




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 VIII (2 

кредити) і у IХ (3 кредити) семестрах 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.  

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, 

семінар,  

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота; усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

філософське есе; іспит 

10 

1

1.2 

методологічні засади (принципи і 

методи) філософсько-правових 

досліджень; 

 

 

Лекції, 

семінар,  

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота; усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

філософське есе; іспит 

5 

1

1.3 

головні ідеї класичної і сучасної 

філософії права; 

Лекції, 

семінар,  

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота; усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

10 



філософське есе; іспит 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 

філософії права; 

 

Семінар, 

лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота; усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

філософське есе; іспит 

5 

2

2.2 

працювати з філософськими і 

науковими інформативними 

джерелами, тобто їх аналізувати і 

узагальнювати у відповідності до 

наукових критеріїв; 

Семінар, 

cамостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

філософське есе; іспит 

5 

2

2.3 

здійснювати експертну оцінку 

моральних та правових дій на основі 

критеріїв, регламентованих 

філософією права; 

 

Семінар, 

лекція, 

cамостійна 

робота 

Письмова контрольна 

робота; усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

філософське есе; іспит 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 

демонструвати здатність до вільної 

фахової комунікації мовою 

навчання; 

Лекції, 

семінар 

Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

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; 

Семінар, 

cамостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах, 

філософське есе 

5 

3

3.3 

презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах; 

філософське есе 

10 

2

3.4 

вести полеміку стосовно питань 

щодо сучасної філософії права й 

прав людини на основі засвоєного 

категоріально-поняттєвого апарату; 

Семінар Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

виконувати комплексні завдання та 

професійні обов’язки дослідника в 

галузі практичної та теоретичної 

філософії; 

Самостійна 

робота 

Філософське есе 10 

4

4.2 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із всією 

повнотою відповідальності. 

Семінар Усна доповідь, 

доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах 

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: 

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 – 6/10  балів 

2. Конспекти першоджерел: РН 1.1, 1.3, 2.2, 4.1 – 6/10 балів 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

      Філософські есе: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1 – 14/20 балів 

4. Контрольні роботи: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 4.1– 10/20 балів  

Отже, всі види робіт 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 – 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 екзаменаційної роботи (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 Кількість балів  

Min b – 36 

(балів) 

Max b – 60 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До лекційних тем: 1-4  

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять.  

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

6 1 6 10 1 10 

Конспекти 

першоджерел 

За літературою до семінару; 

приймаються в разі 

відсутності усної відповіді на 

семінарі, або для збільшення 

кількості балів (протягом 

усього часу, визначеного для 

самостійної роботи 

студента до завершення 

екзаменаційної сесії) 

6 1 6 10 1 10 

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 

Філософське есе (одне)*: 

7 
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1) Сучасні дискусії навколо 

природного права 

2) Права людини у сучасному 

світі. (протягом усього часу, 

визначеного для самостійної 

роботи студента до 

завершення екзаменаційної 

сесії) 

Контрольні роботи З двох частин курсу по одній 5 2 10 10 2 20 

Загальна 

семестрова оцінка 

 36 60 

Іспит  24 1 24 40 1 40 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

10-7 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 

6-5 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. Допускаються 

несуттєві неточності 

4-3 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: 

10-7 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

6-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

 

3. Самостійна індивідуальна робота – філософські есе (два): 

10-8 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 

7-1 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         

 

4. Контрольні роботи (двічі): 

10-6 балів – 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 

5-1 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 

 

5. 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 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції 

 

Семінари  

 

Самостійна 
робота 

1 
Тема 1. Сучасний «поворот до практичної 

філософії» 2  20 

2 
Тема 2. «Людиномірність» в ракурсі практичної 

філософії 2  20 

3 

Тема 3. Філософія права як частина практичної 

філософії: предмет та особливості дисципліни. 

Форми існування права: норма, правило, закон. 

Практична необхідність і свобода 

2 2 50 



4 

Тема 4. 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. 

Вагомість прав людини в контексті сучасної 

філософії права 

2  20 

5 Конспекти першоджерел   10 

6 Самостійна індивідуальна робота   10 

7 Контрольні  роботи   10 

8 ВСЬОГО 8 2 140 

Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

Лекцій   – 8 год. 

Семінари   – 2 год. 

Самостійна робота  – 140  год. 
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