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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Філософія права» розроблені згідно з вимогами до рекомендацій з 

організації самостійної роботи студентів (Методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи студентів. – К.: МАУП, 20018. – 21 с.). Вони містять перелік питань 

для самостійного вивчення, питання для обговорення, практичні завдання (теми 

рефератів) та список літератури.  

Оскільки необхідною вимогою освоєння курсу філософії права є розуміння ролі 

філософсько-правової рефлексії у становленні онтологічної, методологічної й 

аксіологічної складових соціогуманітарного знання, то методичні рекомендації з 

організації самостійної роботи студентів мають на меті сприяти застосуванню форм та 

прийомів філософсько-правової рефлексії щодо різноманітних виявів буття права у 

соціальних відносинах, інститутах та процесах економічної, політичної, духовної сфер 

суспільства.  

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Філософія права» – засвоєння та 

практичне опрацювання уявлень і базових понять філософсько-правової рефлексії, вміння 

розрізняти й співставляти ключові категорії, виявляти їх методологічне навантаження, 

націленість на конкретно-наукові дослідження правової реальності та юридичної 

практики.  

Завдання самостійної роботи – це:  

- закріплення і систематизація предметної сфери філософсько-правових 

досліджень, усвідомлення взаємодії філософсько-правової рефлексії з комплексом 

гуманітарних, соціально-економічних та загальноюридичних дисциплін;  

- формування навичок самостійної орієнтації у концепціях та поняттях філософії 

права, використання філософсько-правового аналізу правових явищ філософсько-

правовими методами у практичній діяльності з огляду на контекст найвпливовіших 

сучасних методологій, їх застосування при розв’язанні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

У процесі самостійної підготовки до семінарських занять студенти повинні 

застосовувати вміння сутнісного аналізу винесених для розгляду питань на підставі 

опрацювання відповідних навчальних джерел і текстів. До кожного семінарського заняття 

пропонуються питання для самостійної роботи і самоконтролю студентів, підготовка 

відповідей на які є обов'язковою.  
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З метою з’ясування специфіки філософсько-правової рефлексії на підставі 

опрацювання основної літератури (навчальні посібники) та вивчення першоджерел, 

адекватно представлених в україно- і російськомовних виданнях, практикується 

обговорення ключових питань курсу (питання для дискусії). 

Вивчення значущих та складних 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. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни "Філософія права": 

Оцінка "відмінно" (5) виставляється у випадку, коли студент продемонстрував 

цілісне і повне розуміння навчального матеріалу, його зв'язок із попереднім матеріалом; 

знання існуючих у філософсько-правовій науці підходів до аналізу природи, походження й 

призначення права, розуміння й уміння застосовувати систему філософсько-правових 

методів до аналізу правової дійсності, виділяти онтологічний, антропологічний, 

аксіологічний, герменевтичний та інституціональний аспекти аналізу правової реальності; 

вміння правильно застосовувати наукову термінологію, використовувати отримані знання 

у майбутній практичній діяльності, відповідь є чіткою, вичерпною й аргументованою. 

Оцінка "добре" (4) виставляється у випадку, коли студент загалом орієнтується в 

існуючих у філософсько-правовій науці підходах до аналізу природи, походження й 

призначення права, але відповідь є недостатньо повною й аргументованою; студент 

загалом демонструє уміння застосовувати систему філософсько-правових методів до 

аналізу правової дійсності, виділяти онтологічний, антропологічний, аксіологічний, 

герменевтичний та інституціональний аспекти аналізу правової реальності; використовує 

наукову термінологію, розуміється щодо застосовування отриманих знань у практичній 

діяльності. 

Оцінка "задовільно" (3) виставляється у випадку, коли студент неповно володіє 

матеріалом, у знаннях існують прогалини, але в загальному контексті студент орієнтується 

у питаннях генезису, сутності й призначення права, може встановлювати зв'язки між 
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різними аспектами аналізу права у філософсько-правовому аналізі, має розуміння щодо 

застосовування отриманих знань у практичній діяльності. 

Оцінка "незадовільно" (2) виставляється у випадку, коли відповідь студента на 

поставлене питання є повністю неправильною, студент не володіє навчальним матеріалом, 

не розуміється на проблемах філософії права, не вміє застосовувати отримані знання у 

практичній діяльності. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

дисципліни 

“ФІЛОСОФІЯ ПРАВА” 

№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми Лекції ПЗ СР 

 

 

Змістовий модуль I. Предмет, призначення і 

методологія філософії права 

 

 

 

 

 

 

1 Предмет філософії права 2  6 

2 Сутність права у контексті предмета філософії права 2  6 

3 Методологія філософії права 2 2 8 

 

 

Змістовий модуль II. Історичні типи філософії 

права  

 

 

 

 

 

 

4 

 

Історичні типи філософії права. Загальна 

характеристика розвитку  

 

2 

 

2 

 

8 

5 

 

Позитивне право та історичні типи концепцій 

правового позитивізму  

 

2 

 

2 

 

8 

6 Історичні типи концепцій природного права  2  8 

7 Філософія права ХХ ст. 2 2 8 

 

 

Змістовий модуль III. Основні проблеми філософії 

права 

 

 

 

 

 

 

8 Правова антропологія 2  8 

9 Правова аксіологія 2 2 8 

10 Правосвідомість і правова культура 2  8 

11 Інституційний вимір права 2 2 8 

Разом годин: 120 24 12 84 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 

“ФІЛОСОФІЯ ПРАВА” 

 

Змістовий модуль I. Предмет, призначення і методологія філософії права 

 

Тема 1. Предмет філософії права 

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте предмет філософії права і порівняйте його з предметом філософії і 

предметом правознавства як юридичної науки. 

2. Які основні підходи до визначення предмета філософії права? 

3. Які основні розділи філософії права? 

4. Як співвідносяться предмет філософії права і предмет теорії права? 

5. Яке місце філософії права у системі юридичних наук? 

6. Яке місце філософії права у системі філософських наук? 

7. Які завдання та функції філософії права? 

8. У чому полягає пізнавальна цінність філософії права? 

9. У чому практична корисність філософії права? 

10. Як співвідносяться предмет філософії права з предметом соціології права? 

 

Практичні завдання 

1. Роль і значення філософії права у системі філософських наук. 

2. Місце та роль філософії права у системі юридичних наук. 

3. Структура філософсько-правового знання. 

4. Визначення сутності права теорією держави і права та філософією права. 

Література [4, 5, 19, 25, 26, 35, 36, 39, 40] 

Тема 2. Сутність права у контексті предмету філософії права  

Питання для самоконтролю 

1. Сформулюйте складові сутності права. 

2. Що означає поняття формальної рівності у праві? 

3. Схарактеризуйте абстрактне формальне рівне право і набуті права осіб. 

4. Схарактеризуйте абстрактне формальне рівне право і соціальні права громадян. 
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5. Схарактеризуйте  формальне рівне право як масштаб порівняння фактично нерівних 

прав людей. 

6. Розкрийте поняття свободи у філософії та праві. 

7. Що таке свобода та свобода волі, свобода вибору поведінки та дій? 

8. Дайте характеристику права як волевиявлення особи. 

9. Розкрийте фундаментальне значення свободи у людському бутті. Що означає свобода 

як цінність? 

10. Схарактеризуйте роль і значення права у захисті свободи особи. 

11. Розкрийте історичність феномену свободи в розвиткові людської цивілізації. 

12. Розкрийте співвідношення понять свободи, відповідальності та вини в 

історії світової цивілізації. 

13. Схарактеризуйте право як припис і право як змагальність. 

14. Співставте поняття державно-правового примусу і свободи вибору в поведінці людей. 

15. Розкрийте значення поняття справедливості для права. 

16. Дайте характеристику поняття справедливості як основи легітимізації правопорядку. 

17. Розкрийте історичність уявлень про справедливість в історії цивілізації. 

18. Розкрийте співвідношення уявлень про справедливість і соціально-правову рівність. 

19. Як співвідносять поняття ідеї права, закону та правового життя? Що є основою 

розрізнення цих понять? Що означає поняття рівнів буття права? 

20. Як співвідносяться поняття правового буття, правової реальності та правової дійсності? 

21. Що таке правова онтологія? Які можна виділити рівні буття права? 

22. Що таке суще та належне у праві?  

23. Розкрийте зміст поняття правової реальності та значення поняття ідеального у праві. 

24. Схарактеризуйте правову дійсність як єдність ідеально-нормативного та фактично-

реального у праві. 

25. Співставте поняття дії права та правової дійсності. Розкрийте співвідношення понять 

ідеї права (належного), закону (правової реальності) та правового життя (правової 

дійсності та рівня дії права). 

26.  

Практичні завдання 

1. З’ясувати сутнісну своєрідність розуміння права як структури фактичної 
впорядкованості, права як структури приписів та права як здійсненого нормативного 
порядку 

(Циппеліус, Райнгольд. Філософія права: підручник: пер. з нім. — К., 2000. – 
С. 11–27) 

2. Визначити методологічне навантаження правового принципу формальної 
рівності (за концепцією В. С. Нерсесянца). 
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(Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М – Норма, 
1997. – С. 17–22) 

                                                          Література [2, 3, 4, 25, 26, 39, 40, 46] 

Тема 3. Методологія філософії права 

Питання для самоконтролю 

1. Які рівні методології пізнання права? 

2. У чому полягає філософська методологія пізнання права? 

3. У чому полягає наукова методологія пізнання права? Яка роль логіки у науковій 

методології пізнання і систематизації права? 

4. У чому сутність методології окремих конкретних наукових дисциплін (економіки, 

соціології, психології, інформатики, історії) у пізнанні права? 

5. Які складові спеціально-юридичної методології у пізнанні правової реальності та 

окремих правових явищ? 

6. Які основні типи праворозуміння можна виділити? Які сильні сторони та слабкі місця 

природно-правового мислення та правового позитивізму? 

7. Яка світоглядно-методологічна підвалина ототожнення права з позитивним правом? 

8. Яка світоглядно-методологічна підвалина абсолютизації державного суверенітету в 

розумінні призначення права? 

10. У чому полягають світоглядно-методологічні підвалини у прагненні розуміння права 

як ціннісно-нейтрального феномену? 

11. Яке співвідношення права з позитивним правом (законом)? 

12. Розкрийте роль природно-правового мислення у розумінні сутності права. 

13. Дайте характеристику моральної критики права і держави у природно-правовому 

мисленні. 

14.Розкрийте  зв'язок природно-правового  мислення та ідеї природного і суспільного 

стану соціуму. 

15.Що таке об'єктивізм у розумінні сутності права? Як розглядається співвідношення 

права і держави у правовому об'єктивізмі?  

16.Що таке суб'єктивізм у розумінні сутності права? Що таке належне та 

смисл права? 

17. Що означає орієнтація на розум і орієнтація на цінності у правовому суб'єктивізмі? 

18. Що означає інтерсуб'єктивність і комунікативне обґрунтування права? 

19. Що таке суспільний дискурс і система процедур контролю влади? 

20. Що таке філософська та правова герменевтика? 
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21. Яке значення понять пояснення, інтерпретації, тлумачення та розуміння для права? 

22. У чому полягає герменевтичний смисл поняття застосування? 

Питання для дискусії 

1. Який з підходів до методології пізнання права є найбільш адекватним? Чим, на 

ваш погляд, визначається розв’язання цього питання Д.А. Керимовим?  

(Керимов Д. А. Основы философии права. — М., 1992. – С. 15–23.) 

 2. Яка специфіка типології поняття права в аспекті розрізнення юридичного й 

“легістського” праворозуміння (В. С. Нерсесянц). 

(Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М – Норма, 

1997. – С. 32–39) 

Практичні завдання 

1. Зв'язок світогляду та методу у філософії права. 

2. Загальнонаукові та частковонаукові методи у правовому пізнанні. 

3. Філософський та правовий позитивізм. 

4. Роль і значення суспільного блага в оцінюванні правового позитивізму. 

5. Природно-правове мислення: розуміння сутності права. 

6. Правовий суб'єктивізм, об'єктивізм та інтерсуб'єктивізм у розумінні   сутності права.                                                                                                                                              

Література [2, 3, 4, 25, 36, 39, 40, 46]                                                                                                                                 

 

Змістовий модуль IІ. Історичні типи філософії права 

 

Тема 4. Історичні типи філософії права. Загальна характеристика розвитку 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає особливість філософсько-правових ідей країн Стародавнього 

Сходу? 

2. У чому полягає специфіка філософсько-правових ідей конфуціанства? 

3. Схарактеризуйте філософсько-правові ідеї даосизму і “невидимого” управління 

правопорядком?  

4. Схарактеризуйте ідею соціального порядку і варн у стародавньоіндійській 

філософсько-правовій думці. 

5. Розкрийте особливості філософсько-правових ідей античного світу, 

6. Розкрийте поняття справедливості, звичаю та закону в докласичний період 

давньогрецьких філософсько-правових ідей. 
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7. Розкрийте поняття міри та справедливості у Піфагора. 

8. Схарактеризуйте поняття світового порядку та Логосу у філософсько-правових 

ідеях Геракліта. 

9. Розкрийте поняття розумного начала та закону у філософсько-правових ідеях 

Геракліта. 

10. 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? 

11. Що казали софісти про природне та позитивне право? 

12. Що казав Сократ про вищу необхідність та справедливість? 

13. Що казав Сократ про роль знання у реалізації справедливості? 

14. Погляди Платона на справедливість як основу організації державного устрою. 

15. Що писав Платон про основні соціальні страти в ідеальній державі? 

16. Схарактеризуйте ідеальне та емпіричне право у вченні Платона. 

17. Схарактеризуйте типи справедливості у Платона. 

18. Проаналізуйте визначення Арістотелем сутності людини. 

19. Проаналізуйте два види справедливості у Арістотеля. 

20. Розкрийте право як політичну справедливість у Арістотеля. 

21. Охарактеризуйте позитивне право як умовне право у Арістотеля. 

22. Як співвідносив писаний та неписаний закон Арістотель? 

23. Розкрийте ідею верховенства закону у Арістотеля. 

24. Схарактеризуйте філософсько-правові ідеї доби еллінізму. 

25. Розкрийте зміст договірної теорії права Епікура. 

26. Схарактеризуйте поняття свободи у філософсько-правовому вченні Епікура. 

27. Дайте характеристику формування поняття обов'язку у стоїків. 

28. Схарактеризуйте космос як основу природного права у Ціцерона. 

29. Як співвідносяться природне і писане право у Цицерона. 

30. Як співвідносяться приватне і публічне право у Цицерона. 

31. Схарактеризуйте основні особливості філософсько-правових ідей середньовічного 

європейського суспільства. 

32. Порівняйте “град земний” і “град Божий” у філософсько-правових ідеях Августина. 

33. Розкрийте ідею вищої Божої справедливості як основи правопорядку в Августина. 

34. Охарактеризуйте страх Божий як внутрішню підставу правопорядку в Августина. 

35. Розкрийте концепцію природного права Т. Аквінського. 

36. Дайте характеристику філософсько-правової думки доби Відродження. 
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37. Схарактеризуйте філософсько-правові ідеї М. Лютера. 

38. Розкрийте філософсько-правові ідеї Ж. Бодена. 

39. Розкрийте філософсько-правові ідеї Г. Гроція. 

40. Схарактеризуйте філософсько-правові ідеї Т. Гоббса. 

41. У чому полягає ідея суспільного договору Т.Гоббса? 

42. Розкрийте поняття правової безпеки у Т. Гоббса. 

43. Проаналізуйте філософсько-правові ідеї Дж. Локка. 

44. У чому полягає поділ влади у концепції Дж. Локка? 

45. Розкрийте вплив ідей Дж. Локка на Конституцію США. 

46. Проаналізуйте філософсько-правові ідеї Ш. Л. Монтеск'є. 

47. Схарактеризуйте поділ влади у Ш. Л. Монтеск'є. 

48. У чому полягає верховенство закону у Ш. Л. Монтеск'є? 

49. Розкрийте філософсько-правові ідеї Ж.-Ж. Руссо. 

50. Проаналізуйте філософсько-правові ідеї І. Канта. 

51. Роль і значення категоричного імперативу І. Кант для розвитку ідеї правової держави. 

52. Розкрийте основні положення філософії права Г. Гегеля. 

53. Розкрийте розумність як основу легітимізації правопорядку у Г. Гегеля. 

54. Проаналізуйте поняття права та його здійснення у Г. Гегеля. 

55. Розкрийте поняття права як форму буття об'єктивного духу у Г. Гегеля. 

56. Що писав Ф.-К. Савіньї про право як продукт народного духу? 

57. Що писав Г. Ф. Пухта про народний дух і його реалізацію у звичаєвому праві. 

58. Дайте характеристику положення марксистської філософії права про право як 

вираження і закріплення волі пануючого класу. 

Практичні завдання 

1. Філософсько-правові ідеї досократівського періоду. 

2. Філософсько-правові ідеї пізньої античності. 

3. Основні ідеї філософії права Г. Гегеля. 

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

                           Література: основна [6, 10, 12, 20, 22, 25, 33, 39, 40]; 

додаткова [5; 10; 16; 18] 
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Тема 5. Позитивне право та історичні типи концепцій позитивного права 

Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте позитивне право як право, виражене в законі. 

2. Дайте характеристику права сили і сили права. Як співвідносяться право і влада? 

3. Розкрийте основні особливості правового позитивізму. 

4. Проаналізуйте позитивізм у філософії та позитивізм в юриспруденції. 

5. У чому полягає абсолютизація значення норм права у правовому позитивізмі? 

6. Поясніть феномен ототожнення права з позитивним правом у правовому 

позитивізмі. 

7. Розкрийте світоглядні, економічні та психологічні джерела правового позитивізму. 

8. У чому полягає абсолютизація державного суверенітету в правовому позитивізмі? 

9. Розкрийте право як продукт боротьби політичних сил у правовому позитивізмі. 

10. Поясніть прагнення до ціннісно-нейтрального розуміння права в правовому 

позитивізмі. В яких випадках виявляється інтерпретація права як чистої форми, 

байдужої до понять справедливості та суспільного блага? 

11.  Поясніть прагнення до чіткості положень у правовому позитивізмі. 

12.  Розкрийте обстоювання самоцінності правового порядку у правовому позитивізмі. 

13.  Поясніть орієнтацію на формальну правильність процедури у  правовому 

позитивізмі. 

14.  Схарактеризуйте Т. Гоббса як попередника правового позитивізму в аспекті 

абсолютизації державного суверенітету та визнання найвищої цінності правової безпеки 

відносно права людини. 

15.  Порівняйте фактологічний, етатистський та соціологічний правовий позитивізм. 

16.  Розкрийте тлумачення закону як команди чи наказу в правовому позитивізмі 

Дж. Остіна. 

17. Поясніть акцентацію на зовнішній стороні правового явища у правовому позитивізмі 

Дж. Остіна. 

19. Розкрийте неопозитивістське вчення про чисте право Г. Кельзена. 

20. Схарактеризуйте ототожнення природного права із мораллю у правовому 

позитивізмі. 

21. Схарактеризуйте правовий позитивізм як теорію чинного права. 

22. Прокоментуйте неопозитивістське твердження Х. Харта про реалію “визнання” 

більшістю примусових санкцій влади. 

Література: основна [3, 16, 19, 25, 39, 40, 46]; 

додаткова [15, 16, 19] 
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Тема 6. Історичні типи концепцій природного права  

Питання для самоконтролю 

1 Проаналізуйте ідеї природного права у філософсько-правових вченнях античного світу 

(Демокріт, Цицерон). 

2 Розкрийте  ідеї природного  права у філософсько-правових вченнях середньовіччя 

(Т. Аквінський). 

3 Схарактеризуйте ідеї природного права у філософсько-правовому вченні Г. Гроція. 

4 Виділіть ідеї природного права у філософсько-правовому вченні Т. Гоббса. 

5 Що стверджував Т.Гоббс про природжене право людини на життя? 

6 Співвіднесіть природні права та природні закони у вченні Т. Гоббса. 

7 Схарактеризуйте природне право і цивільний закон у вченні Т. Гоббса. 

8 У чому полягає гармонія природного і цивільного права згідно з вченням Дж. Локка? 

9 Розкрийте утилітаризм природно-правової концепції Дж. Локка. 

10 Порівняйте характеристику природних та соціальних законів у природно-правовому вченні 

Ш. Л. Монтеск'є. 

11 Дайте характеристику поняття “природного стану” життя людей в філософсько-правовому 

вченні Ж.-Ж. Руссо. 

12 Проаналізуйте апріорність та розумність природного права у вченні І. Канта. 

13 Поясніть ідею розумності та дійсності природного права у філософсько-правовому вченні 

Г. Гегеля. 

14 Схарактеризуйте концепції природного права XX стя. 

Практичні завдання 

1. Співставлення концепції природного права з концепцією штучного походження 

права. 

2. Генезис ідей природного права в країнах стародавнього Сходу. 

3. Ідеї природного права у вченні Ціцерона. 

4. Ідеї природного права в європейському Середньовіччі. 

5. Ідеї природного права в філософсько-правових концепціях Нового часу. 

Література: основна [2, 3, 4, 19, 25,  39, 40, 46];  

додаткова [12] 
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Тема 7. Філософія права XX ст. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте апріорний, історично інваріантний зміст права в неокантіанській концепції 

Р. Штаммлера. 

2. Проаналізуйте неокантіанське тлумачення надзаконодавчої справедливості, 

визначеності цілі та правової стабільності в концепції Г. Радбруха. 

3. Розкрийте принципи внутрішньої моралі права у філософсько-правовій концепції 

Л. Фуллера. 

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

5. У чому сутність уявлень В. Майгофера про природне право як право екзистенції? 

6. У чому полягає комунікативна теорія обґрунтування справедливості Ю. Габермаса? 

7. Cхарактеризуйте дискурс як модель демократичної процедури у  філософсько-правовій 

концепції Ю. Габермаса. 

8. Поясніть визнання кожного індивіда кожним іншим індивідом спільноти як критерій 

легітимності правових норм у філософсько-правовій концепції Ю. Габермаса. 

                                                  Практичні завдання 

1. Виникнення теорії цінностей у другій половині XIX ст. та становлення 

проблематики моральних і правових цінностей. 

2. Індивідуальна та суспільна свідомість як носії правових цінносей. 

3. Ціннісний та регулятивний аспекти правосвідомості. 

4. Право як суспільна цінність. 

Література [2, 3, 4, 16, 19, 25, 26, 32, 39, 40, 46, 48];  

додаткова [2, 3, 15] 

 

Змістовий модуль IІІ. Основні проблеми філософії права 

Тема 8. Правова антропологія 

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть неможливість існування людини без права та правовідносин. 

2. Розкрийте вплив концепцій людини на характер права. 

3. Cхарактеризуйте спосіб буття людини як суб'єкта права в якості основного змісту 

правової антропології. 

4. Розкрити вплив уявлень про природу людини на концепцію соціально-правових 
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відносин. 

5. Порівняти концепції соціального договору Т. Гоббса і Ж.-Ж. Руссо в аспекті їх погляду 

на природу людини. 

6. Показати вплив ідей Ж.-Ж. Руссо про природу людини на формування його ідеї 

народного суверенітету. 

7. Розкрити вплив ідей Ш. Л. Монтеск'є про природу людини на формування його 

концепції поділу влади. 

8. Розкрити значення розуміння людини як істоти, що орієнтується на належне, для 

правової антропології. 

9. Розкрити поняття кооперативної та конфліктної людини як альтернативних підходів 

правової антропології. 

10. Співставити поняття щастя та свободи як альтернативних мотивацій правової 

антропології. 

11. Показати взаємозв'язок необмеженої свободи дії із загрозою для життя людини 

внаслідок насильства. 

12. Схарактеризувати теорію волі як засаду обґрунтування прав людини. 

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

14. У чому полягає діалектика прав і обов'язків при обґрунтуванні смислу права? 

15. Пояснити права людини як простір її автономії та індивідуального розвитку. 

16. Розкрити право на самоідентичність як найважливіше право особи. 

17. Пояснити залежність тлумачення прав людини від погляду на неї як істоту 

повсякденну чи екстраординарну. 

18. Розкрити роль і значення взаємовизнання осіб для формування правосвідомості. 

19. Поясніть неможливість виконання зобов'язань без взаємовизнання осіб. 

20. Охарактеризуйте правовий суб'єкт як спосіб представленості особи іншими особами.  

21. Гуманістична природа права і здатність бути автономним суб'єктом на основі 

взаємовизнання. 

 

Практичні завдання 

1. Історична динаміка співвідношення права і влади. 

2. Роль повсякденної правосвідомості у процесі легітимізації права. 

3. Значення протестантської традиції для становлення  ідеї громадянського 

суспільства. 
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4. Значення філософсько-правових ідей І. Канта для становлення сучасного соціально 

орієнтованого громадянського суспільства. 

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

Тема 9. Правова аксіологія 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте регулятивний характер правових цінностей та оцінок. 

2. Cхарактеризуйте оцінку як процедуру вибору на основі цінності. 

3. Cхарактеризуйте правову норму як основу оцінки діяння з позицій права. 

4. Cхарактеризуйте цінність права як юридично-нормативне закріплення цінностей та 

оцінок. 

5. Розкрийте оцінювальний характер правотворчості та правореалізації. 

6. Cхарактеризуйте формування дозволів, заборон та зобов'язань як результат оцінювання 

відповідних об'єктів свідомістю суб'єкта права. 

7. Проаналізуйте сферу оцінювання у праві: матеріальні об'єкти, суспільні відносини, 

людські вчинки, вольові феномени, ідеї, соціальні інститути. 

8. Cхарактеризуйте правові принципи як трансформовані суспільні ідеали та регулятивні 

моделі, що добре себе зарекомендували. 

9. Що означає поняття деонтичних цінностей? 

10. Розкрийте наказовий характер правових цінностей. 

11. Cхарактеризуйте свободу й справедливість як основні правові цінності. 

12. Розкрийте справедливість як міру, закон і принцип буття й діяльності. 

13. Cхарактеризуйте право як нормативно закріплену справедливість. 

14. Дати характеристику розподільної та відплатної справедливості. 

15. Cхарактеризуйте справедливість як критерій оцінки суспільних відносин, дій та 

поведінки людини. 

16. Співвіднесіть формальну та змістовну справедливість у праві. 

17. Порівняйте поняття “персональна” та “інституціональна” справедливість. 

Практичні завдання 

1. Право як інструмент і як соціальна цінність, що сприяє розвиткові особистості. 

2. Самореалізація і самостворення людини як критерій правової цінності. 

3. Феномен закріплення норм та законів розвитку культури у правових процедурах і 

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

додаткова [2, 3, 18] 

Тема 10. Правосвідомість і правова культура  

Питання для самоконтролю 

1. Співвіднесіть поняття інституційної та неінституційної 

правосвідомості. 

2. Дайте порівняння повсякденної та теоретичної (спеціалізованої ) правосвідомості. 

3. Співвіднесіть правосвідомість позитивну (що стосується позитивного права) і 

природну (що стосується природного права). 

4. Проаналізуйте поняття почуттів, навичок та звичок як елементів повсякденної 

правосвідомості. 

5. Схарактеризувати практичність правосвідомості. Чи можлива її споглядальність? 

6. Як відбувається функціонування правосвідомості, починаючи з пізнання, оцінки 

інформації про характеристики правової реальності, а також оцінки можливих моделей 

поведінки і, нарешті, вольове втілення цих знань і оцінок у конкретні вчинки? 

7. Розкрити закон духовної гідності як аксіому правосвідомості. 

8. Розкрити духовну автономію особистості як аксіому правосвідомості. 

9. Розкрити правове визнання та взаємовизнання як аксіому правосвідомості. 

10. Схарактеризувати оцінку чинних законів правосвідомістю з позиції критеріїв 

моральності та справедливості. 

11. Співвіднести інструментальну та абсолютну, моральну цінність права. 

12. Розкрити моральність як готовність громадян до відповідального здійснення 

соціальних свобод. 

13. Схарактеризувати право як визнання публічною владою моральної самодостатності 

громадян. 

Практичні завдання 

1 Універсальність ідеї права для західної культури в контексті процесів глобалізації 

світового соціуму. 

2 Співвідношення базової моралі та права. 

3 Значення правової соціалізації для формування правосвідомості. 

4 Розкрити пізнавальну, оцінювальну та регулятивну функції правосвідомості. 

5 Проаналізувати мораль і право як універсально значущі ціннісно-нормативні системи 
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суспільства. 

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

додаткова [15, 16] 

Тема 11. Інституційний вимір права 

Питання для самоконтролю 

1. Проаналізувати причини забезпечення примусовості загальноприйнятих норм і правил 

за допомогою політико-правових інститутів. 

2. Розкрити єдність норми, санкції та правової форми, що їх супроводить, у правовому 

інституті. 

3. Дати характеристику визначеності правового статусу суб'єктів у правових інститутах. 

4. Cхарактеризувати дозволені, незаохочуваkmні та заборонені дії у правових інститутах. 

5. Дати характеристику різних політико-правових інститутів. 

6. Cхарактеризувати державу, судові, адміністративні органи, політичні партії, органи 

правопорядку і соціального контролю як політико-правові інститути. 

7. Розкрити принцип первинності, верховенства права щодо держави. Чим зумовлена 

практика порушення цього принципу? 

8. Розкрити обумовленість держави правом і забезпечення загальнообов'язковості дії 

права державою. 

9. Пояcнити принцип підпорядкування держави праву, обов'язковість виконання 

посадовими особами своїх повноважень і неприпустимість використання цих повноважень   

у власних приватних цілях. 

10. Проаналізувати парадоксальність влади стосовно права: неможливість реалізації права 

без влади і, водночас, несумісність влади з правом. 

11. Пояснити причини передачі права на насильство державі. 

12. Cхарактеризувати легітимацію як процедуру визнання законності права, відносин чи 

повноважень особи з боку суспільства. 

13. Cхарактеризувати традиційну, харизматичну та раціонально-правову легітимацію. 

14. Співвіднести легітимацію через посередництво суверенітету народу та через права 

людини. 

15. Розкрити співвідношення правової державі та громадянського суспільства. 

16. Cхарактеризувати ознаки правової держави. 

17. Розкрити співвідношення понять правового суспільства та правової держави. 

18. Cхарактеризувати правове суспільство як ідеальний тип громадянського суспільства. 

19. Показати значення органічних конституційних законів та законів 
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другого рівня для реалізації положень Конституції. 

Практичні завдання 

1. Інститут як форма організації та регулювання суспільного життя. 

2. Типи соціальних інститутів у сучасному суспільстві. 

3. Місце політико-правових інститутів серед інших інститутів у суспільстві. 

4. Роль політико-правових інститутів в управлінні соціальними відносинами та їх 

регулюванні. 

5. Інститути правотворчості, суспільні рухи, інститути прав людини, правового 

виховання, розв'язання правових конфліктів як політико-правові інститути. 

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