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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Візантійське право як носій християнської моралі та етики – 

християнського морального ідеалу (онтологічний, аксіологічний, 

антропологічний, гносеологічний аспекти візантійських правових актів) 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Християнська спрямованість середньовічних філософсько-правових вчень 

середньовіччя 

2. «Візантійська» імперія і «візантійське» право як носій християнської моралі 

та етики – християнського морального ідеалу 

3. Онтологічний, аксіологічний, антропологічний, гносеологічний аспекти 

візантійських правових актів 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спрямованість філософсько-правових вчень, «Візантійська» імперія, 

«візантійське» право, християнський моральний ідеал, онтологічний, 

аксіологічний, антропологічний, гносеологічний аспекти правових актів. 

Рекомендована література до Теми 3: 
1. Філософія політики: Підручник / НАН України ; АПН України ; 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський 

(кер.ред.кол.), В.П. Андрущенко (кер.авт.-упоряд.). — К. : Знання України, 

2003. — 399 с. 

2. Філософія. Світ людини: Курс лекцій / Інститут філософії НАН 

України; Антропологічне відділення Українського філософського фонду. — К. : 

Стилос, 1999. — 310 с. 

3. Філософія. Хрестоматія: навч. посіб. / Л.Г.Дротянко (уклад.). — К. : 

Видавництво Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2009. — 

244с. 

 

 

ТЕМА 7. Історична, нормативістська, соціологічна, психологічна теорії 

права (правова онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія) 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 
1. Філософсько-правова концепція Ф. К. Савіньї. Онтологічний, аксіологічний, 

антропологічний, гносеологічний аспекти 

2. Нормативістська теорія права «чисте вчення про право» Г. Кельзена. 

3. онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія 

4. Соціологічний напрям теорії права – альтернатива нормативістської теорії 

права. Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія 

5. Психологічна теорія права Л. Й. Петражицького (онтологія, аксіологія, 

антропологія, гносеологія). Особливості посткласичного право розуміння 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

нормативістська теорія права, чисте вчення про право, соціологічний напрям 

теорії права, психологічна теорія права. 

Рекомендована література до Теми 7: 
1. Філософія права: Навч. пос. / О.Г. Данільян (ред.). — К. : Юрінком 

Інтер, 2002. — 272с. 

2. Левчук Л.Т., Панченко В.І., Шинкаренко О.В, Гриценко В. С., 

Єфименко В. В. Історія світової культури: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. 

вищ. навч. закл. — 4.вид., стер. — К. : Либідь, 2003. 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 
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Теоретичні питання онтології, антропології, гносеології, методології права, 

що винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 

на теоретичні питання стосовно сутності картини світу, людини, 

суспільства, держави, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на глибокому знанні філософії права. 

4 

Теоретичні питання онтології, антропології гносеології, методології права, 

винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 

необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 

на теоретичні питання стосовно сутності картини світу, людини, 

суспільства, держави, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань переважно ґрунтується на знанні філософії права 

3 

Теоретичні питання онтології, антропології гносеології, методології права, 

що винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння 

мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, 

деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання онтології, антропології гносеології, методології права, 

що винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу онтологічного, гносеологічного, методологічного 

характеру, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


