ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Код: ОК1;
2. Назва: Філософія права;
3. Тип: обов’язковий;
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2;
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3;
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к. філос.н., доц.
9. Результати навчання: Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять,
аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення, використовувати
знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків й консультацій в конкретних
сферах юридичної діяльності, здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності,
здійснювати правове виховання, а також: знати: сутність філософії права як вищого рівня правової
свідомості, її специфіку і місце в системі правової науки, ґенезис філософії права, її об’єкт, предмет,
методологію; основні положення філософсько-правових систем щодо юридичної діяльності; вміти: аналізувати
проблеми сучасного правового життя, 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
категорії не тільки в ретроспективі, але й в аспекті історії України.

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні
заходи;
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія держави і права,
філософія.
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):
Методологія наукових досліджень;
12. Зміст курсу: Філософія права як наука. Історичні типи філософії права. Методи і принципи
філософії права: проблеми та їх вирішення. Правова онтологія. Правова гносеологія. Правова
аксіологія. Правова антропологія. Герменевтика права. Філософські проблеми права і влади в
суспільстві. Екософія права.
13. Рекомендовані навчальні видання:
1. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. К.: Видавничий дім «ІН ЮРЕ», 2006. 472 с.
2. Габрієлян О.А., Кальной І. І., Цвєтков О. П.. Філософія історії: підручник. Київ : Академвидав, 2010. 213
с.
3. Норбер Р. Юридическая антропология. М.: НОРМА, 1999. 310 с.
4. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов
та ін. Харків: Право, 2009. 208 с.
5. Філософія права / За ред Дж. Фейнберга. К. : «Основа», 2007. 256с.

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:
18 год. лекцій, 16 год. практичних, 56 год. самостійної роботи. Разом – 90год.
Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів.
15. Форми та критерії оцінювання:
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль (40 балів): іспит письмовий, або тестовий, або усний в кінці 2 семестру.
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.
16. Мова викладання: українська.
В. о. завідувача кафедри
к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code: ОК1;
2. Title Philosophy of law;
3. Type: obligatory;
4. Higher education level: ІІ (master's degree),
5. Year of study, when the discipline is offered: 1;
6. Semester when the discipline is studied:2;
7. Number of established ECTS credits:3;
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk Y.
9. Results of studies: Have the skills of public speaking, discussions, classes, analyze the conditions and
causes of offenses, identify ways to eliminate them, use knowledge and skills to provide qualified legal opinions
and advice in specific areas of legal activity, conduct research in law enforcement, provide legal education,
and also: to know: the essence of the philosophy of law as the highest level of legal consciousness, its
specificity and place in the system of legal science, the genesis of the philosophy of law, its object, subject,
methodology; basic provisions of philosophical and legal systems regarding legal activity; be able to: analyze
the problems of modern legal life, identify the main trends in the legal system of Ukraine, other states and
international relations, combine methodological capabilities of philosophical and legal approaches to current
issues of legal reality; to analyze the main philosophical and legal categories not only in retrospect, but also in
the aspect of the history of Ukraine.
10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures;
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Research methodology, Theory of state and
law, philosophy.
12. Course contents:
Philosophy of law as a science. Historical types of philosophy of law. Methods and principles of philosophy of
law: problems and their solutions. Legal ontology. Legal epistemology. Legal axiology. Legal anthropology.
Hermeneutics of law. Philosophical problems of law and power in society. Ecosophy of law.
13. Recommended educational editions:
1. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. К.: Видавничий дім «ІН ЮРЕ», 2006. 472 с.
2. Габрієлян О.А., Кальной І. І., Цвєтков О. П.. Філософія історії: підручник. Київ : Академвидав, 2010. 213
с.
3. Норбер Р. Юридическая антропология. М.: НОРМА, 1999. 310 с.
4. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов
та ін. Харків: Право, 2009. 208 с.
5. Філософія права / За ред Дж. Фейнберга. К. : «Основа», 2007. 256с.

14. Planned types of educational activities and teaching methods:
18 hours of lectures, 16 hours of laboratory work, 56 hours. independent work. Total - 90 hours
Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia tools.
15. Форми та критерії оцінювання:
The evaluation is carried out by 100- a point scale. Final control (40 points): written or test credit, or oral at
the end of semester 2.
Current control (60 points): testing, polling.
16. Language of teaching: Ukrainian.
Head of the department,
Ph.D., Melnichuk Yu.I.

