Навчальна дисципліна «Проблеми філософії права»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є світоглядна (ідеальна) форма
пізнання права, розуміння і затвердження його сенсу, цінності і значення в житті окремої
особи і суспільства в цілому, співвідношення філософсько-правового осмислення права з
іншими підходами до його осягнення.
Вона має структурно-логічні зв’язки з такими дисциплінами, як «Теорія держави і права»,
«Актуальні проблеми теорії держави і права» «Історія правових та політичних вчень про
державу і право» «Фiлософiя», «Релігієзнавство», «Конституційне право України»,
«Державне право зарубіжних країн» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль1. Вступ до філософії права
Модуль 2. Основні проблеми філософії права
Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми філософії права» є: поглиблення та
конкретизація знань з філософії та юридичних наук щодо умов майбутньої професійної
правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми філософії права» є: формування
у слухачів системних та глибоких знань про об’єкт, предмет і методи філософії права, її
понятійно-категоріальний апарат; основні вітчизняні та зарубіжні філософсько-правові
школи, напрями, концепції праворозуміння; сутність та зміст права як міри свободи особи
в її взаємовідносинах із державою, владою, законом. Крім того, в результаті вивчення курсу
студенти та слухачі повинні підвищити рівень правової та політичної культури; вміти
визначити ціннісно-нормативні принципи аналізу різних типів праворозуміння; формувати
особисту політичну і громадянську позиції; зрозуміти зміст універсального
загальноєвропейського та українського конституційного принципу верховенства права,
вміти застосовувати його в узгодженості з принципами верховенства Конституції та закону.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
сутність філософії права як вищого рівня правової свідомості, її специфіку і місце в системі
правової науки, генезис філософії права, її об’єкт, предмет, систему методів, основні
теоретичні конструкції; основні положення філософсько-правових систем щодо юридичної
діяльності, розуміння її найзагальніших підстав у відповідних напрямах підготовки для
вирішення професійних завдань, пов’язаних зі сферою права в умовах сучасного
перехідного суспільства;
вміти : аналізувати проблеми сучасного правового життя України та світу, виявляти
основні тенденції розвитку правової системи України, інших держав та міжнародних
відносин, об’єднувати методологічні можливості філософського та правового підходів
щодо актуальних проблем розвитку правової реальності; аналізувати основні філософськоправові та юридичні категоріальні концепти не тільки в історичному контексті, але й в
аспекті розбудови України як держави, враховуючи реформу правової системи; творчо
застосовувати нормативно-правові акти, керуючись міжнародними стандартами прав
людини, що знайшли обґрунтування у філософсько-правових концепціях, видатних
мислителів; проникаючи у сутність соціально-правових явищ, виявляти та попереджувати
правопорушення та конфліктні ситуації суспільного життя.
Оцінювання знань: усне і письмове опитування, практичні, тестові, реферативні
завдання, наукова робота, аналіз законодавства (проміжне оцінювання знань), модульні
контрольні роботи (по завершенню модуля).
Курс вивчається у 1-му семестрі в обсязі 4-х кредитів.
Форма підсумкового контролю іспит.

