатність 

розробляти і викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти, застосовувати 

сучасні освітні технології та методики.  
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Очікуваними результатами навчання з дисципліни «Філософія право 

розуміння та логіка юридичної аргументації» є набуття системних та глибоких 

знань про об’єкт, предмет і методи філософії праворозуміння, її понятійно-

категоріальний апарат; основні вітчизняні та зарубіжні філософсько-правові 

школи, напрями, концепції праворозуміння; розуміння ролі філософсько-

правової рефлексії в засвоєні сутності права як міри свободи особи в її 

взаємовідносинах із державою, владою, законом; підвищення рівня правової та 

політичної культури; уміння визначити ціннісно-нормативні принципи аналізу 

конкуруючих типів праворозуміння; формувати особисту політичну і 

громадянську позиції правника; підвищення логіко-аналітичної культури 

мислення при побудові юридичної аргументації. 

Окрім основної інтегральної компетентності, тобто здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

правової діяльності з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку, що передбачає застосування різних 

теорій та методів правової діяльності, системного аналізу та планування 

операцій, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень, проведення 

досліджень та здійснення інновацій у сфері правової діяльності і 

характеризується комплексністю та ситуативною правовою невизначеністю 

умов і вимог, також важливими є знання і розуміння предмета та характеру 

професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх 

основі;  навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних  

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 

технологій і баз даних;  здатність проведення досліджень, уміння грамотно і 

точно формулювати  та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;  здатність 

ефективно вчитися і продуктивно оволодівати  сучасними знаннями;  здатність 

бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки; 

 здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і 

мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 

інтересами;  цінування та  повага різноманітності  і мультикультурності; 

 здатність  усвідомлювати рівні  можливості та гендерні проблеми;здатність 

застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати 

участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

різних сферах правової діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності правника;  здатність 

кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в сфері правової діяльності; 

 спроможність визначено і наполегливо ставити  професійні завдання та 

організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе 

відповідальність за результати виконання поставлених завдань;  спроможність 

взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань правової (зокрема, правоохоронної) 

діяльності; здатність на високому теоретичному й методичному рівні викладати 

юридичні дисципліни, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби 

навчання.  
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5. Плани семінарських та практичних занять 

 

 

ТЕМА № 1. Філософія праворозуміння як світоглядно-

методологічний рівень осмислення права 

 

Питання до семінарського заняття:  

1. Специфіка філософського осмислення соціально-культурних 

феноменів. Історико-логічний, онтологічний, гносеологічний, 

антропологічний аспекти предмета філософії праворозуміння. 

2. Філософія праворозуміння в системі філософських та юридичних наук. 

3. Основні питання і функції філософії праворозуміння. 

 

ТЕМА № 2. Методологічні основи праворозуміння. Правові доктрини 

та концепції в юриспруденції  

 

Питання до 1 семінарського заняття:  

1. Зміст методології філософії праворозуміння та її рівні. 

2. Праворозуміння: поняття, типи. Основні структурні компоненти 

методології права та призначення філософії праворозуміння. 

 

Питання до 2 семінарського заняття:  

1. Основні методологічні проблеми філософії праворозуміння: 

багатоманітність визначень права, неоднозначність трактування 

сутності права та його ідеї. 

2. Основні типи праворозуміння через призму філософського аналізу. 

Сутність методологічних засобів різних типів праворозуміння. 

 

Тема 3. Онтологічні основи праворозуміння 

 

Питання до 1 семінарського заняття:  

1. Загальна характеристика правової онтології. Правова реальність. 

2. Економічні, соціальні та духовні передумови становлення правової 

реальності та праворозуміння. 

3. Право як феномен культури. Місце та роль праворозуміння в 

становленні цивілізації. 

 

Питання до 2 семінарського заняття:  

1. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової 

реальності 

2. Форми буття праворозуміння: ідея права, закон, правове життя.  

3. Праворозуміння і концепції суспільного блага, рівності, 

відповідальності. 
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ТЕМА №4. Епістемологічні основи праворозуміння 

 

Питання до 1 семінарського заняття:  

1. Загальна характеристика правової гносеології і епістемології: загальне і 

особливе. 

2. Проблема істини в історії філософії. 

3. Категорія істини як центральна категорія правової епістемології.  

 

Питання до 2 семінарського заняття:  

1. Пізнавальні процеси у правотворчості та правореалізації.  

2. Догматизм та релятивізм в правовій гносеології. Гносеологічна 

антиномія норми права. 

3. Правова практика як критерій правової істини.  

 

ТЕМА № 5. Аксіологічні основи праворозуміння 

 

Питання до 1 семінарського заняття:  

1. Загальна характеристика правової аксіології. Особливості ціннісного 

підходу в дослідженні праворозуміння.  

2. Свобода як цінність. Ідеали та цінності в праворозумінні. 

3. Справедливість як визначальна правова цінність. 

 

Питання до 2 семінарського заняття:  

1. Праворозуміння як духовно-культурний феномен. 

2. Правовий ідеал у основних типах праворозуміння. 

3. Цінності та вселюдські ідеали у різних типах праворозуміння. 

 

ТЕМА № 6. Антропологічні основи праворозуміння 

 

Питання до 1 семінарського заняття:  

1. Сутність людини та антропологічні передумови праворозуміння. 

Проблема багатомірності людської сутності. 

2. Особистість і праворозуміння. Теорія природного права як підґрунтя 

розуміння прав людини. 

3. Правовий суб’єкт в основних типах праворозуміння. 

 

Питання до 2 семінарського заняття:  

1. Ознаки та структурна організація громадянського суспільства. 

Співвідношення громадянського суспільства, держави та правової 

держави. 

2. Гармонійна межа влади держави над людиною. Свобода і 

відповідальність, їх закріплення в Конституції України. 

3. Гуманістичний вимір у праворозумінні. 
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ТЕМА №7. Праксеологічні основи правової діяльності в умовах 

трансформації українського соціуму 

 

Питання до семінарського заняття:  

1. Поняття влади, основні характеристики її, роль та призначення в 

суспільному житті. 

2. Співвідношення права і влади (влада як панування у сфері організації 

суспільних відносин; влада як антипод права; проблема поглинання 

особистості владою). 

3. Ідея правової держави та реальність. Право як засіб трансформації 

влади в сучасній Україні.  

4. Філософсько-методологічні аспекти діяльності працівників 

правоохоронних органів. 

 

ТЕМА №8. Зміст та специфіка юридичної аргументації 

 

Питання до семінарського заняття: 

1. Змістовне співвідношення понять «доведення» та «доказування»: 

спільність та відмінність у цілях та засобах здійснення. 

2. Логічні методи доведення та їх практичне значення для інтенсифікації 

доказових процедур.  

3. Методологічна специфіка юридичної аргументації. Конструктивне 

поєднання логічних та юридичних методів доказування. 

 

Питання до практичного заняття: 

1. Структура, види та те технологія побудови аргументації. 

2. Критерії доказовості аргументації. 

3. Логічна та юридична коректність аргументації.  

 

ТЕМА №9. Логіко-методологічні засоби об’єктивізації доказових 

процедур 

 

  Питання до семінарського заняття: 

1. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти доказування. 

2. Юридичні та логічні чинники об’єктивізації формування доказової 

бази. Методологія їх взаємоузгодження. 

3. Логічні засоби та стратегії сприяння об’єктивності доказових 

процедур. 

 

Питання до практичного заняття: 

1. Логіка оцінювання доказових матеріалів. 

2. Логічні основи кваліфікації.  

3. Логіка вирішення судових спорів. 
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6.Завдання для самостійної роботи 

 

6.1. ПРАКТИКУМ 

 

ТЕМА № 1. Філософія праворозуміння як світоглядно-методологічний 

рівень осмислення права 

 

Реферати: 

1. Основні підходи до визначення сучасних типів праворозуміння. 

2. Ґенеза праворозуміння в європейській культурі та цивілізації. 

3. Філософсько-світоглядний сенс праворозуміння та роль юридичного 

світогляду у формуванні особистості юриста. 

4. Філософія праворозуміння і політика: зміст взаємодії. 

5. Значення філософії праворозуміння в підготовці майбутніх юристів. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Що становить предмет і об’єкт філософії праворозуміння? 

2. Чи є різниця між поняттями “предмет” і “об’єкт” науки і в чому вона 

полягає? 

3. З чого складається методологія філософії праворозуміння? 

4. Що таке система філософських наук? 

5. Що таке система юридичних наук? 

6. Які місце і роль філософії праворозуміння у системі філософських наук? 

7. Які місце і роль філософії праворозуміння у системі юридичних наук? 

8. Які основні функції філософії праворозуміння? 

9. Як Ви розумієте сутність діалектичного, синергетичного, семіотичного, 

інтегративного підходу до праворозуміння? 

 

Практичні завдання: 

1. Розробіть схему, яка б відображала структуру філософії праворозуміння. 

2. Здійсніть порівняльний аналіз структури філософських наук і структури 

філософії праворозуміння. 

3. Порівняйте методологічну і світоглядну функції філософії 

праворозуміння. 

4. Проаналізуйте погляди різних вчених щодо сутності філософії 

праворозуміння та її ознак. 

5. Визначте основні етапи становлення і розвитку юснатуралізму. 

 

 

ТЕМА № 2. Методологічні основи праворозуміння. Правові доктрини 

та концепції в юриспруденції  

 

Реферати: 
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1. Юридичний позитивізм як теоретична засада легізму. 

2. Методологія та інструментарій побудови сучасної філософії 

праворозуміння. 

3. Співвідношення основних методологічних підходів до визначення 

поняття праворозуміння. 

4. Методологія та інструментарій юридичного позитивізму. 

5. Методологічна функція філософії праворозуміння в системі правової 

науки. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 
1. Які рівні виділяються в межах методології права? 

2. Яке місце філософії праворозуміння в системі методології 

правознавства?  

3. Які методи застосовуються у філософії праворозуміння? 

4. Визначте сутність теорії парадигм, яку обґрунтував Т. Кун в праці 

“Структура наукових революцій”. 

5. Яким є співвідношення основних методологічних підходів до 

визначення поняття праворозуміння? 

6. Проаналізуйте можливості застосування методів інших наук в 

юриспруденції. 

7. Співвідношення натурфілософського, синергетичного, метафізичного та 

діалектичного методів у пізнанні праворозуміння. 

8. Лібертарний  підхід до праворозуміння. 

9. Юснатуралістична парадигма в українській філософській думці. 

 

Практичні завдання: 

1. Розробіть схему, яка б відображала структуру методології філософії 

праворозуміння. 

2. Розробіть схему, яка б демонструвала сутність способів обґрунтування 

праворозуміння. 

3. Застосуйте екзистенційний підхід до визначення сутності прав людини. 

4. Продемонструйте схематично застосування легізму як типу 

праворозуміння. 

5. Розробіть схему, яка б демонструвала сутність лібертарного 

обґрунтування праворозуміння. 

 

 

Тема 3. Онтологічні основи праворозуміння 

 

Реферати: 

1. Онтологічні характеристики свободи волі. 

2. Проблема всезагального блага в історії світової культури. 

Праворозуміння як елемент всезагального блага. 

3. Свобода як смислова характеристика праворозуміння. 
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4. Сутність та існування, зміст і форма, можливість і дійсність 

праворозуміння. 

5. Єдність минулого, сучасного та майбутнього в праворозумінні. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 
1. Що вивчає онтологія праворозуміння? 

2. В чому полягає мета права: у забезпеченні державного контролю над 

життєдіяльністю громадян чи у наданні громадянам держави максимуму 

можливої на даному етапі розвитку суспільства свободи? 

3. Зміст правових норм визначається економічно панівним класом даної 

держави чи співвідношенням її соціальних сил? 

4. Як співвідносяться поняття праворозуміння та правової реальності? 

5. Що розуміли під всезагальним благом мислителі античності? 

6. Як співвідносяться поняття “всезагальне благо”, “цінність” і 

“праворозуміння ”? 

7. Що служить критерієм всезагальної справедливості? 

 

Практичні завдання: 

1. Розробіть схему, яка б відображала структуру свободи волі. 

2. Розробіть схему, яка б відображала структуру багатомірності природно 

правового праворозуміння. 

3. Дайте інтерпретацію судження: “Право є формою суспільного буття, що 

виникає з конфлікту різних соціальних груп нерівної сили. Його мета 

встановити і підтримувати панування більш сильної групи над слабшою 

шляхом використання юридичних норм державною владою. Тому 

головне завдання права полягає в увічнені соціальної та економічної 

нерівності”. 

4. Розробіть схему, яка б відображала основні відмінності позитивного 

та природного права. 

5. Визначте специфічні правові характеристики (компоненти) ідей 

всезагального блага, формальної рівності. 

 

 

Тема 4. Епістемологічні основи праворозуміння 

 

Реферати: 

1. Істина в науці. Проблема істини в історії філософії 

2. Гносеологічний аспект правотворчості. 

3. Специфічні риси правотворчості та її детермінанти. 

4. Правова норма і істина: спільне і відмінності в процесі пізнання. 

5. Категорії істини і істинності в праворозумінні. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 
1. Як співвідносяться догматизм та релятивізм в контексті дослідження 

гносеологічних основ праворозуміння? 
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2. Як співвідносяться істина і цінність у трактуванні права? 

3. Як ви розумієте поняття «юридична практика»? 

4. Чи погоджуєтесь Ви із тим, що юридична практика виступає критерієм 

правової істини? 

5. Як Ви розумієте таке твердження А.А. Козловського: “Пізнання є самою 

суттю права, найглибшою його характеристикою”? 

6. Чи погоджуєтесь Ви із тим, що в межах гносеологічного підходу до 

праворозуміння акцент робиться передусім на з’ясуванні того, що і як 

відображається у праві (правосвідомості, правовій ідеології, 

законодавстві). Обґрунтуйте власну думку. 

7. Чи можна вважати будь-який спосіб осмислення сутності права 

тотожним осягненню тих істотних властивостей права, без яких воно 

існувати не може? 

8. Які специфічні риси правотворчості та її детермнанти? 

 

Практичні завдання: 

1. Проаналізуйте співвідношення понять  “правова гносеологія”, “правова 

епістемологія”. 

2. Проаналізуйте та схематично окресліть співвідношення понять “закон”, 

“правовий закон”, “неправо”. 

3. Проаналізуйте співвідношення понять “природне право” та 

“юснатуралізм”. 

4. Проаналізуйте співвідношення понять “позитивізм”, “юридичний 

позитивізм” і “легізм”.  

5. Проаналізуйте співвідношення понять “істина” і “правова норма”. 

 

 

ТЕМА № 5. Аксіологічні основи праворозуміння 

 

Реферати: 

1. Правова аксіологія як методологія побудови сучасної парадигми 

юриспруденції. 

2. Праворозуміння як духовно-культурний феномен. 

3. Правовий ідеал у основних типах праворозуміння. 

4. Цінності та вселюдські ідеали у різних типах праворозуміння. 

5. Екзистенційні цінності в системі природного права. 

6. Особливості ціннісного підходу в дослідженні типів праворозуміння. 

7. Основні типи сучасних аксіологічних концепцій та їх вплив на 

трактування праворозуміння. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Які загальні характеристики сучасних аксіологічних концепцій?  

2. Які механізми взаємодії понять «цінність» та «оцінка»? 

3. Який зміст, сутнісне наповнення поняття «цінність праворозуміння»?  
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4. Від яких чинників залежить визначення поняття «цінність 

праворозуміння»?  

5.  Яка роль цінності моралі у формуванні структури людської діяльності? 

6.  Які чинники впливають на формування індивідуальних і суспільних 

цінностей?  

7. Який зміст основних правових цінностей? 

8. Як змінюється зміст цінностей в контексті глобалізації та 

євроінтеграції? 

9. Яке місце займає справедливість у системі вищих цінностей?  

10. Як співвідносяться справедливість і правовий ідеал в різних  типах 

праворозуміння? 

 

Практичні завдання: 

1. Вкажіть основні типи визначень правових ідеалів та аргументуйте 

відповідь прикладами з історії філософської думки. 

2. Дайте визначення та проаналізуйте співвідношення таких понять, як 

норма, оцінка, ціннісна орієнтація. 

3. Дайте загальну характеристику вищих цінностей людини. 

4. Окресліть особистісні, екзистенційні цінності в системі природного 

права. 

5. Охарактеризуйте ціннісні основи сучасних концепцій праворозуміння? 

 

 

Тема 6. Антропологічні основи праворозуміння  

 

Реферати: 

1. Концепція множинності сутності людини та її наслідки для 

праворозуміння. 

2. Антропологічні чинники праворозуміння. 

3. Відособлення та  відчуження особистості від суспільства в процесі його 

розвитку як першоджерела праворозуміння. 

4. Людиномірність праворозуміння.  

5. Правовий суб’єкт в основних типах праворозуміння. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Які основні теорії походження людини Вам відомі?  

2. Якими є антропологічні засади права? 

3. Як основні теорії походження людини співвідносяться з теоріями 

походження права? 

4. В чому полягає особливість правового відношення проблеми людини? 

5. В чому полягає роль правосвідомості у правовому житті? 

6. Концепція множинності сутності людини та її наслідки. 

7. Поняття особистості. Структура особистості. 

8. Теорія природного права як підґрунтя філософсько-правового 

розуміння прав людини. 
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9. Юридичний механізм забезпечення прав людини (Конституція, 

нормативні акти, юрисдикційні органи). 

 

Практичні завдання: 

1. Визначте співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особа”, 

“індивідуальність”, “особистість” у праві.  

2. Охарактеризуйте основні елементи, форми і рівні правосвідомості? 

3. Розробіть схему, яка б відображала сучасне уявлення про 

справедливість та його антропологічні елементи. 

4. Обґрунтуйте роль прав людини як моральних критеріїв правопорядку. 

5. Поясніть, як права людини виконують функцію об’єктивації простору 

особистої автономії? 

 

ТЕМА №7. Праксеологічні основи правоохоронної діяльності в умовах 

трансформації українського соціуму  

 

Реферати: 

1. Роль влади в становленні та розвитку праворозуміння. 

2. Взаємозв’язок форми держави та ціннісних основ правової системи. 

3. Конкретно-історичний механізм об’єктивної обумовленості 

праворозуміння та законодавства. 

4. Філософські проблеми праворозуміння, правотворчості взагалі та в 

перехідному, посттоталітарному суспільстві зокрема.  

5. Політизація і ідеологізація праворозуміння як перешкода ефективності 

правотворчості. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 
1. Які існують критерії поділу влад? Як співвідносяться між собою 

державна і політична влада? 

2. Які існують критерії поділу влад? Як співвідносяться між собою 

державна і політична влада? 

3. Як історично розвивалася теорія розподілу влад? 

4. Чи тотожні поняття “легітимація” і “легалізація”?  

5. Як співвідносяться право і закон? Чи завжди закон є правовим явищем?  

6. Які існують різновиди трактування категорії свободи в історії правових 

вчень?  

7. Який зміст ідеї права? Як співвідносяться між собою свобода і право? 

8. Які елементи складають основу правової свободи? 

9. Політизація і ідеологізація права як перешкода ефективності 

правотворчості. 

10. Які головні небезпеки авторитаризму та тоталітаризму для права? 

 

Практичні завдання: 

1. Назвіть основні політико-правові інститути обмеження влади. Розкрийте 

сутність теорії розподілу влад. 
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2. Назвіть основні ознаки права. Проаналізуйте, чи є примус невід’ємним 

атрибутом права.  

3. Розробіть схему, яка б відображала види примусу і конкретизувала 

співвідношення влади та права у основних типах праворозуміння. 

4. Продемонструйте схематично недостатність і обмеженість 

нормативного підходу до визначення права.  

5. Розробіть схему, яка б відображала класифікацію законів (за 

В. Бачиніним). Обґрунтуйте твердження про те, що право – це 

особливий нормативно-ціннісний регулятор суспільних відносин. 

6. Чи має правоохоронець більше прав, ніж інші громадяни нашої 

держави? Яким чином узгоджуються права поліції із правами людини і 

громадянина, відображеними в Конституції України? Обґрунтуйте 

відповідь конкретними прикладами та посиланнями на законодавство. 

7. Як Ви вважаєте, що є головним для працівника правоохоронних органів 

у його професійній діяльності: буква закону чи моральні принципи? 

Проаналізуйте ситуацію, в якій колега по роботі закликає поліцейського 

заради професійної солідарності "обійти" закон. 

8. Яка відмінність між гідністю та професійною честю правоохоронця? 

Біля Вас зібралося товариство, яке критикує роботу працівників поліції. 

Як слід вчинити – втрутитися в дискусію, промовчати чи залишити це 

коло осіб? 

9. Як чинити в тих випадках, в яких працівник поліції вимушений обирати 

між «цивільними» моральним цінностями (наприклад, дружніми чи 

сімейними зв’язками) та професійним обов’язком? Проаналізуйте 

ситуацію відповідного морального конфлікту під час виконання 

службових обов’язків та обґрунтуйте Ваш варіант дії, враховуючи 

цінності юснатуралістського праворозуміння. 

 

ТЕМА №8. Зміст та специфіка юридичної аргументації 

 

Реферати: 

1. Логічні основи теорії доказування в кримінальному процесі. 

2. Співвідношення логічних, психологічних та юридичних аспектів 

аргументації. 

3. Методологічне значення логіки аргументації як критерію доказовості. 

4. Сучасні тенденції розвитку логічної теорії аргументації. 

5. Теорія аргументації в романо-германській та англосаксонській 

правових системах: порівняльний аналіз. 

 

 Завдання для самостійного вивчення: 
1. Познайомтеся з деякими «хрестоматійними» справами за участю 

відомих юристів та проаналізуйте методику побудови їхньої стратегії. 

2. З’ясуйте, які підстави визнаються за критерії доказовості аргументації 

за процесуальним законодавством України. 
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3. Ознайомтеся з додатковою інформацією щодо методологічної 

специфіки юридичної аргументації (зокрема, поданою у монографії 

Щербини О.Ю. «Логіка та юридична аргументація»). 

4. Дізнайтеся про особливості юридичного доказування в юридичній 

практиці США з книги: Walton D. Legal argumentations and evidence / 

D. Walton. – The Pensylvania State Univ. Press, 2002. 

5. Більш широку інформацію про можливості використання засобів 

сучасної логіки в юридичній науці та практиці отримайте з монографії: 

Гвоздік О.І. Логічні числення: принципи побудови та застосування в 

юриспруденції. – К., 2003. 

6. Доберіть ілюстративні матеріали з юридичної практики стосовно 

застосування різних методів побудови аргументації. 

7. Познайомтеся з тактичними схемами побудови захисту, які зазвичай 

використовував Ф.Плєвако. Чи завжди вони відповідали логічним 

критеріям доказовості аргументації? 

 

Практичні завдання: 

1. Дайте логічну характеристику наступній позиції: «Головне в 

юридичній аргументації полягає не у її логічному аналізі, а у знанні 

тих чинників, що впливають на думку суддівської колегії, а, отже, у 

можливості передбачення того, як саме голосуватимуть судді». 

2. Чи можна вважати обгрунтованим висновок, який неможливо 

спростувати? Чому? 

3. Проаналізуйте аргументацію: «Теза Т може обгрунтовано вважатися 

хибною, оскільки вона логічно випливає з аргументів, що виявилися 

невідповідними дійсності». 

4. Поясність, чим відрізняється «доведення» від «підтвердження», а 

також «спростування» від «критики». 

5. У матеріалах судової справи «Вассер проти Шаффер» зазначається, що 

Ліз Шаффер через недбалість у керуванні автомобілем спричинила 

ДТП, вдаривши машину, якою керувала Мері Вассер. Після медичного 

обстеження останньої їй помилково ампутували абсолютно здорову 

ногу (що з’ясувалося пізніше у ході розслідування справи). Мері 

Вассер подала позов до суду на Ліз Шаффер за втрату ноги. Чи має 

бути цей позов задоволений? 

6.  За матеріалами справи «Сакко проти Лейна»: останній недбало 

використовував бензин при розпалюванні вогнища у вітряну погоду, 

що призвело до пожежі, яка знищила кілька сусідських будинків. Чи 

можна вирішити цю справу за аналогією до попередньої? 

7. Перевірте, чи є достатніми наступні аргументи для побудови прямого 

доведення версії D:   

1) підтвердження обставини С є достатньою умовою для доведення версії 

А; 
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2) за розглядуваних умов хоча б одна з версій – В або D – має бути 

істинною (оскільки низка фактичних обставин виключає інші варіанти 

розвитку подій); 

3) у разі ситуації В має підтвердитись обставина С; 

4) версія А виявилася несумісною з наявними перевіреними фактами. 

 

8. У ході аналізу фактичних даних по розглядуваній справі можна 

зробити наступні узагальнення (які фігуруватимуть у ролі базових 

аргументів): 

1) по даній справі є прийнятними (тобто узгоджуваними з наявним 

фактажем) три версії: А, В і С, які не є взаємовиключними; 

2) за умови підтвердження А, версію В також можна буде визнати 

істинною; 

3) версії А і С не можуть бути одночасно істинними, хоча не виключена 

можливість їх одночасної хибності; 

4) у разі хибності С, версію В також можна буде відхилити як хибну. 

Чи можна побудувати на підставі поданих аргументів непряме доведення 

версії С? 

9. Перевірте, чи достатні подані у завданні 8 аргументи для побудови 

непрямого спростування версії А? 

 

ТЕМА №9. Логіко-методологічні засоби об’єктивізації доказових 

процедур  

 

Реферати: 

1. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти доказування в юридичній практиці. 

2. Логічні методи об’єктивізації процесуального доказування. 

3. Проблема об’єктивності юридичної аргументації: зміст та правові 

основи забезпечення. 

4. Методологічні підвалини координації логічних та юридичних 

чинників об’єктивізації доказових процедур. 

5. Застосування техніко-криміналістичних засобів для об’єктивізації 

доказування в кримінальному процесі.  

 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Проаналізуйте основні суб’єктивні чинники, що перешкоджають 

об’єктивності здійснення юридичних аргументацій. 

2. Дізнайтеся про механізми нормативно-правового стримування 

суб’єктивізму в юридичній практиці. 

3. Ознайомтеся з логічними засобами об’єктивізації процесуального 

доказування. 

4. Долучіться до відомостей про принципові засади деонтичної логіки як 

основи раціональності та дієвості об’єктивного права. 

5. Опрацюйте матеріали стосовно методології оцінювання фактичної 

бази доказування (у найбільш стислому вигляді таку інформацію 
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можна знайти у статті: Пастухов П.С. Уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты объективизации доказательств / 

П.С.Пастухов // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. – 2009. – Вып. 3(5). – С. 109-117). 

6. Пригадайте з курсів філософії та логіки зміст та методи виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків між явищами, оскільки ці знання 

стануть у пригоді при оцінці об’єктивності свідчень та доказових 

процедур. 

7. Дізнайтеся про можливості влаштування логічних «пасток» та 

«детекторів брехні» при плануванні допиту. 

8. Поміркуйте над принциповими механізмами складання ефективних 

стратегій опитування свідків; при цьому такі стратегії мають 

ґрунтуватися на логічних «блокаторах лжесвідчень». 

9. Знайдіть та ознайомтеся з матеріалами щодо логіки побудови, оцінки 

та перевірки слідчих версій. 

10. Проаналізуйте методологічне значення логічних правил аргументації 

для оцінки доказової бази. 

11. Опрацюйте методику виявлення латентних суперечностей у системі 

доказів. 

12. Ознайомтеся з найбільш характерними особливостями змагальної 

судової аргументації, висвітленими у книзі: Мельник В.В. Искусство 

доказывания в состязательном уголовном процессе / В.В.Мельник. – 

М., 2000. 

 

Практичні завдання: 

1. Дружина громадянина Р. подала позов до суду щодо зобов’язання 

виплати їй грошової суми, передбаченої договором про страхування 

життя та здоров’я від нещасних випадків на небезпечному 

виробництві, де працював Р., оскільки після отриманої виробничої 

травми Р. потрапив до районної лікарні, де невдовзі помер від 

анафілактичного шоку в результаті неадекватної реакції організму на 

один з медпрепаратів. На час настання смерті Р. підписаний ним 

страховий договір був в силі і передбачав виплату відповідної суми у 

разі отримання виробничої травми, наслідком якої була б втрата 

працездатності чи смерть суб’єкта страхування. Чи має бути 

задоволений цей позов з точки зору об’єктивної логіки причинно-

наслідкових зв’язків? 

2. Наведіть приклад ситуації, коли такі докази, як виявлення у 

підозрюваного знаряддя вбивства, наявність його слідів на місці 

злочину та знайдені у нього при обшуку речі потерпілого не можуть 

вважатися об’єктивно достатніми підставами для прийняття 

обвинувального вердикту стосовно цього підозрюваного. 

3. За показаннями одного з свідків, що проходили у розглядуваній справі, 

винуватцем ДТП був мотоцикліст, що здійснив зіткнення з 

припаркованим автомобілем громадянина М. На підтвердження цього 



26 

 

свідчення було вказано на факт відсутності гальмівного шляху від 

коліс автомобіля. При цьому також були виявлені сліди тосолу (що 

витік з пробитого радіатора) на ділянці довжиною 12 метрів позаду 

автомобіля. Як мають бути оцінені такі свідчення? 

4. Нормативно передбачено, що за умови наявності ознак діяння А у 

ситуації В має бути застосованою санкція С, а у разі відсутності цих 

ознак у згаданій ситуації передбачено санкцію D. З’ясуйте, чи є санкції 

С та D взаємовиключними? 

5. Чи можна обгрунтовано визнати свідчення А неправдивими на 

підставі таких аргументів: 

1) якщо свідчення А вірні, то мають підтвердитись обставини В та С; 

2) В є логічним наслідком ситуації D; 

3) С випливає з Е; 

4) Ситуації D та Е є несумісними? 

6. Чи можна вважати логічно прийнятною наступну систему аргументів: 

1) принаймні одне із свідчень – А або В – має бути визнане 

достовірним (оскільки розглядувана обставина справи не може 

мати інших гіпотетичних пояснень); 

2) обставини В і D є несумісними в плані істинності (не можуть 

одночасно підтверджуватися, але не виключена можливість їх 

одночасної невідповідності дійсному станові речей); 

3) у разі підтвердження А версію С можна буде відхилити як хибну; 

4) аналогічно до п.1, хоча б одне із свідчень – D або Е – є 

достовірним; 

5) за умови спростування версії С свідчення В можна буде визнати 

правдивими; 

6) принаймні одне із свідчень – В або Е – є хибним (оскільки 

припущення про їх синхронну достовірність суперечить 

перевіреним фактам)? 

7. Визначте правомірність застосування норми А у випадку, що 

характеризується наступними рисами:  

1) оскільки відносини у тій сфері, до якої належить розглядуваний 

випадок, регулюються нормами А та В, принаймні одна з них має бути 

застосованою у цьому випадку; 

2) розглядувана дія не може кваліфікуватися одночасно за нормами В і С 

(адже у такому разі мала б місце нормативна колізія); тож 

застосовність хоча б однієї із згаданих норм має бути виключеною; 

3) норма С не може бути застосованою, якщо і тільки якщо матиме місце 

обставина D; 

4) у разі наявності обставини D має застосовуватися норма А. 

8. У підсумку логічного узагальнення наявних даних у розглядуваній 

справі, де вирішується спір, спричинений зіткненням інтересів трьох 

сторін – А, В і С (які є взаємопов’язаними контрактними умовами 

суб’єктами підприємницької діяльності, що оспорюють у суді право на 
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отримання прибутку від цієї діяльності), можна зробити такі попередні 

висновки: 

1) через те, що коло суб’єктів спору обмежене трьома сторонами – А, В і 

С, – рішення суду має бути прийняти на користь принаймні однієї з 

них; 

2) за умовами укладеного між ними чинного контракту, суб’єкти А і В 

мають отримувати рівні частки від прибутку; 

3) якщо рентабельність діяльності С не зростає, то не ростуть також 

прибутки В, оскільки останній, за контрактом, має отримувати 

відсоткову частку від доходу С; 

4) через неоговореність контрактом економічних відносин між А і С, а 

також через конфлікт їхніх інтересів, їхня діяльність не може бути 

взаємовигідною (тобто зростання прибутків одного з них 

спричинятиме спадові рентабельності діяльності іншого; однак при 

цьому не виключається можливість синхронного зниження доходів 

обох цих суб’єктів). 

На користь якої із сторін вирішення цієї справи буде логічно 

обгрунтованим?  

 

6.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю та самостійної 

роботи 

 

1. Основні підходи до визначення предмета філософії праворозуміння. 

2. Філософські погляди мислителів від давнини до сучасності щодо 

сутності праворозуміння. 

3. Методологія праворозуміння. 

4. Правова суперечність згідно діалектичної методології. 

5. Основні підходи до інтерпретації методології праворозуміння. 

6. Рівні методології пізнання праворозуміння. 

7. Онтологічні основи праворозуміння. 

8. Природне право.  

9. Концепції природного права. 

10. Зміст і сутність сучасних концепцій праворозуміння. 

11.  Концепція всезагального блага в системі природного права. 

12. Суще та належне в моралі та праві. 

13. Інтегральне праворозуміння. 

14. Поняття типу праворозуміння. 

15. Істина як мета правореалізаційної діяльності. 

16. Право і закон: спільне і відмінності. 

17. Поняття правового суспільства. 

18. Методологія та інструментарій сучасної парадигми юриспруденції. 

19. Право як загальна міра свободи індивідів. 

20. Право як рівний і справедливий масштаб свободи. 

21. Сучасні теорії справедливості. 

22. Основні етапи розвитку юридичного позитивізму. 
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23. Некласичні концепції природного права.  

24. Герменевтика як методологія праворозуміння. 

25. Парадигма. 

26. Правовий ідеал. 

27. Правова цінність. 

28. Моральна критика права і держави. 

29. Юридичний позитивізм як теоретична засада легізму 

30. Легізм як тип праворозуміння 

31. Вітальність людини 

32. Соціальність людини 

33. Антропологічні основи права 

34. Антропологічні підстави правової теорії 

35. Невідчужувані природні права людини 

36. Лібертарний підхід до праворозуміння. 

37. Антропологічні основи праворозуміння 

38. Юснатуралізм 

39. Антроподіцея 

40. Девіантна поведінка 

41. Дезадаптивність 

42. Аксіологічні проблеми вдосконалення праворозуміння. 

43. Загальнолюдські цінності 

44. Епістемологічні основи праворозуміння. 

45. Розуміння істини  

46. Епістемологічні проблеми з позицій комунікативізму 

47. Епістемологічні проблеми з позицій герменевтики 

48. Форми правового пізнання 

49. Суспільство як система, що самоорганізується 

50. Суспільні цінності та ідеали. 

51. Ідея правової держави і реальність. 

52. Рушійна сила розвитку суспільства 

53. Марксистська теорія історичного процесу 

54. Суспільно-економічні формації 

55. Цивілізаційний підхід до аналізу суспільства 

56. Типи цивілізації 

57. Основні методи влади 

58. Принципи і види легітимації 

59. Громадянське суспільство як суб’єкт творення правової держави 

60. Філософські проблеми в контексті глобалізації та євроінтеграції. 

61. Юридична аргументація. 

62. Логічне доведення та процесуальне доказування. 

63. Структура аргументації. 

64. Види аргументації. 

65. Принципи побудови аргументації. 

66. Логічні правила аргументації. 

67. Логічні критерії доказовості. 
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68. Несуперечливість та достатність доказів. 

69.  Об’єктивні та суб’єктивні аспекти доказування. 

70. Логічна оцінка доказових процедур.  

 
 

7. Індивідуальні завдання  

Відповідно до навчального плану з навчальної дисципліни «Філософія 

праворозуміння та логіка юридичної аргументації» курсові та дипломні роботи 

не передбачено. 

 

8. Методи навчання та контролю 

Під час освітнього процесу використовуються такі методи навчання: 

словесні, наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове 

опитування, практична перевірка, тестовий контроль тощо. 

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформування його і мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної рейтингової шкали. 

 

10. Форми поточного та підсумкового контролю 

Методи контролю - усне та письмове опитування, практична перевірка 

виконаних завдань, тестовий та рейтинговий контролі. Контроль успішності 

здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на 

поточний і підсумковий контроль. 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і 

навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи і форми 

контролю: 1) метод усного контролю: 2) метод письмового контролю; 3) метод 

тестового контролю; 4) метод програмованого контролю.  

Поточний контроль успішності курсантів (студентів) – це систематична 

перевірка знань здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях 

відповідно до розкладу та відповідно до силабусу. Поточний контроль 

здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно до конкретних 

цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 

вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота 

курсанта (студента) щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння 

навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, 

дослідницької роботи та ін. 

Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень курсантів 

(студентів) з метою оцінки якості освоєння ними програми навчальної 

дисципліни, що проводиться в період проміжної атестації у формі іспиту. 

Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння навчальної дисципліни в 
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цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту навчального 

матеріалу, логіку його засвоєння тощо. 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій  

Обладнання, програмне забезпечення, яке використовується під час 

занять: інтерактивні засоби, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, 

інтерактивна дошка. Програмне забезпечення, за допомогою якого 

проводяться дистанційні навчання з дисципліни: Zoom, Viber, Telegram, 

Moodle, електронна пошта.  

 

12. Перелік контрольних питань за темами 

 

Тема 1. Філософія праворозуміння як світоглядно-методологічний 

рівень осмислення права 

1. Основні ідеї і принципи сучасного європейського праворозуміння.  

2. Основні ідеї і принципи сучасного українського праворозуміння. 

3. Основні ідеї і принципи праворозуміння античності. 

4. Основні ідеї і принципи праворозуміння епохи Відродження. 

5. Основні ідеї і принципи праворозуміння Нового часу. 

6. Основні ідеї і принципи середньовічного праворозуміння. 

7. Основні ідеї російських філософів права ХІХ-ХХ століття. 

8. Основні питання та функції філософії праворозуміння. 

9. Предмет філософії праворозуміння. Значення парадигми новітньої 

науки для розуміння права. 

10. Співвідношення філософії праворозуміння, філософії права, 

загальної теорії права та соціології права. 

11. Структура філософії праворозуміння. Філософсько-правова 

рефлексія.  

12. Сутність та особливості філософського підходу до праворозуміння. 

13. Сучасна дискусія про предмет філософії праворозуміння. 

14. Філософія праворозуміння в системах філософії та юриспруденції. 

15. Філософія праворозуміння в системі гуманітарних наук. 

16. Філософія праворозуміння в Україні: виникнення, світоглядно-

методологічні підстави. 

17. Філософія праворозуміння як галузь знань. 
 

Тема 2. Методологічні основи праворозуміння. Правові доктрини та 

концепції в юриспруденції 

1. Аналітичний правовий позитивізм (І. Бентам, Дж. Остін, Р. Ієрінг, 

Г. Кельзен). 

2. Давньогрецьке праворозуміння: Сократ, Платон, Аристотель. 

3. Діалектика права: діалектичний метод та соціально-правові 

суперечності. 

4. Етико-правові ідеї у філософії І. Канта і сучасність. 
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5. Історична школа і марксизм як форми правового об'єктивізму. 

6. Історична школа права (Ґ. Гуґо, Ф. Савіньї, Ґ. Пухта). 

7. Концепції відродженого природного права ХХ століття. 

8. Критика метафізики у філософії праворозуміння. 

9. Критичне праворозуміння К. Маркса та Ф. Енгельса. 

10. Методологічні основи філософії права Г.В.Ф. Гегеля. 

11. Німецька класична філософія права: загальна характеристика. 

12. Позитивізм та його історичні форми в сучасній філософії 

праворозуміння. 

13. Порівняльний аналіз філософсько-правових поглядів Сократа і 

Платона  

14. Римське й середньовічне праворозуміння. 

15. Сутність сучасних концепцій природно-правового мислення. 

16. Типологія концепцій природного права Нового часу. 

17. Філософсько-правові ідеї західноєвропейського просвітництва ХVIII 

століття: загальна характеристика. 

18. Характерні риси правового позитивізму як способу осмислення 

права. 

19. Характерні риси природно-правового мислення як філософського 

способу осмислення права. 

 

Тема 3. Онтологічні основи праворозуміння. 

1. Ґ. В. Ф. Геґель: діалектичний розвиток права. 

2. Деонтологічна концепція природного права І. Канта. 

3. Екзистенціальний напрям у природно-правовому мисленні. 

4. Зміст і структура правової реальності. 

5. Інтерсуб’єктивність як спосіб обґрунтування права. 

6. Основні проблеми інтерсуб’єктивного напрямку в філософії права. 

7. Особливості використання категорій діалектики щодо аналізу 

структури та елементів у праві. 

8. Правова онтологія: онтологічна природа права та правова реальність. 

9. Правосвідомість як проблема філософії праворозуміння. 

10. Природне право як ідея та ідеал права. 

11. Співвідношення екзистенційного і феноменологічного аналізу 

правових явищ. 

12. Способи обґрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм. 

13. Теорія природного права Дж. Локка. 

 

Тема 4. Епістемологічні основи праворозуміння. 

1. Герменевтика та тлумачення законів. 

2. Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві. Правова практика як 

критерій правової істини. 

3. Правова епістемологія: категорія істини як центральна категорія 

правової епістемології. 

4. Розуміння та моделювання права. 
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5. Синергетична інтерпретація правових процесів. 

6. Співвідношення права і політики, "букви та духу" закону. Правова 

ідеологія та психологія. 

7. Структуралістський та комунікативістський підходи до правової 

гносеології. 

8. Сутність та основні напрямки системного аналізу у філософії права. 

9. Сутність та явище в праві, їх взаємовідносини.  

10. Філософське осмислення та наукове пізнання права: відмінність 

предмету і методу. 

 

Тема 5. Аксіологічні основи праворозуміння. 

1. Основні ідеї, принципи, структура правової аксіології. 

2. Основні теорії співвідношення права і моралі. 

3. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей. 

4. Свобода та відповідальність як цінності. Право як форма свободи. 

5. Справедливість як одна з основних правових цінностей. 

6. Теорія справедливості Аристотеля. 

7. Теорія справедливості Дж. Роулза. 

8. Філософський зміст і обґрунтування прав людини. Моральні аспекти 

захисту прав людини. 

9. Цивілізаційне і специфічно-культурне у правосвідомості. 

10. Цінності у праві та право як цінність. 

11. Цінності у праві та право як цінність. 

 

Тема 6. Антропологічні основи праворозуміння. 

1. Антропологічні підстави сучасних правових теорій. 

2. Громадянське суспільство: історико-філософський екскурс. 

3. Національна ідея, її особливості та значення для формування права.  

4. Особливості філософсько-правового аналізу історичного процесу. 

Класична та нелінійна парадигма. 

5. Перспективи розвитку людської цивілізації і права. 

6. Права людини як моральні критерії правопорядку. 

7. Правова антропологія: антропологічні основи розуміння та 

осмислення права. 

8. Правова культура: сутність та структура. 

9. Суспільний та правовий прогрес, їх основні критерії. 

10. Три покоління прав: невідчужувані права людини, соціально-

групові, державно-національні.  

11. Універсально-культурне і специфічно-цивілізаційне у 

правосвідомості. 

12. Філософія української національної ідеї та право. 

13. Філософсько-правові інтерпретації природи людини та їх 

відображення в історичних типах праворозуміння. 

14. Філософсько-правові моделі розвитку правових цивілізацій і 

праворозуміння. 
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Тема 7. Праксеологічні основи правової діяльності в умовах 

трансформації українського соціуму. 

1. Адекватність покарання як юридична та морально-етична проблема. 

2. Злочинність як складова суспільних відносин. 

3. Підсвідомі основи злочинної діяльності (З. Фрейд). 

4. Покарання як філософсько-правова, соціальна проблема та її 

осмислення в філософії праворозуміння. 

5. Правомірність як проблема філософії праворозуміння. 

6. Релігійні витоки держави і права. Церква в системі державно-

правових відносин. 

7. Співвідношення права і політики, "букви та духу" закону. Правова 

ідеологія та психологія. 

8. Філософія злочину та покарання та її взаємодія з філософією 

праворозуміння. 

9. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному 

суспільстві. 

10. Філософські проблеми правотворчості і правореалізації у контексті 

глобалізації та євроінтеграції. 

 

Тема 8. Зміст та специфіка юридичної аргументації 

1. Зміст та основні завдання юридичної аргументації. 

2. Логічна будова та види аргументації.  

3. Особливості доказових процедур у процесуальній практиці. 

4. Співвідношення логічних, психологічних та юридичних аспектів 

доказування..  

5. Методологічне значення логіки аргументації як критерію доказовості 

міркувань 

6. Змістовне співвідношення понять «доведення» та «доказування»: 

спільність та відмінність у цілях та засобах здійснення. 

7. Логічні методи побудови доведення та їх практичне значення для 

інтенсифікації доказових процедур.  

8. Формально-функціоналістські та змістовно-аналітичні підходи до 

здійснення аргументації. 

9. Дедуктивний підхід до побудови аргументації. 

10. Індуктивна аргументація. 

11. Аргументація за аналогією.  

12. Конструктивне поєднання логічного дедуктивізму з недедуктивними, 

змістовно-аналітичними, психологічними, риторичними та іншими 

підходами до юридичного доказування. 

13. Логічні принципи побудови аргументації: визначеність, 

несуперечливість та достатність.  

14. Основні алгоритмічні схеми доказової аргументації та їх застосування 

в юридичній науці й практиці.  
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15. Логічні правила аргументації як критеріальні засади побудови 

доказових процедур.  

 

Тема 9. Логіко-методологічні засоби об’єктивізації доказових процедур. 

1. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти доказування.  

2. Нормативні та фактичні рамки обмеження суб’єктивізму у 

юридичних аргументаціях (в процесі науково-теоретичних 

досліджень, досудового розслідування та судового розгляду справ). 

3. Юридичні та логічні чинники об’єктивізації формування доказової 

бази. Методологія їх взаємоузгодження. 

4. Логічні засоби сприяння об’єктивності доказових процедур: логічні 

стратегії «блокування» фальсифікованих свідчень, виявлення 

латентних суперечностей в аргументаціях опонентів та логічно 

необґрунтованих міркувань 

5. Логічні умови раціональності доказування  

6. Критерії визначеності, повноти, несуперечливості та 

обґрунтованості нормативно-правових основ доказування.  

7. Методика виявлення «неявних норм» в матеріальному та 

процесуальному праві.   

8. Логіка оцінювання доказових матеріалів на предмет встановлення 

їх істинності, незалежності, сумісності та достатності. 

9. Логічні основи кваліфікації.  

10. Базові кваліфікаційні стратегії: редукція казусу до норми, пряма 

дедукція казусу з норми та непряме виведення казусу з норми.  

11. Логіка вирішення судових спорів.  

12. Логічні методики доказування власної позиції в суді та критики 

позиції опонуючої сторони. 

 

 

13. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.  

13.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон 

України «Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу 

освіту» формами організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4) контрольні заходи. 

Розподіл балів з яких формується рейтинг компетентності здобувача вищої 

освіти відбувається між поточним контролем (60 балів) та підсумковим 

контролем (40 балів). 

13.2. Рейтинг компетентності здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

Рейтинг компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, 

що забезпечуються кафедрою включає рейтинг компетентності з навчальної 

роботи (аудиторна робота та самостійна робота) та рейтинг компетентності з 
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підсумкового контролю (контрольні заходи). Що відповідає пропорції за 100-

бальною шкалою: максимальний рейтинг з навчальної роботи – 60 балів 

(мінімальна кількість 30 балів), максимальний рейтинг з підсумкового 

контролю – 40 балів. Якщо здобувачів вищої освіти не зміг отримати 

мінімальної кількості балів з навчальної роботи (30 балів) або його загальний 

рейтинг компетентності складає менше 60 балів він вважається таким, що має 

академічну заборгованість. 

Якщо здобувач вищої освіти виявляє бажання займатися науковою 

роботою то йому додатково до підсумкового рейтингу компетентності з 

дисципліни можуть бути зараховані бали наукової роботи. У разі зарахування 

додаткових балів за результатами наукової роботи загальний рейтинг 

компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни не може 

перевищувати 100 балів1. 

13.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача вищої освіти 

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається 

з аудиторної роботи (лекційні, семінарські заняття) та самостійної роботи. 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисциплін, що забезпечуються кафедрою здійснюється шляхом встановлення 

відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 0 

до 5. Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті 

вимірювань і обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, 

науково-педагогічний працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та 

існуючими критеріями (табл. 1).  

 

 

Таблиця 1  

Характеристика оцінювання рівня  

компетентності здобувача вищої освіти 

 
Бали Критерій оцінювання компетентності 

0 
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача вищої освіти 
відсутні знання навчального матеріалу або він відмовляється від 
відповіді. 

12 

Мінімальний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має 
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не 
здатен формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та 
тлумачити їхній зміст. Не може використовувати знання при вирішенні 
практичних завдань. 

23 Задовільний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має 

                                                 
1Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість 

балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та 

самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35 

балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності 

курсанта (слухача, студента) 100 балів. 
2Здобувачу вищої освіти слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний 

рейтинг компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
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безсистемні знання, допускає формально-логічні помилки при 
формулюванні понять, класифікаційних критеріїв та їхньому 
тлумаченні. Хаотично і невпевнено викладає матеріал, не здатен 
відділяти головне від другорядного, не може використовувати знання 
при вирішенні практичних завдань. 

3 

Достатній рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має базові 
знання з навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, 
класифікаційні критерії, але допускає інтерпретаційні помилки. Може 
виокремити ознаки явища та їх охарактеризувати (риси, властивості, 
аспекти). Відповідь надається за одним джерелом навчальної 
літератури. При відтворенні знань застосовує репродуктивний тип 
мислення, відсутнє системне викладення навчального матеріалу. Не 
вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності при 
використанні знань для вирішення практичних завдань. 

4 

Добрий рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має ґрунтовні 
знання навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні 
помилки. Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен 
використовувати знання для вирішення практичних завдань. Може 
охарактеризувати склад (зміст) явища (або внутрішню побудову явища) 
та його елементів. Може обґрунтувати призначення явища, яке 
конкретизується у його функціях (напрямках впливу на інші явища). 
Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та 
протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами 
навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та 
наведенням прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний 
тип мислення. 

5 

Відмінний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має 
системні знання глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в 
якому легко орієнтується, володіє категоріально-понятійним апаратом, 
вміє пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, 
висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Може навести 
особливості інтерпретації правових явищ в різних теоріях, загальне та 
відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і в 
міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, 
простору). Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в 
Україні. Відповідь надається на основі знань державних програм, 
концепцій, проектів нормативно-правових актів, а також наукових 
досліджень вітчизняних та закордонних вчених. Даний рівень 
компетентності передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в 
усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. При 
відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення. 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисципліни визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу 

здобувача вищої освіти отриманого на семінарських та практичних заняттях з 

урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом 

опанування навчальної дисципліни помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) 

з округленням результату до цілого числа. 

                                                                                                                                                                  
3Здобувачу вищої освіти слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний 

рейтинг компетентності і може привести до академічної заборгованості. 



37 

 

Середньоарифметичний бал здобувача вищої освіти визначається шляхом 

додавання усіх балів отриманих на семінарських та практичних заняттях з 

урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом 

опанування навчальної дисципліни поділених на кількість відповідей здобувача 

вищої освіти з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)4. При 

визначені середньоарифметичного балу здобувача вищої освіти необхідною 

умовою його зарахування є те, що відповідні бали мають бути отриманні 

здобувачем вищої освіти не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У 

разі невиконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал 

здобувача вищої освіти менший 2,5, здобувач вищої освіти вважається 

таким, що має академічну заборгованість і не допускається до підсумкового 

контролю.5 

13.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів вищої освіти 

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль з навчальної 

дисципліни “Філософія праворозуміння” передбачений у формі екзамену. 

Екзамен з перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що 

забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами 

підсумкового контролю які пропонуються здобувачу вищої освіти. 

Максимальна кількість балів з підсумкового контролю здобувачів вищої освіти 

становить 40 балів. Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати 

кількість здобувачів вищої освіти у навчальній групі не менше ніж на 5 

одиниць. 

Білети підсумкового контролю мають складатися з теоретичних і 

практичних питань. Білети підсумкового контролю мають відповідати таким 

вимогам: 

– кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., 

проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку 

вміння здобувачів вищої освіти використовувати набуті знання для вирішення 

практично спрямованих завдань; 

– складність білетів має бути приблизно однаковою і дозволяти здобувачу 

вищої освіти за час, відведений для відповіді, глибоко та повно розкрити зміст 

усіх питань; 

– при формулюванні завдань (питань) необхідно використовувати поняття, 

терміни, назви, позначення тощо відповідно до програми навчальної 

дисципліни. 

                                                 
4Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для 

того щоб не мати академічної заборгованості здобувач вищої освіти має відповідати більше ніж на 50% занять 

тобто на 3 парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на 

другому занятті він не підготувався і отримав 0 балів (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті 

здобувач вищої освіти був у добовому наряді отримав Н яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому 

– 4 бали. Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок 

(3+0+4+3+4)÷5=2,8. Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти буде 2,8 × 

12 = 33,6 ≈ 34. 
5З метою спрощення обрахунку рейтингу компетентності з навчальної здобувача вищої освіти 

пропонується провести експеримент з електронним журналом в якому обрахунок повинен проводитись 

автоматично. Тобто науково-педагогічні працівники лише вносять бали до журналу, а рейтинг компетентності з 

навчальної роботи здобувача вищої освіти обраховується автоматично за визначеною формулою. 
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Кількість питань в білеті підсумкового контролю з навчальних дисциплін 

визначається кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни6. 

Оцінювання компетентності здобувача вищої освіти під час підсумкового 

контролю здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за 

кожне питання. Виставляючи рівень компетентності, науково-педагогічний 

працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими 

критеріями(табл. 1). 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача вищої освіти 

визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача 

вищої освіти отриманого за кожне питання білету підсумкового контролю 

помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату до цілого 

числа. 

Середньоарифметичний бал здобувача вищої освіти підсумкового 

контролю визначається шляхом додавання усіх балів отриманих за кожне 

питання білету підсумкового контролю поділених на кількість питань білету з 

округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)7. 

 

13.2.3. Рейтинг наукової роботи здобувача вищої освіти 

За результатами семестрової наукової роботи здобувача вищої освіти його рейтинг 

компетентності з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності 

такої роботи. 

Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів вищої освіти нараховуються з 

урахуванням рівнів результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові 

бали визначаються згідно з таблицею (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень  

здобувача вищої освіти 

Результати творчої роботи здобувача вищої освіти 

Рівень 

результативності та 

додаткові бали 

Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, 

призове місце на конкурсі наукових робіт здобувачів вищої 

освіти факультету (інституту), приз за експонат на виставці 

курсантських (студентських) робіт, доповідь на 

факультетській (інститутській) науковій конференції та ін. 

І рівень, 

факультетський 

(інститутський) – 5 

балів 

Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття ІІ рівень,  академічний 

                                                 
6Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на 

самостійну роботу. 
7Наприклад, здобувач вищої освіти відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання 

отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно йогозагальний рейтинг з 

підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, 

здобувач вищої освіти відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 

4 бали, за трете 5 балів. Відповідно йог озагальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами 

складанняекзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32. Або ще приклад, здобувач вищої освіти відповідаючи на білет 

підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з 

підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((4+5)÷2)×8 = 36. 
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Результати творчої роботи здобувача вищої освіти 

Рівень 

результативності та 

додаткові бали 

до розгляду заявки на патент та ін. – 10 балів  

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, 

МВС декілька досягнень ІІ рівня, участь у 

республіканських виставках, національних олімпіадах, 

отримання державного патенту, заявка на закордонне 

патентування. 

III рівень, 

міністерський, 

міжвузівський – 15 

балів 

Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на 

міжнародних конференціях і семінарах, участь 

у міжнародних олімпіадах, конкурсах та виставках, 

отримання закордонного патенту. 

IV рівень, 

міжнародний 

– 20 балів 

 

13.3. Фіксація результатів компетентності здобувача вищої освіти 

Для занесення результатів компетентності здобувача вищої освіти у відомість обліку 

успішності, залікову книжку здобувача вищої освіти використовується таблиця 

співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти та ECTS оцінками (табл. 3). 

 

Розподіл балів для проведення іспиту 

 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

Мах 60% екзамен 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40% 100% 

8 10 10 8 8 8 8 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

 



40 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна  

 

Нормативні акти та першоджерела 

1. Гаєк Ф.А. Конституція свободи. – Львів: Літопис, 2002. – 556 с. 

2. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і 

державознавство. – К.:Юніверс, 2000. – 336 с. /Х1 Г277/ 

3. Дворкін Р. Серйозний погляд на права. – К.: Основи, 2000. – 520 с. 

4. Декларація проти катувань та інших жорстоких нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження чи покарання, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН 09.12.1975 р.  

5. Европейский Кодекс Полицейской этики. Рекомендация 2001, принятая 

Комитетом министров совета Европы. 19 сентября 2001 р.  

6. Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод, 

прийнята Радою Європи (Рим 04.11.1950).  

7. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 

217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. 

8. Закон України “Про національну поліцію” від 02.07.2015 № 580-VIII. - 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379. 

9. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 

р. № 2135-ХІІ зі змінами та доповненнями. 

10. Кант И. Основание метафизики нравов // Лекции по этике. – М.: 

Республика, 2000. – 431 с. 

11. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб.: Изд-во 

Русского Христианского гуманитарного института, 2008. – 790 с. 

12. Кодекс поведінки посадових осіб щодо підтримання правопорядку, 

прийнятий резолюцією 34/ 169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р. 

13. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.  

14. Лист Франц фон. Задачи уголовной политики; Преступление как 

социально-патологическое явление: [сб. работ]:[пер. с нем.] / В.С. Овчинский 

(сост.,предисл.). – М. : ИНФРА-М, 2009. – V, 104 с. 

15. Ллойд Д. Идея права. – М.: Статут, 2006. – 416 с. 

16. Локк Д. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – 265 с. 

17. Новгородцев П. Введение в философию права. Кризис 

современного правосознания. – СПб., 2000. 

18. Плевако Ф.Н. Речи / Ф.Н. Плевако. – М.: Издание М.А.Плевако, 

1912. – Т.1. – 373 с. 

19. Рікер П. Право і справедливість. К.: Дух і літера, 2002. – 218 с.  

20. Ролз Дж. Теорія справедливості. – К.:Основи, 2005. – 536 с. 

21. Спенсер Герберт. Научные основания нравственности. Данные 

науки о нравственности: пер. с англ. изд. 1892 г. / А. Федоров 

(вступ.ст.,примеч.). – Изд. 2-е – М. : URSS, 2008. – XVI, 321с. 

22. Фуллер Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с. 
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23. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – 

СПб, 2000. – 380 с. 

24. Харт Х. Л.А. Понятие права – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 

– 302 с. 

25. Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения 

критической философии права и государства. – М.: Гнозис, 1994. – 313 с. 

26. Юркевич П.Д. Історія філософії права; Філософія права; 

Філософський щоденник: Рукописна спадщина / Валерія Нічик (заг.ред.), 

Роланд Піч (сост.), Микола Лук (сост.). – К. : Редакція журналу "Український 

Світ", 2000. – 756 с. 

 

Підручники 

27. Бандурка О.М. Юридична логіка: підручн. / О.М. Бандурка, 

О.В.Тягло. – Х.: Нац. ун-т внутр. Справ; «Золота миля», 2011. – 224 с. 

28. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К.: 

Видавничий дім “ІН ЮРЕ”, 2006. – 472 с. 

29. Гайдулін О. О. Філософія права. Європейські парадигми 

праворозуміння: Підручник. – К.: Видавничий дім “ІН ЮРЕ”, 2019. – 472 с. 

30. Михалкин Н.В. Логика аргументации в судебной практике: Учебник 

для вузов / Н.В.Михалкин. – СПб.: Питер, 2004. – 336 с. 

31. 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.  

32. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма, 2009. – 848 с. 

33. Габрієлян О.А., Кальной І. І., Цвєтков О. П.. Філософія історії: 

підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 

2010. – 213 с. 

34. Кальной И.И. Философия права: Учебник. – СПб.: Издательство Р. 

Асланова “Юридический Центр Пресс”, 2007. – 259 с. 

35. Основы логики и аргументации: учебник; под ред. И.Б. Мигунова и 

др. – М.: Проспект, 2010. – 620 с. 

36. Філософія права / За ред Дж. Фейнберга. – К. : “Основи”, 2007. – 

1256 с. 

37. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. – М.: Вузовский 

учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с. 

38. Норбер Р. Юридическая антропология. Учебник для вузов. – М.: 

НОРМА, 1999. – 310 с. 

39. Циппеліус Р. Філософія права :  Підручник. – К. : Тандем, 2000. – 

300 с. 

 

Навчальні посібники 

40. Александрова О.С., Горбань О.В., Мартич Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний посібник. – Київ :Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2020. – 126 с. 
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41. Баумейстер А.О. Філософія права: навч. посіб.. – Вінниця: 

О.Власюк, 2007. – 224 с. 

42. Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аргументации: 

учеб. пособие / И. А. Герасимова. – М., 2007. – 312 с. 

43. Грубинко А.В. Історія держави і права зар.країн : навч. посіб. – 

Тернопіль: ББ, 2014 – 215 с.  

44. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: учеб. пособие / 

Д.В.Зайцев. – М., 2007. – 224 с. 

45. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний 

посібник. – К.: ВД “Стилос”: ПЦ “Фоліант”, 2006. – 382 с.  

46. Малахов В.П. Философия права: Учебн. пособие. – 2-е изд. –

Екатеринбург: Деловая книга, 2007. – 360 с. 

47. Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций.-3-е изд., – 

Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2006. – 262 с.  

48. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни 

"Філософія права" [Текст] / [уклад.: М.В. Костицький, В.М. Кравець, Б.Ф. Чміль 

та ін.]. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 48 с.  

49. Павленко Ю.О. Антропологічні виміри ідеології: автореф. дис. ... 

канд. філос. наук : 09.00.04 / Павленко Юрій Олексійович; Нац. пед. ун-т ім. 

М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 19 с. 

50. Павлишин О.В. Оптимізація правозастосовчої діяльності: 

теоретико-правові та логіко-філософські засади: Навчальний посібник. – К.: 

Київський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 123 с. 

51. Рабінович П. М., Добрянський С. П., Гудима Д. А., Грищук О. В., 

Дудаш Т. І. Філософія права: проблеми та підходи: Навч. посіб. для студ. спец. 

"Правознавство" / П.М. Рабінович (заг.ред.). – Л., 2005. – 290с. 

52. Торгашев Г.А. Философия права. Курс лекций. - М. : Проспект, 

2016. - 192 с. 

53. Философия права: конспект лекций. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Эксмо, 2009. – 112 с. 

54. Філософія права: Навч. посіб. / О.О.Бандура, С.А.Бублик, 

М.Л.Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В.Костицького та Б.Ф.Чміля. – К.: 

Юрінком Інтер, 2000. – 336 с. 

55. Філософія права: Навч. посіб. / О.Г.Данільян, Л.Д.Байрачна, 

С.І.Максимов та ін.; за заг. ред. О.Г.Данільяна. – Х.: Прапор, 2006. – 272 с. 

56. Філософія права: Навч.-метод. посіб. / О.О.Бандура, В.М.Вовк, 

М.В.Костицький, Ю.С.Симон та ін.; За ред. акад. М.В.Костицького. – К.: 

КНУВС, 2007. – 160 с.  

57. Філософія прав людини / За редакції Ш. Госепата та Г. Ломана; 

Пер. з нім. О. Юдіна. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 320 с. 

 

Додаткова  
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Монографії 

58. Агацци Э. Научная объективность и ее контексты. Пер. с англ. 

Лахути Д.Г. /  Под редакцией и с предисловием Лекторского В.А. М.: Прогресс-

Традиция, 2017. - 688 с. 

59. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: 

НОРМА, 2002. – 608 с. 

60. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт 

комплексного исследования. М.: Статут, 1999. – 712 с. 

61. Бандура О.О. Єдність цінностей та істини у праві. – К.: Вид-во Нац. 

акад. внутр. справ України, 2000. – 200 с. 

62. Бандура О.О. Правознавство у системі наукового знання: 

Аксіологічно-гносеологічний підхід (Текст): монографія для науковців, виклад., 

аспірант., адюнкт., магістрант., студ. і курсант. юрид. навч. закл. та факульт. - 

К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 272 с. 

63. Бачинин В.А. Морально-правовая философия. – Х., 2000. – 206 с. 

64. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Х.: Фолио, 1999. 

– 402 с. 

65. Важнейшие концепции теории аргументации / пер. с англ. 

В.Ю.Голубева и др.; науч. ред. А.И. Мигунов. – СПб., 2006. – 296 с. 

66. Вригт Г.-Х. фон. Логико-философские исследования: Избр. тр. – М.: 

Прогресс, 1986. – 608 с.  

67. Вовк В.М. Бівалентність римської правової дійсності: монографія / 

В.М. Вовк. – Полтава: Вид-во "Полтавський літератор", 2011. – 352 с. 

68. Гарник О.В. Філософія права: предметна специфіка, місце та 

значення в системі соціально-гуманітарного знання: Монографія.- 

Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 160с. 

69. Гвоздік О.І. Логічні числення: принципи побудови та застосування 

в юриспруденції / О.І.Гвоздік. – К., 2003. – 300 с. 

70. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. – К.: 

Атіка, 2007. – 432 с. 

71. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні 

аспекти. – К.: Знання, 2005. – 375 с. 

72. Жоль К.К. Философия и социология права. – К.: Юринком Интер, 

2000. – 480 с. 

73. Захарцев С.І. Філософія і теорія права [Текст] : [монографія] / 

Сергій Іванович Захарцев. – Харків : Панов, 2015. – 254 с.  

74. Ивин А.А. Теория аргументации / А.А. Ивин. – М.: Гардприки, 

2000. – 414 с. 

75. Ишмуратов А.Т. Логический анализ практических рассуждений / 

А.Т.Ишмуратов. – К., 1987. – 140 с. 

76. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 

философии права. – М.: Аванта, 2001. – 560 с. 

77. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – 

Чернівці: Рута, 1999. – 295 с. 
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78. Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми 
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560 с.  

79. Кравченко Л.В. Справедливість як вибір. – К.: Молодь, 1998. – 
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