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Загальна кількість
годин - 105

Тижневих годин для
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2-й

2-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр
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для заочної форми навчання – 1/14

Практичні, семінарські
15 год.
6 год.
Лабораторні
Самостійна робота
90 год.
99 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: залік
занять

до

самостійної

і

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Філософія юридичної
відповідальності”

є

обґрунтування

загальноюридичних

принципів

і

конструкцій відповідальності, що мають значимість в усіх галузях права як
основа для розробки й удосконалення галузевих специфічних конструкцій
юридичної відповідальності.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Філософія юридичної
відповідальності ” є вироблення у студентів вміння:
– розкрити філософські засади (онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та
логічні)

феномену відповідальності як основи суспільних відносин

загалом і як концептуальної основи теорії юридичної відповідальності;
– охарактеризувати методологічні проблеми, пов’язані з самим поняттям
юридичної

відповідальності,

ознайомити

студентів

із

наявними

концепціями природи і сутності юридичної відповідальності;
– виявити

функціональну

роль

позитивної

відповідальності

як

обов’язкового елементу в структурі як правомірної, так і неправомірної
поведінки;
– розкрити принципи, функції, цілі й стадії юридичної відповідальності;
– проаналізувати природу і характер підстав юридичної відповідальності,
без яких вона втрачає своє регулятивне значення і перестає бут мірою
справедливості;
– обґрунтувати модальність юридичної відповідальності, тобто формальну
сторону юридичної відповідальності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- філософські засади феномену відповідальності;
- природу та характер підстав юридичної відповідальності;
- основні концепції юридичної відповідальності;
- принципи та функції юридичної відповідальності;

вміти :
- дати визначення наступних термінів: відповідальність, позитивна та
негативна

відповідальність,

обов’язок,

нормативна

конструкція

відповідальності, принципи, функції та стадії юридичної відповідальності,
модальність, необхідність, випадковість та неможливість юридичної
відповідальності, конституційна, адміністративна, цивільна, кримінальна,
матеріальна, дисциплінарна та інші види юридичної відповідальності;
- охарактеризувати відповідальність як категорію права;
- розрізняти проспективну та ретроспективну юридичну відповідальність;
- визначити шляхи удосконалення інституту юридичної відповідальності.

2. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Доктринальні підходи до розуміння юридичної
відповідальності
Тема 1. Поняття та сутність юридичної відповідальності ( 1 год.)
Поняття та види юридичної відповідальності. Співвідношення юридичної
відповідальності з іншими видами відповідальності. Концепції позитивної
юридичної

відповідальності.

Концепції

юридичної

правопорушення. «Юридична», «правова»та «правна»

відповідальності

за

відповідальність. Генеза

юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Принципи
юридичної відповідальності. Цілі та функції юридичної відповідальності. Міри
юридичної відповідальності. Реалізація юридичної відповідальності. Юридична
відповідальність держави та особи.
Тема 2. Міжнародно-правова відповідальність (2 год.)

Поняття міжнародно-правової відповідальності держав. Позитивна та
негативна міжнародно-правова відповідальність. Підстави міжнародно-правової
відповідальності держав за міжнародні правопорушення. Об’єм відповідальності
за

міжнародні

правопорушення.

Види

та

форми

міжнародно-правової

відповідальності держави-правопорушника.
Модуль 2. Юридична відповідальність у механізмі правового
регулювання
Тема 3. Конституційна відповідальність (2 год.)
Правова природа конституційної відповідальності. Підстави конституційної
відповідальності.
конституційної

Принципи

конституційної

відповідальності.

Проблеми

відповідальності.
застосування

Функції

конституційної

відповідальності.
Тема 4. Адміністративна відповідальність(2 год.)
Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче забезпечення.
Становлення та розвиток законодавства про адміністративну відповідальність.
Підстави

адміністративної

відповідальності.

Принципи

адміністративної

відповідальності. Функції адміністративної відповідальності. Адміністративнопроцесуальна відповідальність.
Тема 5. Фінансова відповідальність (2 год.)
Поняття фінансової відповідальності. Підстави та принципи фінансової
відповідальності.
відповідальність

Функції
як

підвид

фінансової

відповідальності.

фінансово-правової

відповідальності:

Податкова
загальна

характеристика.
Тема 6. Кримінальна відповідальність (2 год.)
Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Підстави і принципи
кримінальної відповідальності. Функції кримінальної відповідальності. Види

кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності.
Кримінально-процесуальна відповідальність.
Тема 7. Цивільна відповідальність (2 год.)
Концептуальні положення цивільної відповідальності. Цивільно-правова
відповідальність і захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність як
засіб правового примусу. Окремі історіографічні аспекти розвитку інституту
цивільної відповідальності. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб.
Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та міра цивільноправової відповідальності. Переддоговірна цивільно-правова відповідальність.
Відповідальність

за

порушення

договірних

зобов’язань.

відповідальність. Застосування норм відповідальності

Недоговірна

в окремих сферах

цивільних правовідносин. Міжнародний досвід та окремі аспекти застосування
норм відповідальності в міжнародному приватному праві.
Тема 8. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність (2 год.)
Поняття та види дисциплінарної відповідальності. Підстави дисциплінарної
відповідальності. Міри дисциплінарної відповідальності. Функції дисциплінарної
відповідальності.
Поняття матеріальної відповідальності та підстави для притягнення
працівників

до

відповідальності

відповідальності.
працівників.

Завдання

Різновиди

та

функції

матеріальної

матеріальної

відповідальності

працівників. Застосування норм про матеріальну відповідальність працівників.
Підстави для притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності. Правова
природа, особливості та функції матеріальної відповідальності роботодавця. Види
матеріальної відповідальності роботодавця.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма

Заочна форма

усьо
го

1

у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб ін с.р.
л п лаб ін с.р
д
д
.
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1. Доктринальні підходи до розуміння юридичної
відповідальності

Тема1. Поняття та
сутність юридичної
відповідальності

1

1

10

Тема 2. Міжнародноправова
відповідальність

2

2

10

Разом за змістовим
модулем 1

3

3

20

Модуль

2.

Юридична

відповідальність

1

1

10

10

1

у

1

20

механізмі

правового

регулювння
Тема 3.
Конституційна
відповідальність
Тема 4.
Адміністративна
відповідальність
Тема 5. Фінансова
відповідальність
Тема 6.
Кримінальна
відповідальність
Тема 7. Цивільна
відповідальність
Тема 8.
Дисциплінарна та
матеріальна
відповідальність
Разом за модулем
2
ІНДЗ

Усього годин

2

2

15

1

1

15

2

2

10

1

1

15

2

2

15

1

1

15

2

2

10

1

1

15

1

1

10

2

2

10

2

2

10

12 12

70
-

15

15

-

90

9

5

5

6

6

79
-

99

8. Самостійна робота
Назва теми

№
з/п
1
2

Кількість
годин
10
10

4

Проспективна та ретроспективна відповідальність
Діалектичний
взаємозв’язок
громадянського
суспільства, правової держави та відповідальності
Юридична відповідальність у механізмі
правового
регулювання
Принцип взаємної відповідальності держави та особи

5

Функціонування юридичної відповідальності

10

6

Господарсько-правова відповідальність

15

7
8

Міжнародно-правова відповідальність
Реалізація юридичної відповідальності
Разом

10
10
90

3

10
15

9. Індивідуальні завдання
1.
2.

Структура соціальної відповідальності
Удосконалення системи соціальної відповідальності та її застосування.

3.

Соціологічне розуміння відповідальності.

4.

Проспективна та ретроспективна юридична відповідальність.

5.

Поняття та основні риси моральної відповідальності.

6.

Юридична відповідальність – сутнісна сторона статусно-рольової
частини правової культури.

7.

Громадянське суспільство та відповідальність

8.

Правова держава та юридична відповідальність.

9.

Правовий нігілізм та відповідальність.

10.

Зловживання правом (тіньове право та відповідальність).

11.

Світоглядні засади відповідальності.

12.

Місце і роль соціальної відповідальності у суспільному житті.

13.

Справедливість юридичної відповідальності.

14.

Статусна юридична відповідальність.

15.

Юридичний обов’язок та юридична відповідальність.

16.

Юридична відповідальність та законність.

17.

Гуманізм юридичної відповідальності.

18.

Свобода та відповідальність.

19.

Юридична відповідальність у механізмі правового регулювання.

20.

Цілі та функції юридичної відповідальності.

21.

Юридична відповідальність – оцінка (осуд).

22.

Совість як екзистенціально-онтологічна складова відповідальності.

23.

Абсолютна відповідальність: філософсько-правові аспекти.

24.

Суб’єктивна юридична відповідальність.

25.

Принципи реалізації юридичної відповідальності.

10. Методи навчання
- пояснювально-ілюстративний метод;
- репродуктивний метод;
- метод проблемного викладення;
- частково-пошуковий (евристичний);
- дослідницький метод
11. Методи контролю
Основними методами контролю знань, умiнь i навичок студентів, які
використовуються в процесі вивчення дисципліни, є письмова та тестова
перевірка знань.
Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами
навчального матеріалу є:
1. Поточний контроль:
- Письмове контрольне опитування
- Реферативні доповіді

- Тестування
2. Підсумковий контроль:
- Залік
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного
та підсумкового контролю

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумковий
тест
(залік)

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Сума

10

Поняття та сутність юридичної відповідальності

20

Міжнародно-правова відповідальність

5

Конституційна відповідальність

5

Адміністративна відповідальність

5

Фінансова відповідальність

5

Кримінальна відповідальність

5

Цивільна відповідальність

5

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

40
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
75-81
69-74
50-68
35-49

0-34

А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПЕРШОГО МОДУЛЯ:
1.

Виберіть елементи структури соціальної відповідальності:
А) свобода волі;
Б) суб’єкт відповідальності;
В) соціально-значима поведінка особистості;
Г) об’єкт відповідальності;
Д) інстанція;
Е) засоби суспільного впливу на особу;
Є) усі відповіді правильні.

2. Визначте елементи змісту функцій юридичної відповідальності:
А) об’єкти впливу;
Б) формальні та фактичні підстави;
В) правовідносини;
Г) суб’єкти;
Д) способи та результати впливу

3. Які є форми реалізації соціальної відповідальності:
А) добровільна;
Б) гуманна;
В) справедлива;
Г) примусова.
4. Які існують концепції позитивної відповідальності:
А) відповідальність – покарання;
Б) відповідальність – обов’язок дотримуватись приписів, вимог правових
норм;
В) правомірна поведінка;
Г) відповідальність – реалізація санкції.
5. Які концепції юридичної відповідальності за правопорушення:
А) юридична відповідальність – відчуття обов’язку;
Б) юридична відповідальність – міра державного примусу;
В) юридична відповідальність – правовідношення;
Г) юридична відповідальність – обов1язок діяти правомірно.
6. Визначте основні онтологічні категорії юридичної відповідальності:
А) безвідповідальність;
Б) форма і зміст відповідальності;
В) регламентованість відповідальності;
Г) час;
Д) все вищезазначене правильне
7. Принцип невідворотності юридичної відповідальності включає:
А) кожне правопорушення повинно тягнути відповідальність винної особи;
Б) жоден невинний не може бути притягнутий до відповідальності;

В) повинна бути відсутня правова можливість звільнення від юридичної
відповідальності;
Г) не може мати місце гальмування юридичної відповідальності у випадках,
передбачених законом;
Д) правильне все вищезазначене
8. Які чинники підвищення ефективності дії принципу невідворотності
юридичної відповідальності:
А) удосконалення законодавства;
Б) покращення роботи органів, які беруть участь у судочинстві;
В) підвищення ефективності виконання судових рішень;
Г) превенція правопорушень;
Д) охорона прав та свобод громадян
9. Зазначте складові нормативної конструкції юридичної відповідальності:
А) норми матеріального права та їх санкції;
Б) норми процесуального права та їх санкції;
В) нормативно закріплені принципи інституту юридичної відповідальності;
Г) правильно все вищезазначене
10. Вкажіть на обставини, які звільняють від юридичної відповідальності:
А) необхідна оборона;
Б) крайня необхідність;
В) примирення винного з потерпілим;
Г) дійове каяття;
Д) фізичний або психічний примус.
11. Визначте елементи структури юридичного обов’язку:
А) здійснювати певні дії або утримуватись від них;
Б) відреагувати на законні вимоги правомочної особи;
В) нести юридичну відповідальність за невиконання цих вимог;

Г) не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на яке той має право;
Д) правильне все вищезазначене
12. Вкажіть на елементи, які виключають юридичну відповідальність:
А) необхідна оборона;
Б) амністія та помилування;
В) крайня необхідність;
Г) фізичний або психічний примус;
Д) правильне все вищезазначене
13. Зазначте, який метод дає змогу досягти найширшого розкриття явища
юридичної відповідальності:
А) метод гіпотез;
Б) метод абстрагування;
В) системний метод.
14. Визначте, які аспекти розрізняють у соціальній відповідальності:
А) відповідальність за виконання обов’язку;
Б) відповідальність за порушення обов’язку;
В) відповідальність без вини;
тійна робота все вищезазначене
15. Зазначте, яких адресатів мають принципи юридичної відповідальності:
А) законодавця;
Б) правозастосовувача;
В) суб’єктів юридичної відповідальності.

16.

Зазначте,

відповідальність,

якими
що

відповідальності:
А) формально визначена;

специфічними
відрізняють

її

рисами
від

інших

володіє

юридична

видів

соціальної

Б) гарантується державою;
В) забезпечується державним примусом;
Г) здійснюється у процесуальній формі;
17. Вкажіть на основні задачі юридичної відповідальності:
А) захист, охорона суспільних відносин;
Б) превенція правопорушень;
В) кара правопорушника;
Г) відшкодування збитків;
Д) зміцнення законності та правопорядку.
18. Вкажіть на необхідні підстави соціальної відповідальності особи:
А) вільний вибір;
Б) свобода волі;
В) свобода вибору варіантів поведінки;
Г) правильне все вищезазначене
19. Яку ідею ввів Ч. Беккаріа у своєму творі «Про злочин і покарання»
А) ідею гуманізму;
Б) ідею невідворотності;
В) ідею справедливості;
Г) ідею рівності
20. Зазначте у контексті з якими поняттями розглядав відповідальність
Оріген:
А) свобода;
Б) рівність;
В) правопорушення;
Г) чуттєвість;
Д) гріховність;

Е) розум
21. Назвіть види юридичної відповідальності за галузевим критерієм:
А)_____________
Б)______________
В)_____________
Г)_____________
Д)______________
Е)______________
22. Визначте форми юридичної відповідальності за правопорушення:
А) юридична відповідальність – обов’язок дотримуватись юридичних норм;
Б) юридична відповідальність – усвідомлення боргу, відчуття відповідальності;
В) юридична відповідальність – реакція держави на правопорушення;
Г) юридична відповідальність – покарання;
Д) юридична відповідальність – обов’язок, який примусово виконується.
23. Визначте види відповідальності за І. Кантом:
А) обов’язкова;
Б) необов’язкова;
В) зовнішня;
Г) внутрішня.
24. Вкажіть види соціальної відповідальності:
А) ____________
Б)_____________
В)_____________
Г)_____________
25. Зазначте, який метод виступає як спосіб закономірного зв’язку між
складовими частинами юридичної відповідальності, що забезпечує її єдність:
А) метод синтезу;
Б) структурний метод;
В) метод скептицизму.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ДРУГОГО МОДУЛЯ:
1. Визначте функції юридичної відповідальності:
А)______________
Б)______________
В)______________
Г)______________
2. Вкажіть, який метод дає змогу шляхом викриття протилежностей у
явищі відповідальності пояснити його необхідність у соціумі й
онтологічну суть:
А) гіпотеко-дедуктивний;
Б) аналіз;
В) діалектичний;
3. Вкажіть на особливість етики відповідальності екзестенціоналістів:
А) носієм відповідальності є держава;
Б) носієм відповідальності є конкретна індивідуальна творча особа;
В) носієм відповідальності є колектив людей;
Г) носієм відповідальності є соціум
4. Визначте, які є підстави юридичної відповідальності:
А) матеріальні;
Б) юридичні;
В) моральні;
Г) фактичні
5. Назвіть принципи юридичної відповідальності:
А)____________
Б)____________
В)____________
Г)____________
Д)____________
Е)____________

Ж)____________
6. Зазначте, який метод дозволяє порівняти юридичну відповідальність,
наприклад двох країн:
А) раціоналістичний;
Б) системний;
В) емпіричний;
Г) метод скептицизму
7. Визначте форми юридичної відповідальності за правопорушення:
А) юридична відповідальність – обов’язок дотримуватись юридичних норм;
Б)

юридична

відповідальність

–

усвідомлення

боргу,

відчуття

відповідальності;
В) юридична відповідальність – реакція держави на правопорушення;
Г) юридична відповідальність – покарання;
Д) юридична відповідальність – обов’язок, який примусово виконується.
8. Визначте, що є умовою відповідальності за Г. Йонасом:
А) активність суб’єкта;
Б) пасивність суб’єкта;
В) моральність суб’єкта;
Г) правильне все вищезазначене
9. Вкажіть у філософії якого вченого відповідальність нерозривно зав’язана
у відношенні розум – свобода – моральний – закон – обов’язок –
відповідальність:
А) у філософії Аристотеля;
Б) у філософії Канта;
Б) у філософії Боеція;
Г) у філософії Йонаса

10. Вкажіть на основні цілі юридичної відповідальності:
А) охорона прав та законних інтересів суб’єктів правового життя;
Б) відновлення соціальної справедливості;
В) кара правопорушника;
Г) превенція правопорушень;
Д) все вищезазначене правильне

11. Визначте елементи структури юридичного обов’язку:
А) здійснювати певні дії або утримуватись від них;
Б) відреагувати на законні вимоги правомочної особи;
В) нести юридичну відповідальність за невиконання цих вимог;
Г) не перешкоджати контрагенту користуватися тим благом, на яке той має право;
Д) правильне все вищезазначене
12. Які чинники підвищення ефективності дії принципу невідворотності
юридичної відповідальності:
А) удосконалення законодавства;
Б) покращення роботи органів, які беруть участь у судочинстві;
В) підвищення ефективності виконання судових рішень;
Г) превенція правопорушень;
Д) охорона прав та свобод громадян
13. Визначте основні онтологічні категорії юридичної відповідальності:
А) безвідповідальність;
Б) форма і зміст відповідальності;
В) регламентованість відповідальності;
Г) час;
Д) все вищезазначене правильне
14. Які існують концепції позитивної відповідальності:

А) відповідальність – покарання;
Б) відповідальність – обов’язок дотримуватись приписів, вимог правових
норм;
В) правомірна поведінка;
Г) відповідальність – реалізація санкції.
15. Статусна юридична відповідальність – це:
А) позитивна відповідальність;
Б) відповідальність за належне виконання своїх обов’язків;
В) негативна відповідальність.
16. Визначте, які способи здійснення відновлювальної функції юридичної
відповідальності:
А) фіксація у правових нормах обов’язку правопорушника відновити спричинену
шкоду;
Б) примус правопорушника до відновлення спричиненої шкоди у випадках,
передбачених законом;
В) фіксація у правових нормах обов’язків правоохоронних органів

змусити

правопорушника до відновлення спричиненої шкоди;
Г) правильне все вищезазначене

17.

Зазначте,

відповідальність,

якими
що

специфічними
відрізняють

її

рисами
від

володіє

юридична

видів

соціальної

інших

відповідальності:
А) формально визначена;
Б) гарантується державою
В) забезпечується державним примусом;
Г) здійснюється у процесуальній формі;
18. Вкажіть на основні задачі юридичної відповідальності:

А) захист, охорона суспільних відносин;
Б) превенція правопорушень;
В) кара правопорушника;
Г) відшкодування збитків;
Д) зміцнення законності та правопорядку.
19. Вкажіть на необхідні підстави соціальної відповідальності особи:
А) вільний вибір;
Б) свобода волі;
В) свобода вибору варіантів поведінки;
Г) правильне все вищезазначене

20.

Зазначте,

який

метод

орієнтує

наукове

пізнання

юридичної

володіє

юридична

видів

соціальної

відповідальності на розгляд її як деякої системи:
А) метод гіпотез;
Б) метод моделювання;
В) системний метод;
Г) емпіричний метод
21.

Зазначте,

відповідальність,

якими
що

специфічними
відрізняють

її

рисами
від

інших

відповідальності:
А) формально визначена;
Б) гарантується державою;
В) забезпечується державним примусом;
Г) здійснюється у процесуальній формі;
22. Зазначте у контексті з якими поняттями розглядав відповідальність
Оріген:

А) свобода;
Б) рівність;
В) правопорушення;
Г) чуттєвість;
Д) гріховність;
Е) розум
23. Визначте, які принципи відповідно вчення Локка не можуть бути
вродженими:
А) моральні;
Б) правові;
В) правильне все вищезазначене
24. Вкажіть які види відповідальності є за Кантом:
А) зовнішня;
Б) внутрішня;
Г) обов’язкова;
Д) правильне все вищезазначене
25. Зазначте з яких джерел, відповідно вчення Локка, існує усвідомлення
відповідальності:
А) з деліктів;
Б) з дотримання договорів;
В) правильне все вищезазначене
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