
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

1. Назва дисципліни  «Філософія права». 

2. Освітній ступінь PhD 

3. Галузь знань 08 Право 

4. Спеціальність 081 «Право» 

5. Освітня програма Освітньо-наукова програма«Право» третього рівня вищої освіти 

6. Навчальний рік 2020-2021 

7. Семестр 1 

8. Факультет Аспірантура 

9. Курс 2 

10. Групи 081 

11. Анотація курсу 

Зміст дисципліни забезпечує світоглядну форму пізнання права, розуміння 

його сенсу, цінності і значення в житті окремої особистості і суспільства в 

цілому, співвідношення філософсько-правового тлумачення права з іншими 

підходами до його осягнення. Філософія права розглядається як методологія 

пізнання та перетворення правової реальності. Аналізуються концепції 

правового позитивізму, природне право як основа філософського осмислення 

феномену права, антропологічні виміри права, аксіологічні основи права. 

Обговорюються філософські проблеми свободи і справедливості. 
12. Мова викладання Українська  

13. 

Інформація про 

викладачів 

дисципліни 

Ліпін М.В., к. філос. наук, доцент., 

р.т. – 513-47-09 

сайт – https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=113&uk 

E-mail:  m.lipin@knute.edu.ua 

Місце дисципліни в освітній програмі 

14. 
Освітня програма 

(ОП) 
https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/4fa7751143aeeeccb0790b09884ee63d.pdf 

15. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК)* 

ФК5. Здатність досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні та 

створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем права з 

використанням новітніх методів наукового дослідження, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напрямку.; 

ФК7. Вміння юридично правильно кваліфікувати факти і обставини у праві. 

ФК8. Поглиблене вивчення методів наукового пошуку та теоретичних основ у 

сфері права. 
ФК10. Здатність адаптувати іноземний досвід у застосуванні норм права до 

потреб національної правової системи в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів. 

ФК11. Володіння юридичною, науковою термінологією та юридичною 

технікою, здатність правильно відтворювати результати професійної 

діяльності в юридичній та іншій документації..  

ФК13. Здатність застосовувати юридичні знання та впроваджувати результати 

наукових досліджень в нормотворчій, правозастосовній, викладацькій та 

інших видах професійної діяльності. 

16. 

Перелікпрограмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, 

планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження 

фундаментального та/або прикладного спрямування з проблем у сфері. 

ПРН 3. Уміння абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати правову 

інформацію в складних і непередбачуваних умовах права  

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=113&uk
mailto:m.lipin@knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/file/MTEyNDI=/4fa7751143aeeeccb0790b09884ee63d.pdf


ПРН 4. Генерування нових ідей (креативність), абстрактне мислення, вміння 

пристосовуватись до нових умов та ситуацій.  

ПРН 5. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, 

планувати, реалізовувати та презентувати наукове дослідження 

фундаментального та/або прикладного спрямування з проблем у сфері права 

ПРН 7. Уміння проводити наукові дослідження, визначати нові підходи, 

напрями, шляхи вирішення складних правових завдань  

ПРН 8. Опанування найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій 

права; вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань. 

ПРН 9. Здатність спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, 

використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми.  

ПРН 10. Опанування підходів до моделювання складних правових процесів, 

прогнозування їх розвитку в умовах динамічних соціо-економічних 

перетворень.  

ПРН 11. Здатність до розробки конкретних пропозицій щодо удосконалення 

правового механізму у сфері суспільних відносин, з досліджуваного наукового 

напряму 

ПРН 12. Уміння обґрунтовано і доступно презентувати результати власних 

наукових досліджень як вимогливій професійній аудиторії, так і широким 

колам споживачів наукового продукту, безпосереднім суб’єктам правових 

відносин. 

ПРН 13. Здатність до письмового й усного представлення наукового та 

практичного матеріалу та аргументування його результатів  

ПРН 15. Здатність розробляти та доступно викладати освітні дисципліни для 

здобувачів правової освіти, застосовувати новітні освітні методики, 

психологічні прийоми. 

17. 
Пререквізити 

дисципліни  

Вивчення дисципліни базується на знаннях з дисциплін . Філософський світогляд ХХІ 

століття, Методологія науково-правових досліджень 

18. Тематичний план 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 

контрол

ю 

Усього 

годин / 

кредитів 

з них 

лекції 

практичні 

(семінар-

ські) 

заняття / 

МК 

лабора-

торні 

заняття 

самостійна 

робота 

здобувачів 

1 2 3 4 5 6 7 

Вступ. Філософія 

права:сутність, 

предмет, функції.  
10 2 2  6 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 

Виникнення та 

розвиток 

філософсько-

правової думки. 

 

10 
2 2 

  

 

6 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 

Філософія права як 

методологія 

пізнання та 

перетворення 

 

10 
2 2 

  

6 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 



правової 

реальності. 

Концепції 

правового 

позитивізму 

 

10 
2 2 

  

6 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 

Природне право як 

основа 

філософського 

осмислення права. 

 

10 
2 2 

  

6 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 

Антропологічні 

виміри права. 

 

10 
2 2 

  

10 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 

Аксіологічні 

основи права 

 

10 
2  

  

10 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар  

Філософські 

проблеми свободи і 

справедливості. 

 

10  

2 
 

  

12 

Колокві

ум, 

презент

ація, 

вебінар 

Разом 90 год. 

/3 кр. 

16 12  62  

Підсумковий контроль – залік 
 

19. 

Структуранавантаже

ння 

студентів 

3 кредитів, 90 годин: 16 годин – лекції, 12 годин – практичні заняття, 62 годин 

самостійна робота., залік. 

20. 
Аудиторне 

навантаження 

Аудиторні заняття відповідно розкладу КНТЕУ, дистанційне навчання 

через корпоративну пошту КНТУ, засобами Office 365 або «Систему 

дистанційного навчання КНТУ». 



21. 
Поточний контроль / 

критерії оцінювання 

 

Тема 

 

Кількість балів 

Р
аз

о
м

 

К
о
л
о
к
в
іу

м
 

В
еб

ін
ар

 

П
р
ез

ен
та

ц
ія

 

п
р
ак

ти
ч
н

е 

за
в
д

ан
н

я
 п

о
 

те
м

і 

д
и

се
р
та

ц
ії

 

Тема 1. Вступ. Філософія 

права:сутність, предмет, функції.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

6 

Тема 2. Виникнення та розвиток 

філософсько-правової думки. 

2 - 2 - 4 

Тема 3. Філософія права як 

методологія пізнання та 

перетворення правової реальності. 

2 - - 10 12 

Тема 4. Концепції правового 

позитивізму 

2 - - 10 12 

Тема 5. Природне право як основа 

філософського осмислення права. 

2 - - 10 12 

Тема 6. Антропологічні виміри 

права. 

2 2 - - 4 

Тема 7. Аксіологічні основи права 2 - 2 10 14 

Тема 8. Філософські проблеми 

свободи і справедливості. 

2 - - 10 12 

Разом 20 4 6 70 100 

 

 

 

22. 

Основні літературні 

та інформаційні 

джерела 

1. Актуальні проблеми філософії права: посібник / О. М. Балинська, А. С. 

Токарська, В. А. Ященко; за заг. ред. О. М. Балинської. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. 

– 612 с. 

2. Данильян О. Г. Філософія права : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. О. Г. Данильяна. – М. : 

Право, 2015. – 272 с. 

3. Жоль К. К. Философия и социология права / К. К. Жоль. – К.: Юринком Интер, 

2016. – 480 с.  

4. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія та сучасність: навч. посіб. / В. І. 

Кузнєцов – К.: Стілос; Фоліант, 2017. – 382 с.  

5. Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації / С. І. Максимов – Х.: 

Право, 2016. – 336 с.  
 

 

Політика дисципліни 

23. 
Організація 

навчання 

Відвідування занять є обов’язковим. Допускаються пропуски занять з таких поважних 

причин як хвороба (надання копії довідки від медичного закладу), участь у 

конференціях, круглих столах, симпозіумах та інших науково-практичних заходах 

(надання документів та матеріалів, які підтверджують участь).  

Консультування проводиться за розкладом консультацій викладача 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=129&uk 

За адресою: Київ, вул. Кіото 19, корпус Д, аудиторія 4, або в онлайн режимі через 

корпоративну пошту КНТУ,  засобами Office 365 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=129&uk


24. 
Відпрацювання 

пропусків занять 

Відпрацювання пропущених занять з поважних та неповажних причин проводиться під 

час консультацій за розкладом консультацій викладача, або у формі вебінару, через 

корпоративну пошту КНТУ,  засобами Office 365 або «Систему дистанційного 

навчання КНТУ». 

25. 

Допуск до 

підсумкового 

контролю 

Мінімальна кількість балів для допуску до заліку – 60 балів. 

26. 
Академічна 

доброчесність 
https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/e92910f03476ec4755e80f7cba7ed82e.pdf 

27. 

Інші складові 

політики 

дисципліни 

Більша частина навчального часу спрямована на самостійну роботу аспіранта. 

Практичні завдання по філософії права обговорюються з аспірантом та корегуються 

для кожного аспіранта окремо у відповідності до тематики його наукового 

дослідження. 

 

 

https://knute.edu.ua/file/MzEyMQ==/e92910f03476ec4755e80f7cba7ed82e.pdf

