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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни: 

курс спрямовано на вивчення концепцій представників філософської і правової 

думки, поглиблення знання студентів про фундаментальні принципи соціального 

буття, про роль і завдання права у сучасному суспільстві, а також розширення спектру 

їхніх пізнавальних можливостей для філософського і  наукового аналізу політико-

правової дійсності; 

надання знань з проблематики практичної філософії та ознайомлення з її основними 

темами, концептами, проблемами, теоретичними підходами і стратегіями в різних 

традиціях сучасної філософії, а також з актуальними дискусіями навколо входження 

класичних філософських дисциплін в дисциплінарне поле практичної філософії. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 

теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у їхньому 

стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людства; про засади 

критичного осмислення філософських концепцій та про основні варіанти 

розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності; 

про загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини з 

метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх 

фахового використання у різних сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 

інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної філософії, 

ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; оперувати 

основними складовими теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті і 

загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських 

проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати загальні риси онтологічних, 

гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, політичних, 

мовних та історичних явищ. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні проблеми у 

процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та практичної філософії; 

обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зокрема аналізувати 

філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати відповідні тенденції та 

наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого вдосконалення; здійснювати 

різні види дослідницької роботи (анотації, реферати, бібліографії) щодо тематики 

теоретичної та практичної філософії; належним чином представляти результати 

проведених досліджень; здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Практична філософія та  філософія 

права належить до блоку дисциплін вибору факультету та викладається у VII семестрі 

бакалаврату, складається із двох частин. 

Частина Практична філософія: Навчальна дисципліна присвячена опрацюванню 

базових знань з практичної філософії; зокрема про фундаментальні поняття, методологічні 

засади (принципи і методи); і включає наступну проблематику: Суще і належне: статус 

нормативності і об’єктів світу. Проблема свободи: особистісна тотожність. «Критика 

свідомості» і «критика мови». Дисциплінарне коло сучасної практичної філософії. Проект 

реабілітації практичної філософії в Німеччині. Лінії Платон-Св. Августин-Кант і Аристотель-

Т. Аквінський-Гегель в історії філософії: етос versus номос. Аристотель: розсудливість, як 

індикатор слушності практичного розуму. Кантів “примат практичного розуму над 

теоретичним”. Особлива увага приділяється континентальній практичній філософії. 

Частина Філософія права є однією з обов’язкових дисциплін європейської 

університетської освіти й охоплює комплекс проблем, спільних для практичної філософії у 

цілому (етики, соціальної і політичної філософії – зокрема). Питання про умови значущості 



практичних принципів і правил постає тут як питання про умови значущості юридичних 

норм. Природа права, відмінність права від закону, важлива роль юридичних норм для 

спільного буття людей і для самореалізації кожного індивіда в рамках суспільства – все це 

становить предмет філософсько-правових досліджень.  

Для успішного опрацьовування тем курсу необхідно систематично використовувати 

іншомовні матеріали (англомовні), у цьому є певна наукова доцільність, оскільки – метою 

університетської освіти є надання доступу студентам до вивчення спектру першоджерел, 

однак багатьох потрібних перекладів українською мовою досі немає. 

Окрім цього,  у процесі навчання студенти працюють над презентацією результатів 

письмової роботи з топічної юриспруденції: герменевтичний аналіз філософсько-правового 

тексту (за вибором) ) / інтерактивна робота у малій групі. Отже, дослідження філософсько-

правової проблематики є важливим елементом філософської освіти, дозволяючи студентам 

побачити взаємозв’язок філософських дисциплін, комплексність і цілісність філософського 

знання. Не менш важливим для студентів під час вивчення цієї дисципліни є усвідомлення 

єдності теорії і практики, впливу ідей і концепцій на формування практичного життя 

індивіда і суспільства.  

4. Завдання (навчальні цілі) – частина Практична Філософія надає студентам базові знання 

про особливості концептуально-методологічних і теоретичних підходів сучасних філософів з 

позицій континентальної практичної філософії; її основні проблеми, розкрити особливості 

розуміння концептуальних  засад в різних варіантах сучасної світової філософії, враховуючи 

їх пов’язаність між собою, а також з комплексом соціально-гуманітарного і природничо-

наукового знання. 

Частина Філософія права надає студентам базові знання про основні категорії філософсько-

правового дискурсу; методологічні засади (принципи і методи) філософсько-правових 

досліджень; головні та ідеї класичної і сучасної філософії права. Предмет навчальної 

дисципліни включає понятійну базу філософсько-правового дискурсу, методологічні засади 

(принципи і методи) філософсько-правових досліджень та головні концепції та ідеї класичної 

і сучасної філософії права.   

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК 1. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові узагальнення, 

висновки. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 

філософських ідей, учень та напрямків. 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення. 

ФК 9. Здатність застосовувати в професійній діяльності філософські методи і підходи. 

ФК 13. Здатність брати участь у наукових та прикладних дослідженнях у галузі філософії.  

 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) Методи викладання 

і навчання 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
основні категорії 

філософсько-правового 

аналізу дійсності; 

Лекції, семінари,  

самостійна робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

10 



результатів, конспект 

першоджерел, іспит 

1

1.2 
методологічні засади 
(принципи і методи) 
філософсько-правових 
досліджень; 

Лекції, семінари,  

самостійна робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, іспит 

5 

1

1.3 
головні ідеї класичної і 

сучасної філософії права; 

Лекції, семінари,  

самостійна робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, конспект 

першоджерел, іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
філософії права; 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, іспит 

5 

2

2.2 
працювати з філософськими і 
науковими інформативними 
джерелами, тобто їх 
аналізувати і узагальнювати у 
відповідності до наукових 
критеріїв; 

Семінари, 

cамостійна робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, конспект 

першоджерел, іспит 

5 

2

2.3 
здійснювати експертну оцінку 
моральних та правових дій на 
основі критеріїв, 
регламентованих філософією 
права; 

Семінари, 

cамостійна робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, іспит 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної фахової комунікації 
мовою навчання; 

Лекції, семінари Дискусії, філософське 

есе, інтерактивна 

робота у малій групі та 

презентація її 

результатів, іспит 

10 

3

3.2 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних веб-ресурсів, 
читання новітньої наукової 
літератури в підготовці до 
занять та написання 
самостійних робіт; 

Семінари, 

cамостійна робота 

Дискусії, інтерактивна 

робота у малій групі та 

презентація її 

результатів, 

іспит 

5 

3

3.3 
презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи 
у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, 
конспектів; 

Семінари Дискусії, філософське 

есе, інтерактивна 

робота у малій групі та 

презентація її 

результатів, іспит 

10 



2

3.4 
вести полеміку стосовно 
питань щодо сучасної 
філософії права й прав 
людини на основі засвоєного 
категоріально-поняттєвого 
апарату; 

Лекції, семінари Дискусії, інтерактивна 

робота у малій групі та 

презентація її 

результатів, 

іспит 

10 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
виконувати комплексні 
завдання та професійні 
обов’язки дослідника в галузі 
практичної та теоретичної 
філософії; 

Самостійна робота Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, конспект 

першоджерел, 

іспит 

10 

4

4.2 
брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із 

всією повнотою 

відповідальності. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, дискусії, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, іспит 

10 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

основні категорії філософсько-

правового аналізу дійсності; 

практичної філософії  

Лекції, семінари,  

самостійна 

робота 

Контрольна робота, 

усна доповідь, 

доповнення та участь 

в дискусіях на 

семінарах, 

інтерактивна робота у 

малій групі та 

презентація її 

результатів, 

конспекти 

першоджерел, 

експрес-опитування, 

іспит 

 

10 

1

1.2 

методологічні засади (принципи 

і методи) філософсько-правових 

досліджень; досліджень з 

практичної філософії 

 

Лекції, семінари,  

самостійна 

робота 

Контрольна робота, 

усна доповідь, 

доповнення та участь 

в дискусіях на 

семінарах, конспекти 

першоджерел, іспит 

5 

1

1.3 

головні ідеї класичної і сучасної 

філософії права; практичної 

філософії 

Лекції, семінари,  

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

10 



дослідження, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, 

експрес-опитування, 

іспит 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 

філософії права; практичної 

філософії 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, іспит 

5 

2

2.2 

працювати з філософськими і 

науковими інформативними 

джерелами, тобто їх аналізувати 

і узагальнювати у відповідності 

до наукових критеріїв; 

 

Семінари, 

cамостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, текст, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел, іспит 

5 

2

2.3 

здійснювати експертну оцінку 

моральних та правових дій на 

основі критеріїв, 

регламентованих філософією 

права; 

 

Семінари, 

cамостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, текст, 

іспит 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

демонструвати здатність до 

вільної фахової комунікації 

мовою навчання; 

Лекції, семінари Дискусії, есе, 

презентація 

самостійного 

дослідження, експрес-

опитування, іспит 

10 

3

3.2 
використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних веб-ресурсів, 

читання новітньої наукової 

літератури в підготовці до 

занять та написання 

самостійних робіт; 

Семінари, 

cамостійна 

робота 

Дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

3

3.3 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Інтерактивні дискусії, 

есе, презентація 

самостійного 

дослідження 

 

10 

2

3.4 

вести полеміку стосовно питань 

щодо сучасної філософії права й 

прав людини на основі 

засвоєного категоріально-

поняттєвого апарату; 

Лекції, семінари Інтерактивні дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 

   



4

4.1 

виконувати комплексні 

завдання та професійні 

обов’язки дослідника в галузі 

практичної та теоретичної 

філософії; 

Самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, текст, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

10 

4

4.2 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із 

всією повнотою 

відповідальності. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, презентація 

самостійного 

дослідження 

 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 

проблематики. 

  + + + +   + 

  М 
+ 

ПРН 6. Мати обізнаність щодо основних напрямів, 

тенденцій, проблематики сучасної філософії. + + + + + +  + + 
  

 
+ 

 
 
+ 

ПРН 8. Мати обізнаність у головних філософських методах 

і підходах, розуміти етико-практичну значущість 

філософського знання.   
+

+ 
+

+  
+

+ 
  

 

+
+ 

+
+ 

 
+ 

ПРН 15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій 

на засадах діалогу, відкритості й толерантності.  + +   + + + + 
 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПРН 17. Мати навички участі в наукових та прикладних 

дослідженнях у галузі філософії. 
    

+ + 
 

+ + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1-1.3), що складає 25% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.4); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 75% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи (частина Практична філософія): 

1. Усна доповідь, доповнення, експрес-опитування: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.2  – 7/9 балів 

2. Конспекти першоджерел: РН 1.1, 1.3, 2.2, 4.1 – 6/1 балів 

3. Самостійна робота (есе): РН 3.1, 3.3  – 5/20 балів 



Семестрова оцінка за частину Практична філософія складаються із балів, отриманих за 1) 

аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та експрес-опитування), 2) самостійну роботу 

(есе). Всі види робіт за частину мають в підсумку: в максимальному вимірі – 30 балів, а в 

мінімальному вимірі – 18 балів. 

 

Оцінювання семестрової роботи (частина Філософія права): 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2  – 6/8  балів 

2. Конспекти першоджерел: РН 1.1, 1.3, 2.2, 4.1 – 2/4 бали. 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

1) Філософське есе (одне з переліку тем): РН 3.1, 3.3  – 2/3 бали 

2) Інтерактивна робота у малій групі та презентація її результатів:  РН 1.1, 1.3, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 – 4/7 балів 

4. Контрольні роботи: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 - 4/8 балів  

Семестрова оцінка із частини Філософія права  (що дорівнює 50% балів усього курсу) 

складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та 

участь в дискусіях на семінарах), 2) індивідуальну самостійну роботу (філософське есе та 

інтерактивні пари), 3) контрольні роботи.  

 

Отже, всі види робіт за половину семестру з кожної із двох частин мають в підсумку: 

мінімум – 18 балів, максимум – 30 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Разом:  

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2  – 24/40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

       Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 

оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та іспит у письмовій формі 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 



 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота (частина: Практична філософія) 

 

 

Кількість балів за половину семестру 

Min b –18 (балів) Max b – 30 (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування 1 2 2 1 3 3 

Семінар Усна відповідь 1 3 3 5 1 5 

Доповнення 1 2 2 1 1 1 

Конспекти 

першоджерел 

За літературою до семінарів; 

приймаються в разі 

відсутності усної відповіді на 

семінарі 

1 6 6 1 1 1 

Самостійна 

індивідуальна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написати есе на тему: 

«Підвалини сучасної 

практичної філософії» План: 

1. Філософські розробки в 

19 ст. 

2. Філософські розробки 

на початку 20 ст. 

3. Філософія мови. 

Обов’язкова література: 

Фюрст М, Тринкс Ю. 

Філософія. – К.: ДУХ І 

ЛІТЕРА, 2018. – с. 241-318  

1 1 1 4 1 4 

Написати есе на тему: 

«Формування усвідомлення і 

розуміння концепту 

«громадянське суспільство» в 

історії філософії» План: 

1.Античність. 

2.Середні віки і 

Відродження. 

3.Новий час і 

просвітництво. 

4.Трансценденталізм 

І. Канта. 

Обов’язкова література: 

Карась А. Філософія 

громадянського суспільства в 

класичних теоріях і 

некласичних інтерпретаціях: 

Монографія. – Київ; Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2003. – 520 c. 

1 1 1 4 1 4 

Написати есе на тему: 

«Класична політична думка і 

практична філософія І». План: 

1. Античність. 

2. Середньовіччя. 

3. Відродження. 

Обов’язкова література: 

1 1 1 4 1 4 



 

 

 

 

 

 

 

«Класики політичної думки» 

Пер. з нім. – Київ: Тандем, 

2002. – 584 с. – С. 4-117. 

Написати есе на тему: 

«Класична політична думка і 

практична філософія ІІ». 

План: 

1. Емпіризм. 

2. Просвітництво. 

Обов’язкова література: 

«Класики політичної думки» 

Пер. з нім. – Київ: Тандем, 

2002. – 584 с. – С. 214-329. 

1 1 1 4 1 4 

Написати есе на тему: 

«Класична політична думка і 

практична філософія ІІІ». 

План: 

1. Німецький ідеалізм. 

2. Різноманіття ідей 19 ст. 

3. М. Вебер. 

Обов’язкова література: 

«Класики політичної думки» 

Пер. з нім. – Київ: Тандем, 

2002. – 584 с. – С. 329-452. 

1 1 1 4 1 4 

Загальна 

семестрова оцінка 

за частину 

«Практична 

філософія» 

 18 30 

Семестрова робота (частина: Філософія права) Кількість балів за половину семестру 

Min b – 18 (балів) Max b – 30 (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях
 

До тем: 1-6  протягом частини 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

3 2 6 5 2 10 

Конспект 

першоджерела 

Ricoeur Р. The Just / Paul 

Ricoeur, trans. David Pellauer 

Publisher: University Of 

Chicago Press, Year: 2003. 

 (2 статті на вибір протягом 

частини курсу) 

2 1 2 3 1 3 

Індивідуальна 

самостійна робота 

 Філософське есе протягом 

частини курсу: 

Філософія та право: способи 

розуміння взаємозв’язків  

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



Написання й презентація 

результатів письмової роботи 

з топічної юриспруденції: 

герменевтичний аналіз 

філософсько-правового тексту 

(в кожній групі окреме 

обговорення у частині курсу) 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Контрольні роботи із 

частини курсу 

 

Двічі протягом половини 

семестру : після тем: 1-2 і 3-5 

2 2 4 4 2 8 

Загальна 

семестрова оцінка 

за частину 

«Філософія права» 

 

 18 30 

Загальна 

семестрова оцінка 

 з дисципліни 

«Практична 

філософія та 

філософія права» 

 36 60 

Іспит  24 1 24 40 1 40 

 

Критерії оцінювання  

Частина Практична філософія: 

1.    Аудиторна робота: 

Усна доповідь 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 

Доповнення  

1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми. 

Експрес-опитування:  
1 бал – відповідь вірна. 

      2.    Конспекти першоджерел:  



1 бал – приймаються в разі відсутності усної відповіді на семінарі: за літературою до 

семінарів. 

      3.   Самостійна індивідуальна робота (есе):  

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

3-2 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 

1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  

Частина Філософія права: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення: 

2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  

1 бал – доповнення змістовне  

2. Конспект першоджерела: 

3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

2-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна індивідуальна робота: філософське есе (1)  та інтерактивні пари (2) 

(1) 

3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи 

2-1 бал - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 



роботи.  Допускаються несуттєві неточності та фрагментарність викладу         

(2) 

6-5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження / письмової роботи. Презентація проведена на високому 

креативному рівні подачі матеріалу аудиторії 

4-3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової 

роботи.  Презентація проведена без застосування креативного підходу до подачі 

матеріалу аудиторії  

2-1 бал – студент у недостатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

викладає його фрагментарно, йому може не вистачати аргументації в поясненнях, не 

до кінця розкриває зміст поставленого завдання,  рідко використовує обов’язкову 

літературу, не демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи 

4. Контрольні роботи (двічі протягом семестру): 

4-3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, розкриваючи зміст 

поставлених питань 

2-1 бал – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, або ж намагається це робити; зміст завдання 

майже не розкрито, але є спроба виконання роботи 

 

       Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



СТРУКТУРА ЧАСТИНИ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

 

частина: ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 
Тема 1. Сучасний «поворот до практичної 

філософії» 
2 2 6 

2 
Тема 2. «Людиномірність» в ракурсі практичної 

філософії 
2 2 6 

3 Тема 3. Перцепційний досвід як діяльність 2 2 6 

4 
Тема 4. Практична філософія в контексті 

лінгвістичного повороту 
2 2 6 

5 Тема 5. Інституції сучасного спільно світу 2 2 6 

6 
Тема 6.  Комунікативна практична філософія: 
становлення і проблематика 

2 2 6 

7 
Тема 7.  Комунікативна практична філософія К.-
О. Апеля і Ю. Габермаса  

2 2 6 

8 Конспект першоджерела   2 

9 Самостійна індивідуальна робота (есе)   3 

 

 

частина: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції 

 

Семінари  

 

Самостійна 
робота 

1 

Тема 1.  Філософія права як частина практичної 

філософії: предмет та особливості дисципліни. 

Форми існування права: норма, правило, закон. 

Практична необхідність і свобода 

2 2 5 

2 

Тема 2. Кантівський проект правового 

суспільства: сучасні інтерпретації. Поняття 

правосуддя у контексті співвідношення й 

розмежування закону і права у філософії права 

Г.В.Ф. Гегеля та його реалізації. Страсбурзьке 

правосуддя: соціальний, антропологічний та 

гносеологічний виміри 

2 2 5 

3 

Тема 3.  Чисте правознавство Г. Кельзена. 

Засаднича норма як основа чинності 

нормативного порядку 
2 2 5 

4 

Тема 4. Ретроспективний огляд англо-

американських філософсько-правових концепції 

правосуддя. Право та соціум. Правовий реалізм 

2  5 

5 Тема 5. Злочини проти людяності як важливий 2 2 5 



критерій сучасної філософії права. Права людини 

як легітимаційний ресурс. Концепт «образ 

людини» у праві. Право після постмодерну: чи 

можлива універсальність права? 

6 

 Тема 6-7. «Вертикаль» та «горизонталь» 

справедливого: модуси юридичної практики у 

соціумі та державі за П. Рикером 

 2 8 

7 

Презентація результатів письмової роботи з 

топічної юриспруденції: герменевтичний 

аналіз філософсько-правового тексту (за 

вибором) ) / інтерактивна робота у малій групі. 

 4 12 

8 Конспект першоджерела   2 

9 Контрольні  роботи  4   

 ВСЬОГО 28 28 94 

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 150 год., в тому числі: 

Лекцій   – 28 год. 

Семінари   – 28 год. 

Самостійна робота  – 94 год. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

частина: ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 

Основна:  

1. Апель Карл-Отто Дискурс і відповідальність: проблема переходу до пост 

конвенціональної моралі. – К.: Дух і Літера, 2009. – 430 с. 

2. Бурд’є П. Практичний глузд / Пер. з фр. О. Йосипенко, С. Йосипенко, А. Дондюка. За 

ред.. С. Йосипенка. – К.: Украхнський Центр Духовної культури, 2003. – 505 с. 

3. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. Пер. с нем., примітки та післямова 

А. Єрмоленка. – К.: Лібра, 2003. – 247 с. – С. 19-51. 

4. Гьоффе О. Демократія в епоху глобалазації. – К.: ППС-2002, 2007. – 463 с. 

5. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К: Лібра, 1999. – 488 

с. 

6. Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. 

Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с. 

7. Єрмоленко А. М. Сучасна практична філософія: проблеми, теорії, концепції. // Практична 

філософія. – 2000. -№1. – С. 20 – 30. 

8. Маєр-Абіх Клаус Міхаель. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту. 

Переклад з нім., післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. – Київ: Лібра, 2004. – 196 с. 

9. Макинтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі / Пер. с англ. – К.: Дух і літера, 

2002. – 436 с. 

10. Основи практичної філософії: підручник / А.М.Лой, А.О. Баумейстер, Т.І. Ящук та ін. - 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".- 511 с. 

 

Додаткова:  

11. Апель К.-О. Трансформация философии. Пер. с нем. / Перевод В. Куренной, Б. Скуратов. 

– М.: Логос, 2001. – 339 с.  

12. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus. Філософські дослідження / 

Л. Вітгенштайн; пер з нім. – К.: Основи, 1995. 

13. Після філософії: кінець чи трансформація? – К.: Четверта хвиля, 2000. – 432 с. 

14. Практична філософія. – 2000. -№1. – С. 6 – 19. 



15. Ренч Т. Обгрунтування практичної філософії і сучасність. // Практична філософія. – 2000. 

-№1. – С. 31 – 39. 

16. Спасенко Н. М. Концепт життєсвіту у конструктивізмі Ерлангенсько-Констанцької 

школи // Практична філософія. – К.: Парапан, 2004. – №  4 (№ 14). – 232 с. – С. 195-202. 

17. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 176 с. 

18. Соболева М. Е. Философия как «критика языка» в Германии. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2005. – 412 с. 

19. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія. – К., 1996. – 428 с. 

20. Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс (Дві форми повсякденної комунікації). // 

4.Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 176с. – с. 

84-90. 

21. Ціппеліус Р. Свобода // Філософія права. – К.: Тандем, 2000. – 299 с. – С. 177-197. 

22. Alston W. P. A realist conception of truth / W. P. Alston. – Ithaca, N.Y., London: Cornell 

University Press, 1996.  

23. Bach K. Performatives are statements too. // Philosophical Studies, 1975. Vol. 28. – p. 229-236. 

24. Bloor D. What did Wittgenstein Mean by ‘Institution’? // Wittgenstein and the Philosophy of 

Culture: Proceedings of the 18th International Wittgenstein Symposium, 13th to 20th August 1995, 

Kirchberg am Wechsel (Austria) / ed. Kjell S. Johannessen / Tore Nordenstam. – Vienna: Holder-

Pichler-Tempsky, 1996. – 372 p., - P. 60-74. 

 

частина: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

Основна:  

1. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія» 2008.  

2. Баумейстер А.О. Філософія права / А.О. Баумейстер. – Вінниця, О.Власюк 2007.  

3. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 

2011. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – 303 с. 

4. Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії / Юрген Габермас. –  Львів, 

Астролябія 2006.  

5. Гегель Ґ.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Гегель, 

Ґеорґ Вільгельм Фрідріх / Пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. – К.: Юніверс, 2000. 

6. Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу / Отфрід Гьофе. – 

К.: Альтерпрес 2003. 

7. Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Рональд Дворкін. – К.: Основи 2001. 

8. Енциклопедія політичної думки. За редакцією Девіза Міллера. К.: Дух і літера 2000. 

9. Кант І. Критика чистого розуму / І. Кант; [пер. з нім І. Бурковськог]. – К.: Юніверс, 2000.  

10. Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму/ Пер. з нім. й латини та прим. І. 

Бурковського. – К. : Юніверс, 2004.  

11. Кельзен Г. Чисте правознавство / Ганс Кельзен. –  К.: Юніверс 2004. 

12. Оноре Т. Про право. Короткий вступ  / Тоні Оноре. – К.: Сфера 1997. 

13. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А. М. 

Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. 

Смородинський, О. В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун).  – К., 2009. 

14. Прокопов Д. Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній 

філософсько-правовій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 2010. – С .39-44. 

15. Радбрух Г. Законне неправо та надзаконне право // Проблеми філософії права, пер з нім. 

В.С.Бігуна. – 2004. – Том II.  С.83-94. 
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