ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Код: ОК4
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: 1.
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к. філос.н., доцент, доцент
кафедри Мельничук Ю.І.
9. Результати навчання: оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; співвідносити сучасну систему
цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними
стандартами; 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; дискутувати зі складних
правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; аналізувати взаємодію
міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі
усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права;
проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем,
враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та
Європейського Союзу.
10. Форми організації занять: лекції; практичні завдання; самостійна робота; практичні завдання,
контрольні заходи.
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія держави і права,
Філософія.
12. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):
Методологія наукових досліджень. Правові системи сучасності. Етичні стандарти правничої
діяльності.
13. Зміст курсу: Філософія права як наука. Історичні типи філософії права. Методологія і принципи
філософії права. Основні типи праворозуміння.
Онтологічні питання філософії права.
Антропологічний та аксіологічний виміри права. Інституційний вимір права. Герменевтика права.
14. Рекомендовані навчальні видання:
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. Київ: НАВС, 2013. 224 с.
2. Гончарова Н. І. Філософія права: комплексні навчально-методичні матеріали. Одеса : ОДУВС,
2018. 77 с.
3. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія і сучасність: навч. посіб. Київ: Стілось; Фоліант, 2017.
382с.
4. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації. Харків: Право, 2016. 336 с.
5. Матвійчук А. В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових
перспектив: монографія / А. В. Матвійчук. Рівне: О. Зень, 2014. 400 с.
6. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / ред. О. Г. Данильян ; Національна
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2009. 208 с.
7. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / ред. О. Г. Данильян ; Національна
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. 208 с.
15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль: іспит в кінці 1 семестру. Поточний контроль (60 балів): тестування,
опитування.
16. Мова викладання: українська.
Завідувач кафедри

к.філос.н., доцент, доцент кафедри Мельничук Ю.І.

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code: ОК4
2. Title: The Philosophy of Law
3. Type: compulsory.
4. Level of higher education: II (master's degree).
5. Year of study, when the discipline is offered: 1.
6. Semester when studying discipline: 1 semester.
7. Number of established ECTS credits: 3.
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: PhD Yu. Melnychuk
9. Learning outcomes: assess the nature and nature of social processes and phenomena, and show
understanding of the boundaries and mechanisms of their legal regulation; to correlate the modern system of
civilizational values with legal values, principles and professional ethical standards; collect, integrated
analysis and generalization of materials from various sources, including scientific and professional
literature, databases, digital, statistical, test and others, and check them for authenticity using modern
research methods; discuss complex legal problems, propose and justify options for their solution; to analyze
the interaction of international law and international legal systems with the legal system of Ukraine on the
basis of awareness of the basic modern legal doctrines, values and principles of law; to conduct a
comparative legal analysis of individual legal institutions of different legal systems, taking into account the
relationship of the legal system of Ukraine with the legal systems of the Council of Europe and the European
Union.
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.
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Research
Methodology. Legal systems of today. Ethical standards of legal activity.
12. Contents of the course: Philosophy of law as a science. Historical types of philosophy of law.
Methodology and principles of philosophy of law. The main types of legal understanding. Ontological issues
of philosophy of law. Anthropological and axiological dimensions of law. Institutional dimension of law.
Hermeneutics of law.
13. Recommended editions:
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. Київ: НАВС, 2013. 224 с.
2. Гончарова Н. І. Філософія права: комплексні навчально-методичні матеріали. Одеса : ОДУВС,
2018. 77 с.
3. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія і сучасність: навч. посіб. Київ: Стілось; Фоліант, 2017. 382
с.
4. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації. Харків: Право, 2016. 336 с.
5. Матвійчук А. В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових
перспектив: монографія / А. В. Матвійчук. Рівне: О. Зень, 2014. 400 с.
6. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / ред. О. Г. Данильян ; Національна
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2009. 208 с.
7. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / ред. О. Г. Данильян ; Національна
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. 208 с.
14. Planned types of educational activities and teaching methods:
Lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 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. Form and evaluation criteria:
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: exam at the end of the 1st semester. Current
control (60 points): testing, survey.
16. Language of teaching: Ukrainian.
Head of the department,
Ph.D., Melnichuk Yu.I.

