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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення філософії права, 
пізнання основ та проблемних питань філософії права. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Основною метою вивчення філософій права є підготовка юриста із 
широким колом знань основ філософії права. Дисципліна передбачає 
послідовний та систематичний розгляд сутності права і закону та механізм 
виникнення правового закону, а також сутності держави та механізму її 
перетворення в правову державу. Досягнення мети здійснюється в процесі 
викладання навчальної дисципліни через вирішення наступних завдань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія права» є 
формування філософсько-правових знань, формування у них філософсько-

правового способу мислення, адекватного сучасній демократичній системі, 
набуття навичок аналізу реальних правових процесів і вміння приймати 
обґрунтовані рішення з приводу правових проблем, пов’язаних з їх подальшою 
практичною діяльністю. 

Вимоги до знань та умінь 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
1) сутність філософії права як вищого рівня правової свідомості, її 

специфіку і місце в системі правової науки; 
2) генезис філософії права, її об’єкт, предмет, систему методів, основні 

теоретичні конструкції; 
3) основні положення філософсько-правових систем щодо юридичної 

діяльності, розуміння її найзагальніших підстав у відповідних напрямах 
підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних зі сферою 
права в умовах сучасного перехідного суспільства; 
вміти: 

1) успішно використовувати філософсько-методологічний інструментарій в 
науково-дослідницькій та практичній діяльності; 

2) встановлювати міру відповідності існуючих законів (позитивне право) праву 
(природне право); 

3) відстоювати необхідність усунення невідповідності законів праву шляхом 
удосконалення законів, а не за рахунок звуження чи знищення права; 

4) виводити сутнісні закономірності з контексту наявних соціальних та 
правових процесів; 

5) аналізувати закони та інші нормативно-правові акти на предмет їх 
відповідності Конституції; 

6) здійснювати правозахисну діяльність виключно в межах права.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Філософія права» 

Тема 1. Предмет і завдання філософії права  
Тема 2. Методологія філософії права  

Тема 3. Філософія права Античності та Середньовіччя  
Тема 4. Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV–XVIII століттях  
Тема 5. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII —середини 
XIX століття  
Тема 6. Сучасна філософія права  
Тема 7 . Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-

етодологічні засади, ідеї  
Тема 8. Правова онтологія: природа і структура права  
Тема 9. Правова антропологія: гуманістична природа права  
Тема 10. Правова аксіологія: ціннісні основи права  
 Тема 11. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права  
Тема 12. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у 
посттоталітарному суспільстві  
 

 

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
теми 

Найменування теми Всього СР 
Аудиторні 

лекції п/з 

1 
Предмет і завдання філософії 
права 

12 10 2 - 

2 Методологія філософії права 14 10 2 2 

3 
Філософія права Античності та 
Середньовіччя 

10     10 - - 

4 

Філософсько-правові вчення в 
Західній Європі 
у XV–XVIII століттях 

10 10 - - 

5 

 Філософсько-правові вчення 
Західної Європи кінця XVIII — 

середини XIX століття 

10 10 - - 

6  Сучасна філософія права 10 10 - - 

7 

Вітчизняна філософсько-правова 
думка: традиції, 
світоглядно-методологічні 
засади, ідеї  

10 10 - - 

8 
Правова онтологія: природа і 
структура права  10 10 - - 

9 
Правова антропологія: 
гуманістична природа права 

10 8 2 - 

10 
Правова аксіологія: ціннісні 
основи права 

10 8 2 - 
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11 

Універсальне і культурно-

особливе у ціннісному 

вимірі права  
8 8 - - 
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Інституційний вимір права. 
Філософські проблеми права 

і влади у посттоталітарному 
суспільства 

6 6 - - 

 

 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Відповідно до навчального плану підготовки студенти заочної форми 
навчання виконують одну контрольну роботу з філософії права. Виконання 
контрольної роботи є одним із видів самостійної навчальної роботи студентів, 
який призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вмінь 
використовувати їх при опрацюванні теоретичних питань у галузі права. 

Контрольна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, засвоєних за час навчання та надбання навичок їх 
застосування для комплексного вирішення конкретних завдань: розвиток, 
закріплення вмінь і навичок самостійної роботи, пошуково-дослідницької 
діяльності та творчої ініціативи; використання загальнонаукових знань з 
філософії права, навчальної, методичної та довідкової літератури при вирішенні 
завдань роботи; формування професійних умінь і навичок. 

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від 
останньої цифри номера особової справи студента (за реєстрацією заочного 
відділення). Слід уважно поставитися до вибору варіанту, тому що робота, 
виконана не за тим варіантом, повертається студенту без перевірки.  

Розпочинаючи виконання контрольної роботи, студент повинен пам’ятати 
основні вимоги, що пред’являються до оформлення роботи. 

Необхідно: 
1. правильно оформити титульну сторінку: вказати назву дисципліни, 

прізвище, ім’я та по батькові, групу, курс, навчальний заклад, 
номер особової справи; 

2. сторінки пронумерувати; 
3. вказати номер варіанту; 
4. назву кожного питання підкреслити; 
5. наприкінці роботи вмістити список використаної літератури; 
6. якщо використовується зошит в клітинку, то текст писати через 
клітинку; 
7. роботу писати розбірливим почерком, її обсяг повинен складати 22-

25 сторінок. 
 

3.1. Порядок виконання роботи: 
1. Насамперед потрібно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з 

тематичним планом і за таблицею варіантів визначити питання своєї 
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контрольної роботи. 
2. У списку літератури, який вміщено наприкінці методичних вказівок, 

підібрати літературу, яку можна використовувати при розкритті цього питання 
( якщо у вас є інша, не застаріла література, можете використовувати ту, яка є). 

 

3.2. Завдання для контрольної роботи 

ВАРІАНТ 1 

1. Що вивчає філософія права? 

2. Які існують погляди на предмет філософії права і який з них здається Вам 
найбільш обґрунтованим? 

Ситуативне завдання  
Визначити сутнісні характеристики буття права.  
 

ВАРІАНТ 2 

1. Чим відрізняються предмет філософії права від предмета загальної теорії 
права? 

2. Що становить особливості методу філософії права? 

Ситуативне завдання  

Обгрунтувати, що в українському праворозумінню провідне місце займав 
юснатуралізм.  

ВАРІАНТ 3 

1. Яке місце посідає філософія права в системі філософських наук? 

2. Яке місце посідає філософія права в системі юридичних наук? 

Ситуативне завдання   
Проведіть обгрунтовуюче дослідження відмінності природного права і 
позитивного права.  

ВАРІАНТ 4 

1. Сформулюйте основне питання філософії права. 
2. Які функції виконує філософія права? 

Ситуативне завдання  
Дослідити сутнісні характеристики буття права з точки зору легістського, 
юснатуралістичного та лібертарно-юридичного типів праворозуміння.  

ВАРІАНТ 5 

1. Чому майбутньому юристу необхідно вивчати філософію права? 

2. Що являє собою методологія права? Які рівні вона включаєі які методи 
характерні для кожного з них? 

Ситуативне завдання 

Обгрунтувати, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань. 
ВАРІАНТ 6 

1. Яке місце посідає філософія права в системі методології права? Які методи 
застосовуються у філософсько-правових дослідженнях? 

2. За якими критеріями розрізняються основні способи осмислення права? 

Ситуативне завдання  
Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення.  
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ВАРІАНТ 7 

1. У чому полягають світоглядно-методологічні джерела, основні форми, 
достоїнства і недоліки правового позитивізму? 

2. Які світоглядно-методологічні джерела, основні форми, достоїнства і 
недоліки правового об’єктивізму? 

Ситуативне завдання  
Визначити сутнісні характеристики буття права з точки зору легістського, 
юснатуралістичного та лібертарно-юридичного типів праворозуміння.  

ВАРІАНТ 8 

1. У чому полягає гуманістичний сенс природно-правового мислення? Які 
основні типи концепцій природного права? 

2. Які світоглядно-методологічні джерела, основні форми, достоїнства і 
недоліки правового суб’єктивізму? 

Ситуативне завдання 

Обгрунтувати, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань.  
ВАРІАНТ 9 

1. У чому полягає позиція інтерсуб’єктивності в осмисленні права і які її 
світоглядно-методологічні джерела, основні форми,достоїнства і недоліки? 

2. Які особливості античної правової цивілізації? 

Ситуативне завдання 

Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення.  

ВАРІАНТ 10 

1. У чому сутність правових поглядів натурфілософів? 

2. У чому відмінність правових поглядів софістів від позицій 

попередників? 

Ситуативне завдання 

Обгрунтуйте : правовий позитивізм і природно правове мислення  

 

ВАРІАНТ 11 

1. Який зміст поглядів на проблеми права в Сократа? 

2. У чому сутність вчення про справедливість і право Платона? 

Ситуативне завдання  
Дослідити, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань.  
 

ВАРІАНТ 12 

1. Як розглядається проблема людини в Аристотеля? 

2. У чому сутність обґрунтування права в Аристотеля? 

Ситуативне завдання  
Сформулюйте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення.  

ВАРІАНТ 13 

1. Які особливості правових поглядів епохи Еллінізму? 

2. У чому особливості філософсько-правової думки епохи Відродження? 
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Ситуативне завдання 

Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення. 

ВАРІАНТ 14 

1. У чому сутність політично-правової теорії Нікколо Макіавеллі? 

2. У чому сутність концепції суспільного договору Томаса Гоббса 

і яка її принципова відмінність від концепції Джона Локка? 

Ситуативне завдання 

Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення.  

ВАРІАНТ 15 

1. У чому сутність та особливості правової теорії Шарля Луї 
Монтеск’є? 

2. У чому сутність категоричного імперативу Канта? 

Ситуативне завдання  
Обгрунтуйтее сутнісні характеристики буття права з точки зору легістського, 
юснатуралістичного та лібертарно-юридичного типів праворозуміння.  

ВАРІАНТ 16 

 1. Що вивчає філософія права? 

2. Які існують погляди на предмет філософії права і який з них здається Вам 
найбільш обґрунтованим? 

Ситуативне завдання  
Проаналізувати, що право є лише там, де  присутня розумова дія.  

 

ВАРІАНТ 17 

1. Чим відрізняються предмет філософії права від предмета загальної теорії 
права? 

2. Що становить особливості методу філософії права? 

Ситуативне завдання .  
    Обгрунтувати, що в українському праворозумінню провідне місце займав 
юснатуралізм.  

ВАРІАНТ 18 

1. Яке місце посідає філософія права в системі філософських наук? 

2. Яке місце посідає філософія права в системі юридичних наук? 

Ситуативне завдання   
    Довести, що ідеал права як абстрактне право з плином часу змінюється. 

ВАРІАНТ 19 

1. Сформулюйте основне питання філософії права. 
2. Які функції виконує філософія права? 

Ситуативне завдання  
Дослідити сутнісні характеристики буття права з точки зору легістського, 
юснатуралістичного та лібертарно-юридичного типів праворозуміння.  

ВАРІАНТ 20 

1. Чому майбутньому юристу необхідно вивчати філософію права? 

2. Що являє собою методологія права? Які рівні вона включаєі які методи 
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характерні для кожного з них? 

Ситуативне завдання 

Обгрунтувати, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань.  
ВАРІАНТ 21 

1. Яке місце посідає філософія права в системі методології права? Які методи 
застосовуються у філософсько-правових дослідженнях? 

2. За якими критеріями розрізняються основні способи осмислення права? 

Ситуативне завдання  
Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення. 

ВАРІАНТ 22 

1. У чому полягають світоглядно-методологічні джерела, основні форми, 
достоїнства і недоліки правового позитивізму? 

2. Які світоглядно-методологічні джерела, основні форми, достоїнства і 
недоліки правового об’єктивізму? 

Ситуативне завдання  
Визначити сутнісні характеристики буття права з точки зору легістського, 
юснатуралістичного та лібертарно-юридичного типів праворозуміння. 

ВАРІАНТ 23 

1. У чому полягає гуманістичний сенс природно-правового мислення? Які 
основні типи концепцій природного права? 

2. Які світоглядно-методологічні джерела, основні форми, достоїнства і 
недоліки правового суб’єктивізму? 

Ситуативне завдання  
Обгрунтувати, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань.  

ВАРІАНТ 24 

1. У чому полягає позиція інтерсуб’єктивності в осмисленні права і які її 
світоглядно-методологічні джерела, основні форми,достоїнства і недоліки? 

2. Які особливості античної правової цивілізації? 

Ситуативне завдання 

Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення. 

ВАРІАНТ 25 

1. У чому сутність правових поглядів натурфілософів? 

2. У чому відмінність правових поглядів софістів від позицій 

попередників? 

Ситуативне завдання 

Схематично зобразити динаміку розвитку права у вигляді структури, яка 
відображає весь багаторівнений нормативний комплекс, що формувався 
протягом всієї людської історії. 

ВАРІАНТ 26 

1. Який зміст поглядів на проблеми права в Сократа? 

2. У чому сутність вчення про справедливість і право Платона? 

Ситуативне завдання  
Дослідити, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань.  
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ВАРІАНТ 27 

1. Як розглядається проблема людини в Аристотеля? 

2. У чому сутність обґрунтування права в Аристотеля? 

Ситуативне завдання  
Сформулюйте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення. 

ВАРІАНТ 28 

1. Які особливості правових поглядів епохи Еллінізму? 

2. У чому особливості філософсько-правової думки епохи Від- 

родження? 

Ситуативне завдання  
Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення. 

ВАРІАНТ 29 

1. У чому сутність політично-правової теорії Нікколо Макіавеллі? 

2. У чому сутність концепції суспільного договору Томаса Гоббса 

і яка її принципова відмінність від концепції Джона Локка? 

Ситуативне завдання  
Схематично зобразити динаміку розвитку права у вигляді структури, яка 
відображає весь багаторівнений нормативний комплекс, що формувався 
протягом всієї людської історії. 

ВАРІАНТ 30 

1. У чому сутність та особливості правової теорії Шарля Луї 
Монтеск’є? 

2. У чому сутність категоричного імперативу Канта? 

Ситуативне завдання  
Обгрунтуйтее сутнісні характеристики буття права з точки зору легістського, 
юснатуралістичного та лібертарно-юридичного типів праворозуміння.  
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