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ЗМІСТ  

 

Філософія права є загальнотеоретичною юридичною наукою про природу 

права, його розуміння, співвідношення із законом. Дослідницькі інтереси в 

контексті даної науки включають становлення, історичний та сучасний процеси 

розвитку правової ідеології, що охоплює різноманітні ідеї права – уявлення про 

те, що є право і яким воно має бути. 

Вивчення філософії права в аспірантурі передбачає наявність в 

здобувачів СО «Доктор філософії» ґрунтовних знань як із теорії держави і 

права, так і з загальної філософії, історії держава і права України та зарубіжних 

країн, що особливо важливо в контексті дослідження формування правових 

ідей. Значущою є й наявність ґрунтовних знань галузевого правознавства, 

оскільки вивчення правової ідеології не має сенсу у відриві від інших елементів 

правової системи. Засвоєння здобувачами вищої освіти знань з філософії права 

забезпечує завершення формування їх світоглядної позиції як майбутніх 

науковців-правників. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти наступних компетентностей та результатів 

навчання, а саме: 

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

 

Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Код ОК-7 

Семестр 4-й 

Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредити / 90 годин  

Форма контролю Екзамен  

Викладач професор кафедри теорії, історії 

держави і права та філософії права, 

д.ю.н., професор Міхайліна Т.В. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

теорія держави та права  

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-7. Філософія права викладається 

на другому році навчання в 

аспірантурі 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів; 

підсумковий контроль – 40 балів. 

Мова викладання:  українська  



 

 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК-1. Здатність формувати системний науковий світогляд, філософсько-

культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну 

етику та академічну доброчесність, повагу різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК-2. Здатність аналізувати складні явища суспільного життя на основі 

загальнофілофських методів, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 

СК-3. Здатність осмислювати пізнавальні, ціннісні і соціальні основи 

права, оцінювати факти правового життя в контексті загальних філософських 

категорій світорозуміння. 

СК-10. Здатність планувати та здійснювати науковий пошук, робити 

постановку наукових проблем у сфері права, формулювати та обґрунтовувати 

наукові висновки, пропозиції, рекомендації щодо вирішення таких проблем. 

Результати  навчання (РН). 

ПРН-1. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний 

кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну етику та 

академічну доброчесність, повагу різноманітності та мультикультурності. 

ПРН-2. На основі загальнофілофських методів аналізувати складні явища 

суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням 

завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній діяльності. 

ПРН-6. Вміти працювати з великою кількістю правових джерел, 

тлумачити, узагальнювати та систематизувати викладені в них юридичні 

аргументи та правові позиції. 

ПРН-7. Кваліфіковано проводити наукові дослідження у сфері права з 

отриманням наукових результатів, які мають теоретичне і практичне значення. 

 

 


