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ВСТУП

Природа й сутність людських відносин, норми і правила, які визначають

їх  особливості,  завжди  були  об’єктом  зацікавлення  людини.  Філософське

осмислення права покликане реалізовувати здобутки філософської  думки, які

пов’язують право з  такими цінностями,  як  свобода,  справедливість,  рівність.

Сучасна філософія права розглядає право з погляду онтологічного аналізу його

місця і ролі в загальноісторичному розвитку людства. 

Предметну  сферу  філософії  права  визначають  проблеми  природи  і

сутності права, співвідношення права з іншими соціальними нормами, систему

цінностей тощо.

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Філософія  права»  уможливлює

поєднання  філософського  та  правового  підходів  щодо  актуальних  проблем

сучасності. 

Метою викладення  навчальної  дисципліни  «Філософія  права»  є:

ознайомлення  студентів  із  специфікою  предмета;  основними  теоретико-

правовими  ідеями  і  поглядами,  що  склалися  у  сучасній  теорії  та  філософії

права; оволодіння студентами основними філософсько-правовими поняттями і

категоріями. 

Завдання дисципліни полягає у:

 ‒  формуванні  у  студентів  системних  та  глибоких  знань  про  об’єкт,

предмет і методологію філософії права, її понятійно-категоріальний апарат;

 ‒ усвідомленні  інформації  про  вітчизняні  та  зарубіжні  філософсько-

правові школи, напрями, концепції право розуміння;

 ‒ розумінні  сутності  та  змісті  права  як  міри  свободи  особи  в  її

взаємовідносинах із державою, владою, законом.

Крім  того,  в  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  підвищити

рівень правової  та  політичної  культури;  вміти визначати ціннісно-нормативні

принципи  аналізу  різних  типів  право  розуміння;  формувати  особисту



громадянську позицію; зрозуміти зміст загальноєвропейського та українського

конституційного принципу верховенства права. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 ‒ сутність  філософії  права  як  вищого  рівня  правової  свідомості,  її

специфіку і місце в системі правової науки;

 ‒ генезис філософії права, її об’єкт, предмет, методологію;

 ‒ основні  положення  філософсько-правових  систем  щодо  юридичної

діяльності;

вміти:

 ‒ аналізувати проблеми сучасного правового життя;

 ‒ виявляти основні тенденції розвитку правової системи України, інших

держав та міжнародних відносин;

 ‒ об’єднувати  методологічні  можливості  філософського  та  правового

підходів щодо актуальних проблем розвитку правової реальності;

 ‒ аналізувати  основні  філософсько-правові  та  юридичні  категорії  не

тільки в ретроспективі, але й в аспекті історії України. 

Міждисциплінарні  зв’язки.  Курс  «Філософія  права»  є  логічним

продовження  циклу  гуманітарних  та  правових  дисциплін,  зокрема  таких  як:

«Логіка», «Філософія», «Актуальні проблеми теорії держави та права», «Історія

вчень про державу і право» тощо. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години/ 5 кредитів

ECTS.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Філософія права як наука

Проблемне  поле філософії  права.  Сутність  права в  контексті  філософії

права.  Філософія  права  в  системі  філософських  та  юридичних  наук.  Зміст

методології права та її рівні. Методологічне пізнання права. 

Тема 2. Історичні типи філософії права

Загальна  характеристика  розвитку  філософсько-правових  ідей

Стародавньої  Індії  та  Китаю; античності  (Геракліт,  Демокріт,  Сократ,

Аристотель,  Ціцерон,  Сенека,  Римські  юристи); Середньовіччя  (Августин

Блажений,  Хома Аквінський,  Ісідор Севільський); Нового часу (Г. Гроцій,  Т.

Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель, І. Бентам, О. Конт, Спенсер);

доби Київської Русі, класичної доби та ХІХ ст. Історичні концепції позитивного

права. Історичні  концепції  природного права. Філософія  права ХХ ст. – поч.

ХХІ ст.

Тема 3. Правова онтологія: природа і структура права

Загальна характеристика правової онтології. Правова реальність. Право як

феномен культури. Місце та роль права в становленні цивілізації. Форма буття

права:  ідея  права,  закон,  правове  життя.  Право  як  вимір  суспільного  блага.

Право як відповідальність. 

Тема 4. Правова гносеологія

Правова  гносеологія.  Рівні  гносеології  права:  загально  правовий,

міжнародний, галузевий. Істина в праві та правова істина. Проблема істини в

галузі правотворчості. Пізнавальні процеси у правотворчості та правореалізації.

Правова практика як категорія правової істини. 

Тема 5. Правова аксіологія

Правова  аксіологія:  історія  виникнення,  основні  поняття  та  принципи.

Предметні  та  моральні  цінності. Аксіологічний  аспект  гідності. Свобода  як

цінність. Право як форма свободи. Справедливість як основа правової цінності.



Класифікація  цінностей  у  політико-правовій  галузі  (індивідуалістсько-

конкуренційні,  групово-кооперативні,  колективістські  та  корпоративні

цінності).

Тема 6. Правова антропологія: гуманістична природа права

Поняття  правової  антропології.  Специфіка  правової  антропології  у

порівнянні  з  філософською  антропологією.  Природа  людини  і  право.

Антропологічні основи права. Філософський зміст обґрунтування прав людини.

Біологічні основи права. Правосвідомість як філософсько-правова проблема.

Тема 7. Герменевтика права

Предмет  герменевтики  права.  Герменевтичне  коло.  Основні  аспекти

юридичної  герменевтики  (гносеологічний,  семіотичний,  антропологічний,

аксіологічний,  феноменологічний).  Інтерпретація  у  герменевтиці  права.

Герменевтична сутність правосуддя. 

Тема 8. Філософські проблеми права і влади в суспільстві

Поняття  політико-правових  інститутів  і  їх  роль  у  здійсненні  права.

Людина  і  держава.  Держава  і  право:  зміст  феноменів  і  їх  співвідношення  у

правовій  реальності.  Держава  та  право.  Співвідношення  влади  та  права.

Правова  держава  і  громадянське  суспільство.  Філософські  проблеми

правотворчості. 
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