
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ ННІ ПОЗН 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

_________О.В. Ведмідський 

 

«___» ___________2016 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

з навчальної дисципліни  «Філософія права» 

спеціальність 7.03040101 Правознавство 

для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ 

ПОЗН, 

що навчаються на ОКР «спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



Плани практичних (семінарських) занять навчальної дисципліни «Філософія 

права» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання 

цивільних осіб ННІ ПОЗН, спеціальності 7.03040101 Правознавство / Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 5 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Марченко О. В., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

юридичного факультету, доктор філософських наук. 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

29.07.2016 р., протокол № 23. 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

_____2016 р., протокол № ___. 

 

 
 

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін юридичного 

факультету 

 
 

 ________________О.В. Марченко 

 

«___» серпня  2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

©Марченко О.В., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Антична філософія права. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

 

1. Періодизація античної філософії права.  

2. Розвиток філософсько-правової думки давньогрецькими мислителями.  

3. Філософія права у Стародавньому Римі. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Античність, архаїка, класична античність, полісна культура, тиранія, 

аристократія, олігархія, демократія, охлократія, софісти, рабство, стоїцизм. 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Антология мировой философии. В 4-х т. / Ред. коллегия: В. В. 

Соколов и др., М. : «Мысль», 1969 − 1973. Т 1. –  935 с. 

2. Аристотель. О душе / П. С. Попов ; пер., испр. и доп. М. И. Иткин ; 

прим. А. В. Сагадеев // Аристотель : Cочинения в 4 т. ;  − М. : Мысль, 

1976. –  Т. 1. – 1976. – С. 371−448. 

3. Ахутин А. В. Античные начала философии / А. В. Ахутин. – СПб. : 

Наука, 2007. – 783 с.  

4. Аврелий Марк. Размышления /С. М. Роговин (пер. с лат); С.А. 

Котляревський (посл.). − М. : ЭКСМО, 2008. – 415 с.], Епіктета, 

Плотіна [Плотин. Эннеады. В 7 т. / Пер. Т. Г. Сидаша под ред. О. Л. 

Абышко. (Серия «Plotiniana»). СПб. : Из-во Олега Абышко, 2004—

2005. [Т. 6] Шестая эннеада. Трактаты I−V. 2005. − 480 с. 

5. Древнеиндийская философия (начальный период). М. : Из-во 

соціально-экономической литературы, 1963. – 272 с. 

6. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. / Отв. 

ред. д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. − 3-e изд., 

перераб. и доп. − М.: НОРМА, 2007. − 720 с. 

7. Конфуций. Изречения (перевод, предисловие и комментарий И. И. 

Семененко). М., 1994. – 280 с. 

8. Марченко О.В. Філософія права : навчальний посібник / Марченко 

О.В. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. – 2015. – 304 с. 

9. Марченко О.В. Римське право як чинник формування античного 

освітнього простору / Науковий вісник. Збірник наукових праць 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ: Гілея. – Випуск 71. – 2013. – С. 177−184. 

10. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. Учебник-

М., ООО «ТК Велби», 2002. 

11. Философия права : курс лекций : в 2 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. – 

М., 2011. – Т. 1. – 552 с.; Т. 2. – 512 с. 

12. Философский словарь / авторы-сост. : И. В. Андрущенко, О. А. 

Вусатюк и др. – К : А.С.К., 2006. – 1056 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%88,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

ТЕМА 6. Ідея права у філософських працях мислителів епохи 

Просвітництва. 
Семінарське заняття № 6,7 – 4 год. 

План 

 
1. Характерні риси філософії права в епоху Просвітництва.  

2. Б. Спіноза та його філософське обґрунтування демократії. 

3.  Просвітницькі ідеї Джона Локка.  

4. Вчення про «загальну волю» Ж.Ж. Руссо.  

5. Правова концепція Ш.Л. Монтеск’є.  

6. Вольтер та його концепція правової держави. 

7. Німецька класична філософія права: І. Кант, Й. Фіхте, Г. Гегель.  

8. Реалізація просвітницьких ідей у творчості Г. Сковороди. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

Просвітництво, цивілізація, раціоналізм, влада розуму, демократія, свобода, 

загальна воля, категоричний імператив, закони діалектики, абсолютна ідея. 

Рекомендована література до Теми 6:  

1. Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права. – К., 2003. 

2. Максимов С. І. Філософія права : сучасні інтерпретації : вибр. праці : 

статті, аналіт. огляди, переклади (2003-2010). – Х., 2010. – 336 с.  

3. Марченко О.В. Філософія права : навчальний посібник / Марченко О.В. 

– Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. – 2015. – 304 с. 

4. Марченко О.В. Філософські пріоритети осмислення права: 

методологічна рефлексія ключових понять / Науковий вісник ДДУВС. 

– № 1. – 2013. – С. 67 –74.  

5. Марченко О.В. Право як ціннісно-нормативна система: темпоральний 

аспект / Науковий вісник. Збірник наукових праць Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - Київ: Гілея. – 

Випуск 75. – 2013. – С. 213–216. 

6. Нерсесянц В. С. Философия права. – М., 2005. – 656 с.  

7. Розин В.М. Генезис права: методологический и культурологический 

анализ. – М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2003. – 336 с. 

8. Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. 

Данильян, П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. 

– Х., 2009. – 208 с.  

9. Філософія права : проблеми та підходи / за заг. ред. П. М. Рабіновича. – 

Л., 2005. – 290 с.  

10. Філософія права:  Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. 

Заінчковський та ін; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: 

Юрінком Інтер, 2000. – 336 с. 

 

 

 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, передбачені програмою з «Філософії права», 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, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні джерельної бази з «Філософії права».. 

4 

Теоретичні питання, передбачені програмою з «Філософії права», засвоєні практично 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, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні знанні 

джерельної бази з «Філософії права».. 

3 

Теоретичні питання, передбачені програмою з «Філософії права», засвоєні слабко; 

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, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 

носять істотний характер; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань не виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, 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 

 

 


