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Передмова 

Шановні студенти! 

Природа й сутність людських відносин, норми і правила, які 

визначають їх особливості, завжди були об’єктом  зацікавлення 

людини. Філософське осмислення права покликане реалізовувати 

здобутки філософської думки, які пов’язують право з такими 

цінностями, як свобода, справедливість, рівність. Сучасна 

філософія права розглядає право з погляду онтологічного аналізу 

його місця і ролі в загальноісторичному розвитку людства. 

Предметну сферу філософії права визначають проблеми 

природи і сутності права, співвідношення права з іншими 

соціальними нормами, систему цінностей тощо.  

Вивчення навчальної дисципліни «Філософія права» 

уможливлює поєднання філософського та правового підходів щодо 

актуальних проблем сучасності. 

 

Структурно-логічна схема дисципліни «Філософія права» 

 

Філософія 

 
 Релігієзнавство  Етика та 

естетика 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» 

є: ознайомлення студентів із специфікою предмета; основними 

теоретико-правовими ідеями і поглядами, що склалися у сучасній 

ФІЛОСОФІЯ 

ПРАВА Політологія 
Соціологія 

Теорія держави 

і права 
Конституційне 

право України 

Історія держави 

і права України 
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теорії та філософії права; оволодіння студентами основними 

філософсько-правовими поняттями і категоріями.  

Завдання дисципліни полягає у: 

- формуванні у студентів системних та глибоких знань про 

об’єкт, предмет і методологію філософії права, її понятійно-

категоріальний апарат;  

- усвідомленні інформації про вітчизняні та зарубіжні 

філософсько-правові школи, напрями, концепції 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. 

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.  
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1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів –2 

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

 

Нормативна  
Спеціальність  

8.03040101 

«Правознавство» 

Модулів – 1 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 
– магістр 

 

 

 

Рік підготовки: 

 5 -й 

Змістових модулів – 1 Семестр:  9-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

Лекції – 16 год. 

Загальна кількість 

годин – 72. 

Практичні  –  

14 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

Лабораторні –  год. 

Самостійна робота 
– 42год. 

Індивідуальні – 

год. 

Вид контролю – 

залік  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять 

до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної 
форми навчання 41% до 58%. 
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1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва  теми К-ть 

годин 

1. Тема 1. Філософія права як наука. 1 

2. Тема 2. Історичні типи філософії права. 2 

3. Тема 3. Правова онтологія. 1 

4. Тема 4. Правова гносеологія. 2 

5. Тема 5. Правова аксіологія. 2 

6. Тема 6. Правова антропологія. 2 

7. Тема 7. Герменевтика права. 2 

8. Тема 8. Філософські проблеми права і влади в 

суспільстві. 
2 

Всього 14 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом  

застосування різних форм опитування, написання контрольних 

робіт на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, 

складання іспиту.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, 

знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 
 Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Філософія права» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв’яку і 
розвитку; 
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- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 

лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних завдань; 
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

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 ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінювання за національною 

шкалою 

90 – 100 балів  

 

зараховано 
82 – 89 балів 

74 – 81 балів 

64 – 73 балів 

60 – 63 балів 

35 – 59 балів не зараховано з можливістю 

повторного складання 
1 – 34 балів не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 

                     2. Тематика практичних завдань та 

контрольних запитань для самостійного опрацювання 

Практичне заняття № 1. Філософія права як наука 
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План заняття 

1. Проблемне поле філософії права. 
2. Сутність права в контексті філософії права. 
3. Філософія права в системі філософських та юридичних наук. 

4. Зміст методології права та її рівні. 
5. Методологічне пізнання права. 
Основні поняття і категорії: філософія права, предмет 

філософії права, філософсько-правова рефлексія, феномен права, 
онтологія права, антропологія права, гносеологія права, аксіологія 
права, основне питання філософії права, функції філософії права.  
Література [5.1 – 22,1,4,6,8; 5.2. – 5,7; 5.3. – 9, 11]. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте філософське обґрунтування права. 
2. Здійсніть дефініцію предметного поля філософії права. Які 

існують точки зору на предмет філософії права і яка, на Ваш 

погляд, є найбільш обґрунтованою? 

3. Яке місце посідає філософія права в системі юридичних наук? 

4. Які функції притаманні філософії права? 

5. Роль та значення філософії права у підготовці юристів? 

 

Практичне заняття № 2. Історичні типи філософії права 

План заняття 

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. 
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2. Історичні концепції позитивного права. 
3. Історичні концепції природного права. 
4. Філософія права ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 
Основні поняття і категорії: архетип, номос, теорія ідеальної 

держави, справедливість, політична природа людини, 

об’єктивність як парадигма античної філософії права, 
космоцентризм, теократичний характер природного права, ідея 
вищої божої справедливості, вічні, природні, людські і божі 
закони, категоричний імператив, соціальні регулятори, принцип 

суб’єктивності, абстрактне право, мораль, соціальна етика 
(моральність), родина, цивільне суспільство, держава, правовий 

об’єктивізм, історична школа права, принцип інтерсуб’єктивності, 
соціологізм, теорія справедливості, неопозитивізм, «чиста теорія 

права», неокантіанське праворозуміння, неогегельянство.  

Література: [5.1 – 22,23,1,4,6,8; 5.2. – 1,9; 5.3. – 1-11 ]. 

Контрольні запитання: 

1. Сформулюйте особливості античної філософії права. 

2. Розкрийте головну ідею праці Платона «Держава». 

3. Як за Аристотелем співвідносяться природа людини та право? 

4. Який сенс права притаманний ідеям Августина Аврелія та 

Фоми Аквінського? 

5. Розкрийте зміст «морального обґрунтування права» І.Канта. 

6. Як трактує Гегель природне та позитивне право і як вони 

співвідносяться? 

7. Правовий позитивізм як теорія права та держави. 

8. Поясніть ідею божої справедливості. 

9. Розкрийте суть принципу інтерсуб’єктивності. 

 

Практичне заняття № 3. Правова онтологія 

План заняття 

1. Загальна характеристика правової онтології. Правова 
реальність. 

2. Право як феномен культури. Місце та роль права в 

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

Основні поняття і категорії: буття права, правова реальність, 

належне і сутнісне в праві, ідея права, закон, правова норма, 

правове життя, правові цінності, правовий ідеал, феномен 

правосвідомості тощо. 

Література: [5.1 –1,4,6,8,9; 5.2. – 1,8, 17; 5.3. – 26]. 

Контрольні питання: 

1. Як Ви розумієте поняття «буття права» як реальності 

людського життя? 

2. Розкрийте форми буття права? 

3. Яке місце посідає право в житті людини? 

4. Чи є природне і позитивне право необхідними елементами 

правового буття?  

5. У чому полягає сенс поняття «правовий ідеал»? 

 

Практичне заняття №4. Правова гносеологія 

План заняття 
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. 

Основні поняття і категорії: гносеологія, правова 
гносеологія, істина, правотворчість, правореалізація, пізнання, 
правова практика, види правової практики 

Література: [5.1 – 1,4,6,8; 5.2. – 5,17; 5.3. – 25,26 ]. 

Контрольні запитання: 

1. Охарактеризуйте рівні гносеології права 
2. Розкрийте сутність загальноправового рівня гносеології 

права. 
3.  З’ясуйте суть правової істини 

4. Дайте визначення правової практики 

5. Чому правова практика є категорією правової істини? 
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Практичне заняття №5. Правова аксіологія 

План заняття 

1. Правова аксіологія: історія виникнення, основні поняття та 
принципи. Предметні та моральні цінності. 

2. Аксіологічний аспект гідності. 
3. Свобода як цінність. Право як форма свободи. 

4. Справедливість як основа правової цінності. 
5. Класифікація цінностей у політико-правовій галузі 

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

Основні поняття і категорії: цінність, мораль, справедливість, 

деонтологічне та онтологічне обґрунтування права, свобода і воля, 

права та обов’язки, людина юридична, юридичний гуманізм. 

Література: [5.1 – 20,21,1,4,6,8; 5.2. – 2,3,5,11,12,28]. 

Контрольні запитання: 

1. Визначіть предметне поле аксіології 

2. Розкрийте суть понять «правова норма», «моральна норма», 

«норма». 

3. Поясніть чому справедливіть є правовою цінністю? 

4. Здійсніть деонтологічне обґрунтування права. 

5. Охарактеризуйте свободу і волю як цінність. 

 

Практичне заняття №6. Правова антропологія 

План заняття 

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. 
Основні поняття і категорії: філософська антропологія, 

особистість як суб’єкт права, правосвідомість, правова 
антропологія, права людини. 

Література: [5.1 – 1,4,6,8; 5.2. – 15; 5.3. – 1,2,7,11 ]. 

Контрольні питання: 
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1. Розкрийте антропологічні основи права. 

2. Як співвідносяться поняття «природа людини» і «природа 

права»? 

3. Співвідношення філософської антропології, доктрини права і 

галузевої юриспруденції. 

4. Визначте  зміст понять: детермінізм і свобода волі. 

5. Поясніть ідею права як свободи. Інтелігібельний характер 

свободи. 

 

Практичне заняття №7. Герменевтика права 

План заняття 
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. 

Література: [5.1 – 1,4,6,8; 5.2. – 5,7,15; 5.3. – 11 ]. 

Контрольні питання: 

1. Поясніть суть поняття «суддівське право». 

2. Принцип застосування герменевтичного кола. 
3.  Розкрийте особливості застосування інтерпретації. 
4. З’ясуйте суть розуміння права в феноменолого-

герменевтичній концепції відмінності між правом і законом 

 

Практичне заняття №8. Філософські проблеми права і влади в 

суспільстві 

План заняття 

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.  
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Основні поняття і категорії: політико-правові інститути, 

принцип легітимації, суверенітет народу,  права людини, правова 

держава, громадянське суспільство, правова реформа, принцип 

верховенства права. 

Література: [5.1 – 1,4,6,8; 5.2. – 12,14,16,18,21,26,30; 5.3. – 11,24 ]. 

Контрольні питання: 

1. Чому право повинно панувати над владою?  

2. Охарактеризуйте політичні інститути з точки зору права.  
3. Чому не може бути здійснено право без інститутів?  

4. Як співвідносяться держава і право, суверенітет народу і 
право людини?  

5. Порівняйте зміст понять «правова держава», «правове 

суспільство» і «громадянське суспільство».  

6. Що потрібно реформувати у сфері правовідносин у 

сучасному українському суспільстві? 

 

3. Завдання до самостійного опрацювання 
З метою поглиблення вивчення дисципліни «Філософія 

права» та набуття навичок і вмінь самостійно аналізувати та 
обґрунтувати висновки у процесі вивчення дисципліни, студенти 

пишуть наукові повідомлення, реферати, створюють структурно-

логічні схеми, опрацьовують першоджерела. 
Завдання І. Опрацювати першоджерела (законспектувати 

основні положення твору). 

1. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і 

джерелознавство. 

2. Рікер П. Право і справедливість. 

3. Ролз Дж. Теорія справедливості. 

4. Харт Х.Л. А. Поняття права. 

5. Фуллер Л. Мораль права. 

6. Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного 

права. 

7. Ллойд Д. Идея права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

8. Хеффе О. Политика, право, справедливость. 

Основоположения критической философии права и государства. 

9. Юркевич П.Д. Філософія права. 

10. Штаммлер Р. Господарство і право з точки зору 

матеріалістичного розуміння історії . 

Завдання ІІ. Написати наукові повідомлення 

Це завдання передбачає пошук та опрацювання 

рекомендованої літератури та підготовку повідомленнь, 

спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності. 

Номер завдання визначається за порядковим номером списку в 

академічному журналі 

Перелік тем 

1. Право як відображення Логосу. 

2. Право як утілення справедливості. 
3. Природа людини як чинник розуміння права. 
4. Право й судовий процесс. 
5. Ісідор Севільський: вимоги до закону. 

6. Закон як розумова основа людських дій. 

7. Природне право, судова діяльність. 

8. Закони розвитку права (Мейн). 

9. Право як інтерпретація юридичної практики. 

10. Правовий фемінізм. 

11. Компаративні напрями філософії права. 
12. Нормативна та фактична невизначеність права. 
13. Спільна воля (Ж.Ж. Руссо). 

14. Семантика нормативного і дескриптивного підходів до права. 
15. Ейдетичне право. 

16. Ейдос і факт. 
17. Смисл права. 
18. Гештальт теорія. 

19. Епістеміологія права. 
20. Співвідношення ідеї права і поняття права. 
21. Дуалізм фактів і норм. 

22. Сучасна юридична герменевтика. 
23. Фундаментальні проблеми екзистенційного права. 
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24. Співвідношення ейденського права з позитивним правом. 

25. Фундаментальні проблеми феноменології права. 
 

4. Питання для підсумкового контролю 
1. Предмет та основні категорії філософії права. 

2. Взаємозв’язок філософії та права. 

3. Методологія філософія права. 

4. Правова реальність і буття людини. 

5. Правова свідомість: сутність та структура. 

6. Право і закон: природа, сутність, взаємодія. 

7. Право і влада. 

8. Співвідношення права і закону. 

9. Право та правопорядок. 

10. Громадянське суспільство: філософсько-правова 

ретроспектива. 

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

12. Аналітичний правовий позитивізм (І. Бентам, Дж. Остін,              

Р. Ієрінг, Г. Кельзен). 

13. Інтерсуб’єктивність як спосіб обґрунтування права. 

14. Методологічні основи філософії права Ґ.В.Ф. Геґеля. 

15. Філософсько-правові ідеї Стародавньої Індії. 

16. Основні етапи, рівні та методи пізнання у праві. Правова 

практика як критерій правової істини. 

17. Основні ідеї і принципи сучасної європейської філософії права.  

18. Основні ідеї і принципи сучасної української філософії права.  

19. Основні ідеї і принципи філософії права епохи Відродження.  

20. Основні ідеї і принципи філософії права Античності.  

21. Основні ідеї і принципи філософії права Нового часу.  

22. Основні ідеї і принципи філософії права Середньовіччя.  

23. Основні ідеї, принципи, структура правової аксіології.  

24. Проблемне поле та функції філософії права.  

25. Основні теорії співвідношення права і моралі. 
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26. Позитивізм та його історичні форми в сучасній філософії 
права.  

27. Покарання як філософсько-правова та соціальна проблема. 

28. Право як засіб реалізації загальнолюдських цінностей.  

29. Правова антропологія: людиномірні засади права.  
30. Правова онтологія: онтологічна природа права та правова 
реальність.  

31. Правосвідомість як проблема філософії права.  

32. Природне право як ідея та ідеал позитивного права.  
33. Свобода як цінність. Право як реалізація ідеї свободи.  

34. Інтерпретація правових процесів.  

35. Співвідношення екзистенційного і феноменологічного підходу 

до аналізу правових явищ.  

36. Способи обґрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, 

інтерсуб’єктивізм.  

37. Справедливість як правова цінність та принцип права.  
38. Структуралістський та комунікативістський підходи до 

правової гносеології.  

39. Особливості філософського підходу до права.  
40. Теорія природного права Дж. Локка.  

41. Теорія справедливості Аристотеля.  

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

43. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-

методологічні засади.  

44. Філософські проблеми права і влади у сучасному суспільстві.  

45. Цінності у праві та право як цінність.  

46. Методологія філософії права. 
47. Герменевтика та тлумачення законів.  

48. Права і свободи людини та громадянина. 

49. Філософсько-правові вчення Стародавнього Китаю.  

50. Інтерпретація у герменевтиці права. 

52. Основні підходи до класифікації філософсько-правової думки. 

53. Аксіологічний аспект гідності. 
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54. Філософсько-правові вчення Стародавньої Греції. 

55. Філософсько-правові вчення Стародавнього Риму. 

56. Середньовічна філософсько-правова думка. 

57. Філософсько-правові ідеї Н. Макіавеллі. 

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

59. Філософсько-правові погляди Ф. Бекона. 

60. Філософсько-правові концепції Т. Гоббса., Д. Локка. 

61. Філософсько-правові ідеї Ш. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо,              

К. Гельвеція. 

62. Філософія права І. Канта. 

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

64. Філософсько-правовий ірраціоналізм (А. Шопенгауер) 

65. Філософсько-правові погляди Ф. Ніцше. 

5. Рекомендована література 

Базова 

Нормативні акти та першоджерела 
1. Гаєк Ф.А. Конституція свободи. – Львів: Літопис, 2002. – 

556 с.  
2. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право 

і державознавство. – К.:Юніверс, 2000. – 336 с. /Х1 Г277/  

3. Дворкін Р. Серйозний погляд на права.– К.:Основи,2000. – 

520 с.  
4. Декларація проти катувань та інших жорстоких 

нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи 

покарання, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 09.12.1975 р.  

5. Европейский Кодекс Полицейской этики. Рекомендация 
2001, принятая Комитетом министров совета Европы. 19сентября 
2001 р.  

6. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ 

України (схвалений колегією ВС України 5 жовтня 2000 року № 7 

км/8).  

7. Європейська конвенція про захист прав людини й основних 

свобод, прийнята Радою Європи (Рим 04.11.1950).  
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8. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена 
резолюцією 217 А (ІІІ)Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.  

9. Кант И. Основание метафизики нравов // Лекции по этике. 
– М.: Республика, 2000. – 431 с.  

10. Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб.: 

Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2008. – 

790 с.  
11. Кодекс поведінки посадових осіб щодо підтримання 

правопорядку, прийнятий резолюцією 34/ 169 Генеральної 
Асамблеї ООН від 17.12.1979 р. 

12. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України 

(Додаток до наказу МВС України від 11 січня 1996 р. № 18).  

13. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.  

14. Ллойд Д. Идея права. – М.: Статут, 2006. – 416 с.  
15. Локк Д.Два трактати про врядування. – К.:Основи,2001. – 

265 с.  
16. Новгородцев П. Введение в философию права. Кризис 

современного правосознания. – СПб., 2000.  

17. Рікер П. Право і справедливість. К.: Дух і літера, 2002. – 

218 с.  
18. Ролз Дж. Теорія справедливості. – К.:Основи, 2005. – 536 с.  
19. Спенсер Герберт. Научные основания нравственности. 

Данные науки о нравственности: пер. с англ. изд. 1892 г. / А. 

Федоров (вступ.ст.,примеч.). – Изд. 2-е – М. : URSS, 2008. – XVI, 

321с.  
20. Фуллер Л. Мораль права. – К.: Сфера, 1999. – 232 с.  
21. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное 

действие. – СПб, 2000. – 380 с.  
22. Харт Х. Л.А. Понятие права – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2007. – 302 с.  
23. Хеффе О. Политика, право, справедливость. 

Основоположения критической философии права и государства. – 

М.: Гнозис, 1994. – 313 с.  
24. Юркевич П.Д. Історія філософії права; Філософія права; 

Філософський щоденник: Рукописна спадщина / Валерія Нічик 

(заг.ред.), Роланд Піч (сост.), Микола Лук (сост.). – К. : Редакція 

журналу "Український Світ", 2000. – 756 с.  
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