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ВСТУП

Природа й сутність людських відносин, норми та 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 та ролі в загальноісторичному розвитку людства. 

Предметну сферу філософії права визначають проблеми природи та 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 викладання  навчальної  дисципліни  «Філософія  права»  є:

ознайомлення  студентів  із  специфікою  навчального  предмета;  основними

теоретико-правовими  ідеями  та  поглядами,  що  склалися  у  сучасній  теорії  та

філософії  права;  оволодіння  студентами  основними  філософсько-правовими

поняттями та категоріями. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у:

 ‒  формуванні у студентів системних і 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 праворозуміння;

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

взаємовідносинах із державою, владою, законом.

Окрім  того,  у  результаті  вивчення  навчального  курсу  студенти  повинні

підвищити  рівень  правової  та  політичної  культури;  вміти  визначати  ціннісно-

нормативні принципи аналізу різних типів праворозуміння; формувати особисту
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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

та місце в системі правової науки;

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

 ‒ основні  положення  філософсько-правових  систем  щодо  юридичної

діяльності;

уміти:

 ‒ аналізувати проблеми сучасного правового життя;

 ‒ виявляти  основні  тенденції  розвитку  правової  системи  України,  інших

держав і 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.  Навчальний курс  «Філософія  права»  є

логічним продовження циклу гуманітарних і правових дисциплін, зокрема таких,

як:  «Логіка»,  «Філософія»,  «Актуальні  проблеми  теорії  держави  та  права»,

«Історія вчень про державу і право» тощо. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконану  контрольну  роботу  студент  заочної  форми  навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студенти вибирають, виконують і захищають контрольну роботу за однією

із  запропонованих  тем  за  останньою  цифрою  номера  залікової  книжки.

Наприклад,  остання  цифра  вашої  залікової  книжки  «0».  Отже,  ви  вибираєте

варіант  № 10.  Якщо остання  цифра вашої  залікової  книжки «7»,  то  вибираєте

варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Студент  у  контрольній  роботі  показує  своє  уміння  творчо  і  самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами  з  вибраної  проблеми.  Водночас  важливо  не  тільки  проаналізувати

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

Під  час  підготовки  відповідей  на  питання  контрольної  роботи  студент

повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які  перелічені в

списку  літератури.  У  контрольній  роботі  потрібно  викласти  основний  зміст

відповідей на поставлені питання. З кожного питання необхідно зробити стислий

висновок. 

Контрольна  робота  оцінюється  за  викладеним  змістом  і  вмінням  автора

аналізувати  та  систематизувати  навчальний матеріал.  Кожна контрольна робота

повинна мати таку структуру:

–  вступ  –  необхідний  елемент  кожної  роботи,  у  якому  обґрунтовується

актуальність і важливість теми, її місце в системі навчального курсу та значення; 

–  основна  частина  –  містить  основні  положення  теми,  дає  переконливе

уявлення про виконану роботу;
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– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи;

–  список  використаних  джерел  –  студент  має  обов’язково  посилатися  на

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Обсяг контрольної роботи – 15 20 сторінок друкованого тексту, відповідно‒

вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають бути поля:

верхнє,  нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи Tіmes New

Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,

«СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,  «ДОДАТКИ»  друкують  великими

літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами

(крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять.

Наприкінці  роботи  потрібно  вказати  ті  навчальні  посібники,  які  були

використані під час написання контрольної роботи.

2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
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Варіант 1

1. Предмет філософії права та її завдання.

2. Філософія права й інші галузі юридичного знання.

Література: [1, с. 118; 5, с. 274 277; 11, с. 27].‒

Варіант 2

1. Залежність  ступеня  розвиненості  філософії  права  від  стану  розвитку

філософії та юриспруденції. 

2.  Функції філософії права. Значення філософії права в підготовці юриста-

гуманіста. 

Література: [2, с. 258 261; 9, с. 369 373; 12, с. 117].‒ ‒

Варіант 3

1. Методи філософії права.

2. Сутність юридичного методу.

Література: [6, с. 48 52; 12, с. 186].‒

Варіант 4

1. Особливості філософських методів.

2. Проблеми розрізнення і співвідношення права та закону.

Література: [3, с. 21 24; 9, с. 236; 11, с. 151 154].‒ ‒

Варіант 5

1. Поняття типу праворозуміння. Основні типи праворозуміння.

2. Легізм як тип праворозуміння (загальна характеристика).

Література: [4, с. 241 245; 10, с. 77 78].‒ ‒

Варіант 6

1. Проблема  співвідношення  права  та  закону  в  легістському  типі

праворозуміння.
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2. Витоки та основні ідеї «юридичного позитивізму».

Література: [1, с. 27 29; 7, с. 421 424; 12, с. 189].‒ ‒

Варіант 7

1. Юснатуралізм як тип праворозуміня. Його набутки та недоліки.

2. Критика позитивного права представниками юснатуралізму.

Література: [3, с. 12; 8, с. 232 234].‒

Варіант 8

1. Онтологія  права  в  юснатуралізмі.  Універсальний  принцип  природного

права та його смисловий зміст. 

2. Універсальна  модель  природного  права.  Аксіологічний  аспект  в

юснатуралізмі.

Література: [1, с. 96; 5, с. 201 203; 11, с. 6].‒

Варіант 9

1. Поняття  природного  права.  Ренесанс  концепції  природного  права  в

сучасному світі. 

2. Закон як наслідок державно-владної форми вираження загальнозначущого

соціального сенсу права. 

Література: [2, с. 74; 9, с. 115 117; 10, с. 63].‒

Варіант 10

1. Загальнообов’язковість правового закону та воля законодавця.

2. Праворозуміння  сучасної  України:  його  тип,  онтологічний,

гносеологічний та аксіологічний аспекти права. 

Література: [6, с. 22 27; 12, с. 96].‒

Варіант 11

1. Право й інші види соціальних норм.

2. Основні ідеї природної теорії права. 
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Література: [3, с. 21 24; 6, с. 236; 10, с. 151 154].‒ ‒

Варіант 12

1. Філософсько-правові ідеї І. Канта.

2. Філософія права Гегеля.

Література: [4, с. 178; 9, с. 45 48].‒

Варіант 13

1. Історична школа права.

2. Марксистські філософсько-правові ідеї.

Література: [2, с. 44; 12, с. 127].

Варіант 14 

1. Соціологічна юриспруденція. Є. Ерліх та його ідея «живого права».

2. Екзистенціальна філософія права.  

Література: [4, с. 15 17; 10, с. 169].‒

Варіант 15

1. Феноменологічна філософія права, основні її риси.

2. Психологічна  концепція  права  П.  Петражицького.  Право  як  явище

індивідуальної психіки людини. Оцінка концепцій. 

Література: [1, с. 118; 5, с. 274 277; 11, с. 27].‒

Варіант 16

1. Розуміння права та правовідносин з позицій фрейдизму та неофрейдизму.

Значення психоаналізу в поясненні мотивів правової поведінки індивідів. 

2. Право як формальна рівність. 

Література: [4, с. 101 105; 10, с. 24].‒

Варіант 17
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1. Проблема співвідношення формальної та фактичної рівності.

2. Право як свобода.

Література: [3, с. 10; 8, с. 199 204; 12, с. 121].‒

Варіант 18

1. Право  як  справедливість.  Проблема  співвідношення  правової

справедливості з не правовими її проявами. 

2. Генезис ідеї правової держави. Ідея правової держави та реальність. 

Література: [6, с. 48 52; 11, с. 186].‒

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
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1. Предмет на підставі категорії філософії права.

1. Взяємозв’язок філософії та права.

2. Методологія філософії та права.

3. Правова реальність і буття людини.

4. Правова свідомість: сутність і структура.

5. Право та закон: природа, сутність, взаємодія.

6. Право та влада.

7. Співвідношення права та закону.

8. Право та правопорядок.

9. Давньогрецька філософія права: Сократ, Платон, Аристотель. 

10. Аналітичний правовий позитивізм (І. Бентам, Дж. Остін, Р. Ієрінг, Г.

Кельзен).

11. Ітеросуб’єктивність як спосіб обґрунтування права.

12. Методологічні засади філософії права Г. В. Ф. Гегеля.

13. Філософсько-правові ідеї Стародавньої Індії.

14. Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві. Правова практика

як критерій правової істини.

15. Основні ідеї та принципи сучасної європейської філософії права.

16. Основні ідеї та принципи сучасної української філософії права.

17. Основні ідеї та принципи філософії права епохи Відродження.

18. Основні ідеї та принципи філософії права Античності.

19. Основні ідеї та принципи філософії права Нового часу.

20. Основні ідеї та принципи філософії права Середньовіччя.

21. Основні ідеї та принципи, структура правової аксіології.

22. Проблемне поле та функції філософії права.

23. Основні теорії співвідношення права та моралі.

24. Позитивізм та його історичні форми в сучасній філософії права.
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25. Покарання як філософсько-правова та соціальна проблема.

26. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей.

27. Правова антропологія: людиномірні засади права.

28. Правова  онтологія:  онтологічна  природа  права  та  правова

реальність.

29. Правосвідомість як проблема філософії права.

30. Природне право як ідея та ідеал позитивного права.

31. Свобода як цінність. Право як реалізація ідеї свободи.

32. Інтерпретація правових процесів.

33. Співвідношення екзистенційного та феноменологічного підходу до

аналізу правових явищ.

34. Способи  обґрунтування  права:  об’єктивізм,  суб’єктивізм,

інтерсуб’єктивізм.

35. Справедливість як правова цінність і принцип права.

36. Структуралістський  та  комунікативістський  підходи  до  правової

гносеології.

37. Особливості філософського підходу до права.

38. Теорія природного права Дж. Локка.

39. Теорія справедливості Аристотеля. 

40. Філософія права та її місце в системі гуманітарних наук.

41. Філософія права в Україні:  виникнення,  світоглядно-методологічні

засади.

42. Філософські проблеми права та влади у сучасному суспільстві.

43. Цінності у праві та право як цінність.

44. Методологія філософії права.

45. Герменевтика та тлумачення законів.

46. Права та свободи людини та громадянина.
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47. Філософсько-правові вчення Стародавнього Китаю.

48. Інтерпретація у герменевтиці права.

49. Основні підходи до класифікації філософсько-правової думки.

50. Аксіологічний аспект гідності.

51. Філософсько-правові вчення Стародавньої Греції.

52. Філософсько-правові вчення Стародавнього Риму.

53. Середньовічна філософсько-правова думка.

54. Філософсько-правові ідеї Н. Макіавеллі.

55. Філософсько-правові ідеї Г. Гроція, М. Монтеня.

56. Філософсько-правові погляди Ф. Бекона.

57. Філософсько-правові концепції Т. Гоююса, Д. Локка.

58. Філософсько-правові ідеї Ш. Монтеск’є, Ж. Ж. Руссо, К. Гельвеція.

59. Філософія права І. Канта.

60. Філософсько-правовий позитивізм (О. Конт, Д. Остін).

61. Філософсько-правовий ірраціоналізм (А. Шопенгауер).

62. Філософсько-правові погляди Ф. Ніцше. 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
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Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  навчальної

дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні

та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу, вміння  вільно  виконувати

завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий з додатковою

літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять

студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять навчальної дисципліни в їх

значенні  для  отриманої  професії,  які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та

використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв

основну  літературу,  рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,  оцінка  «добре»

виставляється  студентам,  які  показали  систематичні  знання  з  навчальної

дисципліни та  здібність  до їх  самостійного поповнення й оновлення в процесі

подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку «задовільно»  заслуговує  студент, який виявив  знання  основного

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання

та  професійної  діяльності;  який  справляється  з  виконанням  завдань,  що

передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку

«задовільно»  ставлять  студентам,  які  допустили  помилки  у  відповіді,  але

володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях  основного  навчально-програмного  матеріалу  та  допустив  помилки  у

виконанні  передбачених  програмою  завдань.  Зазвичай,  оцінку  «незадовільно»

ставлять  студентам,  які  не  можуть  продовжувати  навчання  та  приступити  до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання знань  студентів  розроблено  на  підставі  «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року

№ 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», затвердженого

вченою радою університету 19 листопада 1996 року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;
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30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна робота студентів передбачає:  участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  –  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює весь

курс навчальної дисципліни. 

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Абсолютизм – абсолютна самодержавна влада монарха, деспотична форма

державного правління, що ґрунтується на сваволі правителя і за якої досягається

надзвичайний ступінь централізації державної влади.
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Абстрактне право – термін філософсько-правової теорії, введений Гегелем

для  позначення  сукупності  основоположних  принципів  правосвідомості  та

правотворчості,  що  передують  і  визначають  формування,  функціонування  й

змістові  аспекти  позитивного  права.  Є  початковою  формою  буття  права,  яка

базується на принципі: «Будь особистістю і поважай інших як особистостей». Як

виявлення  свободи  людини,  абстрактне  право  втілюється  у  праві  власності,

договірних відносинах, а також під час подолання неправових законодавчих норм

тощо.

Автентичний –  справжній;  такий,  що  відповідає  дійсному;  такий,  що

виходить з першоджерела.

Антропологія  філософська –  філософське вчення  про природу  і  сутність

людини. Термін увів І. Кант, означивши ним розділ філософії, предметом якого є

проблема автономності людини. 

Держава – головний  політичний  інститут,  що  здійснює  управління

суспільством, громадянами, матеріальними і культурними цінностями на певній

території; політична організація, яка переслідує певні цілі та інтереси. Джерелом

держави  є  громадянин  як  правосуб’єкт,  який  створює  її  за  угодою  з  іншими

правосуб’єктами для врегулювання міжсуб’єктних правовідносин.  Тип держави

обумовлений конкретно-історично,  розрізняється залежно від форм правління та

устрою інститутів політичної влади.

Звичаєве  право –  сукупність  неписаних  правил  поведінки  (звичаїв),  що

склалися у суспільстві внаслідок їх неодноразового традиційного застосування та

санкціоновані державою.

Ідея  права –  найбільш  загальне,  абстрактне  вираження  сутності  права,

ідеальний аспект буття права.

Легалізація –  1)  дозвіл  діяльності  якої-небудь  організації,  її  узаконення,

надання  юридичної  сили  якому-небудь  акту,  діянню;  2) підтвердження

справжності підписів, що є на якому-небудь документі. 

Легітимація влади –  визнання  влади  народом,  підтвердження

відповідності  праву  або  законності  того  чи  іншого  органу  влади,  державно-
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політичне  рішення,  повноважень  громадських  представників,  прийняття

учасниками політ. взаємодії умов та правил «гри».

Об’єкт права –  конкретні  майнові  та  немайнові  блага  й  інтереси,

відношення з приводу яких регламентуються законом.

Плутократія – державний лад, за якого політ. влада формально і фактично

належить заможній верхівці суспільства.

Позитивізм – напрям філософії,  представниками якого всі  істинні знання

вважаються результатом конкретних наук. 

Позитивне право – чинна система правових норм, відносин і присуджень.

Радикалізм –  сукупність соціально-політичних ідей та дій, спрямованих на

корінну зміну основних інститутів та політичної системи в цілому.

Ратифікація –  затвердження  вищестоящими  органами  державної  влади

міжнародного договору, що надає йому юридичної сили.

Теократія –  форма  правління,  за  якої  вся  повнота  влади  в  державі

знаходиться в руках глави церкви й духовенства. Мікродержавою теократичного

типа є сучасний Ватикан, де Папа Римський має необмежену політичну і духовну

владу.

Факти юридичні – різноманітні життєві обставини, стани, які визнаються

правовими і з якими пов’язують виникнення, зміну та припинення суб’єктивних

прав, юридичних обов’язків, юридичної відповідальності та повноважень.

Фальсифікація  –  методологічна  процедура,  за  допомогою  якої

встановлюється  помилковість  гіпотези  або  теорії  внаслідок  її  емпіричної

перевірки.

Філософія права –  філософське  вчення  про  право,  яке  відповідає  на

питання, що виникають у правовій сфері методом філософії; комплексна, суміжна

навчальна дисципліна, що знаходиться на стику філософії та юриспруденції.

Філософська антропологія –  в  широкому  розумінні:  філософське  вчення

про  сутність  людини;  у  вузькому  –  заснований  М.  Шелером та  Х.  Плеснером

напрям  у  західноєвропейській  філософії  ХХ  ст.,  який  поєднує  у

собі елементи філософії життя, феноменологію, прагматизм, екзистенціалізм, стру
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ктуралізм тощо  у  розв’язанні  проблем  людини  як  особливого  роду  сущого,

осмисленні людської природи та людського буття, способів людського існування.
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