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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Філософсько-правові вчення Платона і Аристотеля як 

основоположення європейських природно-правових філософських вчень 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Дискусія навколо предмета філософії права. 

2. Сутність філософського підходу до права.  

3. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей. 

4. Основні положення філософсько-правового вчення Платона 

5. Основні положення філософсько-правового вчення Аристотеля 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Філософія права, філософське знання, предмет філософії права, метафізичний 

підхід, природно-правове мислення. 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Платон Діалоги // Всесвіт.-1992.. 

2. Платон. Государство // Соч. в 3-х томах. – М., 1968. – т. І. 

3. Платон. Законы // Там же. – т. 3.  

4. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М., 

1991. 

5. Аристотель. Большая этика // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 4.  

6. Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 1.  

7. Аристотель. Политика // Соч. в 4-х томах. – М., 1975. – т. 4.  

 

 

ТЕМА 2. Природно-правова концепція Марка Тулія Цицерона як втілення 

ідей платонізму (онтологічний, аксіологічний, антропологічний і 

гносеологічний аспекти державно-правової концепції) 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 
1. Цивілізація як конкретно-історичне буття культури. 

2. Генезис уявлень про право в різних цивілізаціях. 

3. Право і релігія, держава і церква. 

4. Античні Грецькі природно-правові концепції як основоположення природно-

правової концепції М. Т. Цицерона 

5. Поняття «res publica est res populi» у вченні М. Т. Цицерона – республіка – 

гармонійний світ, спільна справа всього римського народу 

6. Онтологічний, аксіологічний, антропологічний та гносеологічний аспекти 

державно-правової концепції М. Т. Цицерона 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

цивілізація, культура, суспільство, гуманізм права, влада, демократія, релігійні 

норми. 



Рекомендована література до Теми 2: 

1. Волинка Г.І..Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому 

контексті: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : Вища освіта, 2005. 

2. Гаєвський Б.А..Філософія політики. — К. : Вища школа, 2005. — 158с. 

3. Гатальська С.М..Філософія культури: Підручник для студ. вищих навч. 

закл.. — К. : Либідь, 2005. — 328 с. 

 

 

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

християнського морального ідеалу (онтологічний, аксіологічний, 

антропологічний, гносеологічний аспекти візантійських правових актів) 

Семінарське заняття № 3 – 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 4. Онтологічний, аксіологічний, антропологічний, гносеологічний 

аспекти філософсько-правового вчення Ш. Л. Монтеск’є про розподіл 

влади в контексті культури Нового часу (буржуазних революцій в Європі) 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План 
1. Життєвий і творчий шлях Ш. Л. Монтеск'є. 

2. Онтологічний, аксіологічний, антропологічний, гносеологічний аспекти 

філософсько-правового вчення Ш. Л. Монтеск'є про розподіл влади. 



3. Онтологічна природа права. Правова реальність 

4. Природне і позитивне право як елементи правової реальності. 

5. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. 

6. Природа людини і право. Антропологічні основи права. 

7. Філософський зміст і обґрунтування прав людини. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правове 

буття, онтологічна основа права, аномія суспільства, правова антропологія, 

правова аксіологія, правовий суб’єкт, індивід, особистість індивідуальність. 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Табачковський В.Г., Булатов М.О., Хамітов Н.В., Андрос Є., Дондюк 

А.. Філософія: світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. 

закл.. — К. : Либідь, 2003. — 432 с. 

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

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

Стилос, 1999. — 310 с. 

 

 

ТЕМА 5. Деонтологічний аспект філософської спадщини І. Канта та 

деонтологічний аспект філософсько-правової теорії Г. В. Ф. Гегеля в 

контексті культури Нового часу та епохи Просвіти 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

План 
1. Деонтологічний аспект філософської спадщини І. Канта. 

2. Деонтологічний аспект правової теорії Г. В. Ф. Гегеля 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правове 

буття, онтологічна основа права, аномія суспільства, правова антропологія, 

правова аксіологія, правовий суб’єкт, індивід, особистість індивідуальність. 

Рекомендована література до Теми 5: 
1. Філософія права: Навч. пос. / О.Г. Данільян (ред.). — К. : Юрінком 

Інтер, 2002. — 272с. 

2. Гегель Г.В.Ф. Философия духа. // Энциклопедия философских наук. – 

Т. 3. – М.: Мысль, 1977. – 471 с. 

3. Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет. – В 2-х 

томах. – Т. 2. – М.: Мысль, 1977. – С. 7. 

4. Кант І. Критика чистого розуму. – К., 2000. 

5. Кант І.. Критика практичного розуму / І.Бурковський (пер.з 

нім.,примітки,післямова). — К. : Юніверс, 2004. — 239с. 

6. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може 

постати як наука / В.Терлецький (пер.з нім.,вступ.ст.,комент.і прим.). — К. : 

ППС-2002, 2005. — 178с. 

 

 



ТЕМА 6. Онтологія філософсько-правової концепції Ф. М. Достоєвського в 

контексті східнослов'янської культури 

Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

План 
1. Поняття «Вічна істина» в онтології філософсько-правової концепції 

Ф. М. Достоєвського. 

2. Поняття «Свобода» в онтології філософсько-правової концепції 

Ф. М. Достоєвського. 

3. Поняття «Доброчесність» в онтології філософсько-правової концепції 

Ф. М. Достоєвського. 

4. Поняття «Держава» в онтології філософсько-правової концепції 

Ф. М. Достоєвського. 

5. Поняття «Злочин» в онтології філософсько-правової концепції 

Ф. М. Достоєвського. 

6. Християнський ідеал в онтології філософсько-правової концепції 

Ф. М. Достоєвського. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: вічна 

істина, свобода, доброчесність, держава, злочин, Християнський ідеал в 

онтології філософсько-правової концепції. 

Рекомендована література до Теми 6: 
1. Горський В. Філософія в українській культурі. – К.: Центр практичної 

філософії, 2001. – 235 с. 

2. Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та 

історія): Філос. нариси. — К. : Центр практичної філософії, 2001. — 235 с. 

 

 

ТЕМА 7. Історична, нормативістська, соціологічна, психологічна теорії 

права (правова онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія) 

Семінарське заняття № 7 – 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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5 

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 

 


