
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО 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? 

10. Що являє собою методологія права?  
11. Яке місце посідає філософія права в системі методології права?  
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 Відродження? 

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. 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  
становлення і розвитку права. 
38. Що є право за Гегелем? Що розуміє Гегель під природним і позитивним 
правом і як вони співвідносяться? 

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 системо утворюючих 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 філософсько - правової 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? 

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?  
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?  
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 культурно історичного у 
правосвідомості Вам відомі? 

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



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

96. У чому, на Вашу думку, відмінності українського і європейського 

правових менталітетів? 

97. Чим відрізняються один від одного західний (європейський) і східний  
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? 

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? 

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

 


