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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Філософія права» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 

«Філософія» (заочна форма). 

 

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.   

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» є акцентування  на єдності 

теорії і практики, впливі ідей і філософсько-правових концепцій на формування практик 

політичного та повсякденного життя індивіда і суспільства (у гуманістичній площині). 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія права» є поглиблення знання 

студентів про фундаментальні принципи соціального буття, про роль і завдання права у 

сучасному суспільстві, а також розширення спектр їхніх пізнавальних можливостей для 

філософського і  наукового аналізу соціально-правової реальності.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : основні категорії філософсько-правового дискурсу; методологічні засади (принципи і 

методи) філософсько-правових досліджень; головні та ідеї класичної і сучасної філософії права.   

вміти : працювати з філософськими і науковими інформативними джерелами, тобто їх 

аналізувати і узагальнювати у відповідності до наукових критеріїв.  

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. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Академічна навчальна дисципліна 

«Теоретична та практична філософія» - складова циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», і є важливою для вивчення інших дисциплін на 

філософському факультеті.  

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюються за 100-бальною шкалою.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  всього 108  год., 3 кредити. Зокрема: лекції – 

14 год., семінарські заняття –  4 год.. Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

залік. 

        Засоби діагностики успішності навчання – семінарські заняття, індивідуальні завдання, 

перегляд фільмів, рейтингова система. 

 



Поточний контроль  для  студентів: 

      Вид роботи  

 

Мін. кількість 

балів за вид 

роботи 

Макс. кількість 

балів за вид 

роботи  

Макс. кількість 

балів за 

семестр 

Доповідь на семінарському 

занятті 

0            50  50 балів 

 

Самостійні роботи 0           50     50 балів 

 

ВСЬОГО  

 100 балів 

 

Шкала відповідності  

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90-100 

зараховано 

85-89 

75-84 

65-74 

60-64 

35-59 не зараховано 

1-34  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ I СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 

лекції сем. 

1 Філософія права як частина практичної філософії. Предмет 

філософії права. Форми існування права: норма, правило, 

закон. 

4 2 



2 Правовий позитивізм: нейтральне щодо моралі право. 

Критика правового позитивізму. Сутнісні риси 

європейської правової традиції. 

3 _ 

4 Природне право: традиція і сучасність. Здійснення права. 

Право і держава. 

4 _ 

5 Права людини як легітимаційний ресурс сучасного права. 

Права людини і демократія. 

3 2 

Самостійна робота   

Всього 14 4 

 

Загальний обсяг:                         108  год. 

Лекцій -                                          14  год.  

Семінари -                                      4  год. 

 

Лекція 1. Філософія права як частина практичної філософії. Предмет філософії права. 

Форми існування права: норма, правило, закон (4 год.). 

Філософія права, будучи філософською дисципліною, конкретизує загально філософські 

питання про сенс людського буття та людських дій досліджуючи феномени права й держави. В 

той час як правознавство, будучи догматичною наукою, досліджує специфічні взаємозв’язки 

позитивного права, філософія права спрямовує інтереси своїх  досліджень до самих глибин і 

граничних підстав права. Філософія права прагне отримати відповіді на питання про сенс, мету 

і значущість права проясняючи фундаментальні умови буттєвої уприсутненості людини. 

Правознавство  як догматична дисципліна, досліджуючи позитивне, „чинне” право, розглядає 

право „як воно є” (саме у якості чинного). Центральним для західної традиції є поняття закону. 

Закон виражає певну повторюваність, регулярність подій у природі й історично-суспільному 

житті, мисленні або вчинках людей. За формою закони поділяються на емпіричні і апріорні, а за 

змістом – на закони природи і свободи (природничі закони і практичні закони). Поняття 

походить з політико-правового мислення греків (nomos). Поняття закону визначається за 

допомогою терміну „правило”.  

 

Лекція 2. Правовий позитивізм: нейтральне щодо моралі право. Критика правового 

позитивізму. Сутнісні риси європейської правової традиції (3 год). 

Правовий позитивізм може мати різні форми і різні ступені складності. Він може бути 

відносно простим, як у Джона Остіна (1790-1859)(право – наказ суверена), а може бути досить 

складним, як у Герберта Ліонеля Гарта (1907-1993)(право – двоступенева розгалужена 

система правил) або Ганса Кельзена (1881-1973)(право – ієрархічний нормативний порядок, 



основою чинності якого є засаднича норма). Правовий позитивізм є впливовим напрямом 

філософсько-правової думки, що об’єднує представників різних шкіл і течій. Загальною для 

представників правового позитивізму є теза радикального розмежування права і моралі. 

Правовий позитивізм прагне розвивати правознавство як автономну науку, очищену від 

позаправових елементів.  

 

Лекція 3. Природне право: традиція і сучасність. Здійснення права. Право і держава (4 

год.). 

Право сьогодні реалізується як нормативний порядок, що позитивно стверджується, 

артикулюється у створюваних компетентними органами законах і підтримується державним 

примусом. Правотворчість  сьогодні є передусім політичним процесом. Тобто, суттєва риса 

сучасного права  - бути частиною і результатом політичного процесу. Той факт, що сучасне 

право є правом, здійснюваним через державу, у державі, або у стосунках між державами, 

породжує проблему, яка є вельми дискутованою й досі ще не розв’язаною. Це проблема  

взаємовідношення права і держави. Ба більше, досі є не зовсім зрозумілим, що ж таке держава.  

Право має завжди спиратися на силу влади, щоб бути дієвим правом і виконувати у 

спільноті своє завдання. У цьому аспекті можна казати про право як про специфічний прояв 

влади. Бо правовий порядок сам є вираженням влади. Але, з іншого боку, будь-яка влада також 

має потребу у праві, у правових нормах. Не випадково навіть тоталітарні режими робили 

вигляд, що спираються на право і діють в рамках і в ім’я права. Влада-сила без права є хиткою і 

непевною. Так само і правовий порядок, побудований тільки на силі і примусові не є 

стабільним і довготривалим. „Найсильніший ніколи не може бути достатньо сильним для того, 

аби завжди владарювати, якщо не перетворить своєї сили на право (s’il ne transforme sa force en 

droit), а покірність йому – на обов’язок”(J.-J. Rousseau, Du Contrat social I 3). Але яким же 

чином сила трансформується у право?  

Така трансформація можлива тільки завдяки свобідному визнанню, вільній згоді всіх 

членів спільноти. Тоді влада спирається на 1) свободу й автономію, на 2) політичне як сферу 

публічності і на 3) визнання та взаємність. І тільки тоді право є конститутивним моментом 

влади. 

 

Лекція 4. Права людини як легітимаційний ресурс сучасного права. Права людини і 

демократія (3 год.). 

Концепція прав людини є складником ліберального проекту. Вона спирається на 

декілька важливих передумов. 1. Права людини претендують на загально-значущість, 

універсальність. Цей універсалізм у свою чергу ґрунтується на певній концепції людини 

(„природа всіх людей ідентична”) і на певній концепції раціональності („кожна людина може 

пізнавати й приймати певні правила як обов’язкові саме тому, що ці правила продиктовані її 

природою”). 2. Права людини претендують на загальнообов’язковість. Права людини можуть і 

повинні зобов’язувати всіх людей тому, що вони випливають з людської природи і їх 

дотримання уможливлює збереження окремої людини і людства у цілому. 3. Права людини 



прагнуть бути дієвими, тобто не просто декларувати певні принципи, а реально визначати й 

корегувати політику і позитивне право кожної країни. 

Права людини не є західним продуктом; вони лише були відкриті в рамках західної 

культури. І навіть на Заході ідея прав людини лише поступово набувала свого значення. Проте, 

варто не забувати про відкритість ідеї прав людини. У концепції прав людини є незмінна й 

універсальна основа, яка не залежить від конкретних культур, від історичної або регіональної 

специфіки. З іншого боку, перед лицем нових проблем, права людини повинні 

конкретизуватися й варіюватися, реагуючи на виклики сучасності.  

1 Семінар: Ідея, особливості та мета права й філософії права. (2 год.) 

1. Юридична наука та юриспруденція.  

2. Завдання і специфіка філософії права. 

3. Поняття позитивного та природного права. 

4. Історія права і порівняльне правознавство. 

5. Філософія права та теорія держави і права. 

  

Література:   

1. Бабкін В. Д. Взаємозв’язки філософії права та загальної теорії держави і права // Проблеми 

філософії права. – 2003. – Том 1. – С.56-60. 

2. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – К.:ВПЦ «Київський 

університет», 2010. – 311 с. 

3. Оноре Т. Про право. Короткий вступ. К.: Сфера 1997. – С. 7-15. 

4. Прокопов Д. Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній 

філософсько-правовій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 2010. – С .39-44. 

5. Прокопов Д. Деонтологічні системи природного права у європейській правовій думці 

XVII- середини XVIII століть / Д. Прокопов // Юридична Україна, 2010. т.№ 3.- С.17-24. 

6. Радбрух Ґ. П’ять хвилин філософії права // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II. – 

С. 95-97. 

7. Харт  Г.Л.А. Поняття права. - СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2007. - 302 с. 

 

2 Семінар: Злочини проти людяності як новий критерій сучасної філософії права: погляд 

крізь призму інституцій, що захищають права людини (2 год.) 

1. Нюрнберзькі процеси – специфіка і особливості правового прецеденту («формула 

Радбруха») 

2. Злочини проти людяності як специфічний вид злочину у міжнародному праві та 

кримінальному кодексі України  

3. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі (з 1998 р.)  

4. Роль Римського статуту й створення міжнародного кримінального суду в Гаазі (з 

2002 р.) 

5. Роль ради безпеки ООН в сучасному міжнародному праві 

 

          Література: 



1. Радбрух Г. Законне неправо та надзаконне право // Проблеми філософії права, пер з 

нім. В.С.Бігуна. – 2004. – Том II.  С.83-94. 

2. Радбрух Г. Людина в праві // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II. С.71-82. 

3. Полсон С. Л. Радбрух про несправедливі закони: суперечливість ранніх та пізніх 

поглядів? // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II. С. 49-59. 

4. Статути Міжнародного військового трибуналу і винесення вироків у 1946 р . в 

Нюрнберзі  

5. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (з 1953 р.) 

6. Загальна декларація прав людини (з 1948 р.) 

7. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (з 1976 р.) 

8. Розділ ХХ Кримінального кодексу України – Злочини проти миру, безпеки людства 

та міжнародного правопорядку. 

9. «Нюрнбергський процес» (“Judgment at Nuremberg”) художній фільм Стенлі Крамера 

(director –  Stanley Kramer), сюжет наближено до  реальних подій (нагорода «Оскар» 

за найкращий адаптивний сценарій 1961 р.).  

 

Рекомендована література та юридичні фільми: 

1. Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія» 2008.  

2. Антология мировой правовой мысли [Текст] : справочное издание : в 5-ти т. Рук. Науч. 
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