
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 1.1.1 
2. Назва: Філософія права  

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук 

Юлія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти: 

• формувати професійну готовності у слухачів курсу до юридичної та науково-

педагогічної діяльності, котра передбачає наступні компетенції: комунікативну, моральну, 

соціокультурну, правову, педагогічну, спеціально-предметну. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Філософія», 

«Теорія держави і права», «Педагогіка», «Логіка», «Цивільне право та процес», «Сімейне 

право», «Кримінальне право та процес» 

12. Зміст курсу: Філософія права як наука. Історичні типи філософії права. Правова 

онтологія. Правова гносеологія. Правова аксіологія. Правова антропологія.  Герменевтика 

права.  Філософські проблеми права і влади в суспільстві. Методика викладання права як 

наука та навчальна дисципліна. Методологія формування мислення у процесі вивчення 

юридичних наук. Інформативно-інституційні основи забезпечення навчального процесу з 

правових дисциплін. Організація процесу правового навчання. Організація самостійної 

пізнавальної діяльності в процесі вивчення юридичних дисциплін. Методичне 

забезпечення контролю й оцінювання знань, умінь і навичок під час вивчення права. 

Освітні технології викладання права. Технології активізації навчання права. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Баумейстер А.О. Філософія права: навч. посіб. Вінниця: О.Власюк, 2007. 224 с.  

2. Вовк В.М. Філософія права: Навчально-методичні матеріали.  Івано-Франківськ: 

Вид-во «Сімик», 2006 – 188 с.  

3. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. К.: ВД 

«Стилос»: ПЦ «Фоліант», 2006. 382 с.  

4. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Філософія права» / 

уклад.: М.В. Костицький, В.М. Кравець, Б.Ф. Чміль та ін. К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 

2010. 48 с.  

5. 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.: ЮрінкомІнтер, 2000. 336 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 56 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 10 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.1.1; 

2. Title: The Philosophy of Law  

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2
nd

 (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk 

Julia Ivanivna, Candidate of Philosophical Sciences (PhD), Associated Professor  
9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• Formation of professional readiness of the students of the course for legal and 

scientific-pedagogical activity, which provides the following competences: communicative, 

moral, socio-cultural, legal, pedagogical, special-subject. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Philosophy, Theory of 

State and Law, Pedagogy, Logic, Civil Law and Process, Family Law, Criminal Law and 

Process. 

12.Course contents: Philosophy of law as a science. Historical types of philosophy of law. 

Legal ontology. Legal gnoseology. Legal axiology. Legal anthropology. Hermeneutics of law. 

Philosophical problems of law and power in the society. Methodology of teaching law as a 

science and educational discipline. Methodology of formation of thinking in the process of 

studying law sciences. Informational and institutional bases for ensuring the educational process 

in legal disciplines. Organization of the process of legal training. Organization of independent 

cognitive activity in the process of studying legal disciplines. Methodical provision of control 

and evaluation of knowledge, skills and abilities during the study of law. Educational 

technologies of teaching law. Technologies for activating law learning. 

13. Recommended educational editions:  
1. Баумейстер А.О. Філософія права: навч. посіб. Вінниця: О.Власюк, 2007. 224 с.  

2. Вовк В.М. Філософія права: Навчально-методичні матеріали.  Івано-

Франківськ: Вид-во «Сімик», 2006 – 188 с.  

3. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. К.: 

ВД «Стилос»: ПЦ «Фоліант», 2006. 382 с.  

4. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Філософія права» / 

уклад.: М.В. Костицький, В.М. Кравець, Б.Ф. Чміль та ін. К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 

2010. 48 с.  

5. 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.: ЮрінкомІнтер, 2000. 336 с.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 18 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 56 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the 10
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


