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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни – предметом вивчення 

навчальної дисципліни є світоглядно-методологічний зміст сутності права, 

особливості його розуміння як універсальної цілісності в житті окремої особи і 

суспільства в цілому, співвідношення філософсько-правового осмислення права 

з іншими підходами до його осягнення. 
 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни – засвоїти світоглядно-методологічний 

зміст пізнання права і правовідносин, а також поглибити та конкретизувати 

знання з філософії праворозуміння та юридичних наук щодо умов майбутньої 

професійної правової діяльності. 

 

3. Формат навчальної дисципліни – Очний (offline), Дистанційний (online, 

Moodle, Zооm). 

 

4. Результати навчання  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти  

повинен: 

знати: сутність філософії праворозуміння як інтелектуальний процес 

осмислення методологічного плюралізму права, його специфіку і місце в 

системі правової науки, методів, основних теоретичних конструкцій; основні 

положення 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; 

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. 

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 

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.  

 

5. Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 8 год. 

семінарські заняття / практичні  28/4 год. 

самостійна робота 50 год.  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

Рік 

навчання 

здобувачів 

вищої 

освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2020 1 право 1 нормативний  

 

7. Пререквізити – здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел; працювати у команді та автономно; застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; бути критичним, самокритичним та відповідальним;  

використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

Перелік попередньо прослуханих навчальних дисциплін: теорія держави і 

права, юридична логіка, історія держави і права зарубіжних країн; 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання - наявність 

персонального комп’ютера, навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій, здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

9. Політики курсу спрямована на виконання поставленої мети та завдань. Вона 

ґрунтується на принципах взаємоповаги, доброзичливості, академічній 

доброчесності, відповідальності, комунікації для формування фахових 

компетентностей та духовного збагачення, інтелектуального розвитку, 

формування світоглядно-методологічної парадигми, здійснення філософського 

осмислення актуальних проблем сучасності,  усвідомлення свого місця і ролі у 

суспільстві, визначення ціннісних орієнтирів особистої та соціальної активності 

громадянина, розуміння проблеми людського буття і насамперед питання, хто є 

людина, як їй жити, на що орієнтуватися в нових умовах, як долати різні 

перешкоди до майбутнього.   

Академічна доброчесність. Очікується, що здобувачі  вищої освіти будуть 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки 

її порушення 

Відвідування занять. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 



Очікується, що всі здобувачі вищої освіти відвідають лекції і семінарські 

заняття курсу. Пропуски семінарських занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач зобов’язаний відпрацювати пропущене 

заняття впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття.  



 

10. Схема навчальної дисципліни 
Тема заняття,  

кількість годин, 

 план заняття,  

тези 

Вид 

навчаль-

ного 

заняття 

Необхідне 

облад-

нання 

Ресурси в інтернеті,  

література 

Права та обов’язки 

здобувачів під час 

проведення навчального 

заняття 

Перелік необхідних 

завдань, які мають 

виконати здобувачі на 

занятті 

Бал 

 

(оцінки) 

Примітки 

Т.1. Філософія 

праворозуміння як 

світоглядно-методологічний 

рівень осмислення права 
План: 

1 Світогляд його структурна 

організація, типи та їх сутність 

2.  Предмет і функції 

філософії.  

3. Філософія праворозуміння 

та її особливості як галузі 

знань. 

4. Структура і головне 

завдання філософії 

праворозуміння. 

5. Функції і значення філософії 

праворозуміння. Філософська 

культура правника (1 год.) 

 

Питання до семінарського 

заняття з теми 1:  

1. Специфіка філософського 

осмислення соціально-

культурних феноменів. 

Історико-логічний, 

онтологічний, гносеологічний, 

антропологічний аспекти 

предмета філософії 

праворозуміння. 

2. Філософія праворозуміння в 

 

Лекція 

(1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семінар 

 

 

 

ПК, 

проектор 

https://dn.naiau.kiev.ua/cou

rse/view.php?id=706 

 

https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/filosofia-

30012017/index.html 

Література: 

1. Андреєв Д. В., Вовк 

В. М., Івченко Ю. В, 

Павлишин О. В. 

Філософія права: 

актуальні проблеми та 

сучасні інтерпретації : 

Вид. 2-е, перероб. та 

доп. – К. : НАВС, 2013. 

– 224 с. – Бібліогр. : с. 

224.  

2.Булат Є. А. Правові і 

філософські аспекти 

наукових відкриттів : 

монографія / Є. А. 

Булат, В. І. Дирда. 

Дніпропетровськ : 

Герда, 2015. 161 с. 

3. Вовк В. М. Історія 

філософії: опорний 

конспект / В. М. Вовк, 

Г. М. Петрова, 

В. В. Чернєй. Київ : 

Атіка, 2012. 275 с. 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки здобувачів: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувати вимоги 

Під час лекційного 

заняття 

законспектувати 

основні положення 

теми 1. 

 

До семінарського 

заняття з Т.1 

необхідно: 

1.Опрацювати 

навчальний лекційний 

і медіаматеріал до 

теми 1, представлений 

у мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права», а також 

опрацювати 

навчально-методичні 

матеріали, 

дистанційні курси 

представлені на веб- 

порталі НАВС 

1. Оформити 3-4 

міркування про місце і 

роль філософії та 

філософії 

праворозуміння у 

формуванні світогляду 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (5) 
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системі філософських та 

юридичних наук. 

3. Основні питання і функції 

філософії праворозуміння. 

Тези:  
Світогляд – історично-

конкретна форма 

самосвідомості людини, через 

яку вона сприймає, осмислює 

та оцінює оточуючу дійсність 

як світ свого буття, а також 

сприймає, оцінює, осмислює 

світ, своє відношення до світу 

(основне питання кожного 

світогляду), визначає своє 

місце в ньому, своє 

призначення. Світогляд – це 

синтез знань, переконань, 

почуттів, емоцій, переживань, 

волі (готовності до певних 

дій), цілей, мрій, надій, 

вірувань, ілюзій, сподівань, 

ідеалів тощо, які формуються в 

процесі життєдіяльності 

людини під безпосереднім 

впливом її матеріальних і 

духовних умов життя.  

Філософія як духовно-

практичний феномен освоєння 

людиною світу постає єдністю 

мудрого відношення до життя 

та теоретичного вчення. 

Філософія – особлива форма 

теоретичного знання про світ 

як цілісність, про 

найзагальніші підстави світу 

та можливості їх осягнення 

людським розумом, які 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семінар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези 

 

 

 

3.Філософія права : 

підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. 

Дзьобань, С. І. 

Максимов та ін. ; за ред. 

О. Г. Данильяна. – 

Харків : Право, 2017. – 

208 с.  

4. Данильян О.Г. 

Філософія : підручник / 

О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань. 2-ге вид., 

переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 

432 с. 

5. Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2020. – 126 с. 

  

6.Безкоштовні 

електронні підручники 

онлайн «Гуманітарні 

науки» 

(https://pidru4niki.com/16

58092552093/filosofiya/fi

losofiya_prava).  

7.Перелік основних 

довідників тематичних 

ресурсів з філософії у 

комп’ютерній мережі 

INTERNET 

(http://www.bihun.in.ua/p

освітньої програми. правника. 

2. Проаналізувати 

співвідношення понять 

«світогляд» і 

«філософія» «право, 

«ідеологія»». 

3. Пояснити 

співвідношення права, 

філософії і науки. 

4. Тестування з 

теми. 
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5, 4, 3, 

2, 1 

 

 



відтворюються в найбільш 

загальних поняттях 

(категоріях). Вона спрямована 

на вироблення системи знань, 

що виражають ставлення 

людини до природної та 

соціальної дійсності, і тим 

самим виступають її 

світоглядно-методологічними 

орієнтирами та програмують 

поведінку в суспільстві. 

Філософія є особливою 

формою суспільної свідомості, 

яка, маючи своїм об’єктом 

відношення «людина – світ», 

піднімається, з одного боку, до 

усвідомлення граничних, 

всезагальних основ буття 

людини і світу, а з іншого – 

створює духовні передумови, 

засвоєння яких допомагає 

людині виробити загальну 

мотивацію своєї 

життєдіяльності, піднятися до 

усвідомлення цілей і сенсу 

життя. 

Вивчення філософії 

праворозуміння значною 

мірою сприяє 

фундаменталізації освіти 

майбутніх правників, їхньому 

розвитку як самостійно 

мислячих, політично не 

заангажованих громадян. 

 

За своїм статусом філософія 

праворозуміння являє собою 

комплексну, міждисциплінарну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hillaw/).  

8.Додаткові 

філософські ресурси 

комп’ютерної мережі 

INTERNET 
(https://philosophy.naiau.

kiev.ua/index.php/philoso

phy/main).  

https://mon.gov.ua/ua; 

https://www.naiau.kiev.ua/ 

 

Посилання на науковий 

журнал “Філософські та 

методологічні проблеми 

права” 

(https://philosophy.naiau.

kiev.ua/index.php/philoso

phy/issue/archive).  

http://www.filosof.com.ua

/  

Веб-сайт Інституту 

філософії НАН  України 

ім. Сковороди 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=4qrifdIxtiY&lis

t=PL48Q51pndTVk4Ec0t

OgTFQFVGUIRO8Cq8 

https://www.youtube.com

/watch?v=50xy4jS36H4 

https://www.youtube.com/

watch?v=z74Fa4Hz2Xo 

10.Філософія права (в 

схемах та визначеннях) 

[Текст] : навч.-метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Висновки. 

Питання про предмет 

філософсько-правових 

досліджень на сьогодні 

залишається відкритим. 

Найпопулярнішою є 

версія про те, що 

предметом філософсько-

правового осмислення є 

взаємодія і різність між 

правом і законом. 

Структура філософії 

праворозуміння 

співвідноситься із тими 

функціями, що 

притаманні цій 

дисципліні. Таким 

https://mon.gov.ua/ua
https://www.naiau.kiev.ua/
http://www.philosophy.ru/linx/linx1.html
http://www.philosophy.ru/linx/linx1.html
http://www.philosophy.ru/linx/linx1.html
https://www.youtube.com/watch?v=50xy4jS36H4
https://www.youtube.com/watch?v=50xy4jS36H4
https://www.youtube.com/watch?v=z74Fa4Hz2Xo
https://www.youtube.com/watch?v=z74Fa4Hz2Xo


галузь наукового знання, що 

розвивається на межі філософії 

і юриспруденції, а також інших 

наук, що досліджують  світ 

права в багатоманітті її проявів 

та зв’язків.  

Філософія праворозуміння – 

сукупність актуальних і 

потенційних філософських 

установок щодо сутності 

методологічних проблем права, 

світоглядно-методологічне 

осмислення їх природи. За 

своєю структурою філософія 

праворозуміння близька до 

класичної філософії. 

Філософію праворозуміння як 

самостійну дослідницьку 

дисципліну конституюють її 

основні питання, від 

розв’язання яких залежить 

вирішення всіх інших її 

проблем. Разом із тим, у 

кожного дослідника може бути 

свій підхід до уточнення 

предмета та основного питання 

філософії праворозуміння.  

У центрі уваги філософії 

праворозуміння – 

методологічні проблеми 

аналізу взаємодії філософських 

і правових аспектів 

розмежування закону і права, а 

також дослідження  філософії 

праворозуміння, в якій 

органічно поєднується 

юридичне  і філософське, 

виділяються світоглядно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посіб. / В. М. Торяник, 

П. В. Макушев ; 

Дніпров. гуманітар. ун-

т. - Дніпро ; Херсон : 

Гельветика, 2020. - 151 

с. 

11. Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2020. – 126 с. 

12. Павлишин О.В. 

Оптимізація 

правозастосовчої 

діяльності: теоретико-

правові та логіко-

філософські засади: 

Навчальний посібник. – 

К.: Київський 

національний 

університет внутрішніх 

справ, 2008. – 123 с. 

13. Павлишин О.В. 

Семіотика права 

[Текст]: монографія / за 

заг. наук. ред. акад. М.В. 

Костицького. Київ: Нац. 

акад. внутр. справ, 2019. 

693 с. 

14. Pavlyshyn O. 

Semiotic approach to 

analysis of political and 

legal reality: the 

development of a new 

paradigm. European 

чином можна виділити: 

історію філософсько-

правових вчень, 

методологію права, 

онтологію права, 

філософсько-правову 

антропологію, 

аксіологію та 

епістемологію.   

 



методологічна й правова 

підсистеми, що перебувають у 

русі, розвитку та нерозривному 

зв’язку. 

 Political and Law 

Discourse. 2017. Volume 

4. Issue 6. P. 80-85.  

15. Кравець В.М. 

Розмежування 

природного та 

позитивного права як 

методологічна основа 

порівняльних 

філософсько-правових 

досліджень / Кравець 

В.М. // Іменем Закону. 

Науковий вісник. – 

2011. – № 1(9).– С. 3-8. 

 

Тема 2. Методологічні основи 

праворозуміння. Правові 

доктрини та концепції в 

юриспруденції 

План: 

1. Інтелектуальне середовище 

та інструментарій методології 

пізнання права. 

2. Методологія як система 

принципів і способів 

організації пізнання права та 

юридичної практики. 

3. Методологія філософії 

праворозуміння та основні 

підходи до її розуміння. 

4. Структурна побудова 

методології філософії 

праворозуміння. 

5. Юридико-позитивістський 

тип праворозуміння (теорії 

позитивного права). 

6. Юснатуралістський тип 

 

 

 

 

 

Лекція 

(1 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проектор  
https://dn.naiau.kiev.ua/cou

rse/view.php?id=706 

https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/filosofia-

30012017/index.html 

Література: 

1. Андреєв Д. В., Вовк 

В. М., Івченко Ю. В, 

Павлишин О. В. 

Філософія права: 

актуальні проблеми та 

сучасні інтерпретації : 

Вид. 2-е, перероб. та 

доп. – К. : НАВС, 2013. 

– 224 с. – Бібліогр. : с. 

224.  

2.Вовк В. М. Історія 

філософії: опорний 

конспект / В. М. Вовк, 

Г. М. Петрова, 

В. В. Чернєй. Київ : 

Атіка, 2012. 275 с. 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

Під час лекційних 

занять: 

законспектувати 

основні положення 

лекції Т.2. 

До семінарського 

заняття 2.1 необхідно: 

 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний 

і медіа матеріал до 

теми 2.1, 

представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» а також 

опрацювати н.м. 

матеріали, 

дистанційні курси 

представлені на веб- 

порталі НАВС 
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праворозуміння (теорії 

природного права (1 год.) 

Питання сем.заняття 2.1.: 

 1. Інтелектуальне середовище 

та інструментарій методології 

пізнання права. 

2. Методологія як система 

принципів і способів 

організації пізнання права та 

юридичної практики. 

Питання семінарського 

заняття 2.2:  

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. 

 

Тези: Методологія ФП являє 

собою найбільш загальний 

філософський рівень 

методології права. Вона 

охоплює критичний аналіз 

світоглядно-методологічний 

джерел основних типів 

праворозуміння 

 

Плюралізм теорій, концепцій, 

у сучасному правознавстві 

характеризується 
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Тези 
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Дзьобань. 2-ге вид., 

переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 

432 с. 

6.Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2020. – 126 с. 

7.Безкоштовні 

електронні підручники 

онлайн «Гуманітарні 

науки» 

(https://pidru4niki.com/16

58092552093/filosofiya/fi

losofiya_prava).  

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувати вимоги 

освітньої програми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охарактеризувати 

основні типи право 

розуміння . 

3. Проаналізувати зміст 

методології 

юриспруденції та 

філософії 

праворозуміння 

4. Тестування з теми. 

 

 

До семінарського 

заняття 2.2 необхідно: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

2, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2. Сформулювати 3-4 

тези щодо порівняльної 

характеристики 

конкуруючих типів 

праворозуміння. 

3. Визначити 

філософські джерела 

природноправового 

мислення. 

4. Тестування з теми. 
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різноманітністю підходів до 

визначення права, серед яких 

істотно виділяються: 

позитивістський та природно-

правовий. Кожен зазначений 

підхід абсолютизує певний 

аспект прояву права, зокрема, 

техніко-юридичний та 

духовно-моральний. При 

цьому право як складне 

соціальне явище зумовлює 

необхідність застосування при 

його дослідженні 

багатоаспектного підходу, 

сутність якого полягає у 

всебічному дослідженні права 

за допомогою додатковості 

методів та дефініцій. Такий 

аналіз як з точки зору цілей та 

напрямів досліджень, так з 

погляду методів, що мають 

бути застосовані, розширює 

уявлення суб’єкта про право як 

об’єкт наукового пізнання, 

дозволяє формулювати 

багаторівневі дефініції понять, 

які відображають і фіксують 

реально існуючі сторони, 

властивості та ознаки права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Перелік основних 

довідників тематичних 

ресурсів з філософії у 

комп’ютерній мережі 

INTERNET 

(http://www.bihun.in.ua/p

hillaw/).  

9.Додаткові філософські 

ресурси комп’ютерної 

мережі INTERNET 
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kiev.ua/index.php/philoso

phy/main). 

10.Трансформація засад 
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та ін. ; відп. ред. В. В. 
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- 328 с 
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2012 – 648 с. 

https://www.yout

ube.com/watch?v=4qrifdI
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Vk4Ec0tOgTFQFVGUIR

O8Cq8 

https://www.youtube.com
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юриспруденції: Вибрані 
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17. Кравець В.М. 

Розмежування 

природного та 
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18. Максимов С.І. 

Філософія права: 

сучасні інтерпретації: 
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аналітичні огляди, 

переклади (2003-2010) / 
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Право, 2011. – 336 с. 

18. Фундаментальні 

проблеми сучасної 

філософії. Львів: 

Львівська політехніка, 

2019. 596 с. 



 Тема 3. Онтологічні основи 

праворозуміння 

1.Історична еволюція поглядів 

на буття 

2.Онтологічний вимір 

права. Право як особлива 

реальність 

Людська взаємодія як основа 

права   

3.Природне і позитивне право 

як основні структурні 

елементи правової реальності  

4.Форми буття права: ідея 

права, закон, правове життя  

5.Суспільство, культура, 

цивілізація як об’єкти 

філософсько-правового аналізу  

 

Питання до семінарського 

заняття 3.1.:  

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 семінарського 

заняття 3.2.:  

 

1. Природне і позитивне право 

як основні структурні 

елементи правової реальності 
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доп. – К. : НАВС, 2013. 

– 224 с. – Бібліогр. : с. 

224.  

2.Данильян О.Г. 

Філософія : підручник / 

О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань. 2-ге вид., 

переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 

432 с. 
3.Філософія права : 

підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. 

Дзьобань, С. І. 

Максимов та ін. ; за ред. 

О. Г. Данильяна. – 

Харків : Право, 2017. – 

208 с.  

4. Данильян О.Г. 

Філософія : підручник / 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 
виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

Під час лекційного та 

семінарського заняття 

теми 3: 

До семінарського 

заняття 3.1 необхідно: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

3, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2. Виділити спільне і 

відмінне у історичній 

еволюції осмислення 

буття. 

3. Розтлумачити 

особливості підходів 

щодо трактування 

правової реальності, а 

також форм буття 

права, згідно вчення 

Максимова С.І. 

4. Тестування з теми. 

 

Під час семінарського 

заняття 3.2: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

3.2, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 
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2. Форми буття 

праворозуміння: ідея права, 

закон, правове життя.  

3. Праворозуміння і концепції 

суспільного блага, рівності, 

відповідальності. 

 

Тези: Правова реальність 

являє собою особливий світ, 

автономну сферу людського 

буття, що має власну логіку і 

закономірності,  

Зміст проблеми правової 

реальності полягає в 

з’ясуванні того, що є право. 

2. Структуру правової 

реальності становить 

співвідношення між 

природним і позитивним 

правом як двома 

протилежними, але тісно 

пов’язаними між собою 

формами праворозуміння. Це 

співвідношення виражається 

за допомогою категорій 

сутності та існування.   

3. Співвідношення буття та 

існування права, сутності 

права та правових явищ є 

співвідношенням правового 

принципу формальної 

рівності і форм його 

здійснення. До цих форм 

належать: ідея права, закон, 

правове життя (дії і 

відносини) та ін.  

4. На сьогодення розрізняють 
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6.Безкоштовні 

електронні підручники 

онлайн «Гуманітарні 

науки» 

(https://pidru4niki.com/16

58092552093/filosofiya/fi

losofiya_prava).  

7.Перелік основних 

довідників тематичних 

ресурсів з філософії у 

комп’ютерній мережі 

INTERNET 

(http://www.bihun.in.ua/p

hillaw/).  

Додаткові філософські 

ресурси комп’ютерної 

мережі INTERNET 

(https://philosophy.naiau.

kiev.ua/index.php/philoso

phy/main). 

https://mon.gov.ua/ua; 

https://www.naiau.kiev.ua 

8. Фундаментальні 

проблеми сучасної 

філософії. Львів: 

2. Оформити 3-4 

міркування про 

специфіку 

онтологічного виміру 

(змісту) права і 

правової  реальності у 

ХХ ст. 

3. Зобразити 

схематично основні 

напрямки філософ. 

Правової онтології та 

особливості її звязку з 

гносеологією та 

епістемологією. 

4. Тестування з теми. 
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принаймні три концепції 

правової реальності, кожна з 

яких має право на існування 

та застосування у належному 

контексті. «Широке» 

тлумачення відносить до 

правової реальності усі 

правові феномени, а також 

більшість похідних від них. 

«Вузьке» тлумачення 

корелює із позитивістською 

традицією і базується на 

розумінні  буття права через 

закон. Інтегративна 

концепція поєднує два 

підходи, формуючи 

багаторівневу систему 

правового буття.  

5. Суспільство являє систему 

різноманітних відносин між 

людьми (економічних, 

політичних, правових, 

моральних, релігійних тощо). 

Основою розвитку 

суспільства та людини є 

створення іншого, на відміну 

від природного, штучного, 

рукотворного світу, яким є 

культура. На певному етапі 

розвитку культури, що 

характеризується 

виникненням товарного 

виробництва, міст, держави, 

права, алфавітної писемності 

суспільство досягає такого 

етапу свого розвитку, який 

позначається терміном 

цивілізація. Цивілізація – це 

Львівська політехніка, 

2019. 596 с. 
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- 328 с 
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2012 – 648 с. 
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підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. 
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О. Г. Данильяна. – 

Харків : Право, 2017. – 
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14.Філософія права (в 

схемах та визначеннях) 

https://www.youtube.com/watch?v=50xy4jS36H4
https://www.youtube.com/watch?v=50xy4jS36H4
https://www.youtube.com/watch?v=z74Fa4Hz2Xo
https://www.youtube.com/watch?v=z74Fa4Hz2Xo
https://www.youtube.com/watch?v=z74Fa4Hz2Xo


конкретно-історичне буття 

культури в певних 

географічних, геологічних, 

гідрографічних, кліматичних 

та етнічних умовах. 

Поняття буття є вихідним для 

філософії: воно має 

найширший, граничний 

ступінь узагальнення і тому 

постає основою світоглядної 

орієнтації. Завдяки цій якості 

воно виконує функцію 

сенсоутворення в людському 

світорозумінні. Аналогічно 

поняття «правове буття» є 

ключовим для праворозуміння. 

 

[Текст] : навч.-метод. 

посіб. / В. М. Торяник, 

П. В. Макушев ; 

Дніпров. гуманітар. ун-

т. - Дніпро ; Херсон : 

Гельветика, 2020. - 151 

с. 

15.Правовий ідеал як 

основа формування 

правових ідеологій в 

основних 

типах праворозуміння [Те

кст] : монографія / 

Грищук О. В., 

Калітинський В. М. - 

Хмельницький : [б. в.], 

2019. - 255, [3] с. 

16. Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2020. – 126 с. 

17. Максимов С.И. 

Правовая реальность: 

опыт философского 

осмысления. – Харьков: 

Право 2002. – 302 с. 

18. Павлишин О. Поняття 

права через призму 

семіотики права. 

Фундаментальні 

проблеми юриспруденції. 

Право: мінливий концепт 

у мінливому світі:. – 

Харків, 2019. – С. 38-39. 



ТЕМА №4. Епістемологічні 

основи праворозуміння 

1.Гносеологія як галузь 

філософського знання: 

проблематика і основні 

концепції 

2. Класична і постнекласична 

парадигма розуміння пізнання. 

3.Загальна характеристика 

правової гносеології. Категорія 

істини як центральна категорія 

правової гносеології. 

4. Правова практика як 

критерій правової істини.  

5. Основні етапи, рівні та 

методи пізнання у праві. 

Пізнавальні процеси у 

правотворчості. 

 

Питання до семінарського 

заняття 4.1:  

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 семінарського 

заняття 4.2.:  

1. Пізнавальні процеси у 

правотворчості та 

правореалізації.  

2. Догматизм та релятивізм в 

Лекція 

(1 год.) 
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ПК, 

проектор 

https://dn.naiau.kiev.ua/cou

rse/view.php?id=706 

https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/filosofia-

30012017/index.html 

1. 1.Андреєв Д. В., Вовк В. 

М., Івченко Ю. В, 

Павлишин О. В. 

Філософія права: 

актуальні проблеми та 

сучасні інтерпретації : 

Вид. 2-е, перероб. та 

доп. – К. : НАВС, 2013. 

– 224 с. – Бібліогр. : с. 

224.  

2.Данильян О.Г. 

Філософія : підручник / 

О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань. 2-ге вид., 

переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 

432с. 

3.Філософія права : 

навч. посібник / За ред. 

О.Г.Данільяна. . Харків : 

Право, 2017. 272 с.  

4. Данильян О.Г. 

Філософія : підручник / 

О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань. 2-ге вид., 

переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 

432 с. 

5.Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 
виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

Під час лекційного 

заняття: 

законспектувати 

основні положення 

лекції Т.4. 

 

Під час семінарського 

заняття 4.1: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

4, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2. Проаналізувати, які 

елементи пізнання є 

визначальними для 

розуміння сутності 

епістемологічного 

виміру права та 

праворозуміння. 

Аргументуйте свою 

позицію 

використовуючи 

основні положення 

класичної і некласичної 

парадигми пізнання 

3. Сформулювати 

відповідь на питання: 

які особливості 

плюралізму істини, як 

ця наукова проблема 

впливає на професійну 
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правовій гносеології. 

Гносеологічна антиномія 

норми права. 

3. Правова практика як 

критерій правової істини.  

 

Тези: Основним питанням 

гносеології є формулювання 

сутності пізнання, 

встановлення, що таке 

пізнання, що штовхає людину 

до пізнання та чи приречена 

людина пізнавати? У 

найзагальнішому розумінні 

пізнання постає процесом 

взаємодії свідомості та 

дійсності, унаслідок якої у 

свідомості формуються 

образи, інтелектуальні моделі 

та конструкції, які дають змогу 

людині поліпшувати свої 

стосунки з дійсністю, робити 

свої дії оптимальнішими або 

ефективнішими, збільшувати 

свої можливості й міру 

свободи. 

 

Правова гносеологія – 

складова філософії 

праворозуміння, яка вивчає 

пізнавальні процеси у 

функціонуванні права як 

засобу самоуправління 

суспільства, регламентації 

його саморозвитку. Вона 

досліджує процес вивчення 

правового аспекту буття 

суспільства як системи, що 

 

Семінар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези 

 

 

 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2020. – 126 с. 

 6.Безкоштовні 

електронні підручники 

онлайн «Гуманітарні 

науки» 

(https://pidru4niki.com/16

58092552093/filosofiya/fi

losofiya_prava).  

7.Перелік основних 

довідників тематичних 

ресурсів з філософії у 

комп’ютерній мережі 

INTERNET 

(http://www.bihun.in.ua/p

hillaw/).  

Додаткові філософські 

ресурси комп’ютерної 

мережі INTERNET 

(https://philosophy.naiau.

kiev.ua/index.php/philoso

phy/main). 

https://mon.gov.ua/ua; 

https://www.naiau.kiev.ua  

8. Фундаментальні 

проблеми сучасної 

філософії. Львів: 

Львівська політехніка, 

2019. 596 с. 

9.Трансформація засад 

філософії за доби 

постмодерну : колект. 

монографія / [В. В. Лях 

та ін. ; відп. ред. В. В. 

Лях] ; НАН України, Ін-

т філософії ім. Г. С. 

діяльність правника, на 

її ефективність. 

4. Тестування з теми. 

 

Під час семінарського 

заняття 4.2: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

4, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

 

2.Проаналізувати: Як 

пов’язані між собою 

правова 

епістемологія, 

правова гносеологія 

та теорія пізнання 

права?  

3.Що таке істина як 

наукова проблема?  

4.Підготувати 

аргументовані 

судження на питання: 

яка позиція в поглядах 

на правове пізнання є 

більш аргументованою 

і практично 

орієнтованою: 

послідовників 

раціоналізму, 

сенсуалізму чи 
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самоорганізується, та людини 

в їхній єдності.  

2.Пізнання починається з 

постановки проблеми. Для її 

розв'язання висувається 

гіпотеза чи версія. Коли 

наукова гіпотеза отримує 

практичне підтвердження, 

вона перетворюється на 

теорію. Слідча версія при 

підтвердженні стає доведеним 

знанням і є підставою для 

судового розгляду справи. 

Пізнання можна розуміти як 

таке, що має два рівні – 

емпіричний і теоретичний. У 

правовому пізнанні 

використовується система 

методів – філософських, 

загальнонаукових і частково 

наукових. 

3.Принцип істини 

притаманний усьому 

процесові правового 

регулювання, починаючи з 

вивчення правової реальності 

й закінчуючи застосуванням 

юридичних норм, а істинність 

є необхідною 

характеристикою правового 

знання. Тому є всі підстави 

для того, щоб вважати 

питання про істину 

необхідним структурним 

елементом методології 

правознавства.  

4.Критерієм істинності знання 

у правовій сфері, як і у будь-

Сковороди. - Київ, 2018. 

- 328 с 

10.Філософія як історія 

філософії: підручник / 

За ред. В.І.Ярошевця. – 

К.: Центр учбов. л-ри, 

2012 – 648 с. 

11. Бандура О.О. 

Правознавство у системі 

наукового знання: 

Аксіологічно-

гносеологічний підхід: 

Монографія. – К.: Київ. 

нац. ун-т внутр.. справ, 

2010. – 272 с. 

12. Бандура О.О. Істина 

як загальнолюдська та 

правова цінність // 

Право України. – 2010. 

– № 2. – С. 88-94 
13.Філософія права : 

підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. 

Дзьобань, С. І. 

Максимов та ін. ; за ред. 

О. Г. Данильяна. – 

Харків : Право, 2017. – 

208 с.  

14. Філософія права (в 

схемах та визначеннях) 

[Текст] : навч.-метод. 

посіб. / В. М. Торяник, 

П. В. Макушев ; 

Дніпров. гуманітар. ун-

т. - Дніпро ; Херсон : 

Гельветика, 2020. - 151 

с. 

інтуїтивізму. 

5. Тестування з теми. 
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2, 1 

 



якій іншій сфері людської 

діяльності, виступає практика, 

оскільки тільки вона дає 

остаточну відповідь на 

запитання про відповідність 

знання дійсному станові речей. 

Критерієм правової істини 

виступає правова практика. 

 

15.Правовий ідеал як 

основа формування 

правових ідеологій в 

основних 

типах праворозуміння [

Текст] : монографія / 

Грищук О. В., 

Калітинський В. М. - 

Хмельницький : [б. в.], 

2019. - 255, [3] с. 

ТЕМА № 5. Аксіологічні 

основи праворозуміння 

План 

1.Категорія цінності та її 

осмислення в історичному 

розвитку філософсько-

правової думки. 

2.Правова аксіологія як 

складова філософії права. 

Особливості ціннісного 

підходу в дослідженні права. 

3.Життя, гідність, власність і 

система загальнолюдських 

цінностей у праві. 

4.Свобода та відповідальність 

як правові цінності. 

5.Рівність, справедливість, 

законність та їх місце в 

системі правових цінностей.  

6.Аксіологічний вимір 

правової науки, юридичної 

практики та правоохоронної 

діяльності. 

Питання до  семінарського 

заняття 5.1:  

1. Загальна характеристика 

правової аксіології. 

Лекція 

(1 год.) 
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ПК, 

проектор 
https://dn.naiau.kiev.ua/cou

rse/view.php?id=706 

 

https://arm.naiau.kiev.ua/b

ooks/filosofia-

30012017/index.html 

 

Література: 

1. 1. Андреєв Д. В., Вовк 

В. М., Івченко Ю. В, 

Павлишин О. В. 

Філософія права: 

актуальні проблеми та 

сучасні інтерпретації : 

Вид. 2-е, перероб. та 

доп. – К. : НАВС, 2013. 

– 224 с. – Бібліогр. : с. 

224.  

2.Данильян О.Г. 

Філософія : підручник / 

О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань. 2-ге вид., 

переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 

432 с. 

3. Головашенко І. О. 

Філософія [Текст] : навч. 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

Під час лекційного 

заняття: 

законспектувати 

основні положення 

лекції. 

 

Під час семінарського 

заняття 5.1: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

5, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2. Поясніть роль права 

у легітимізації та 

презентації 

соціальних цінностей.  

3.Як співвідносяться 

правові цінності і 

соціальні ідеали?  

4. Тестування з теми 
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Особливості ціннісного 

підходу в дослідженні 

праворозуміння.  

2. Свобода як цінність. Ідеали 

та цінності в праворозумінні. 

3. Справедливість як 

визначальна правова цінність. 

 

Питання до  семінарського 

заняття 5.2:  

1. Праворозуміння як духовно-

культурний феномен. 

2. Правовий ідеал у основних 

типах праворозуміння. 

3. Цінності та вселюдські 

ідеали у різних типах 

праворозуміння. 

ТЕЗИ: Вихідним для 

розуміння права як цінності є 

розуміння його як форми 

здійснення свободи, як 

загальної міри свободи 

індивідів. 2.Основною 

правовою цінністю є 

справедливість. Сучасні 

концепції справедливості 

містять у собі образ людини як 

розумної істоти, одночасно 

здатної до самовдосконалення 

і до самообмеження. Тому 

найбільш адекватним 

видається такий принцип 

справедливості, який, через 

відповідні правові та суспільні 

норми та ідеали, сформує 

найкращі умови для 

самореалізації та соціалізації 

особистості, забезпечить 
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посіб. / І. О. 

Головашенко. Вінниця : 

ВНТУ, 2016. 200 с. 

4. Онтологія людини: 

Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В.В. 

Лях та ін. Слов’янськ, 

2004. 230 с. 

5. Петрушенко В. 

Філософія. Вступ до 

курсу. Історія світової 

та української філософії. 

Фундаментальні 

проблеми сучасної 

філософії. Львів: 

Львівська політехніка, 

2019. 596 с. 

6. Приходько В. В. 

Основи теоретичної 

філософії [Текст] : навч. 

посіб. / В. В. Приходько ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. Київ : 

Київський університет, 

2015. 142 с. 

7.Безкоштовні 

електронні підручники 

онлайн «Гуманітарні 

науки» 

(https://pidru4niki.com/16

58092552093/filosofiya/fi

losofiya_prava).  

8.Перелік основних 

довідників тематичних 

ресурсів з філософії у 

комп’ютерній мережі 

INTERNET 

(http://www.bihun.in.ua/p

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувати вимоги 

освітньої програми. 

Під час семінарського 

заняття 5.2: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 5, 

представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2.Проаналізуйте: Як 

співвідносяться між 

собою право і свобода, а 

також свобода і 

рівність?  

 

4. Тестування з теми 
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належну міру співвідношення 

свободи і рівності.  

 

hillaw/).  

9.Додаткові філософські 

ресурси комп’ютерної 

мережі INTERNET 

(https://philosophy.naiau.

kiev.ua/index.php/philoso

phy/main).  

10.Філософія права : 

підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. 

Дзьобань, С. І. 

Максимов та ін. ; за ред. 

О. Г. Данильяна. – 

Харків : Право, 2017. – 

208 с.  
11. Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2020. – 126 с. 

ТЕМА № 6. Антропологічні 

основи праворозуміння 

1. Поняття антропології, 

визначення та систематизація 

її різновидів. Правова 

антропологія. 

2.Образ людини в праві 

3. Антропологічні підстави 

права. 

4. Особистість і право. 

Особистісний вимір права: 

статус, ролі, правосвідомість. 

5. Право і правосвідомість як 

феномен співіснування 

 

 

 

Лекція 

(1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проектор  
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Література: 

1. 1. Андреєв Д. В., Вовк 

В. М., Івченко Ю. В, 

Павлишин О. В. 

Філософія права: 

актуальні проблеми та 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

Під час лекційного 

заняття: 

законспектувати 

основні положення 

лекції Т.6. 

 

 

Під час семінарського 

заняття 6.1: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 
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індивідів. 

6. Філософсько правове 

обґрунтування прав людини. 

 

Питання до семінарського 

заняття 6.1:  

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 семінарського 

заняття 6.2:  

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. 

 

ТЕЗИ: Філософська 

антропологія є частиною 

філософії, яка має спеціальний 

предмет вивчення – людину як 
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ВНТУ, 2016. 200 с. 

4. Петрушенко В. 

Філософія. Вступ до 

курсу. Історія світової та 

української філософії.  

5. Фундаментальні 

проблеми сучасної 

філософії. Львів: 

Львівська політехніка, 

2019. 596 с. 

5. Приходько В. В. 

Основи теоретичної 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2.Аргументуйте

що виступає 

антропологічною 

підставою права?  
3.Як можна 

охарактеризувати образ 

сучасної людини у праві?  
4. Тестування з теми. 

 

 

Під час семінарського 

заняття 6.2: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 

6, представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2. Назвіть і 

охарактеризуйте 

основні покоління прав 

людини.  
3.Яким чином 

узгоджуються 

суперечливі інтереси в 

суспільстві, яку роль 

відіграє у цьому процесі 

право?  

 

4. Тестування з теми 
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особливий різновид сущого в 

єдності його біологічних, 

психофізіологічних, 

соціальних, моральний, 

релігійних і інших 

компонентів, яка синтезує 

наукове і ціннісне бачення 

феномену людини і її 

становища у світі. 

Філософська антропологія 

може слугувати загальною 

методологічною основою наук, 

які досліджують ті чи інші 

аспекти буття людини (у тому 

числі – антропології права).  

Стосовно ж її специфіки, то 

при всій багатоманітності 

поглядів і підходів, можна 

виділити такі характерні 

ознаки: 

1.Філософська антропологія – 

це не сума наукового 

філософського знання про 

людину, а особливий тип 

філософської рефлексії – 

самосвідомість культури у такі 

періоди її розвитку, коли 

біосоціальний індивід стає 

проблемою для самого себе. 

2. Історія філософсько-

антропологічної думки не є 

рівномірно безперервним 

розвитком ідей, понять, 

принципів. Кожна історична 

епоха має свою своєрідну 

антропологію як спосіб 

розуміння людини. 

3. Антропологічне знання 
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6.Безкоштовні 
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онлайн «Гуманітарні 

науки» 

(https://pidru4niki.com/16

58092552093/filosofiya/fi

losofiya_prava).  

7.Перелік основних 

довідників тематичних 

ресурсів з філософії у 

комп’ютерній мережі 

INTERNET 

(http://www.bihun.in.ua/p

hillaw/).  

8.Додаткові філософські 

ресурси комп’ютерної 

мережі INTERNET 

(https://philosophy.naiau.

kiev.ua/index.php/philoso

phy/main).  

9. Андреєв Д. В., Вовк 

В. М., Івченко Ю. В, 

Павлишин О. В. 

Філософія права: 

актуальні проблеми та 

сучасні інтерпретації : 

Вид. 2-е, перероб. та 

доп. – К. : НАВС, 2013. 

– 224 с. – Бібліогр. : с. 

224.  

10. Філософія права : 
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ґрунтується на принципі 

індивідуалізації: філософ – 

антрополог повинен 

«вловлювати» конкретне 

людське «Я», руйнуючи 

попередні (більш абстрактні) 

образи біосоціального індивіда 

та ставлячи на місце ідеї 

людини проблему її 

самовизначення. 
4.Право складається з тих 

норм і правил, якими люди 

керуються в процесі  їхнього 

суспільного життя і які дають 

право на примус у разі їх 

недотримання. Ці правила 

виявляються особливо 

значущими, коли виникають 

суперечності інтересів, право в 

цих випадках відіграє роль 

третьої, незацікавленої 

сторони, до якої апелюють для 

вирішення спорів.  

Антропологічною підставою 

права виступає універсальність 

людини та її природна 
необумовленість, тобто, 

здатність до вільних дій. Разом 

із тим кожна правова система 

презентує свіій специфічний 

варіант узгодження 

суперечності інтересів, а отже 

– свій «образ» людини, її прав, 

свобод і обов’язків.  
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підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. 

Дзьобань, С. І. 

Максимов та ін. ; за ред. 

О. Г. Данильяна. – 

Харків : Право, 2017. – 

208 с.  

11.https://mon.gov.ua/ua; 

12.https://www.naiau.kiev

.ua/ 

 

13.https://www.youtube.c

om/watch?v=4qrifdIxtiY

&list=PL48Q51pndTVk4

Ec0tOgTFQFVGUIRO8C

q8 

14.https://www.youtube.co

m/watch?v=50xy4jS36H4 

15.https://www.youtube.c

om/watch?v=z74Fa4Hz2

Xo 

16.Філософія права (в 

схемах та визначеннях) 

[Текст] : навч.-метод. 

посіб. / В. М. Торяник, 

П. В. Макушев ; 

Дніпров. гуманітар. ун-

т. - Дніпро ; Херсон : 

Гельветика, 2020. - 151 

с. 

17.Правовий ідеал як 

основа формування 

правових ідеологій в 

основних 

типах праворозуміння [

Текст] : монографія / 

Грищук О. В., 
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18. Александрова О.С., 

Горбань О.В., Мартич 

Р.В. Філософія права: 

Навчально-методичний 

посібник. – Київ 

:Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 
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ТЕМА №7. Праксеологічні 

основи правової діяльності в 

умовах трансформації 

українського соціуму 

 

Питання до семінарського 

заняття з теми 7:  

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. 
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переробл. і допов.  

Харків : Право, 2019. 432 

с. 

2. Довгань А. О. 

Філософія [Текст] : лекц. 

курс для аспірантів техн. 

спец. (конспект. виклад) 

/ А. О. Довгань ; Терноп. 

нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. - Тернопіль : 

ТНТУ ім. Івана Пулюя, 

2015 . Ч. 1. 2015. 183 с. 

3. Головашенко І. О. 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

Під час лекційного 

заняття: 

законспектувати 

основні положення 

лекції Т.7 

 

 
До семінарського 

заняття з теми 7 

необхідно: 

1. Опрацювати 

навчальний лекційний і 

медіа матеріал до теми 7, 

представлений у 

мультимедійному 

посібнику «Філософія 

права» 

2.Охарактеризуйте 

генетичний зв’язок між 

владою і управлінням. 

Чи можливе існування 

влади без реалізації 

управлінських функцій, 

а управління без влади?  
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ТЕЗИ: Ідея права являє собою 

фундаментальну ціннісну 

основу сучасної цивілізації. 

Однак для функціонування в 

рамках певної культури право 

зобов’язане бути визнаним і 

виправданим в якості такого, 

що має значення і цінність для 

більшості громадян. На цей 

процес впливають специфічні 

риси національного характеру, 

певні системи узвичаєних 

цінностей (у тому числі – і 

моральні норми та ідеали), а 

також пов’язані з ними 

особливості філософського 

світогляду, зокрема 

правосвідомість – як 

відображення в індивідуальній 

свідомості духу і характеру 

вже діючих у суспільстві 

законів, і як творча ідея, що 

активно, творчо коректує і 

критикує чинні закони і 

інститути.  
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виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

3. Слід здійснити аналіз 

змісту і співвідношення 

понять «влада» та 

«політична влада». 

4. Здійснити аналіз 

змісту проблеми та 

поясніть роль права у 

реалізації владних 

повноважень.  

5. Тестування з теми. 
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https://mon.gov.ua/ua; 

https://www.naiau.kiev.ua/ 

ТЕМА № 8. Зміст та 

специфіка юридичної 

аргументації 

 

1.Змістовне співвідношення 

понять «доведення» та 

«доказування»: спільність та 

відмінність у цілях та засобах 

здійснення. 

2. Логічні методи обґрунтування 

та їх практичне значення при 

побудові доказових процедур.  

3. Методологічна специфіка 

юридичної аргументації. 

Конструктивне поєднання 

логічних та юридичних методів 

доказування. 

 

Питання до семінарського 

заняття 8.1:  

1. Змістовне співвідношення 

понять «доведення» та 

«доказування»: спільність та 

відмінність у цілях та засобах 

здійснення. 
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Література: 

1. Абачиев С.К., 

Делия В.П. Теория и 

практика аргументации. 

(К учебному курсу для 

специалистов по связям 

с общественностью). – 

М., 2004. 

2. Вступ до 

сучасної юридичної 

логіки / Титов В.Д. та 

інш.. – Харків, 2001. 

3. Гвоздік О.І. 

Логічні числення: 

принципи побудови та 

застосування в 

юриспруденції / 

О.І.Гвоздік. – К., 2003. – 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та 

об’єктивне оцінювання 

результатів навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

Під час лекційного 

заняття: 

законспектувати 

основні положення 

лекції Т.8. 

 

 

Під час семінарського 

заняття 8.1: 
 

1.Опрацювати 

навчальний лекційний 

матеріал з теми 8, 

представлений на сайті 

кафедри. 

2. Здійснити 

порівняльний аналіз 

змісту та технології 

побудови логічного 

доведення та 

юридичного 

доказування. 

3. Проаналізувати 

основні логічні методи 

аргументації та 
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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 8.2:  

1. Структура, види та 

технологія побудови 

аргументації. 

2. Критерії доказовості 

аргументації. 

3. Логічна та юридична 

коректність аргументації. 

 

 

ТЕЗИ: У найбільш 

широкому розумінні, 

аргументація – це процес 

обґрунтування (тобто 

наведення доводів або 

аргументів) щодо певного 

положення (твердження, 

гіпотези, концепції) з метою 

переконання в його істинності, 

слушності (або ж навпаки – 

його хибності чи 

неприйнятності). Тож теорія 

аргументації являє собою 

систему способів, правил та 

прийомів побудови 

обґрунтування та критики. 
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Логічна досконалість 

законодавства та 
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та методологічні 

проблеми права. – 2009. 
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аргументации / Логіка 

та багаторівнева 

система освіти: 

Методологія та 

методика викладання: 

Міжнародна наукова 

конференція (11-12 

травня 2006 року): 

Матеріали доповідей та 

виступів. – К., 2006. – С. 

24 – 26. 

7. Зайцев Д.В. 

Теория и практика 

аргументации: учеб. 

пособие / Д.В.Зайцев. – 

М., 2007. – 224 с. 

8. Ивин А.А. 

Теория аргументации / 

А.А. Ивин. – М.: 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обґрунтувати їх 

практичне значення для 

оптимізації доказових 

процедур. 

4. З’ясувати 

методологічну 

специфіку юридичної 

аргументації та 

принципи 

конструктивного 

поєднання логічних і 

юридичних методів 

доказування. 

5. Тестування з теми.    

 

 

 

 

 

 

Під час практичного 

заняття 8.2: 

1.Охарактеризувати 

структуру, види та 

основні методи 

побудови 

аргументації. 

2. Засвоїти логічні 

критерії доказовості 

аргументації. 

3. Проаналізувати 

співвідношення 

підстав логічної та 

юридичної 

коректності доказових 
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   Разом з тим, логічні основи 

згаданої теорії задають лише 

найбільш загальні підвалини, 

використання яких у кожній 

конкретній сфері діяльності 

потребує відповідних уточнень 

та коригувань відповідно до 

специфіки такої діяльності. 

Тому, коли йдеться, зокрема, 

про юридичну аргументацію, 

потрібно, насамперед, 

усвідомлювати ті її змістовні, 

методологічні та цільові 

нюанси, що відрізняють її від 

таких процедур, як, скажімо, 

доведення математичних 

теорем, наукових гіпотез, 

концепцій тощо.  

   З іншого боку, справедливе 

рішення завжди передбачає 

його «безсторонність», 

незалежність від попереднього 

емоційного, ідеологічного, 

психологічного чи іншого 

налаштування учасників його 

прийняття. Тож для 

вироблення й обґрунтування 

такого рішення доцільно 

апелювати до логічних засобів 

об’єктивізації аналітико-

оцінних процедур.  

   Окрім того, інструментарій 

сучасної логіки дозволяє 

сформулювати чітко визначені 

критерії доказовості, що 

ґрунтуються на закономірних 

правилах логічного 

випливання.  
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К., 2006. – С. 193 – 201.  
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2000. – 495 с. 

11. Михалкин Н.В. 

Логика аргументации в 

судебной практике: 

Учебник для вузов / 

Н.В.Михалкин. – СПб.: 

Питер, 2004. – 336 с. 

12. Михеєнко М.М. 

Доказування у 

кримінальному процесі / 

М.М.Михеєнко // 

Юридична 
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1999. – Т.2. – С. 271-272. 

13. Никифоров 

Л.А.Логика и теория 

аргументации. – М., 

2005. 

14. Павлишин О.В. 

Оптимізація 

правозастосовчої 

діяльності: теоретико-

правові та логіко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедур. 

4. Виконати завдання 

практикуму до теми 8, 

подані у методичних 

матеріалах з 

дисципліни 

«Філософія 

праворозуміння та 

логіка юридичної 

аргументації».   

5. Тестування з теми 
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   Таким чином, використання 

логічних засобів при побудові 

доказування є одним з 

основних засобів його 

оптимізації – забезпечення 

досяжності цільових 

орієнтирів цього процесу 

більш простими, 

економічними і, в той же час, 

дієвими й надійними шляхами. 
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ТЕМА № 9. Логіко-

методологічні засоби 

об’єктивізації доказових 

процедур 

 

1. Об’єктивні та суб’єктивні 

аспекти доказування. 

2. Логічні засоби та стратегії 

сприяння об’єктивності 

доказових процедур. 

3. Логічні основи кваліфікації. 

 

Питання до семінарського 

заняття 9.1:  

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 
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проектор  
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Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та 

об’єктивне оцінювання 

результатів навчання; 

- відзначення успіхів у 
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- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

Під час лекційного 

заняття: законспектувати 

основні положення лекції 

Т.9. 

 
Під час семінарського 

заняття 9.1: 

1. З’ясувати змістовні та 

функціональні 

особливості об’єктивних 

і суб’єктивних аспектів 

доказування. 

2. Проаналізувати 

юридичні та логічні 

чинники об’єктивізації 

формування доказової 

бази, а також 

методологічні основи їх 

взаємоузгодження. 

3. Оволодіти логічними 

засобами та стратегіями 

сприяння об’єктивності 

доказових процедур. 
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доказових процедур. 

 

 

Питання до практичного 

заняття 9.2:  

1. Логіка оцінювання 

доказових матеріалів. 

2. Логічні основи кваліфікації.  

3. Логіка вирішення судових 

спорів. 

 

ТЕЗИ: Через те, що 

доказовий процес є істотно 

залежним від численних 

суб’єктивних моментів, 

пов’язаних з прагненням сторін 

до реалізації власних інтересів 

та відповідним схиленням 

суддівської колегії до 

прийняття вигідного їм 

рішення, у цьому процесі 

передбачені також ті 

об’єктивні компоненти, на 

основі яких стає можливим 

належне обмеження рамок 

суб’єктивної свободи при 

виробленні таких рішень. 

Цими компонентами є, з 

одного боку, фактичні 

обставини й докази у справі, 

завдяки яким шукане рішення 

корелює з об’єктивно-

реальною ситуацією; з іншого 

боку, до таких «важелів 

стримування суддівського 

волюнтаризму» відноситься 

нормативність об’єктивного 

(матеріального й 

 

 

 

 

Практич

не 

заняття 
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4. Виконати подані у 

методичних матеріалах 

завдання до 

семінарського заняття. 

5. Тестування з теми. 

 

 

Під час практичного 

заняття 9.2: 
1.Засвоїти та 

опрацювати логічні 

методи оцінювання 

доказових матеріалів. 

2. Ознайомитись з 

логічними основами 

кваліфікаційних 

методик. 

3. Опрацювати 

технологію застосування 

логічних засобів при 

вирішенні судових 

спорів. 

4. Розв’язати задачі, 

запропоновані у 

практикумі з теми 9.  

5. Тестування з теми 
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процесуального) права, вимоги 

якого також покликані у 

певних відношеннях 

об’єктивізувати судовий 

розгляд справи. Однак 

виконуваність згаданих 

функцій доказовими фактами 

та правовими нормами у 

значній мірі залежить від 

їхньої відповідності логічним 

критеріям обґрунтованості, 

визначеності, несуперечливості 

та повноти (достатності), а 

також від логічної коректності 

побудови аргументаційних 

процедур.  
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11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

участь в роботі впродовж семестру / 

екзамен - 60/40 

Система оцінювання знань студентів 

здійснюється у відповідності до  

Положення про порядок організації та 

проведення оцінювання успішності 

здобувачів вищої освіти Національної 

академії внутрішніх справ. 

Методи усного контролю: фронтальне 

та індивідуальне опитування, усні 

заліки (при відпрацюванні 

пропущеного матеріалу). 

Фронтальний контроль: на питання 

викладача при порівняно невеликому 

обсязі матеріалу короткі відповіді 

дають багато здобувачів групи. Ця 

форма контролю дозволяє вдало 

поєднати перевірку з завданнями 

повторення і закріплення пройденого 

матеріалу, викликаючи підвищену 

активність групи. Викладач ставить 

питання перед усією групою, щоб в 

обговоренні цих питань брали участь 

всі студенти.  

Індивідуальний контроль: 

застосовується для ґрунтовного 

знайомства викладача із знаннями, 

уміннями і навичками окремих 

здобувачів, що для відповіді звичайно 

викликаються до усної доповіді із 

питань, які виносились на 

обговорення, хоча не виключається 

відповідь здобувача і з місця.  

Метод самоконтролю – самостійний 

пошук помилок, уміння самостійно 

оцінювати свої знання, визначати 

пріоритетні напрями власного 

навчального процесу,  самоаналіз, 

усвідомлено регулювати власну 

навчальну діяльність, удосконалювати 

її, запобігати помилкам і неточностям. 

Тестова перевірка знань – завдання 

закритої форми із запропонованими 

відповідями.  

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

(не передбачено) 

Семінарські заняття під час проведення семінарів здобувачі 

працюють у такому форматі: 



 
 

 

 

 

 

Семінарські заняття 

- самостійне вивчення за завданням 

викладача окремих питань і тем 

лекційного курсу з наочним оформленням 

матеріалу у вигляді реферату, доповіді або 

повідомлення; 

- участь в розгорнутій бесіді, 

обговоренні рефератів і творчих робіт, 

коментоване читання, вирішення завдань 

(в залежності від мети семінарського 

заняття); 

- самостійне опрацювання 

рекомендованої літератури, ретельне 

конспектування, продумування відповідей 

на додаткові питання. 
Усна відповідь оцінюється – максимально 5 

балів. Самостійна робота (оцінюється 

конспект підготовки до семінарських занять 

та філософський глосарій) – 5 балів. Тестові 

завдання оцінюються в 5 бальній системі. 

Індивідуальна робота – 5 балів. У підсумку 

визначається середній бал успішності 

студента, який множиться на коефіцієнт 

вагомості 12 (5 х 12 = 60 балів). 

Практичні заняття 

 

 

 

 

 

під час проведення практичних занять 

здобувачі працюють у такому форматі: 

- розв’язання задач, запропонованих 

у практикумі, вирішення практичних 

завдань, самостійне вивчення за 

завданням викладача окремих питань і 

тем курсу з наочним оформленням 

матеріалу у вигляді презентації, доповіді 

або повідомлення; 

- участь у рольовій грі, розгорнутій 

бесіді за модельною ситуацією, обговоренні 

презентацій і творчих робіт, коментоване 

читання текстів першоджерел (в 

залежності від мети практичного заняття); 

- засвоєння та опрацювання логічних 

методів оцінювання доказових матеріалів, 

ознайомлення з логічними основами 

кваліфікаційних методик; 

- самостійне опрацювання технології 

застосування логічних засобів, вивчення 

рекомендованої літератури та ретельне 

конспектування першоджерел, 

формулювання та обґрунтування 

відповідей на додаткові питання. 
Усна відповідь оцінюється – максимально 5 

балів. Самостійна робота (оцінюється 

конспект підготовки до семінарських занять 

та філософський глосарій) – 5 балів. Тестові 

завдання оцінюються в 5 бальній системі. 

Індивідуальна робота – 5 балів. У підсумку 

визначається середній бал успішності 

студента, який множиться на коефіцієнт 

вагомості 12 (5 х 12 = 60 балів). 



 
 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

за умови виконання визначеного науково-

педагогічним працівником обсягу, активна 

робота під час семінарських та практичних 

занять, проходження тестового контролю з 

кожної теми. 

 


