




1. Опис навчальної дисципліни «Практична філософія: 

Філософія політики і права»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс 2  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 5  

Самостійна робота 37  

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою і завданнями курсу «Практична філософія: філософія політики і 

права» є формування сприйняття політики та права як двох найважливіших 

взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих регуляторів сучасного суспільного 

життя. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей освітньої програми підготовки: 

ЗК-03 - Креативність. Здатність до продукування/генерації новітніх підходів 

оформлення результатів розумової діяльності; відкритість для інноваційних ідей 

і готовність до змін думок в світлі наявних даних і аргументів. 

ФК-3 – Аналіз і синтез. Уявлення про структуру філософського знання, 

розмаїття та особливості філософських дисциплін, їх ролі в обґрунтуванні та 

розвитку людського мислення, пізнання світу, культури та суспільства. 



ФК – 11 - Навички в організаційно-управлінській діяльності. Здатність 

застосовувати навички організації та проведення дискусій; вміння 

використовувати базові філософські знання в процесі прийняття управлінських 

рішень; здатність до планування, організації та управління своєю професійною 

діяльністю і роботою різних колективів; володіння навичками підготовки 

службових документів і ведення ділового листування 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 ПРН – 02у - Здатність продемонструвати знання різних форм і методів 

наукового гуманітарного пізнання, сучасних соціальних й етичних проблем, 

наукових шкіл, напрямків, концепцій; вміння реконструювати історичний 

поступ світової філософії, етапи її розвитку, еволюцію основних філософських 

ідей та проблем. 

 ПРН – 04у - Здатність співвідносити різні філософські традиції, 

встановлювати їх особливості; встановити зв’язок між основними 

філософськими субдисциплінами. 

 ДПРН-02 – Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». 

Уміння засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати 

критичний підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та етичної 

поведінки в ньому, сформують різносторонній духовно-етичний та 

інтелектуальний багаж, сприятимуть опануванню правилами наукового пізнання 

світу та морально досконалої позиції в ньому. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль І.  
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Філософія політики і 

права» 11 2 - 2 - - 7 

Тема 2. Співвідношення права і політики  12 2 2 2 - - 6 

Модульний контроль 2  

Разом 25 4 2 4 - - 13 

Змістовий модуль ІІ.  
Тема 3. Політична онтологія 10 2 2 2 - - 4 

Тема 4. Політична антропологія. Політична праксеологія. 10 2 - 4 - - 4 

Тема 5. Політична епістемологія 8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 2 8 - - 12 

Змістовий модуль ІІІ.  

Тема 6. Правова онтологія 8 2  2 - - 4 

Тема 7. Правова антропологія 10 2  4 - - 4 

Тема 8. Правова аксіологія 10 2  4 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 - 10   12 

Підготовка та проходження контрольних заходів 5  

Загалом 90 16 4 22   37 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Філософія політики і права» 

 

Політика і право як механізми регулювання соціальних відносин і форми 

суспільної свідомості. Предмет та становлення філософії політики та права як 

інтегральної дисципліни в межах практичної філософії. Світ політичного як 

об'єкт політико-філософської рефлексії. Політична філософія як саморефлексія 

політики  та філософія політики як прикладене використання філософії до 

політичної сфери.  

Специфіка і особливості філософського підходу до права. Предмет 

філософії права. Дискусія про предмет філософії права. Філософія права і 

загальна теорія держави і права. Філософія права в системі соціального знання, 

співвідношення філософії права з іншими філософськими та юридичними 

дисциплінами. Функції філософії права стосовно галузевих юридичних 

дисциплін: світоглядна, методологічна, критична, направляюча. Головні 

проблеми і завдання філософії права. Філософія права як навчальна дисципліна, 

основні  розділи та зміст.  

 

Тема 2. Співвідношення права і політики. 

 

Інституціоналізація філософії політики та права як нового напрямку 

університетської освіти. Особливості політичного і правового регулювання 

суспільних відносин. Філософські проблеми взаємодії політики та права: норма 

та нормативність в політиці та праві, взаємовплив та взаємообмеження політики 

та права у сучасному суспільному розвитку, взаємозв'язок політичного та 

правового факторів у мінімізації та вирішенні національних, регіональних та 

глобальних проблем сучасного суспільства. 

Основні етапи та напрямки історичної еволюції філософських інтерпретацій 

політики та права. Право та соціальний порядок. Легітимність нового 

правопорядку. 

Онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, антропологічні, культурологічні та 

праксеологічні виміри філософії політики і права. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

Тема 3. Політична онтологія. 

Сутність та походження політики. Функціональні (метаісторичні) та 

кон'юнктурні цілі політики. Буття влади. Співвідношення політичної, 

інтелектуальної та духовної влади. Легалізація та легітимація влади. 

Філософсько-політична природа влади та справедливості. 

Політичний час. Політичний простір. Хронополітика і геополітика як 

напрямки інтегративних досліджень. Циклічна та лінійна моделі політичного 



часу. Часові та просторові горизонти політики, політичного прогнозування та 

планування. Сутність перехідних ситуацій. 

 

Тема 4. Політична антропологія. Політична праксеологія. 

Людина як предмет політичної антропології. Принцип політичної 

антропології. Людина як суб'єкт і об'єкт політики. Конфлікт між політичною та 

економічною людиною. Міфологеми "нова людина" та "надлюдина". 

Інтерактивність сучасної політики. Феномен колективної волі. Формальний та 

неформальний принцип у політичному самовизначенні людини. 

Політична праксеологія. Теорія політичної дії. Соціокультурні протиріччя 

сучасного суспільства. Політичні субкультури. Афективні, когнітивні та 

оціночні орієнтації у політичних діях. Інформаційно-політичні технології за 

умов "відкритого суспільства". Мультикультуралізм. Теорія конфлікту 

цивілізацій. Сутність, методи та цілі соціальної інженерії. Основи методології 

управління ризиками у політиці. Методологія політичного прогнозування. 

Політичні ризики соціальної інженерії за умов глобалізації. 

 

Тема 5. Політична епістемологія. 

 

Предмет і метод політичної епістемології. Політика як світ невизначеності. 

Політична наука та сучасна загальнонаукова парадигма. Знання і пізнання. 

Поняття політичного знання. Можливості та межі політичного знання. 

Пояснення у політичній науці. Розуміння у політичній науці. Евристичний 

потенціал політичних досліджень. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  

Тема 6. Правова онтологія. 
 

Онтологія права: природа, структура, функції права в бутті. Право як 

особлива реальність соціального буття. Соціальні і антропологічні підстави 

правової реальності. Право як соціальний інститут. Право як міра влади і засіб 

соціального регулювання суспільством і людиною. Право як форма соціальної 

свідомості. Ціннісно-нормативна природа права. Співвідношення належного 

(нормативного) і сутнісного в праві. Форми буття права: об’єктивне значення, 

ідея як сенс, правова норма, закон, їх діалектика. 

 

Тема 7. Правова антропологія. 

Філософська антропологія як універсальна методологія правознавства. 

Образ людини в праві, типи правової антропології. Антропологічна природа 

права. «Природна людина» і моральна автономія особистості. Особистість як 

суб’єкт права. Фундаментальні цінності людини як підґрунтя права: свобода 

волі, справедливість, альтруїзм. Право як засіб людського співіснування. Права 



людини як вираз особистісної цінності права. Статус інституту прав людини в 

сучасному суспільстві. Філософське обґрунтування прав людини. 

 

Тема 8. Правова аксіологія. 

Правові цінності та цінність права. Ієрархія цінностей. Універсальні 

цінності (свобода, рівність, справедливість) та їх правове оформлення. 

Антицінності як предмет права. Ціннісний плюралізм і право. Проблема 

загальнолюдських цінностей та прав людини. Правовий ідеал. Мораль і право, їх 

єдність та особливості. Релігійно-міфологічні витоки ідеї права. Феноменологія 

правосвідомості: природне і позитивне право. Проблема довіри у праві. 

Правовий нігілізм і його витоки: позбавлення правосуб'єктності, репресивне 

законодавство, недосконалість правосуддя. Право та примус. 

 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ю
 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекції  1 2 2 3 3 3 3 

Відвідування семінарських занять  1 1 1 1 1 - - 

Відвідування практичних занять 1 2 2 4 4 5 5 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 - - 

Робота на практичному занятті 10 2 20 4 40 5 50 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 

Разом - 65 - 88 - 88 

       Максимальна кількість балів: 241 

       Розрахунок коефіцієнта:60/241 = 0,248 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях; 

 індивідуальна та групова робота на практичних заняттях;  

 підготовка творчих робіт (реферат, есе, виступ на конференції та ін.);  



 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Філософія політики та права в системі соціально-філософського знання. 

2. Протяжність та дискретність політичного простору. 

3. Механізми трансляцій політичних явищ у просторі. 

4. Геополітика як вираження онтології міжнаціональних інтересів. 

5. Фізичний та політичний час. 

6. Есхатологізм у філософії політики. 

7. Структурування часу (ідея "осьового часу" К. Ясперса). 

8. Політичний детермінізм та випадковість у політиці. 

9. Проблема політичної необхідності. 

10. Політична міфологія. 

11. Особливості політичної мови сучасної України. 

12. Політична істина. 

13. Інформаційна нерівність та політичний гегемонізм. 

14. Мультикультуралізм та політичні реалії поляризованого світу. 

15. "Бунтуюча людина" А. Камю. 

16. "Едипів ефект" та "парадокс раціональності" у політичній діяльності. 

17. "Реалполітика" як складова частина політичного реалізму. 

18. Предмет, об’єкт та функції філософії права. 

19. Сутність та основні ознаки права як соціокультурного феномена.  

20. Філософсько-правова думка Стародавнього Сходу. 

21. Філософсько-правові ідеї епохи Античності. 

22. Філософсько-правова думка Середньовіччя.  

23. Філософсько-правові ідеї епохи Відродження (Н. Макіавеллі, Г. Гроцій, Ж. 

Боден). 

24. Філософія права XVII-XVIII ст. (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза). 

25. Філософсько-правові ідеї французького Просвітництва XVIII ст.  

26. І. Кант як філософ права. 

27. Філософія права Г. Гегеля. 

28. Філософсько-правова думка в Україні в ХІХ-ХХ ст. 

29. Неокантіанські концепції філософії права.  

30. Неогегельянські концепції філософії права. 

31. Теорія «чистого права» Г. Кельзена. 

32. Екзистенціальна концепція філософії права (В. Майхофер, Є. Фехнер, 

Г. Кон ). 

33. Онтологічна концепція права Р. Марчіча. 

34. Неопозитивістська концепція права (Г. Харта). 



35. Пізнавально-критична філософія права (О. Вайнбергер, П. Колер, 

П. Штрассер)  

36. Правова реальність та її структура. 

37. Право, свобода, закон: їх взаємозв’язок.  

38. Право та правопорядок. 

39. Проблеми людини як правової істоти. 

40. Право як цінність: історія та сучасність.  

41. Цінності права та їх характеристика. 

42. Право як свобода та відповідальність. 

43. Правова реальність та специфіка її пізнання. 

44. Мораль та право як загальні регулятори життєдіяльності людини. 

45. Герменевтика та тлумачення законів. 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 

вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань 

студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу 

змістовного модулі.  

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 

контролю 

№  Вид діяльності Кількість балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті/ 

письмова відповідь на практичному занятті 

0-10 (разом 130) 

2 Відвідування лекцій 0-8 (разом 8) 

3 Відвідування семінарських занять 0-2 (разом 2) 

4 МКР 0-25 (разом 75) 

5 ІНДЗ 0-30 (разом 30) 

6 Самостійна  робота 0-5 (разом 15) 

Підсумковий бал 0-241 

Коефіцієнт 0,415 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання  

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 



завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) 

завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 

у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 

таблицях.  

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Філософія політики та права в системі соціально-філософського знання. 

2. Політична онтологія. 

3. Політичний простір. Протяжність та дискретність політичного простору. 

4. Механізми трансляцій політичних явищ у просторі. 

5. Геополітика як вираження онтології міжнаціональних інтересів. 

6. Фізичний та політичний час. 

7. Есхатологізм у філософії політики. 

8. Структурування часу (ідея "осьового часу" К. Ясперса). 

9. Політичний детермінізм та випадковість у політиці. 

10. Проблема політичної необхідності. 

11. Свобода та відповідальність в політичній сфері. 

12. Політична свідомість: індивідуальний та суспільний вимір. 



13. Політична міфологія. 

14. Особливості політичної мови сучасної України. 

15. Політичне знання та пізнання. 

16. Політична істина. 

17. Політична антропологія. 

18. Інформаційна нерівність та політичний гегемонізм. 

19. Мультикультуралізм та політичні реалії поляризованого світу. 

20. "Бунтуюча людина" А. Камю. 

21. "Едипів ефект" та "парадокс раціональності" у політичній діяльності. 

22. "Реалполітика" як складова частина політичного реалізму. 

23. Предмет, об’єкт та функції філософії права. 

24. Сутність та основні ознаки права як соціокультурного феномена.  

25. Філософсько-правова думка Стародавнього Сходу. 

26. Філософсько-правові ідеї епохи Античності. 

27. Філософсько-правова думка Середньовіччя.  

28. Філософсько-правові ідеї епохи Відродження (Н. Макіавеллі, Г. Гроцій, 

Ж. Боден). 

29. Філософія права XVII-XVIII ст. (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза). 

30. Філософсько-правові ідеї французького Просвітництва XVIII ст.  

31. І. Кант як філософ права. 

32. Філософія права Г. Гегеля. 

33. Філософсько-правова думка в Україні в ХІХ-ХХ ст. 

34. Неокантіанські концепції філософії права.  

35. Неогегельянські концепції філософії права. 

36. Теорія «чистого права» Г. Кельзена. 

37. Екзистенціальна концепція філософії права (В. Майхофер, Є. Фехнер, 

Г. Кон ). 

38. Онтологічна концепція права Р. Марчіча. 

39. Неопозитивістська концепція права (Г. Харта). 

40. Пізнавально-критична філософія права (О. Вайнбергер, П. Колер, 

П. Штрассер)  

41. Правова реальність та її структура. 

42. Право, свобода, закон: їх взаємозв’язок.  

43. Право та правопорядок. 

44. Проблеми людини як правової істоти. 

45. Правова антроплогія.  

46. Цінності права та їх характеристика. 

47. Право як свобода та відповідальність. 

48. Правова реальність та специфіка її пізнання. 

49. Мораль та право як загальні регулятори життєдіяльності людини. 

50. Герменевтика та тлумачення законів. 

 

 



6.6  Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання 

за умови належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  

 

 

  



7. Навчально-методична картка дисципліни  

Разом: 90 год., із них: лекції – 16 год., практичні заняття –  22 год., модульний 

контроль – 6 год., самостійна робота – 37 год., семестровий контроль – 5 год. 

 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Лекції 

(теми) 

Лекції 

(бали) 

Семінарські та 

практичні заняття 

(теми) 

СЗ 

(бали) 

СР 

(бали) 

ІНДЗ 

(бали) 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

М
о

д
у

л
ь
 І

 

0
-6

5
 

Тема 1. Предмет і завдання 

курсу «Філософія політики і 

права». 

1 

Тема 1. Предмет і 

завдання курсу 

«Філософія політики і 

права». 

0-11 

0-5  
МКР 

0-25 

екзамен 

Тема 2. Співвідношення 

права і політики 
1 

Тема 2. 

Співвідношення права 

і політики 

0-11 

М
о

д
у

л
ь
 І

І 

0
-8

8
 

Тема 3. Політична онтологія. 1 
Тема 3. Політична 

онтологія. 
0-11 

0-5  
МКР 

0-25 

Тема 4. Політична 

антропологія. Політична 

праксеологія 

1 

Тема 4. Політична 

антропологія. 

Політична 

праксеологія 

0-11 

Тема 5. Політична 

епістемологія 
1 

1 

Тема 5. Політична 

епістемологія 
0-11 

М
о

д
у

л
ь
 І

ІІ
 

0
-8

8
 

Тема 6. Правова онтологія 1 
Тема 6. Правова 

онтологія 
0-11 

0-5 0-30 
МКР 

0-25 
Тема 7. Правова антропологія 1 

Тема 7. Правова 

антропологія 
0-11 

Тема 8. Правова аксіологія 1 
Тема 8. Правова 

аксіологія 
0-11 
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