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АНОТАЦІЯ ДО 

ДИСЦИПЛІНИ

Предметом вивчення навчальної дисципліни

є: дослідження методології правових явищ

громадянського суспільства.

Основними завданнями вивчення навчальної

дисципліни є: визначення сутності якісних ознак

і критеріїв філософії права, єдності та

відмінностей права, філософських коренів

правових поглядів; аналіз системо утворюючих

елементів правового буття; розкриття

субстанціональних, універсальних, структурних і

функціональних закономірностей загальних

взаємодій правового буття; пояснення шляхів

пізнання правових цінностей і навчання

науковим методам пізнання права.

Юридичні науки базуються
на філософському знанні,
який обумовлює
загальнонауковий рівень
вчення держави та права.
Всі галузі філософського
знання: онтологія,
гносеологія, антропологія,
аксіологія озброюють
юридичні науки
світоглядними підходами,
методологією, поняттями та
категоріями, необхідними
для осягнення права від ідеї
до реального
функціонування,
прогнозування та розвитку.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Філософія права» є: сформувати

філософсько-правовий світогляд здобувачів в процесі дослідження й вивчення права, його

взаємодії з особистістю, суспільством та державою; розвивати у здобувачів теоретичне

соціально-правове мислення, що дозволяє адекватно розуміти, обґрунтовувати і мотивувати

необхідність правомірної поведінки в професійній діяльності тощо.

За результатами вивчення дисципліни у 

здобувачів повинні бути сформовані такі

компетентності

Загальні: здатність усвідомлення соціальної
значущості своєї майбутньої професії,
шанобливе ставлення до права і закону;
здатність володіння достатнім рівнем
професійної правосвідомості; здатність
сумлінно виконувати професійні обов'язки,
дотримуватися принципів етики юриста;
здатність удосконалювати і розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень.

Спеціальні: здатність дискутувати, відстоювати
і виражати свої думки, обґрунтовувати свої
аргументи на семінарських заняттях і
диспутах; здатність володіти основними
навичками філософсько-правового аналізу;
компетентно використовувати на практиці
набуті вміння і навички в організації
дослідницьких робіт, в управлінні колективом
тощо; здатність застосовувати філософські
принципи і закони, форми і методи пізнання в
юридичній діяльності.

Очікувані результати навчання:

• розуміти основні філософсько-правові
закономірності та філософсько-правові
категорії;

• володіти основними навичками
виявлення і зіставлення найважливіших
філософсько-правових ідеологій;

• розуміти підстави філософсько-
правового осмислення правової
реальності, принципи професійного
мислення сучасного юриста, основи
правової культури;

• розуміти характерні особливості
сучасного етапу розвитку філософії
права.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність філософії права і її роль у суспільстві.

Тема 2. Філософсько-правові погляди Давнього світу та середньовіччя.

Тема 3. Західноєвропейська філософсько-правова думка Відродження та

Нового часу.

Тема 4. Некласична філософія права.

Тема 5. Філософсько-правова думка вітчизняної філософії.

Тема 6. Правова онтологія

Тема 7. Правова гносеологія

Тема 8. Правова антропологія

Тема 9. Правова аксіологія

Тема 10. Методологія філософії права.


