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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» є 
підготовка професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову 
культуру, які в наступній діяльності зможуть володіти необхідними знаннями і 
практичними навичками для вирішення конкретних питань з юриспруденції; 
отримання майбутніми фахівцями 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. 

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. 

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія 
права» є формування у студентів 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  
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; 
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5) аналізувати закони та інші нормативно-правові акти на предмет їх 
відповідності Конституції; 

6) здійснювати правозахисну діяльність виключно в межах права.  

 

 

ІІ. ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» 

 

Тема 1. Предмет і завдання філософії права  

1. Філософське осмислення права – завдання особливої теоретичної дисципліни 
– філософії права, предметом якої є з’ясування змісту права, а також 
обґрунтування розуміння цього змісту, а її основними категоріями – ідея, зміст, 
мета права, справедливість, воля, рівність, визнання, автономія особистості, 
права людини та ін.  

2. Філософія права має складну структуру, до якої входять: онтологія права, 
гносеологія права, аксіологія права, феноменологія права, правова  нтропологія, 
історія філософії права, прикладна філософія права тощо. 

3. За своїм статусом філософія права є комплексною, суміжною дисципліною, 
що знаходиться на межі філософії і юриспруденції. У межах правознавства 
філософія права тісно пов’язана з теорією права і соціологією права. 

4. Функціями філософії права є: світоглядна, методологічна, відображально-

інформаційна, аксіологічна, виховна та ін. 

Тема 2. Методологія філософії права  

1. Методологія філософії права являє собою найбільш загальний, філософський 
рівень методології права. Вона включає критичний аналіз конкуруючих і 
взаимодоповнюючих способів осмислення права: 1) правового позитивізму; 2) 
правового об’єктивізму; 3) правового суб’єктивізму (класичних концепцій 
природного права); 4) правової інтерсуб’єктивності (некласичних концепцій 
природного права). 

2. Розглянуті основні методологічні підходи до осмислення права є 
відображенням його різних сторін: техніко-юридичної, соціальної, духовно-

моральної, антропологічно-комунікативної. У суперечностях між даними 
теоретичними позиціями виражається внутрішньо суперечлива природа самого 

права. У той же час у сучасних умовах пріоритетним є інтерсуб’єктивний 
підхід, який найбільш повно виражає тенденції розвитку соціо-гуманітарного 
знання середини XX – початку ХХІ століть. 

Тема 3. Філософія права Античності та Середньовіччя  

1. Філософське осмислення права пройшло тривалий шлях у своєму розвиткові 
від змішування проблем моралі і права у вченнях античних натурфілософів до 
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появи положень про загальність моральних і правових норм, про природне 
право, політичний характер права, політичну природу людини і т. д. 

2. Природно-правова доктрина античності знайшла свій подальший розвиток в 
епоху Середньовіччя і Нового часу: договірний характер права, проблема 
свободи, правової рівності та ін. Вона важлива і для сучасних інтерпретаторів 
теорії природного права. 

Тема 4. Філософсько-правові вчення в Західній Європі 

у XV–XVIII століттях  

1. Значення філософії права епохи Відродження полягає, крім іншого, в тому, 
що в цілому вона, власне, створила 1093 підґрунтя для філософії Нового часу. 
Період філософії Ренесансу являє собою необхідний і закономірний перехід від 
середньовічних філософських традицій до філософії Нового часу. 

2. Реформація виходить за межі релігійно-теологічних проблем, відбувається 
перетворення моральних, соціальних і правових орієнтацій, започатковуються 
проблеми політичної свободи, свободи совісті, прав людини і громадянина. 

3. Для філософії права Нового часу характерним є висунення на передній план 

прикладної, практичної цінності наукового юридичного знання. У цю епоху 
історична і правова наука перетворилася на практично значущу політичну і 
суспільну дисципліну. 

4. Просвітителі XVIII ст. своїми науковими працями створили теоретичне 
підґрунтя, на основі якого сьогодні розвиваються соціальні науки, включаючи 
філософію права. Головним інструментом політичних і суспільних доктрин 
Просвітництва була правова наука.  

Тема 5. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII – 

середини XIX століття 

1. Методологічне розроблення Кантом проблеми категоричного імперативу має 
величезну цінність для обґрунтування сутно сті природного права. Це свідчить 
про те, що принципи права і моралі ті ж самі. Вони лише набувають різних 
форм виразу, оскільки мораль є сферою внутрішніх мотивів індивіда, а право – 

галуззю практичних дій відповідно до зовнішнього стандарту, встановленого 
законом. 

2. Філософія права Гегеля становить інший варіант природноправового 
мислення, що ґрунтується на ідеалістичному світогляді. Продовжуючи за 
багатьма позиціями лінію Канта, Гегель прагне реалізувати принцип 
суб’єктивності, шукаючи джерела права і його критерії в людській свідомості, 
сфері духу. Він створив універсальну методологію, засновану на ідеї 
саморозвитку права. Будь-яка ступінь розвитку духу як волі має у нього 
поняття права: абстрактне право, мораль, моральність. 



 6 

3. Перехід від ідеалізму до об’єктивізму починається з історичної школи права 
(Г. Гуго, К. Савін’ї, Г. Пухта). За цією концепцією право виникає спонтанно з 
надр народного духу, адже воно є невід’ємною частиною цілісної культури 
народу. 

4. У філософії права К. Маркса і Ф. Енгельса вплив соціальних умов на 
суб’єкта, що констатував правопорядок, набув причинно-детермінованого 
характеру. Слушно вказуючи на глибоку зумовленість суспільних, насамперед 
економічних, відносин, марксистська теорія разом з тим не порушує питан- ня 
про наявність особливої сутності права, зводиться до його соціально-

економічної сутності. 

Тема 6. Сучасна філософія права  

1. Протягом другої половини ХІХ-ХХ ст. ст. відбулося формування некласичної 
моделі праворозуміння як протесту проти панування моделі формальних норм, 
підтримуваної владою, що заважали людині реалізовувати свою екзистенцію. В 
контексті розвитку природничих та суспільних наук відбулися суттєве 
оновлення юридичної науки, вдосконалення її понятійного апарату, прийомів і 
методів правознавчого аналізу, розширення методологічних підходів до права, 
філософських тлумачень співвідношення права і закону, оцінок позитивного 
права та ін. 
 2. Істотні зміни відбулися в юридичному позитивізмі, який трансформувався в 
нео- та постпозитивізм. У межах «чистої теорії права» Г. Кельзена та 
аналітичної концепції Х. Харта набули поширення нові підходи до розуміння 
права: лінгвістичний, юридично-логічний, структуралістський та ін. 
 3. Посилилася тенденція звернення до природного права в значенні його 
розуміння як частини соціальної реальності. В контексті становлення і 
дискурсу феноменологічних теорій ей- достичного права та «природи речей», 
неокантіанства, неогегельянства, екзистенціалізму, онтологічної філософії 
права народжується природна-правова думка інтерсуб’єктивістського типу. В 
сучасних концепціях природного права увага акцентується на ціннісно-

ідеальній реальності права, що є умовою прагнення людей до справедливості як 
ідеалу гармонійного поєднання всіх цінностей. 
 4. Сучасна пост(мета)некласична філософія права основою існування права 
визначає інтерсуб’єктивність. У її руслі здійснено спроби подолання 
світоглядно-методологічної односторонності як позитивістських і 
об’єктивістських, так і суб’єктивістських способів осмислення правової 
реальності. В її межах сенс права не розчиняється у свідомості суб’єкта чи у 
зовнішньому соціальному світі, а розглядається як результат зустрічі 
(комунікації) двох суб’єктів, занурених у життєвий світ толерантної взаємодії. 
В рамках парадигми інтерсуб’єктивності розвиваються концепції 
екзистенціальної феноменології (М. Мюллер, В. Майгофер та ін.), правової 
герменевтики (А. Кауфман, П. Рікьор та ін.), комунікативної філософії (К.-О. 
Апель, Ю. Габермас) тощо. 
 5. Ключовою для сучасної філософії права залишається концепція 
справедливості, яка є досить складною за ідейно-філософською структурою. В 
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ній поєднуються ідеї неокантіанства, природничо-правові ідеї минулого та 
сучасності, етика цінностей, позитивістські ідеї, ідеї екзистенціалізму та ін. Ідея 
справедливості значною мірою сприяє формуванню і розвитку філософсько- 

правових концепцій ліберально-демократичного характеру, передусім 
постмодерністської пост(мета)некласичної нормативної соціальної філософії О. 
Гьофе. 
 

Тема 7 . Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, 

світоглядно-методологічні засади, ідеї 

1. Філософія права в Україні є невід’ємною частиною її філософської і 
загальної національної культури. Українська філософсько-правова думка, 
багато в чому співзвучна ідеям європейської філософсько-правової традиції, у 
той же час характеризується самобутністю і оригінальністю. Ця оригінальність 
полягає у релігійно-екзистенційному характері ідеї «природного права» і «прав 
людини». 

2. Для вітчизняної філософії права характерно ірраціональне обґрунтування 
права. Найбільш наочно це виявляється в «філософії серця» Г. Сковороди і П. 
Юркевича, коли «серце» виступає не предметом філософського осмислення, а 
методологічною підставою. 

3. Найбільший внесок у розвиток української філософії права зробив видатний 
мислитель кінця XIX – початку XX ст. Б Кістяківський, який вперше звернувся 
до систематичного розроблення філософсько-методологічних передумов 
правознавства, ідеї якого актуальні і сьогодні. 

4. Величезне значення вітчизняні мислителі приділяли проблемі 
співвідношення права і моралі, морального обґрунтування права і боротьбі з 
правовим нігілізмом – явищем, характерним не тільки для народної свідомості, 
а й для свідомості інтелігенції. 

Тема 8. Правова онтологія: природа і структура права  

1. Правова реальність являє собою особливий світ, автономну сферу людського 
буття, що має власну логіку і закономірно сті, з якими не можна не рахуватися. 
Зміст проблеми правової реальності полягає в з’ясуванні того, що є право. 

2. Структуру правової реальності становить співвідношення між природним і 
позитивним правом як двома протилежними, але тісно пов’язаними між собою 
формами праворозуміння. Це співвідношення виражається за допомогою 
категорій сутно сті та існування. 

3. Співвідношення буття та існування права, сутності права та правових явищ є 
співвідношенням правового принципу формальної рівності і форм його 
здійснення. До цих форм належать: ідея права, закон, правове життя (дії і 
відносини) та ін.  
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Тема 9. Правова антропологія: гуманістична природа права  

1. Правова антропологія як розділ філософії права досліджує гуманістичні 
основи права. 

2. Являючи собою моральні критерії, якими повинен керуватися правопорядок, 
права людини окреслюють простір особистої автономії. За своїм статусом вони 
виступають критерієм легітимації правових інститутів. Обґрунтування прав 
людини виражається у взаємній відмові від насильства, що означає визнання за 
ними права на життя, власність і свободу. 

3. Правова людина – це суб’єкт права, носій здатності визнання, адекватною 
формою його соціального буття виступає особистість. 

Тема 10. Правова аксіологія: ціннісні основи права  

1. Поняття «цінності» розкриває внутрішній, духовний аспектвідносин людини 
з природою, іншими людьми, самою собою та Богом. Цінності становлять 
низку «ідеальних об’єктів», між якими спостерігається деякий порядок. 

2. Вихідним для розуміння права як цінності є розуміння його як форми 
здійснення свободи, як загальної міри свободи індивідів. Вільні індивіди – суть 
і зміст права. 

3. Вищим визначальним виразом права є визнання автономії кожного члена 
суспільства, його незалежності. Основною правовою цінністю є справедливість, 
що може розумітися як прагнення діяти відповідно до прав і обов’язків, платить 
кожному своє і забезпечує умови для реалізації здібностей кожного. 

Тема 11. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному 

вимірі права  

1. Правосвідомість – це сукупність правових почуттів, уявлень та настанов 
(змістів), що виражають ставлення людей до чинного права і визначають 
орієнтацію особистості у сфері правової реальності. 

2. Структурно-змістовна складність правосвідомості зумовлена агатозначністю 
її будови. Вона існує в інституційній і неінституційній формах буття. За 
способом мислення остання сфера поділяється на дві: повсякденну і теоретичну 
право-свідомість. 

3. Мораль і право являють собою дві універсально значущі нормативні системи 
суспільства, що займають відносно самостійні сфери в житті соціуму. Мораль і 
право є співвідносно про тилежними та перебувають у відношенні необхідної 
взаємодоповнюваності. 

4. Для функціонування в рамках певної культури право повинно бути визнане 
як таке, що має значення (зміст) і цінність, тобто виправдане. На цей процес 
впливають специфічні риси національного менталітету і певна система 
інностей. 
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Тема  12. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права 

і влади у посттоталітарному суспільстві 

1. Найважливішим політико-правовим інститутом сучасного суспільства є 
держава. Вона призначена для організації життя суспільства, самої держави та 
її структур у системі політичних і правових відносин. 

2. Відносини між державою і особистістю повинні здійснюватися на основі 
взаємної відповідальності. Характер відносин держави і особистості є 
найважливішим показником стану суспільства в цілому, перспектив його 
розвитку. 

3. Найважливішою метою перехідного періоду розвитку посттоталітарного 
суспільства є створення правової держави. Її основ ними рисами є: формування 
громадянського суспільства, поділ влади, верховенство права, реальність прав і 
свобод громадян, політичний і ідеологічний плюралізм та ін. 4. Однією з 
найскладніших проблем юриспруденції України, інших пострадянських країн є 
проблема правотворчості і правозастосування в перехідному суспільстві. В її 
основі лежить низка причин: здійснення правотворчості і правозастосування 

в умовах посттоталітарного хаосу, дезорганізації правової системи; 
амбівалентність правосвідомості особистості у перехідний період; значно 
поширений у суспільстві правовий ні гілізм; низький рівень правової культури 
населення тощо. 
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суду: кримінально-процесуальний аспект // Вісник Академії правових наук 
України. – 2005. – №3 (42). – C.168-180. 

2. Калиновський Ю.Ю. Взаємообумовленість ліберативної культури та 
громадянської правосвідомості в процесі розбудови української держави // 
Проблеми розвитку суспільства: системний підхід: Матер. міжвуз. наук. конф. 

(м. Харків, 12-13 квіт. 2006 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України,2006. – C.23-27. 
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3. Максимов С.И. Правосознание: философско-правовое осмысление // 
Проблеми законності. Вип. 52. – Х.: Нац. юрид. акад. України,2002. – C.148-

155. 

4. Мельничук О.С. І.О.Ільїн про аксіоми правосвідомості // Вісник Одеського 
інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – C. 44-47. 

5. Олійничук Р. Проблеми формування правової свідомості та правової 
культури в українському суспільстві // Юрид. журнал. – 2006. – № 2. – C. 58–60. 

6. Полякова О.М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації 
політичного режиму // Держава і право. Юридичні і політичні науки.– К.: Ін-т 
держави і права НАН України,2005. – Вип.29.– C.34-39. 

7. Тодыка Ю.Н. Конституционные основы формирования правовой культуры. – 

Х.:Райдер, 2001. – 160 c. 

 

Лекція 13. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права 

і влади у посттоталітарному суспільстві  
1. Політико-правові інститути і їхня роль у здійсненні права  
2. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що 

трансформується  
Література: 
1. Данільян О. Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: 
методологія дослідження та розв’язання. – Х., 1998. – 253 с. 
2. Максимов С. І. Правове суспільство: до проблеми формування // Правова 
держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. – Х., 1995. – С. 12–14. 

3. Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я. 
Тацій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян та ін.; За ред. акад. НАН України В.Я. 
Тація,акад. АПрН України Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003. – 328 с. 
4. Проблеми права і влади в умовах посттоталітарних трансформацій: 
міждисциплінарний аналіз: Монографія / М.І. Панов, О.Г. Данильян, С.І. 
Максимов та ін; За заг. ред.акад. АПрН України М.І. Панова, проф. О.Г. 
Данильяна. – Х.: Право, 2004. – 360 с. 
 

 

IV  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЛО ІСПИТУ 

 

1. Що вивчає філософія права? 

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

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

4. Що становить особливості методу філософії права? 

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

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

7. Сформулюйте основне питання філософії права. 
8. Які функції виконує філософія права? 

9. Чому майбутньому юристу необхідно вивчати філософію права?__ 
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10. Що являє собою методологія права? Які рівні вона включаєі які методи 
характерні для кожного з них? 

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

12. За якими критеріями розрізняються основні способи осмислення права? 

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

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

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

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

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

18. Які особливості античної правової цивілізації? 

19. У чому сутність правових поглядів натурфілософів? 

20. У чому відмінність правових поглядів софістів від позицій 

попередників? 

21. Який зміст поглядів на проблеми права в Сократа? 

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

23. Як розглядається проблема людини в Аристотеля? 

24. У чому сутність обґрунтування права в Аристотеля? 

25. Які особливості правових поглядів епохи Еллінізму? 

26. Які сутність і особливості правових концепцій Августина і Фоми  

Аквінського. 

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

родження? 

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

29. У чому сутність концепції суспільного договору Томаса Гоббса 

і яка її принципова відмінність від концепції Джона Локка? 

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

31. У чому сутність поняття «суверенітет народу» в правовій концепції Жан-

Жака Руссо. 

32. У чому світоглядні і методологічні основи вчення Канта про право? 

33. У чому сутність категоричного імперативу Канта? 

34. У чому зміст морального обґрунтування права за Кантом? Як 

співвідносяться право і мораль відповідно до його теорії? 

35. Як визначається право за Кантом. 
36. Яке місце посідає філософія права в системі філософії Гегеля? 

37. Наведіть приклади застосування діалектичного методу до аналізу  
тановлення і розвитку права. 
38. Що є право за Гегелем? Що розуміє Гегель під природним і позитивним 
правом і як вони співвідносяться? 
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39. Що загального у філософсько-правових концепціях Канта і Гегеля і чим 
вони відрізняються? 

40. Сформулюйте особливості марксистського розуміння природи і сутності 
права. Які позитивні і негативні сторони цієї теорії? 

41. На основі яких системоутворюючих ознак можна охарактеризувати сучасні 
концепції філософії права? 

 42. У чому розбіжності між позитивізмом та концепціями відродженого 
природного права? 

 43. Які чинники лежать в основі некласичних моделей обгрунтування права? 

4 4. Чим пояснюється феномен відродження ідей природного права в сучасній 
філософсько-правовій думці? 

 45. У чому сутність концепції «природи речей»? 

46. Яка головна риса сучасної правової парадигми інтерсуб’єктивності? 

47. Які філософсько-правові напрями розвиваються в руслі інтерсуб’ 
єктивістської парадигми? 

48. У чому вбачають сутність права представники феноменологічної концепції 
філософії права? 

 49. Які сутнісні завдання герменевтичної концепції права? 

50. Які вихідні положення комунікативної концепції права? Назвіть її основних 
представників. 
51. Які філософсько-правові ідеї сформульовані українськими мислителями 
Середньовіччя й Просвітництва? 

52. У чому зміст «філософії серця»? 

53. Яким чином ідею «спорідненої праці» використовував Г. Сковорода для 
виправдання права і держави? 

54. Які антропологічні підстави філософії права виділяв П. Юркевич? 

55. Як розв’язується проблема співвідношення особистості, нації і держави у 
працях М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського? 

56. Назвіть основні положення синтетичної теорії права і вчення 

про правову державу Б. Кістяківського. 
57. Як, на думку В. Соловйова, співвідносяться мораль і право? 

58. У чому основні ідеї філософії права П. Новгородцева? 

59. Що є підставою права з погляду Л. Петражицького? 

60. Які елементи містить у собі правова структура у філософії права М. 
Алексєєва? 

61. Як можна охарактеризувати сучасний стан філософськоправової думки в 
Україні? 

62. Як співвідносяться поняття буття, реальність, існування? У чому 
особливість правової реальності? 

63. Що є онтологічними основами права? 

64. До яких типів реальності належить право? 

65. Як співвідносяться належне і суще у праві? 

66. Якими категоріями можливо виразити співвідношення природного та 
позитивного права? 

67. Які форми (рівні) буття права можна виділити? 

68. Що вивчає філософська і правова антропологія? 
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69. Як пов’язані між собою «образ людини» і «образ права»? 

70. Що таке «правова людина»? 

71. Що являє собою природа людини і в чому полягає необхідність 

правопорядку? 

72. Що з погляду сучасної філософії становлять права людини і який зміст 
стосовно них мають вирази «природні», «священні», «невідчужувані»? 

73. Як обґрунтувати безумовну цінність прав людини? 

74. Яку функцію виконують права людини в сучасному світі? Що відповідно до 
концепції П.Рикера є антропологічною основою права? Хто є суб’єктом права? 

75. Яка, на Ваш погляд, форма індивідуального буття людини (індивід, 
особистість, індивідуальність) відповідає поняттю суб’єкта права? 

76. Що означає термін «цінність»? 

77. Як співвідносяться поняття «цінність» та «оцінка»? 

78. Дайте визначення таких понять, як мета, ціннісна орієнтація, 
оцінка, норма. 
79. Яке місце посідають цінності в структурі людської діяльності? 

80. У чому відмінність індивідуальних і суспільних цінностей? 

Які цінності є правовими і чому? 

81. Назвіть вищі цінності людини і дайте їхню коротку характеристику. 
82. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «правовий ідеал» і яку роль він відіграє в 
правовому житті? 

83. Що таке свобода і для чого вона існує? Що з нею ро бити? 

84. Що являє собою рівність? Як співвідносяться свобода і рівність? 

85. Яке місце посідає справедливість у системі вищих цінностей? 

Як співвідносяться справедливість і право? 

86. Які зв’язок, співвідношення між свободою, рівністю та справедливістю? 

87. Який зв’язок між справедливістю і поняттям суспільного ідеалу? 

88. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «правосвідомість» і «правова культура»? 

89. У чому полягає роль правосвідомості щодо правового життя суспільства? 

90. Які існують елементи, форми та рівні правосвідомості? 

91. Сформулюйте основні постулати (логічні аксіоми) правосвідомості. 
92. Як співвідносяться право і мораль? 

93. Які концепції співвідношення універсального та культурноісторичного у 
правосвідомості Вам відомі? 

94. Що таке правовий менталітет? Як співвідносяться правосвідомість і 
правовий менталітет? 

95. Які спільні риси притаманні українському та російському правовим 
менталітетам? 

96. У чому, на Вашу думку, відмінності українського і російського правових 
менталітетів? 

97. Чим відрізняються один від одного західний (європейський) і східний 
(азійськийННННН) типи ментальності. 
98. Яка роль політико-правових інститутів у соціальному житті людини? 

99. Чому не може бути здійснено право без інститутів? 

100. Що таке влада? Як співвідносяться влада і право? 
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101. Що таке легітимація, які існують її види? Який зміст мають поняття 
«легітимність» і «легальність»? 

102. Як співвідносяться суверенітет народу і права людини як принципи 
легітимації? 

Як співвідносяться держава і право і в чому зміст понять правління права і 
верховенство права? 

103. Що таке правове суспільство? Які перспективи його формування в 
Україні? 
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