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Анотація до дисципліни
Дисципліна «Історія політичних та правових в
чень » належить  до переліку вибіркових дисцип
лін та викладається у 3-му семестрі 2-го року нав
чання у магістратурі. 

Навчальна дисципліна знайомить магістрантів з   
основними напрямками правової,політичної філос
офської  думки, сучасним філософським виміром 

політики, суспільства та людини.



Мета вивчення дисципліни: формування в магістрантів
стійкої системи знань з філософії права і політичних вчень,
що дозволить вивчити та проаналізувати основні принципи,
через які реалізують у собі політичні процеси, визначити
їхню сутність, логіку здійснення взаємодетермінації політичних
відносин, розуміння специфіки основних світових напрямів у
формуванні і розвитку сучасних концепцій філософії права;
особливостей підходів до вирішення правових проблем у
філософії права як науці;

Програмні компетенції вміння виявляти сутності основних
елементів структури філософії права як відображення
фундаментальної структури самого права; ставити та
вирішувати проблеми, що передбачає здатність до
нестандартного розв*язання задач, самостійності міркувань та
умовиводів, навички інтелектуального пошуку, - володіння
теоретичним матеріалом та термінологією; системою знань
філософсько-правових методів пізнання; навичками
тлумачення законів, моделювання правових ситуацій, дій,
подій, явищ і фактів з огляду на соціокультурні тенденції
розвитку права, здійснення філософсько-правового аналізу у
юридичній практиці, прогнозування розвитку правової та
соціальної держави, правосвідомості та правового життя в
Україні;



- уміння застосовувати набуті знання в професійній діяльності; 
аналізувати та правильно застосовувати положення нормативно-
правових актів; використовувати механізм захисту прав та 
законних інтересів людини і громадянина; робити висновки та 
практичні пропозиції щодо покращення процесів
державотворення в Україні в аспекті розбудови правової держави
і громадянського суспільства; - здатність розуміти та аналізувати
світоглядні, соціально значущі філософські проблеми, питання
ціннісно-мотиваційної орієнтації; значення гуманістичних
цінностей свободи та демократії; - здатність поважати культурні
традиції, толерантно ставитися до соціокультурних відмінностей; -
здатність здійснювати професійну діяльність на основі розвиненої
правосвідомості, правової культури; - здатність поважати честь і
гідність особистості, дотримуватися і захищати права і свободи
людини і громадянина, не допускати проявів сваволі; - здатність
застосовувати знання в практичних ситуаціях, що передбачає
кмітливість, оперативність та динамічність інтелектуальної реакції, 
стійкість у мисленнєвих випробуваннях і доланні пізнавальних
утруднень.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Знати теоретичні основи філософії права і політичної філософії (терміни, 
конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принци
пи тощо); володіння теоретичним матеріалом та термінологією; системо
ю знань філософсько-правових методів пізнання; навичками тлумачення
законів, моделювання правових ситуацій, дій, подій, явищ і фактів з огля
ду на соціокультурні тенденції розвитку права, здійснення філософсько-п
равового аналізу у юридичній практиці, прогнозування розвитку правов
ої та соціальної держави, правосвідомості та правового життя в Україні; -
уміння застосовувати набуті знання в професійній діяльності; аналізувати
та правильно застосовувати положення нормативно-правових актів; вик
ористовувати механізм захисту прав та законних інтересів людини і гром
адянина; робити висновки та практичні пропозиції щодо покращення пр
оцесів державотворення в Україні в аспекті розбудови правової держави
і громадянського суспільства; - здатність розуміти та аналізувати світогля
дні, соціально значущі філософські проблеми, питання ціннісно-мотиваці
йної орієнтації; значення гуманістичних цінностей свободи та демократії; 
- здатність поважати культурні традиції, толерантно ставитися до соціоку
льтурних відмінностей;

Володіти засобами виразу думки. 

Розуміти та інтерпретувати вивчений філософський, філософсько-правов
ий матеріал, уміти пояснити філософські правила, принципи; прогнозуват
и майбутні наслідки на основі отриманих знань; 

Знати проблеми тогочасної політичної думки. 

Демонструвати знання принципів і закономірностей інтерпретації тексту, 
опановувати методологічну і філософську термінологію; вміти презентува
ти філософсько-політичний матеріал письмові та усні аргументи для інфо
рмованої аудиторії. 



Інформаційний обсяг дисципліни

Тема 1.Природа політичних і правових вчень.

Тема 2.Філософія права  та політика

Тема 3.Принципи політичної антропології.

Тема 4.Політика як різновид духовного виробництва.

Тема 5.Суб’єкти та об’єкти пізнання в філософії права.

Тема 6.Загальні зв’язки та взаємодія в політиці.

Тема 7.Принцип історизму в філософії права.

Тема 8. Буття влади.

Тема 9. Політика і право, влада і закон, їх відношення
до моралі. Свобода.


