АНОТАЦІЯ навчальної дисципліни «Філософія права»
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Філософія права» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістр, спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є позитивне і трансцендальне правопізнання
Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Предмет філософії права
2. Епістемологія права
3. Антропологія права
4. Онтологія права
5. Феноменологія права
6. Герменевтика права
7. Екзистенційне право
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ―Філософія права‖ є інтеграція курсу до єдиного
дослідницького і освітянського європейського простору. Відповідно до вимог Болонського Протоколу,
це сприятиме приведенню моделі національної освіти у відповідність з потребами і вимогами
європейського ринку праці.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ―Філософія права‖ є вивчення епістемологічних,
онтологічних, феноменологічних, герменевтичних, екзистенційних можливостей методу у правопізнанні, який виказує домагання на всезагальне і необхідне значення.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: недоліки позитивного пізнання права і переваги його ―Софійного‖ осмислення.
вміти: застосовувати набуті якості юриста-онтолога, феноменолога, герменевтика чи екзистенційного
юриста у практиці права.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/1,5 кредита ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Філософія як перед знання. Теорія гештальта. Співвідношення філософії і позитивної науки.
Фундаментальний поділ європейських наук на ―науки про природу‖ - ―науки про дух‖. Правознавство як
―наука про дух‖. Онтологічна революція у науці.
Змістовий модуль 2.
Предмет епістемології права. Вчення про емпіричний і інтелігібельний характер людини. Буденна,
наукова, ―софійна‖ правосвідомість. Поняття права. Ідея права. ідея і час.
Змістовий модуль 3.
Предмет антропології права. Типи філософських антропологій. Фундаментальні проблеми антропології
права. Детермінізм і свобода волі. Каузальність і цілепокладання як види детермінації у праві.
Змістовий модуль 4.
Предмет онтології права. Модуси буття. Фундаментальні проблеми онтології права. Онтологічне місце
права
Змістовий модуль 5.
Предмет феноменології права. Ейдетична редукція. Ейдетичне право. Універсалія ―право‖.
Фундаментальні проблеми феноменології права.
Змістовий модуль 6.
Предмет герменевтики права. Герменевтика як метод ―наук про дух‖. Герменевтичне коло. Пошук права
в герменевтичній концепції відмінності між правом і законом. Складові пошуку.
Змістовий модуль 7.
Екзистенціалізм як феноменологічна антропологія. Екзистенціали людського існування. ―Живе‖ право,
―реальне‖ право, ―суддівське‖ право — концепції екзистенціального права.
3. Рекомендована література
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік
5. Засоби діагностики успішності навчання конспект класичних і сучасних першоджерел, тематичні
реферати, індивідуальні завдання.

