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Результати навчання: 

 

 знати:  
- загальнотеоретичні положення філософії права: поняття, предмет, мтодологія філософії 

права, концептуальний підхід, метод дослідження, спеціально-філософські методи дослідження, 

дослідницькі способи; 

– уявлення про «право» як засіб позначення низки понять, котрі відображають 

різноманітні явища. Етимологічні та герменевтичні аспекти праворозуміння; 

– основні типи праворозуміння: їх класифікацію та загальну характеристику; 

– основні філософсько-світоглядні підходи до визначення «природних» прав людини. 

 вміти: 

- використовувати позитивістський і непозитивістський підходи до праворозуміння у 

навчальній, практичній та дослідницькій роботі. Зокрема: 

– розрізняти та класифікувати різноманітні види праворозуміння та виявляти  причини їх 

виникнення та поширення; 

– визначати та обирати і використовувати різноманітні концептуальні підходи, 

дослідницькі методи та способи в аналізі філософсько-правових проблем; 

– ідентифікувати основні різновиди позитивістського праворозуміння та визначати їх 

прийнятність та евристичність в аналізі філософсько-правових та практико-юридичних проблем 

юриспруденції; 

– ідентифікувати основні різновиди непозитивістського праворозуміння та визначати їх 

прийнятність та евристичність в аналізі філософсько-правових та практико-юридичних проблем 

юриспруденції; 

– класифікувати основоположні права людини, а також їхні межі, та застосовувати 

останні у навчальній та практичній юридичній діяльності;  

– використовувати операціональні показники цінності юридичних норм у конкретно-

соціологічних, аксіологічних дослідженнях останніх.   

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

«Філософія права» як навчальна дисципліна має на меті розширити і поглибити 

світоглядно-методологічні уявлення та погляди студентів щодо онтологічної та соціальної 

сутності явища, яке у юридичній науці й практиці відображається терміно-поняттям “право”; 

виробити у студентів вміння використовувати філософсько-правові знання (категорії, принципи, 

закономірності, методологічний апарат) для розв’язання навчальних практико-прикладних та 

дослідницьких проблем у сфері права.  

Активна робота з навчальною та науковою літературою, запропонованою до вивчення 

досципліни, повинна сформувати у студента вміння самостійно аналізувати прочитане. Це вміння 

має проявитися: у чіткому розумінні основних понять і суджень, які містяться у книзі (статті); у 

визначенні ступеня арґументованості тих чи інших її положень; в усвідомленні доречності 

наведених у книзі (статті) прикладів, ілюстрацій, які пояснюють доведення й висновки автора; у 

здатності самостійно навести приклади певних явищ або змоделювати відповідну ситуацію; у 

здатності відокремити основні положення книги (статті) від додаткових, другорядних; у здібності 

критично поставитися до змісту книги (статті) та визначити власне ставлення до неї в цілому, 

дати їй загальну оцінку, характеристику. 
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