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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

Навчальну програму з філософії права розроблено відповідно до вимог 
Міністерства освіти і науки України, типових програм для вищих навчальних закладів і 
тематичного плану курсу. Необхідною вимогою освоєння курсу філософії права є, 
передусім, розуміння ролі філософсько-правової рефлексії у становленні онтологічної, 
методологічної й аксіологічної складових соціогуманітарного знання. Саме оволодіння й 
застосування форм та прийомів філософсько-правової рефлексії щодо різноманітних 
виявів буття права як особливого духовного явища і специфічної форми суспільних 
відносин в інститутах та процесах економічної, політичної, духовної сфер суспільства є 
принциповим для концепції вищої юридичної освіти.  

Предмет філософії права охоплює світ права в його універсальній цілісності, 
внутрішню сутність та зовнішні форми виявлення права (правові явища). Оскільки 
відповідний курс читається для юристів більшості європейських вузів, то його 
актуальність для спеціалістів-правознавців зумовлюється ще й нагальною потребою 
сягнути підвалин європейського рівня правової освіти. Адже сутнісна розробка проблем 
філософії права сприяє розвитку всього комплексу юридичних наук і є необхідною 
передумовою підвищення їх теоретичного рівня, ефективності правового впливу на 
основні сфери життя суспільства. Тим самим філософія права набуває фундаментального 
значення для розвитку правознавства загалом і кожної його галузі.  

Мета вивчення дисципліни – оволодіти вищою формою пізнання права, поглибити 
філософсько-правове знання універсальних чинників та цілей створення права. На меті 
курсу є засвоєння та практичне опрацювання уявлень і базових понять філософсько-
правової рефлексії, вміння розрізняти й співставляти її ключові категорії, виявляти їх 
методологічне навантаження, націленість на конкретно-наукові дослідження правової 
реальності та юридичної практики.  

Завданням дисципліни є надання знань з основних наукових проблем, предмета й 
завдань філософії права, основних способів та історичних типів праворозуміння, його 
природних і соціальних витоків; методології пізнання правової реальності та методології 
юридичної практики; онтологічних, антропологічних, аксіологічних та інституційних 
проблем філософії права, й зрештою, філософсько-правових питань формування правової 
держави та правового суспільства в Україні.  

Оволодіння базовими знаннями з філософії права відповідним чином передбачає 
формування у студентів умінь використовувати філософсько-правовий аналіз у 
практичній діяльності, орієнтуватись у філософсько-світоглядних, онтологічних, 
антропологічних, аксіологічних тощо підставах походження, сутності й цивілізаційного 
призначення права, на основі філософсько-правових знань прогнозувати розвиток 
суспільно-політичних змін, правосвідомості та правового життя в Україні й світі. 

Вивчення зазначених питань передбачає підготовку студентами рефератів за 
темами, які додаються. Написання реферату необхідно починати з ретельно продуманого 
вступу, де визначаються мета дослідження, практичне й теоретичне значення теми, із 
максимально можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також 
методи дослідження. В основній частині викладається зміст проблеми, наслідком 
дослідження якої може бути застосування різноманітних форм та прийомів філософсько-
правової рефлексії, а також пропозиції щодо оптимізації кримінального законодавства. У 
такому разі необхідно всебічно обґрунтувати прийняте рішення. Робота повинна 
завершуватись аргументованими висновками. Найбільш ґрунтовні реферати 
заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у проведенні 
студентських наукових конференцій. 

Підсумковий контроль оцінювання набутих знань здійснюється за наданими у 
програмі питаннями для самоконтролю. 
 



 

 4 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» 

   

№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 
 
 
1 

 
Змістовий модуль І. Предмет, метод і завдання філософії права  
 
Предмет філософії права 

 
2 

 
Сутність права у контексті предмета філософії права 

 
3 

 
Методологія філософії права 

 
 
 
4 

 
Змістовий модуль ІІ. Історичні типи філософії права 
 
Історичні типи філософії права. Загальна характеристика розвитку 

 
5 

 
Позитивне право та історичні типи концепцій правового позитивізму  

 
6 

 
Історичні типи концепцій природного права 

 
7 

 
Філософія права у ХХ ст.  

 
 
 
8 

 
Змістовий модуль ІІІ Основні проблеми філософії права 
 
Правова антропологія 

 
9 

 
Правова аксіологія 

 
10 

 
Правосвідомість і правова культура 

 
11 

 
Інституційний вимір права 

 
Разом годин: 120 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ФІЛОСОФІЯ ПРАВА” 
 

Змістовий модуль І. Предмет, метод і завдання філософії права  
 
Тема 1. Предмет філософії права 

 Філософія права у системі соціальних і гуманітарних наук. Соціологія права. 

Філософія права як самостійна юридична дисципліна. Філософія права за Г. Гуго. Ідея 

права (поняття права та його здійснення) як предмет дисципліни за Г. Гегелем.  

Взаємозв’язок юридичної онтології (що є право?), гносеології (як пізнається 

право?) й аксіології (у чому цінність права?). Сутність права (право як сутність) і право як 

явище. Догма права, теорія права, філософія права. Право як принцип рівності та його 

виявлення. Право як структура фактичної впорядкованості, структура приписів і 

здійснюваний нормативний порядок. 

Література: основна [1-6; 19; 21; 25; 26; 35-40; 46; 47];   

додаткова [3; 5; 6; 12; 21; 22; 30] 

 

Тема 2. Сутність права у контексті предмета філософії права 

 Право як принцип формальної рівності. Рівність і відмінність у соціальній сфері. 

Абстрактно всезагальний та формальний характер правової рівності. Формальна рівність і 

“фактична рівність”. Право й “зрівнялівка”.  

Право як форма і міра свободи. Воля у праві: проблема розумності й свободи волі. 

Свобода волі та свавілля. Свобода і провина в історії світової цивілізації.  

Справедливість як правова категорія й абстрактне вираження права. Історичність 

уявлень про справедливість. Правовий синтез рівності, свободи і справедливості.  

Основні форми буття права: ідея права, закон, правове життя. 

Література: основна [2; 3; 4; 25; 26; 39; 40; 46]; 

додаткова  [19; 21; 22; 28; 30] 

 

Тема 3. Методологія філософії права 

 Єдність предмета і методу філософсько-правової теорії. Сутність методології права 

та її рівні. Методологія пізнання права і методологія юридичної практики (правотворчість 

та правозастосування). Лібертарний (лібертарно-юридичний) метод філософсько-

правового пізнання.  

Поняття типу праворозуміння. Основні типи праворозуміння. Правовий позитивізм 

і природно-правове мислення.  
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Правовий суб’єктивізм, правовий об’єктивізм та інтерсуб’єктивізм як способи 

обґрунтування права. 

Література: основна [2-6; 25; 38; 39; 40; 46; 47];  

додаткова [3; 5; 12; 21; 29; 30] 

  

Змістовий модуль ІІ. Історичні типи філософії права 
 
Тема 4. Історичні типи філософії права. Загальна характеристика розвитку 

Філософсько-правові ідеї країн Стародавнього Сходу. Філософія права античності 

та Середньовіччя. Геракліт. Демокріт. Софісти. Сократ. Платон. Аристотель. Епікур. 

Стоїцизм. Цицерон. Римські юристи. Августин. Тома Аквінський.  

Філософсько-правова думка доби Відродження та Реформації. Н. Макіавеллі. 

Лютер. Ж. Боден. Філософсько-правова думка Новог часу. Г. Гроцій. Т. Гоббс. Дж. Локк. 

Ш. Монтеск’є. Ж.-Ж. Руссо. І. Кант. Г. Гегель. І. Бентам. Дж. Остін.  

Історична школа права і марксизм. Ф. К. Савіньї. Г. Ф. Пухта. К. Маркс. 

Ф. Енгельс. 

 Філософсько-правова думка Київської Русі. Філософсько-правова думка в Києво- 

Могилянській академії. Філософсько-правові ідеї у творчості діячів української культури. 

Література: основна [5-8; 10-14; 18; 20; 22-27; 31; 33; 39-43; 46; 48];  

додаткова [1; 8; 9; 11; 13-18; 20; 24; 25] 

 

Тема 5. Позитивне право та історичні типи концепцій правового позитивізму 

 Генеза типів теоретико-правової раціональності. Позитивне право як форма права. 

Позитивне право як об’єкт філософії права. Сцієнтистські варіанти праворозуміння: 

правовий позитивізм (правовий етатизм, аналітична філософія права, нормативізм), 

соціологічна юриспруденція, психологічна школа права. Співвідношення права і закону в 

концепціях юридичного позитивізму. Лібертарна модедь співвідношення права і закону. 

Право і влада. Проблема правового оцінювання влади. Сила і влада. Легітимне 

право. 

Юридичний позитивізм. Чиста теорія права. Аналітична юриспруденція. 

Література: основна [3-6; 16; 18; 25; 31; 39; 40; 46];  

додаткова [9; 15; 21; 30] 

Тема 6. Історичні типи концепцій природного права 

 Філософсько-правове значення поняття “природне право” у його співвідношенні з 

поняттям “позитивне право”. Природне право як метаправо. Природне право – вихідна 

ланка філософського осмислення права.  
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Природне право як ідеї розуму. Право як вияв законів природи. Безпосередні 

природні засади позитивного права. Моральна критика права і держави.  

Антична філософія права: у пошуках начал справедливості. Ідея природного права 

у Середні віки. Природно-правові концепції Нового часу. Сучасні проблеми філософії 

природного права. 

Література: основна [3-6; 16; 18; 25; 31; 39; 40; 46];  

додаткова [1; 4; 6–8; 13; 17; 24; 25]   

 

Тема 7. Філософія права у ХХ ст. 

Філософія права у ХХ ст. Концепції неокантіанства, неогегельянства, 

“відродженого” природного права, аналітичної юриспруденції.  

Г. Кельзен. Х. Харт. Р. Штаммлер. Л. Фуллер. Дж. Роулс. Г. Радбрух. М. Гайдеггер. 

К. Ясперс. А. Кауфман. Ю. Габермас.  

Феноменологічна теорія права. Правовий екзистенціалізм. Юридична 

герменевтика. Сучасний теоретико-правовий дискурс.  

Комунікативна теорія права. Правова інтерсуб’єктивність. Правова коммунікація. 

Література: основна [2-4; 16; 19; 25; 26; 32; 39; 40; 46; 48];  

додаткова [5; 19; 21-23; 27-30] 

 

Змістовий модуль ІІІ. Основні проблеми філософії права 
 

Тема 8. Правова антропологія 

 Поняття правової антропології. Феноменологічна сутність людини: комунікативна 

відкритість світові. Людина як правовий діяч. Екзистенційно-правові “відзнаки” 

людського буття: народження, потяги, смерть.  

Вплив образу людини на образ права. Дескриптивність і нормативність. Біологічні 

основи права. Культурна зумовленість способу життя людей. Зумовленість права 

потребами. Трансформація інтересів у праві.  

Філософський зміст і обґрунтування прав людини. Автономне право. Гуманістична 

природа права. Філософське обґрунтування покарання.  

Література: основна [1; 4; 21; 24; 29; 30; 36; 39; 40; 46; 47; 49]; 

додаткова [1; 4; 7; 9; 13; 15; 24–26; 28] 
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Тема 9. Правова аксіологія 

 Право і цінності. Ціннісні основи права. Цінності у праві та право як цінність. 

Формальні (ейдетичні) й змістовні (соціокультурні) цінності у праві. Ейдетичні цінності 

права: свобода, відповідальність, рівність, справедливість.  

Інструментальна і власна цінність права. Суспільні цільові цінності й ідеали. 

Предметні та моральні цінності. Особистісні, екзистенційні цінності.  

Свобода як цінність. Право як форма свободи. Право та рівність. Справедливість як 

основна правова цінність. Право і мораль. Природа правових ідеалів. Право і духовність. 

Література: основна [2; 9; 16; 25; 26; 32; 39; 40; 46];  

додаткова [21-23; 28–30] 

 

Тема 10. Правосвідомість і правова культура 

 Правосвідомість як проблема філософії права. Поняття правосвідомості. Право і 

правосвідомість. Структура правосвідомості. Види правосвідомості. Правова ідеологія. 

Правовий нігілізм. Правова культура.  

Правові почуття. Правові навички. Правова звичка. Правові знання. Функції 

правосвідомості (пізнавальна, оцінювальна, регулятивна). Правосвідомість і суспільна 

моральна свідомість. 

Література: основна [1-4; 7; 19; 25; 26; 35; 39; 40; 46; 48; 49; 50];  

додаткова [21-23; 28–30] 

 

Тема 11. Інституційний вимір права 

 Поняття соціального інституту і його ролі у здійсненні права. Філософсько-

правовий аналіз специфіки права й держави у системі соціальної регуляції. Відносини 

держави і людини. Тлумачення права як продукта держави (етатистські концепції права). 

Лібертарно-юридична концепція держави як правової форми організації публічної влади 

вільних людей.  

Співвідношення влади і права. Поняття легітимності й легітимації. Процедура 

легітимації. Види легітимації.  

Поняття правової держави. Громадянське суспільство. Принцип поділу влади. 

Верховенство права (правового закону). Реальність прав і свобод громадян. Поняття 

правового суспільства та перспективи його формування в Україні. 

Література: основна [1-5; 9; 13; 15; 21; 24; 29; 30; 34; 36; 39; 40; 46; 47; 49];  

додаткова [3; 6; 13; 21; 22; 29; 30] 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Предмет філософії права. 

2. Філософія права в системі соціогуманітарних наук. 

3. Теорія права і філософія права. Їх співвідношення.  

4. Рівність, свобода й справедливість як складові сутності права. 

5. Право як формальна рівність. 

6. Правові виміри свободи. 

7. Взаємозв’язок свободи, відповідальності та провини. 

8. Право як волевиявлення особи. 

9. Ідея права і правова ідея. 

10.  Що таке догма права? Її співвідношення з теорією права і філософією права. 

11. Поняття онтології права. 

12. Методологія пізнання права. 

13. Методологія юридичної практики. 

14. Співвідношення права і закону. 

15. Філософський, науковий та спеціально-юридичний методи аналізу права. 

16. Правовий об’єктивізм, правовий суб’єктивізм та правовий інтерсуб’єктивізм. 

17. Поняття правового позитивізму. 

18. Ототожнення права і позитивного права як риса правового позитивізму. 

19. Абсолютизацію державного суверинітету як риса правового позитивізму. 

20. Дати характеристику прагненння до ціннісно-нейтрального поняття права в 

правовому позитивізмі. 

21. Пояснити заперечення зв’язку права і моралі у правовому позитивізмі. 

22. Пошук глибинних засади права у концепціях природного права. 

23. Моральна критика права і держави у концепціях природного права. 

24. Елементи утопії у природно-правових концепціях. 

25. Проект ідеального гармонійного стану суспільства у природно-правових концепціях. 

26. Імператив гуманізації правопорядку у природно-правових концепціях. 

27. Космологічні, раціоналістичні та антропологічні концепції природного права. 

28. Природно-правові концепції Середньовіччя та Нового часу. 

29. Досократівська філософія права. 

30. Філософсько-правові погляди Сократа. 

31. Філососько-правові погляди Платона. 

32. Поняття справедливості у вченні Платона про державу. 

33. Позитивне та ідеальне право у вченні Платона про державу. 
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34. Вчення Арістотеля про справедливість та верховенство закону. 

35. Співвідношення понять свободи, справедливості та договору у філософсько-

правовому вченні Епікура. 

36. Природна основа справедливості у філософсько-правовому вченні Цицерона. 

37. Філософсько-правові ідеї Т. Аквінського. 

38. Філософсько-правове вчення Н. Макіавеллі. 

39. Філософсько-правова концепція М. Лютера. 

40. Вчення про природне право Г. Гроція. 

41. Філософсько-правове  вчення Т. Гоббса. 

42. Філососько-правове вчення Дж. Локка. 

43. Філософсько-правові ідеї Ш. Л. Монтеск’є. 

44. Філософсько-правові ідеї Ж.-Ж. Руссо. 

45. Етико-правові ідеї І. Канта. 

46. Філософія права Г. Гегеля. 

47. Філософія права Ф.-К. Савіньї. 

48. Філософія права Г.-Ф. Пухти. 

49. Марксистська філософія права. 

50. Чиста теорія права Г. Кельзена. 

51. Неокантіанська філософія права Ф. Штаммлера. 

52. Філософія права Дж. Роулса. 

53. Комунікативна теорія обґрунтування справедливості Ю. Габермаса. 

54. Філософсько-правові ідеї Київської Русі. 

55. Філософсько-правові ідеї України класичної доби. 

56. Філософсько-правових ідей України ліберально-романтичного періоду. 

57. Сучасний етап філософсько-правової думки в Україні. 

58. Онтологічна природа права. 

59. Форми буття права: ідеї права, закону, правового життя. 

60. Антропологічні основи права.  

61. Філософський зміст обґрунтування прав людини. 

62. Цінності у праві та право як цінність. 

63. Поняття правосвідомості в контексті філософії права. 

64. Співвідношення понять права та моралі. 

65. Роль політико-правових інститутів і здійсненні права. 

66. Види легітимізації права. 

67. Поняття та реальність правової держави. 
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68. Ідея правової держави у філософії права ХХ ст. 

69. Перспективи формування правового суспільства в Україні. 

70. Реальність прав і свобод громадян у сучасному суспільстві. 

71. Співвідношення етичного, релігійно-етичного та природного обґрунтування права. 

72. Філософія та ідеологія права. 

73. Природне право як початковий виразник і носій філософії прва у реальному 

життєвому бутті. 

74. Природне право як методологічний принцип філософського висвітлення правових 

проблем. 

75. Природне право та ідеї демократії. 

76. Гуманістичний сенс природного права. 

77. Природне право як першопочатковий виразник ідей філософії права. 

78. Біосоціальні основи позитивного права. 

79. Право як реалізація свободи у зовнішніх відносинах людей. 

80. Неписане корпоративне партійно-комуністичне право. 

81. Право як форма об’єктивованого розуму. 

82. Чисте і реальне право у контексті аналізу фактичного змісту діючого права. 

83. Головні функції та компоненти правової безпеки. 

84. Чіткість і прозорість як властивості еталонного права. 

85. Неперервність і стабільність як риси правового порядку. 

86. Суспільство як структура вчинків, зорієнтованих смислом. 

87. Поділ влади як принцип конституційного права. 

88. Функції договірного оформлення правових відносин. 

89. Взаємовплив права та суспільства. 

90. Легітимізація на основі компетентного прийняття рішень і процедур шляхом 

консенсусу. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Обґрунтувати предмет “Філософії права” і порівняти його з предметом 
“Філософія” та предметом “Правознавство” як юридичної науки. 

2. Розкрити поняття свободи у філософії та праві. 

3. У чому сутність утилітаризму природно-правової концепції Дж. Локка? 

4. Обґрунтувати місце філософії права у системі юридичних наук. 

5. Проаналізувати поняття почуттів, навичок та звичок як елементів повсякденної 
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правосвідомості. 

6. Розкрити сутність ідей природного права у філософсько-правовому вченні  
Г. Гроція. 

7. Обґрунтувати завдання та функції філософії права. 

8. Розкрити історичну специфіку феномену свободи у розвитку людської цивілізації. 

9. Тлумачення закону як команди чи наказу у правовому позитивізмі Дж. Остіна. 

10. Проаналізувати пізнавальну цінність філософії права. 

11. Розкрити співвідношення понять свободи, відповідальності та провини в історії 
світової цивілізації. 

12. Висвітлити сутність неопозитивістського вчення про чисте право Г. Кельзена. 

13. Як співвідносяться предмет “Філософія права” з предметом “Соціологія права” та з 
предметом “Теорія права”?  

14. Проаналізувати значення поняття справедливості для права. 

15. Обґрунтувати сутність ідеї поділу влади в концепції Дж. Локка. 

16. Визначити методологічне навантаження правового принципу формальної рівності 
(за концепцією В. С. Нерсесянца). Абстрактне формальне рівне право і набуті 
права осіб. 

17. Проаналізувати особливості філософсько-правових ідей країн Стародавнього 
Сходу. 

18. Розкрити сутність апріорного, історично інваріантного змісту права в 
неокантіанській концепції Р. Штаммлера. 

19. Обґрунтувати підстави правової онтології. Співвідношення рівнів буття права. 

20. Розкрити сутність філософсько-правових ідей конфуціанства. 

21. Основні положення філософсько-правової теорії справедливості Дж. Роулса. 

22. Проаналізувати співвідношення понять правового буття, правової реальності та 
правової дійсності. 

23. Розкрити сутність філософсько-правових ідей даосизму і “невидимого” управління 
правопорядком.  

24. Дискурс як модель демократичної процедури у філософсько-правовій концепції 
Ю. Габермаса. 

25. Обґрунтувати підвалини правової аксіології. 

26. Проаналізувати ідею соціального порядку і варн у стародавньоіндійській 
філософсько-правовій думці. 

27. Індивідуальна та суспільна свідомість як носії правових цінносей. 
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28. Розкрити зміст поняття правової реальності та значення поняття ідеального у праві. 
Що таке суще та належне у праві?  

29. Проаналізувати особливості філософсько-правових ідей античного світу. 

30. Ціннісний та регулятивний аспекти правосвідомості. 

31. Обґрунтувати правову дійсність як єдність ідеально-нормативного та фактично-
реального у праві. 

32. Проаналізувати поняття справедливості, звичаю та закону в докласичний період 
давньогрецьких філософсько-правових ідей. 

33.  Розкрити вплив концепцій людини на характер права. 

34. Співставити поняття дії права та правової дійсності. Розкрити співвідношення 
понять ідеї права (належного), закону (правової реальності) та правового життя 
(правової дійсності та рівнів дії права). 

35. Визначити поняття міри та справедливості у Піфагора. 

36. Розкрити вплив ідей Ж.-Ж. Руссо про природу людини на формування його ідеї 
народного суверенітету. 

37. Проаналізувати рівні методології пізнання права. 

38. Розкрити сутність поняття світового порядку та Логосу у філософсько-правових 
ідеях Геракліта. 

39. Співставити поняття щастя та свободи як альтернативних мотивацій правової 
антропології. 

40. Філософсько-правова думка Київської Русі.  

41. З’ясувати сутність філософської методології пізнання права. У чому полягає 
наукова методологія пізнання права?  

42. Проаналізувати співвідношення понять природного та штучного у філософсько-
правових ідеях Демокріта. У чому різниця того, що існує “по правді” й того, що 
існує згідно з думкою людей? 

43. Розкрити феномен інтересу як засадничого принципу формування прав людини. 

44. Які складові спеціально-юридичної методології у пізнанні правової реальності та 
окремих правових явищ? Сутність методології окремих конкретних наукових 
дисциплін (економіки, соціології, психології, інформатики, історії) у пізнанні права. 

45. Що казали софісти про природне та позитивне право? 

46. Проаналізувати діалектику прав і обов'язків при обґрунтуванні смислу права. 

47. Визначити основні типи праворозуміння. Які сильні сторони та слабкі місця 
природно-правового мислення та правового позитивізму? 

48. Проаналізувати погляди Сократа про вищу необхідність та справедливість, про 
роль знання у реалізації справедливості (блага). 
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49. Розкрити роль і значення взаємовизнання осіб для формування правосвідомості. 

50. Проаналізувати світоглядно-методологічну підвалину ототожнення права з 
позитивним правом. 

51. Погляди Платона на справедливість як основу організації державного устрою. 
Ідеальне та емпіричне право у вченні Платона. 

52. Розкрити сутність гуманістичної природи права і здатності бути автономним 
суб'єктом на основі взаємовизнання. 

53. Визначити світоглядно-методологічні підстави абсолютизації державного 
суверенітету в розумінні призначення права. 

54. Проаналізувати визначення Арістотелем сутності людини.  

55. Розкрити історичну динаміку співвідношення права і влади. 

56. Філософсько-правова думка в Києво-Могилянської академії.  

57. Обґрунтувати роль природно-правового мислення у розумінні сутності права. 

58. Проаналізувати два типи справедливості у Арістотеля. Право як політична 
справедливість. 

59. Роль повсякденної правосвідомості у процесі легітимізації права. 

60. Підстави моральної критики права і держави у природно-правовому мисленні. 

61. Обґрунтувати позитивне право як умовне право у Арістотеля. Як співвідносив 
Арістотель писаний та неписаний закон? 

62. Розкрити значення філософсько-правових ідей І. Канта для становлення сучасного 
соціально оріїнтованого громадянського суспільства. 

63. Визначити сутність об'єктивізму у розумінні сутності права. Як розглядається 
співвідношення права і держави у правовому об'єктивізмі?  

64. Проаналізувати філософсько-правові ідеї доби еллінізму. 

65. Обґрунтувати оцінювальний характер правотворчості та правореалізації. 

66. Філософсько-правові ідеї України ліберально-романтичного періоду. 

67. Розкрити основні особливості правового позитивізму. У чому полягають 
світоглядно-методологічні підвалини розуміння права як ціннісно-нейтрального 
феномену? 

68. Визначити сутність поняття свободи у філософсько-правовому вченні Епікура. 

69. Розкрити специфіку змісту деонтичних цінностей. 

70. Проаналізувати сутність правового суб'єктивізму у розумінні сутності права. 
Орієнтація на розум і орієнтація на цінності у правовому суб'єктивізмі. 

71. Визначити сутність поняття космосу як основи природного права у Цицерона. 
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72. Дати характеристику розподільної та відплатної справедливості. 

73. Проаналізувати сутність правового інтерсуб'єктивізму і комунікативного 
обґрунтування права. Що таке суспільний дискурс та система процедур контролю 
влади? 

74. Обґрунтувати співвідношення природного і писаного права у Цицерона. Як він 
співідносив приватне і публічне право? 

75. Визначити сутність формальної та змістовної справедливості у праві. 

76. Зв'язок правових та філософських ідей Памфіла Юркевича.  

77. Розкрити специфіку типології права в аспекті розрізнення юридичного й 
“легістського” праворозуміння (В. С. Нерсесянц). 

78. Визначити сутність ідеї вищої Божої справедливості як основи правопорядку у 
Августина. Страх Божий як внутрішня підстава правопорядку. 

79. Обґрунтувати поняття персональної та інституціональної справедливість.  

80. Співставити правовий суб'єктивізм, об'єктивізм та інтерсуб'єктивізм у розумінні 
сутності права. 

81. Проаналізувати концепцію природного права Т. Аквінського. 

82. Розкрити сутність закону духовної гідності особистості як аксіоми 
правосвідомості. 

83. Визначити сутнісну специфіку способу буття людини як суб'єкта права в якості 
основного змісту правової антропології. Людина як істота, що орієнтується на 
належне. Кооперативно-конфліктна природа людини. 

84. Дати характеристику філософсько-правової думки доби Відродження. 

85. Розкрити сутність закону духовної автономії особистості як аксіоми 
правосвідомості. 

86. Проаналізувати право як інструмент і як соціальну цінність, що сприяє розвитку 
собистості. Самореалізація і самостворення людини як критерій правової цінності. 

87. Розкрити поняття права та його здійснення, права як форми буття об’єктивного 
духу у Г. Гегеля. 

88. Проаналізувати співвідношення інструментальної й абсолютної, моральної 
цінності права.  

89. Співставити поняття інституційної та неінституційної правосвідомості. 
Повсякденна й теоретична (спеціалізована) правосвідомість. 

90. Обґрунтувати філософсько-правові ідеї Т. Гоббса. Поняття правової безпеки у 
Т. Гоббса. 

91. Універсальність ідеї права для західної культури в контексті процесів глобалізації 
світового соціуму. 
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92. Принцип первинності права щодо держави. Проаналізувати парадоксальність влади 
стосовно права: неможливість реалізації права без влади і, водночас, несумісність 
влади з правом. Легітимація як процедура визнання законності права. 

93. Марксистська філософія права про право як вираження й закріплення волі 
панівного класу. 

94. Співвідношення базової моралі та права. 

95. Перспективи формування правового суспільства в Україні. 
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