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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни.  

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, 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. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 
Дисципліна Філософія права вивчається після вивчення навчальних 

дисциплін  « Теорія держави і права»,  «Юридична деонтологія», « Історія 
держави і права України», а її вивчення передує « Історії та теорії вищої 
юридичної освіти», « Історії вчень про державу і право». 

Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 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; 

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

6) здійснювати правозахисну діяльність виключно в межах права.  
 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний  пошук і 
використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 
 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  



ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» 

 

№ 
теми 

Найменування теми Всього СР К 
Аудиторні 

лекції п/з 

1 
Предмет і завдання філософії 
права 

8 6 У 2 - 

2 Методологія філософії права 10 6 Т,у 2 2 

3 
Філософія права Античності та 
Середньовіччя 

8     6 Пк..у 2 - 

4 

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

8 6 ср,у 2 - 

5 

 Філософсько-правові вчення 
Західної Європи кінця XVIII — 

середини XIX століття 

10 6 ср,у 2 2 

6  Сучасна філософія права 10 6 Т,у 2 2 

7 

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

12 10 Пк,у 2 - 

8 
Правова онтологія: природа і 
структура права  12 8 кр 2 2 

9 
Правова антропологія: 
гуманістична природа права 

8 4 Т,у 2 2 

10 
Правова аксіологія: ціннісні 
основи права 

8 4 Ер,у 2 2 

11 

Універсальне і культурно-

особливе у ціннісному 

вимірі права  
14 8 Т. у 4 2 

 

 

12 

Інституційний вимір права. 
Філософські проблеми права 

і влади у посттоталітарному 
суспільства 
 

12 10 
Пк,у, 

к 
2 - 

Форми  контролю:        усне опитування – У 

      контрольні роботи – КР 

      перевірка конспектів – ПК 

      перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

      тестування – Т 

      колоквіум – К 

      інші – 

 

  

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»  

для студентів заочної форми навчання 

 

№ 
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 - 

11 

Універсальне і культурно-

особливе у ціннісному 

вимірі права  
8 8 - - 

 

 

12 

Інституційний вимір права. 
Філософські проблеми права 

і влади у посттоталітарному 
суспільства 
 

6      6 - - 

 

 



Зміст дисципліни за темами 

 

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 
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. Саме на цей історичний період припадає 

значне підвищення інтересу до філософії політики і права. 
 

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. 
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 
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.  
 

 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. 
 

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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7. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. Н. Комарова. – К.: Сфера, 1999. – 

232 с. 
8. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М.: Наука, 1992. – 176 с. 
9. Харт Х.Л.А. Концепція права: Пер. з англ. Н. Комарова. – К.: Сфера, 1998. – 

236 с. 
 

Лекція 7. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, 
світоглядно-методологічні засади, ідеї  
 1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно- 

методологічні витоки, основні ідеї  
2. Основні ідеї російських філософів права  
Література: 
1. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен, 1983.–С. 19. 
2. Максимов С.И. Украинский национальный характер и идея права // Культура 
у філософії ХХ століття: Матер. ІV Харк. міжнар. Cковород. читань. - Х., 1997. 
– С. 227. 
3. Юркевич П.Д. Мир с ближними как условие христианского общежития // 
Философские произведения. - М., 1990. – С. 351. 
4. Юркевич П.Д. Історія філософії права. Вступ // Філософська і соціологічна 
думка. – 1996. – № 3–4. С. 58. 
5. Соловьев В. Оправдание добра: Соч. в 2 т. -. М., 1998. –Т.1.-–С.451–452. 

6. Філософія Григорія Сковороди / Под ред. Л.Я.Ловкая. – К.: Наук. думка, 
1992. – 311 с. 
 

Лекція 8. Правова онтологія: природа і структура права  
1. Онтологічна природа права. Правова реальність  
 2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи 

правової реальності  
Література: 
Бачинін 1. В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К.: 
ІнЮре, 2003. – 472 с. 
2. Жоль К.К. Философия и социология права. – К.: Юринком Интер, 2000. – 

480с. 
3. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Моно- 

графия. – Х.: Право, 2002. – 328 с. 
4. Речицкий В.В. Символическая реальность и право: Монография. – Л.: ВНТЛ- 

Классика, 2007. – 732 с. 
5. Циппеліус Р. Філософія права: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. 
6. Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність): 
Критичний нарис. – К.: Оріяни, 2002. – 110 с. 
 

Лекція 9. Правова антропологія: гуманістична природа права  
1. Природа людини і право. Антропологічні основи права  
2. Філософський зміст і обґрунтування прав людини  
Література: 



1. Брюггер В. Образ людини у концепції прав людини // Пробл. філософії 
права.– К.;Чернівці, 2003. – Т. І. 
2. Гудима Д.А. Людинорозуміння у правовій науці (до характеристики 
сучасногопоняттєвого апарату) // Проблеми філософії права. – 2005. – Т. 3. – № 
1–2. 

3. Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу: Пер. 
З нім. Л.А. Ситниченко, М.Д. Култаєвої. – К.: Альтерпрес, 2003. – 264 с. 
4. Максимов С. Інститут прав людини в сучасному світі: філософсько-правові 
аспекти // Вісник Академії правових наук України. –– 2000. –– №3 (22). 
5. Максимов С. Суб’єкт права у філософсько-антропологічному вимірі // Вісник 

Академії правових наук України. –– 2000. –– №4 (23). 
6. Радбрух Г. Людина в праві // Проблеми філософії права. – К.-Чернівці, 2004. 
– Т. ІІ. 
 

Лекція 10. Правова аксіологія: ціннісні основи права  
1. Цінності в праві і право як цінність  
2. Свобода як цінність. Право як форма свободи  
Література: 
1. Хаек Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладання широких 
принципів справедливості та політичної економії: В 3 т. – Т. І: Правила та 
порядок. – К.:Сфера. – 1999. – 196 с. 
2. Хаек Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладання широких прин- 

ципів справедливості та політичної економії: В 3 т. – Т. ІІ.: Міраж соціальної 
справедливості. – К.: Сфера. – 1999. – 196 с. 
3. Цалін С. Д. Принцип свободи волі в історії соціальної філософії та філософії 
права. – Х.: Основа, 1998. – 329 с. 
4. Шкода В. В. Вступ до правової філософії. – Х.: Фоліо, 1997. – 223 с. 
 

Лекція 11-12. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному 

вимірі права  
1. Правосвідомість як проблема філософії права  
2. Право і мораль  
Література: 
1. Грошевий Ю. Роль професійної правосвідомості судді у формуванні рішення 

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. 

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. 
 



ІV. ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Семінар 1. Методологія філософії права  
1. Сутність методології права та її рівні  
 2. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове 
мислення  
3. Способи обґрунтування права: об’єктивізм, суб’єктивізм,інтерсуб’єктивність  
Контрольні запитання 

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

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

3. За якими критеріями розрізняються основні способи осмислення права? 

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

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

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

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

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

 

Семінар 2. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — 

середини XIX століття  
1. Етико-правові ідеї філософії Іммануїла Канта 

 2. Філософія права Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля  
3. Історична школа і марксизм як форми правового об’єктивізму  
Контрольні запитання 

1. У чому світоглядні і методологічні основи вчення Канта проправо? 

2. У чому сутність категоричного імперативу Канта? 

3. У чому зміст морального обґрунтування права за Кантом? Як співвідносяться 
право і мораль відповідно до його теорії? 

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

6. Наведіть приклади застосування діалектичного методу до ана-лізу 
становлення і розвитку права. 
7. Що є право за Гегелем? Що розуміє Гегель під природним і позитивним 
правом і як вони співвідносяться? 

8. Що загального у філософсько-правових концепціях Канта і Гегеля і чим вони 
відрізняються? 

 

Семінар 3. Сучасна філософія права  
1. Загальна характеристика сучасної філософії права  
 2. Трансформація юридичного позитивізму в нео- та постпозитивізм  



3. Концепції відродженого природного права  
Контрольні запитання 

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

2. У чому розбіжності між позитивізмом та концепціями відро-

дженого природного права?  

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

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

5. У чому сутність концепції «природи речей»? 

6. Яка головна риса сучасної правової парадигми нтерсуб’єктивності? 

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

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

9. Які сутнісні завдання герменевтичної концепції права?  

10. Які вихідні положення комунікативної концепції права? Назвіть її 
основних представників. 
 

Семінар 4. Правова онтологія: природа і структура права  
1. Онтологічна природа права. Правова реальність  
 2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи 

правової реальності  3. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя  
Контрольні запитання 

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

2. Що є онтологічними основами права? 

3. До яких типів реальності належить право? 

4. Як співвідносяться належне і суще у праві? 

5. Якими категоріями можливо виразити співвідношення при- 

родного та позитивного права? 

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

 

Семінар 5. Правова антропологія: гуманістична природа права  
 1. Природа людини і право. Антропологічні основи права  
2. Філософський зміст і обґрунтування прав людини  
3. Особистість і право. Гуманістична природа права  
Контрольні запитання 

1. Що вивчає філософська і правова антропологія? 

2. Як пов’язані між собою «образ людини» і «образ права»? 

3. Що таке «правова людина»? 

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

правопорядку? 



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

6. Як обґрунтувати безумовну цінність прав людини? 

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

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

 

Семінар 6. Правова аксіологія: ціннісні основи права  
1. Цінності в праві і право як цінність  
2. Свобода як цінність. Право як форма свободи  
3. Справедливість як основна правова цінність  
Контрольні запитання 

1. Що означає термін «цінність»? 

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

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

5. У чому відмінність індивідуальних і суспільних цінностей?Які цінності є 
правовими і чому? 

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

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

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

10. Яке місце посідає справедливість у системі вищих цінностей? Як 
співвідносяться справедливість і право? 

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

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

 

Семінар 7. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному 

вимірі права  
1. Правосвідомість як проблема філософії права  
2. Право і мораль  
3. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурнеу правосвідомості  
Контрольні запитання 

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

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

3. Які існують елементи, форми та рівні правосвідомості? 

4. Сформулюйте основні постулати (логічні аксіоми) правосвідомості. 
5. Як співвідносяться право і мораль? 

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

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

 

 



V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Предмет і завдання філософії права  
1. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції  

Ситуативне завдання № 1.  
Визначити сутнісні характеристики буття права.  
Ситуативне завдання № 2.  
Проведіть обгрунтовуюче дослідження відмінності природного права і 
позитивного права.  
Література: 
1. Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: Підруч. для 
юрид.спец. вищ. навч. закладів. – К.: Ін Юре, 2003. – 472 с. 
2. Максимов С.І. Про філософське осмислення права (до питання про предмет 
філософії права) // Вісник Акад. прав. наук України. – 1998. – № 2. – С. 89–98. 

3. Філософія права / За ред. М.В.Костицького та Б.Ф. Чміля. – К., 2000. – 336 с. 
4. Циппеліус Р. Філософія права: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. 
5. Шкода В.В. Вступ до філософії права. – Х., 1996. – 223 с. 
 

Методологія філософії права  
1. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно- 

правове мислення  
2. Способи обґрунтування права: об’єктивізм, суб’єктивізм,інтерсуб’єктивність  
Ситуативне завдання № 1.  

Обгрунтувати, що філософія права є міждисциплінарною галуззю знань.  
Ситуативне завдання № 2.  

Обгрунтуйте : правовий позитивізм і природно правове мислення  

Література: 
1. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підруч. для юрид. спец. вищих 
навч.закладів освіти. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с. 
2. Козловський А.А. Право як пізнання. Вступ до гносеології права. – Чернівці : 
Рута, 1999. – 295 с. 
3. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навч. посіб. – К.: ВД 
Стилос: ПЦ Фоліант, 2003. – 382 с. 
4. Рабінович П.М. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного 
праводержавознавства: сучасні тенденції // Бюл. М-ва юстиції України. – 2003. 

– № 1. 
5. Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник Академії правових наук 

України. –– 2001. –– № 4 (27). 
6. Оборотов Ю. М. Філософія права і методологія юриспруденції // Проблеми 
філософії права. – К.; Чернівці: Рута, 2003. – Т. І. 
 

Філософія права Античності та Середньовіччя  
1. Особливості філософсько-правової думки в епоху Середньовіччя 

Ситуативне завдання № 1.  

Обгрунтувати, що в українському праворозумінню провідне місце займав 
юснатуралізм.  
Ситуативне завдання № 2.  



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

Література: 
1. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб.заведений: Пер. с англ. В.И.Кузнецова; Под ред. С.Б.Крымского. – М.: 
ВЛАДОС,2000. – С. 284–307, 344–355, 392–417. 

2. Философия права. Хрестоматія: Учеб. пособ. / Под ред. Н.И.Панова // Сост.: 
Н.И.Панов, В.А.Бачинин, А.Д Святоцкий. – К.: Ин Юре, 2002. – 692 с. 
3. Бачинин В.А. Философия права и преступления: Учеб. для студ. юрид. вузов. 
–Х.: Фолио, 1999. – 607 с. 
4. Политические деятели античности, средневековья и нового времени. 
Индивидуальные и социально - типические черты: Межвуз. сб. –Л.: Изд-во 

ЛГУ,1983. – 120 с. 
 

Філософсько-правові вчення в Західній Європі 
у XV–XVIII століттях  
1. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва  
Ситуативне завдання № 1.  

Довести, що ідеал права як абстрактне право з плином часу змінюється.  
Ситуативне завдання № 2.  

Обгрунтувати філософію права Нового часу та епохи Просвітництва  
Література: 
1. Дзьобань О.П., Гайдашук К.В. Філософсько-правові аспекти творчості 
НікколоМакіавеллі // Право і безпека. – 2006. – Т. 5. – № 4. – С. 15–19. 

2. Дзьобань О.П., Размєтаєва Ю.С. Проблема індивідуальної та колективної 
безпеки у творчості Томаса Гоббса та Іммануїла Канта (філософсько-правовий 
аспект) // Проблеми філософії права. – К.-Чернівці: Рута, 2005. – Т. ІІІ. – № 1–2. 

– С. 368–373. 

3. Локк Дж. Два трактата о правлении: Кн. вторая: В 3 т. – М.: Мысль, 1998. – 

Т.3. – 668 с. 
4. Макиавелли Н. Государ. – М.: Планета, 1990. – 79 с 

 

Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — 

середини XIX століття  
1. Філософія права Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля  
2. Історична школа і марксизм як форми правового об’єктивізму  
Ситуативне завдання № 1.  

Схематично зобразити динаміку розвитку права у вигляді структури, яка 
відображає весь багаторівнений нормативний комплекс, що формувався 
протягом всієї людської історії. 
Література: 
1. Костенко О. Б. Розуміння взаємозв’язку держави і громадянського 
суспільства Г.В.Ф. Гегелем (франкфуртський період творчості) // Вісник. Юрид. 
науки. – К.: Київ. державний ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 1998. – Вип. 35. –  

С. 23–27. 

2. Кравченко Ю. Ф. Ідея права у Г.Гегеля // Вісник Національного університету 
внутрішніх справ. – Х.: Нац. Ун-т внутр. справ, 2001. – Вип. 16. – С. 107–113. 

3. Кант И. Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – 709 с. 



4. Соловьев Э. Ю. Кант: взаимодополнительность морали и права. – М.: Наука, 
1992. – 487 с. 
 

 Сучасна філософія права  
1. Трансформація юридичного позитивізму в нео- та постпозитивізм  
2. Концепції відродженого природного права  
Ситуативне завдання № 1.  

Схематично зобразити трансформацію юридичного позитивізму в нео- та 
постпозитивізм 

Ситуативне завдання № 2.  

Схематично зобразити концепції відродженого природного права  
Література: 
1. Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу: Пер. 
З нім. Л.А. Ситниченко, М.Д. Култаєвої. – К.: Альтерпрес, 2003. – 264 с. 
2. Кельзен Г. Чисте правознавство: Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: 
Юніверс, 2004. – 496 с. 
3. Маритен Ж. Человек и государство: Пер. с англ. Т. Лифинцевой. – М.: Идея- 

Пресс, 2000. – 196 с. 
4. Радбрух Г. Людина в праві // Проблеми філософії права. – К.-Чернівці, 2004. 
– Т.2. – С. 71-82. 

5. Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к 
философии права // Вопр. философии. – 1996. – № 4. – С. 27–36. 

6. Ролс Дж. Теорія справедливості: Пер. з англ. О. Мокровольського. – К.: Вид-

во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 822 с. 
7. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. Н. Комарова. – К.: Сфера, 1999. – 

232 с. 
8. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М.: Наука, 1992. – 176 с. 
9. Харт Х.Л.А. Концепція права: Пер. з англ. Н. Комарова. – К.: Сфера, 1998. – 

236 с. 
 

Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-

методологічні засади, ідеї  
1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно- 

методологічні витоки, основні ідеї  
2. Основні ідеї російських філософів права  
Ситуативне завдання № 1.  
Визначити, чому в правовому порядку вбачається дотримання прав людини?  
Ситуативне завдання № 2. 
Визначте фактори, які доводять що право і мораль мають спільне для них 
цільове призначення 

Література: 
1. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - Мюнхен, 1983.–С. 19. 
2. Максимов С.И. Украинский национальный характер и идея права // Культура 
у філософії ХХ століття: Матер. ІV Харк. міжнар. Cковород. читань. - Х., 1997. 

– С. 227. 



3. Юркевич П.Д. Мир с ближними как условие христианского общежития // 
Философские произведения. - М., 1990. – С. 351. 
4. Юркевич П.Д. Історія філософії права. Вступ // Філософська і соціологічна 
думка. – 1996. – № 3–4. С. 58. 
5. Соловьев В. Оправдание добра: Соч. в 2 т. -. М., 1998. –Т.1.-–С.451–452. 

6. Філософія Григорія Сковороди / Под ред. Л.Я.Ловкая. – К.: Наук. думка, 
1992. – 311 с. 
 

Правова онтологія: природа і структура права  
1. Природне і позитивне право як основні структурні елементи 

правової реальності  
Ситуативне завдання № 1.  

Обгрунтуйте, що правова справедливість – це всезагальна справедливість, яка 
відносно повинна бути визнана всіма. І не можна допускати підміни правової 
справедливості як всезагальної міри, оцінки іншими справедливостями: 
релігійною, політичною, національною, груповою, особистісною тощо.  
Література: 
Бачинін 1. В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К.: 
ІнЮре, 2003. – 472 с. 
2. Жоль К.К. Философия и социология права. – К.: Юринком Интер, 2000. – 

480с. 
3. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Моно- 

графия. – Х.: Право, 2002. – 328 с. 
4. Речицкий В.В. Символическая реальность и право: Монография. – Л.: ВНТЛ- 

Классика, 2007. – 732 с. 
5. Циппеліус Р. Філософія права: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. 
6. Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність): 
Критичний нарис. – К.: Оріяни, 2002. – 110 с. 
 

Правова антропологія: гуманістична природа права  
1. Природа людини і право. Антропологічні основи права  
2. Філософський зміст і обґрунтування прав людини  
Ситуативне завдання № 1.  

Обгрунтуйте, чому свобода – це не просто вільний вибір в будь-якому 
напрямку, а розумний вибір, моральний вибір, який здійснюється людиною як 
культурною істотою.  
Література: 
1. Брюггер В. Образ людини у концепції прав людини // Пробл. філософії 
права.– К.;Чернівці, 2003. – Т. І. 
2. Гудима Д.А. Людинорозуміння у правовій науці (до характеристики 
сучасногопоняттєвого апарату) // Проблеми філософії права. – 2005. – Т. 3. – № 

1–2. 

3. Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу: Пер. 
З нім. Л.А. Ситниченко, М.Д. Култаєвої. – К.: Альтерпрес, 2003. – 264 с. 
4. Максимов С. Інститут прав людини в сучасному світі: філософсько-правові 
аспекти // Вісник Академії правових наук України. –– 2000. –– №3 (22). 
5. Максимов С. Суб’єкт права у філософсько-антропологічному вимірі // Вісник 



Академії правових наук України. –– 2000. –– №4 (23). 
6. Радбрух Г. Людина в праві // Проблеми філософії права. – К.-Чернівці, 2004. 
– Т. ІІ. 
 

Правова аксіологія: ціннісні основи права  
1. Свобода як цінність. Право як форма свободи  
2. Особистість і право. Гуманістична природа права  
Ситуативне завдання № 1.  
Трансформуйте свободу як цінність у  право як форму свободи  

Література: 
1. Хаек Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладання широких 
принципів справедливості та політичної економії: В 3 т. – Т. І: Правила та 
порядок. – К.:Сфера. – 1999. – 196 с. 
2. Хаек Ф. А. Право, законодавство та свобода: Нове викладання широких прин- 

ципів справедливості та політичної економії: В 3 т. – Т. ІІ.: Міраж соціальної 
справедливості. – К.: Сфера. – 1999. – 196 с. 
3. Цалін С. Д. Принцип свободи волі в історії соціальної філософії та філософії 
права. – Х.: Основа, 1998. – 329 с. 
4. Шкода В. В. Вступ до правової філософії. – Х.: Фоліо, 1997. – 223 с. 
 

Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права  
1. Право і мораль  
2. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурнеу правосвідомості  
Ситуативне завдання № 1.  

Трансформуйте мораль у право 

Література: 
1. Грошевий Ю. Роль професійної правосвідомості судді у формуванні рішення 

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. 

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. 

 

Інституційний вимір права. Філософські проблеми права 



і влади у посттоталітарному суспільстві  
1. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що  трансформується  
Ситуативне завдання № 1.  

Обгрунтуйте   проблеми права і влади в суспільстві. 
Ситуативне завдання № 2.  

Обґрунтувати: чому поняття влади тісно пов’язане з проблемою права. 
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. 

 

 



VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації 
навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 
знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих 
знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під 
керівництвом науково-педагогічних працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі 
реферату. 

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним захистом 

змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. Теми 
рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) занять, 
конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому 
практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір 
обрати тему реферату. За семестр кожний студент має можливість підготувати 
два реферати. 

Структура реферату: 

– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 
– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 
– методи - вказуються і коротко характеризуються; 
– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 
– висновки; 
– список використаних джерел (нормативно-правових актів та літератури). 
Загальні вимоги до оформлення реферату: 
– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок 

тексту на папері формату А4; 
– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 
– на другій сторінці викладають план реферату; 
– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану; 
– сторінки роботи нумерують; 
– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно 

робити посилання; 
– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 
– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список використаних 

джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових джерел та всі 
нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи 
спеціальну літературу оформляються відповідно до встановлених вимог щодо 
оформлення літератури. 

 

Основні вимоги до змісту реферату: 
 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і теоретичних 
даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 



– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних нормативно-

правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і категорій 
з теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений 
матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

 

Теми рефератів: 
1. Поняття методології як науки. 
2. Поняття методології юридичної діяльності. 
3. Поняття методології професійного становлення. 
4. Нелінійне формування методології філософії права. 
5. Наукові проблеми методології філософії держави. 
6. Методологічні детермінанти філософії права. 
7. Правовий вимір онтології людини. 
8. Багато вимірність поведінки людини у природно – правовому просторі. 
9. Антропні властивості права. 
10. Правовий зміст олюднення людини. 
11. Методологічність антропології права. 
12. Методологічність екзистенції людини. 
13. Правовий вимір ментальності людини. 
14. Поняття феноменології права. 
15. Поняття герменевтики права. 
16. Правовий захист свободи людини. 
17. Поняття правової свободи. 
18. Свобідна воля у природно-правовому просторі. 
19. Природне право як захист свобідної волі. 
20. Стимули розвитку свобідної волі у природно – правовому просторі. 
21. Вплив правосвідомості на свобідну волю людини. 
22. Поняття гносеології філософії права. 
23. Донатична й антична філософія права. 
24. Середньовічна філософія права. 
25. Філософія права Нового часу. 
26. Філософія права ХХ століття. 
27. Предмет філософії права. 
28. Мета та завдання філософії права. 
29. Джерела філософії права. 
30. Структура філософії права. 
31. Правнича деонтологія як вступ до філософії права. 
32. Принципи філософії права. 
33. Природно – правовий вимір функцій філософії права. 
34. Роль функцій філософії права у духовно-практичному освоєнні дійсності. 
35. Дія принципів і функцій у природно-правовому просторі. 
36. Теорія природного права Станіслава Оріховського. 
37. Правова гармонія мікро всесвіту і Всесвіту. 
38. Природне право як система норм у вузькому розумінні. 
39. Природне право як наука у вузькому розумінні. 
40. Природне право як система норм у широкому розумінні. 



41. Природне право як наука у широкому розумінні. 
42. Елементи природного права в теорії іранаціоналізму. 
43. Обґрунтування природного права інтуінтивізмом. 
44. Розвиток природного права психоаналітиками і неофройдистами. 
45. Філософсько – теологічне обґрунтування природного права неотомізмом і 
тейярдизмом. 
46. Вплив природного права на самореалізацію суспільства. 
47. Синергетичне світобачення природного порядку. 
48. Правова синергетика як наука про причини неочікуваної поведінки людини. 
49. Синергетичні ідеї природного права. 
50. Духовне право людини як пізнане природне право. 
51. Природна імперативність моралі у праві. 
52. Етика сприйняття природного права. 
53. Поняття духу права. 
54. Поняття почуттєвого права. 
55. Естетичне пізнання природного права. 
56. Соціологічна природа правового звичаю. 
57. Прецедентне право як природна форма існування права. 
58. Право справедливості як галузь прецедентного права. 
59. Поняття наказного права. 
60. Залежність духу позитивного права від його джерел. 



VII. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 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  
Обґрунтувати: чому поняття влади тісно пов’язане з проблемою 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 

Обгрунтувати, що право є лише там, де  присутня розумова дія 

ВАРІАНТ 4 

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

Ситуативне завдання  
Трансформуйте мораль у право 

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.  

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 

Схематично зобразити концепції відродженого природного права  
 

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 Від- 

родження? 

Ситуативне завдання  
Обгрунтуйтее сутнісні характеристики буття права  
 

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  
 

 



VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і 
правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих 
знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й 

оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від 
прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три 
останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього програмного 

матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний 
пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в 
контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні 
висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно 

і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на 
запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації 
матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний 
узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. 
Знання студентів під час поточного контролю на практичних 

(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 
– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 



Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати пропущене 
заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для практичних занять, 
за наявності, письмові завдання. 

 

Шкала оцінювання успішності студентів за результатами 
підсумкового контролю 

9.3. Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою  

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
Залікові оцінки За шкалою 

в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 

 



IX. 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? 

44. 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? 
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