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ВСТУП 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Філософія права» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістра. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни включає понятійну 
базу філософсько- правового дискурсу, методологічні засади (принципи і 
методи) філософсько-правових досліджень та головні концепції та ідеї 
класичної і сучасної філософії права.  

Міждисциплінарні зв’язки: Філософія права є однією з 
нормативних дисциплін європейської університетської освіти й охоплює 
комплекс проблем, спільних для практичної філософії у цілому (етики і 
політичної філософії - зокрема). Питання про умови значущості 
практичних принципів і правил постає тут як питання про умови 
значущості юридичних норм. Природа права, відмінність права від 
закону, важлива роль юридичних норм для спільного буття людей і для 
самореалізації кожного індивіда в рамках суспільства – все це вказує на 
потужну міждисциплінарність сучасної філософії права.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 
Анотація 

Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від 
ідеологічних міфів і догм потребує глибокого філософсько-
раціоналістичного осягнення морально-правового поля, системи цінностей 
та методів її дослідження. Кризовий період розвитку нашого суспільства, 
суперечливе, розірване духовне життя, поширення морального та 
правового нігілізму, руйнування однієї системи цінностей і становлення 
іншої, нової, що ґрунтується на плюралістичних засадах, відкриває нові 
можливості становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і ду-
ховних перспектив. 

На сьогодні є вкрай необхідно досліджувати такі невід’ємні 
складові частини філософії права, як правову онтологію, філософсько-
правову антропологію, правову гносеологію, правову аксіологію. 
Основою філософії права як навчальної дисципліни є філософія права як 
наука, рівень її розвитку, школи, які склалися.  

Філософія права як навчальна дисципліна має забезпечити ряд 
дидактичних завдань – не тільки передачу студенту, слухачу певну 
сукупність знань, але й вироблення навиків і вмінь працювати із 
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правовою інформацією, адекватно оцінювати правові факти і явища, 
робити правильний прогноз їх розвитку та впливу на соціальну дійсність 
та навпаки – оцінювати і визначати вплив соціальної дійсності на 
правове регулювання, правотворчість, правозастосовчу діяльність тощо.  

Ключові слова: філософія права, природне право, позитивне 
право, правосуб’єктивність,  правотворчість, форми буття права.  

 
 

Abstract 

The formation of a new legal reality, the gradual release of it from 
ideological myths and dogmas requires a profound philosophical and rationalist 
comprehension of the moral and legal field, a system of values and methods for 

its study. The crisis period of the development of our society, the cross-cutting, 
broken spiritual life, the spread of moral and legal nihilism, the destruction of one 
system of values and the formation of another, based on pluralistic principles, 
opens up new opportunities for the development of universal values orientations 
and du Cold perspectives. 

Today it is extremely necessary to study such integral components of the 
philosophy of law as legal ontology, philosophical and legal anthropology, legal 

epistemology, legal axiology. The basis of the philosophy of law as a discipline is 
the philosophy of law as a science, the level of its development, the school that 
has developed. 

Philosophy of law as a discipline should provide a number of didactic 
tasks - not only transferring a certain set of knowledge to a student, a student, but 
also developing skills and abilities to work with legal information, adequately 
assess legal facts and phenomena, make the correct forecast of their development 

and influence on social reality, and on the contrary - to assess and determine the 
impact of social reality on legal regulation, law-making, law enforcement 
activities, etc. 

Key words: philosophy of law, natural law, positive law, legal 
personality, lawmaking, forms of existence of law. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

 
Кількість 
кредитів – 3 

Галузь знань  
26 «Цивільна 
безпека» 

Спеціальність  
262 

«Правоохоронна 
діяльність» 

Нормативна 

Модулів – 1 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рік 
підготовки:  
1 курс 

Рік 
підготовки: 
1 курс 

Змістових 
модулів – 2 

Семестр:  
1-ий 

Семестр:  
1-ий 
 

Індивідуальне 
науково-
дослідне 
завдання – 

 
Лекції –  
18 год. 

 
Лекції –2  
год. 

Загальна 
кількість годин – 
90 

Практичні-  
16 год. 

Практичні 
– 
6 год. 

Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 
2 

самостійної 
роботи студента 
– 5 

Другий 

(магістерський) 
рівень вищої освіти 

Лабораторні - -год. 
Самостійна 
робота –
56 год. 

Самостійна 
робота –
82 год. 

Індивідуальні - - год. 

Вид контролю - екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
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для денної форми навчання - 47% до 53%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» є: 

ознайомлення студентів із специфікою предмету; основними теоретико-
правовими ідеями і поглядами, що склалися у сучасній теорії та філософії 
права; оволодіння студентами основними філософсько-правовими поняттями 
і категоріями.  

2.2. 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 праворозуміння;  
- 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 праворозуміння; формувати особисту  
громадянську позицію; зрозуміти зміст загальноєвропейського та 
українського конституційного принципу верховенства права. 

     2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: сутність філософії права як вищого рівня правової свідомості, її 
специфіку і місце в системі правової науки, ґенезис 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.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Історія філософії права.  
Тема 1. Філософія права як наука. 
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1. Проблеми визначення предмета філософії права.  
2. Філософсько-правова рефлексія.  
3. Специфіка філософського підходу до праворозуміння.  
4. Структура філософії права.  
5. Функції та завдання філософії права.. 

 
Тема 2. Історичні типи філософії права. 

1. Загальна характеристика розвитку філософсько-правових ідей:  
а) філософсько-правові вчення Стародавньої Індії та Китаю. 
б) філософія права античності (Геракліт, Демокріт, Сократ, 
Аристотель, Ціцерон, Сенека, Римські юристи); 
в) середньовічна філософія права (Августин Блаженний, Хома 
Аквінський, Ісідор Севільський); 
г) філософсько-правова думка доби Відродження та Реформації 
(Н.Макіавеллі, М. Лютер, Ж.Боден); 
г) філософсько-правова думка Нового часу (Г.Гроцій, Т. Гоббс, 
Дж.Локк, Ж.Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель, І. Бентам, О.Конт, Спенсер); 
д) філософсько-правова думка доби Київської Русі, класична доба та 
ХІХст. 

2. Історичні концепції позитивного права. 
3. Історичні концепції природного права. 
4. Філософія права ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

 
Тема 3. Методи і принципи філософії права: проблеми та їх вирішення. 

1. Сутність методології вивчення права, її рівні.  
2. Проблеми співвідношення правового позитивізму та природно-

правового мислення.  
3. Основні методологічні підходи до розуміння права (позитивізм, 

юснатуралізм, біхевіоризм, раціоналізм, психологізм, антропологізм, 
неокласицизм, лібералізм, комунітаризм, постмодернізм, 
постструктуралізм та ін.).  

4. Об‘єктивізм, суб‘єктивізм та інтерсуб‘єктивність як світоглядно-
методологічна основа обґрунтування права.  

5. Принципи філософії права. 
 

Змістовий модуль 2. Основні проблеми філософії права 

Тема 4. Правова онтологія. 
1. Загальна характеристика правової онтології. Правова реальність. 
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2. Право як феномен культури. Місце та роль права в становленні 
цивілізації. 

3. Форма буття права: ідея права, закон, правове життя. 
4. Право як вимір суспільного блага. Правова відповідальність. 

 

Тема 5. Правова гносеологія. 
1. Правова гносеологія. Рівні гносеології права: загальноправовий, 

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

правотворчості. 
3. Пізнавальні процеси у правотворчості та правореалізації. 
4. Правова практика як категорія правової істини. 

 

Тема 6. Правова аксіологія. 
1. Правова аксіологія: історія виникнення, основні поняття та принципи. 

Предметні та моральні цінності. 
2. Система цінностей та їх відображення у праві. 
3. Аксіологічний аспект гідності. 
4. Свобода як цінність. Право як форма свободи. 
5. Справедливість як основа правової цінності. 
6. Класифікація цінностей у політико-правовій галузі 

(індивідуалістсько-конкуренційні, групово-кооперативні, 
колективістські та корпоративні цінності). 

 

Тема 7. Правова антропологія. 
1. Поняття правової антропології. Специфіка правової антропології у 

порівнянні з філософською антропологією. 
2. Природа людини і право. Антропологічні основи права. 
3. Філософський зміст обґрунтування прав людини. 
4. Біологічні основи права. 
5. Правосвідомість як філософсько-правова проблема. 

 

Тема 8. Герменевтика права. 
1. Предмет герменевтики права. Герменевтичне коло. 
2. Основні аспекти юридичної герменевтики (гносеологічний, 

семіотичний, антропологічний, аксіологічний, феноменологічний). 
3. Інтерпретація у герменевтиці права. 
4. Герменевтична сутність правосуддя. 
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Тема 9. Філософські проблеми права і влади в суспільстві. Екософія 
права. 

1. Поняття політико-правових інститутів і їх роль у здійсненні права. 
2. Людина і держава, держава і право: зміст феноменів і їх 
співвідношення у правовій реальності. 

3. Держава та право. Співвідношення влади та права.  
4. Правова держава і громадянське суспільство.  
5. Філософські проблеми правотворчості.  
6. Екософія права. 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь
ого 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л П лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Історія філософії права.  
 Тема 1. Філософія 

права як наука. 
7 1 1   5 12 1 1   5 

Тема 2. Історичні 
типи філософії права. 

11 4 2   5 11  1   10 

Тема 3. Методи і 
принципи філософії 
права: проблеми та їх 
вирішення. 
 

7 1 1   5 5     5 

Разом змістовий 
модуль 1. 

25 6 4   15 23 1 2   20 

Змістовий модуль 2. Основні проблеми філософії права 

 Тема 4. Правова 
онтологія. 

15 2 2   11 14 1 1   12 

Тема 5. Правова 
гносеологія. 

9 2 2   5 11  1   10 



10 

 

Тема 6. Правова 
аксіологія. 

9 2 2   5 10     10 

Тема 7. Правова 
антропологія. 

9 2 2   5 11  1   10 

Тема 8. Герменевтика 
права. 

9 2 2   5 11  1   10 

Тема 9. Філософські 
проблеми права і 
влади в суспільстві. 
Екософія права 

14 2 2   10 10     10 

Разом змістовий 
модуль 2. 

65 12 12   41 67 1 4   62 

Всього годин 90 18 16  - 56 90 2 6 - - 82 

5. Теми практичних занять 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Філософія права як наука. 1 1 

2 Тема 2. Історичні типи філософії права. 2 1 

3 Тема 3. Методи і принципи філософії права: 
проблеми та їх вирішення. 

1  

4 Тема 4. Правова онтологія. 2 1 

5 Тема 5. Правова гносеологія. 2 1 

6 Тема 6. Правова аксіологія. 2  

7 Тема 7. Правова антропологія. 2 1 

8 Тема 8. Герменевтика права. 2 1 

9 Тема 9. Філософські проблеми права і влади в 
суспільстві. Екософія права 

2  

 Всього 16 6 

6. Самостійна робота 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна Заочна 
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форма форма 

1 Тема 1. Філософія права як наука. 5 5 
2 Тема 2. Історичні типи філософії права. 5 10 
3 Тема 3. Методи і принципи філософії права: 

проблеми та їх вирішення. 
5 5 

4 Тема 4. Правова онтологія. 11 12 
5 Тема 5. Правова гносеологія. 5 10 
6 Тема 6. Правова аксіологія. 5 10 
7 Тема 7. Правова антропологія. 5 10 
8 Тема 8. Герменевтика права. 5 10 
9 Тема 9. Філософські проблеми права і влади в 

суспільстві. Екософія права 
10 10 

 Всього 56 82 

7. Методи навчання 
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 
- пояснювально-ілюстративний метод; 
- проблемне викладання;  
- частково-пошуковий метод; 
- робота в малих групах; 
- семінари-дискусії; 
- дослідницький метод. 

 

8. Методи контролю 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  
 аналіз усних відповідей;  
 виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого 
числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 
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100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Контроль за засвоєнням знань здійснюється декількома способами: 

застосовуються різні форми опитування, виконання реферативних завдань, 
написання контрольних робіт на практичних заняттях, а також систематичне 
проведення модульного контролю, складання заліку. 

При виставленні оцінок враховуються, насамперед, знання, розуміння 
й уміння аналізувати конкретні ідеї, а не особисте відношення до них тих, хто 
відповідає. Успішність засвоєння курсу визначається за допомогою ухваленої 
шкали оцінювання.  

Всі види занять навчальної дисципліни «Філософія права» повинні 
проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних 
дидактичних і технічних засобів навчання. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Підсумковий 
тест 

(екзамен) Вс
ьо

го
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 100 

МК1 МК2 

5 5 5 5 5 5 10 10 10 20 20 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

10. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену Для заліку 

90-100 Відмінно Зараховано 

82-89 Добре 

74-81 

64-73 Задовільно 

60-63 

35-59 Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 Незадовільно з 
обов’язковим 

Не зараховано з 
обов’язковим повторним 
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повторним вивченням 
дисципліни 

вивченням курсу 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1. Програму навчальної дисципліни; 
2. Тестові модульні завдання; 
3. Лекційний матеріал; 
4. Мельничук Ю. І.  Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія права» для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-
професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» [Електронне видання]. Рівне: НУВГП, 2020. 22с. 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2528. 

 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова 

Нормативні акти та першоджерела  
1. Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко. Вступит. статья 

А.А. Столярова. М.: «Ренессанс», СП ИВО СиД, 1991.  488 с. 
2. Аквинский Фома. Сочинения. М.: УРСС, 2002. 230 с. 
3. Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика / Пер. з древнегреч.  

М.: Эксмо; СПб.:Мидгар, 2008.  960 с. 
4. Гаєк Ф.А. Конституція свободи Львів: Літопис, 2002. 556 с.  
5. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права або природне право і 

державознавство. К.:Юніверс, 2000. 336 с. 
6. Гегель Г. В.Ф. Феноменологія духу. К.: Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2004. 552 с. 
7. Ллойд Д. Идея права. М.: Статут, 2006. 416 с.  
8.  Локк Д. Два трактати про врядування. К.: Основи, 2001. 265 с.  
9. Рікер П. Право і справедливість. К.: Дух і літера, 2002. 218 с.  
10. Ролз Дж. Теорія справедливості. К.:Основи, 2005. 536 с.  
11.  Фуллер Л. Мораль права. К.: Сфера, 1999.232 с.  
12. Харт Х. Л.А. Понятие права. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 

302с.  
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13.  Юркевич П.Д. Історія філософії права; Філософія права; 
Філософський щоденник: Рукописна спадщина. К.: Редакція журналу 
«Український Світ», 2000. 756 с.  

12.2.Підручники 

1. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. К.: 
Видавничий дім «ІН ЮРЕ», 2006. 472 с.  

2. Габрієлян О.А., Кальной І. І., Цвєтков О. П.. Філософія історії: 
підручник. Київ : Академвидав, 2010. 213 с.  

3. Норбер Р. Юридическая антропология. М.: НОРМА, 1999. 310 с.  
4. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. 

Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін. Харків: Право, 2009. 
208 с.  

5. Філософія права / За ред Дж. Фейнберга. К. : «Основа», 2007. 256с.  
12.3. Допоміжна 

1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт 
комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 712 с.  

2. Бачинин В.А. Морально-правовая философия. Х., 2000.  206 с.  
3. Бачинин В.А. Философия права и преступления. Х.: Фолио, 1999.  

402с.  
4. Гарник О.В. Філософія права: предметна специфіка, місце та значення 

в системі соціально-гуманітарного знання: Монографія  

Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетр. ун-ту, 1998. 160с.  
5. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. К.: 

Атіка, 2007.  432 с.  
6. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 

философии права. М.: Аванта, 2001. 560 с.  
7. Кушакова Н.В. Деякі особливості законодавчого та правового 

регулювання в контексті розбудови інформаційного суспільства в 
Україні // Філософські та методологічні проблеми права. Вип.1. К.: 
Атіка, 2009. С. 106-109.  

8. Петрова Л.В. Фундаментальні проблеми методології права: 
філософсько-правовий дискурс.  Х.: Право, 1998.  416 с.  

9. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна 
монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. 
Малишев, С.П.Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. 
В. Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун).  К., 2009. 316 с.  
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10. Безсмолий Є.С. Підготовка майбутніх магістрів правознавства до 
викладацької діяльності (дисертація). Рівне: НУВГП, 2015. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/3007/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%
D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D

0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%
B9%20%D0%84.%D0%91%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf 

12.4.Інформаційні ресурси 

1. Безкоштовні електоронні підручники онлайн «Гуманітарні науки» 
URL: http://www.сhitalca.html.  

2. Перелік основних довідників тематичних ресурсів з філософії. URL: 
http://www.philosophy.ru/linx/ linx1.html.  

3. Додаткові філософські ресурси комп’ютерної мережі INTERNET. 

URL: http://www.epistemelinks.com/link/PhiLink.html.  

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3007/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%84.%D0%91%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/3007/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%84.%D0%91%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/3007/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%84.%D0%91%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/3007/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%84.%D0%91%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf

