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ВСТУП 

Курс «Філософія права» є базовим курсом для студентів ОКР «Бакалавр», 

напряму підготовки Філософія. Отже, курс викладається на IV курсі 8 семестру 

в обсязі 144 год., з них – 34 год. лекцій та 34 год. семінарських занять, що 

складає 4 кредити ECTS, форма підсумкового контролю – залік. 

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 становить предмет 

філософсько-правових досліджень. Дослідження філософсько-правової 

проблематики є важливим елементом філософської освіти, дозволяючи 

студентам побачити взаємозв’язок філософських дисциплін, комплексність і 

цілісність філософського знання. Не менш важливим для студентів під час 

вивчення цієї дисципліни є усвідомлення єдності теорії і практики, впливу ідей 

і концепцій на формування практичного життя індивіда і суспільства.  

Мета і завдання навчальної дисципліни «Філософія права» – 

спираючись на концепції представників філософської і наукової думки, 

поглибити знання студентів про фундаментальні принципи соціального буття, 

про роль і завдання права у сучасному суспільстві, а також розширити спектр 

їхніх пізнавальних можливостей для філософського і  наукового аналізу 

політико-правової реальності.   

Предмет навчальної дисципліни «Філософія права» включає 

понятійну базу філософсько-правового дискурсу, методологічні засади 

(принципи і методи) філософсько-правових досліджень та головні концепції та 

ідеї класичної і сучасної філософії права.   

Після опанування курсу студент повинен знати: основні категорії 

філософсько-правового дискурсу; методологічні засади (принципи і методи) 

філософсько-правових досліджень; головні та ідеї класичної і сучасної 

філософії права.   

Студент повинен вміти працювати з філософськими і науковими 

інформативними джерелами, тобто їх аналізувати і узагальнювати у 

відповідності до наукових критеріїв. Також використовувати набуті знання з 

навчальної дисципліни «Філософія права» при вивченні філософських, 

політологічних та інших гуманітарних дисциплін.   



 
 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 

дисципліна «Філософія права» - складова циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», і є базовою для вивчення 

інших філософсько-гуманітарних дисциплін. 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. Результати 

навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою. 

 

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних 

завдань; контрольних робіт виконаних студентами у аудиторії; роботи з 

топічної юриспруденції (аналіз філософсько-правового тексту). 

 

Поточний контроль  для  студентів ОКР «Бакалавр», напряму 

підготовки Філософія: 

 

      Вид роботи  

 

Мін. кількість 

балів за вид 

роботи 

Макс. 

кількість 

балів за вид 

роботи  

Макс. 

кількість 

балів за 

семестр 

Доповідь на 

семінарському занятті 

0 5  42,5 бали 

Доповнення на 

семінарському занятті 

0 1 8,5 бали 

Письмова самостійна 

робота 

0         19   19 

Контрольні роботи 0         20    20 

ВСЬОГО   100 

 

 

 



 
 

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 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ Назва теми 
лекції 

сем.  

(у 2-х 

групах) 

1 Філософія права як частина практичної 

філософії. Предмет філософії права. 

2 -      

2 Форми існування права: норма, правило, 

закон. 

2 2 

3 Умови можливості філософії права як 

науки. Практична необхідність і свобода. 

2 2 

4 Учення про право у Канта. Чистий 

практичний розум як підстава значущості 

права. 

2 2 

5 Правовий позитивізм: нейтральне щодо 

моралі право. 

2 2 



 
 

6 Критика правового позитивізму. Сутнісні 

риси європейської правової традиції. 

2 2 

7 Природне право: традиція і сучасність. 4 2 

8 Здійснення права. Право і держава. 2 2 

9 Філософсько-правові проблеми 

конституційного права.  

4 - 

1 Ідеологічні джерела концепції прав 

людини і проблеми її обґрунтування. 

4 2 

1 Права людини як легітимаційний ресурс 

сучасного права. Права людини і демократія. 

4 2 

Аналіз філософсько-правового тексту   

Всього 
34 34 

(17х2) 

 

Загальний обсяг дисципліни –  144 год.  

В тому числі: 

Лекції –  34 год. 

Семінари – 34 год. 

 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Філософія права як частина практичної філософії. 

          Лекція [2 год].  

Право як (1) сукупність правових норм є (2) зобов’язуючим порядком 

людських стосунків у рамках спільноти, що підтримується (3) офіційно 

організованим примусом, який, у свою чергу, повинен (5) визнаватися всіма 

членами спільноти як (4) авторитетний примусовий порядок, оскільки індивіди 

в межах зазначеного порядку протистоять один одному  як (6) самостійні і 

вільні індивіди, (8) рівні перед законом і орієнтовані на здійснення (7) 

справедливого суспільства на (9) раціональних підставах. Маючи таке 

визначення права можна окреслити предмет і головні проблеми філософії 

права.  



 
 

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).  

Філософія права не є юридичною наукою і відрізняється передусім від 

правової догматики. Важливо прояснити також відношення теорії права і 

філософії права (Rechtsphilosophie – Philosophy of Law; Rechtstheorie – Legal 

Theory).  

Якщо звести базові проблеми філософії права до єдиної формули яку б 

можна було далі розгорнути у низку основних питань, то можна стверджувати 

таке: Філософія права досліджує проблему раціонально-практичної 

значущості права (як сукупності правових норм). Питання про значущість 

правових норм  конкретизується у питання: що є підставою значущості права 

й утвореного ним порядку спільного життя? На підставі чого може бути 

обґрунтованим імперативний характер права? 

З цим пов’язане питання про мету права: які цілі переслідує право? У 

чому полягає сенс правового порядку в структурі людського буття? Чи прагне 

право створити справедливий порядок? Якщо так, то що  таке справедливість? 

Що є справедливий порядок? І нарешті: чи раціональне право? Чи є право 

виявом і актуалізацією нормотворчого самозаконодавства розуму 

(Gesetzgebung der Vernunft)?   

Від теорії права і філософії права необхідно відрізняти загальне вчення 

про державу. Реалізація права можлива тільки в рамках такого спільного 

життя, яке має особливий спосіб існування, тобто має певний стан або статус.  

Традиція каже про два стани спільного життя людей. Природний стан – це 

природне спільне життя без будь-яких чітко фіксованих правил. Держава – 

спільне життя за правилами, або врегульований порядок людського 

співіснування. „Держава” (status, etat, state, der Staat, stato) є модерним 

перетлумаченням середньовічного терміну „статус” (цікаво, що український 

термін „держава” і російський „государство” мають явно домодерні конотації). 

Основні питання, що окреслюють предмет загального державознавства такі: що 

легітимує або має легітимувати державу? Навіщо потрібна держава 

(національна держава)? Що є основними цілями держави? Які форми держави є 

раціонально виправданими і чи існує ідеальна держава? Яким чином має бути 

побудована держава (тобто яку структуру має держава які форми державного 

устрою існують)? Що таке конституція держави? Можна сказати, що загальне 



 
 

державознавство  вивчає спосіб здійснення права у державі і може бути названа 

філософією держави.   

 

Тема 2. Форми існування права: норма, правило, закон. 

Лекція [2 год].  

Можливість створювати правила і діяти на підставі правил є 

фундаментальною характеристикою людини як раціонально-практичної істоти. 

Якщо події є непередбачуваними, їх неможливо раціонально осмислити. Адже 

ми не можемо передбачити наслідків подій, не знаємо їх причини. Якщо 

людські дії є непередбачуваними, ми не можемо за них відповідати, вважати їх 

своїми власними діями в контексті дій інших індивідів у межах єдиної 

спільноти. Тоді порядок спільного існування  кожної миті загрожує бути 

зруйнованим.  

Людина може здійснити себе як свобідна і розумна істота лише в рамках 

регулярного порядку. Людська практика і є нічим іншим, як діяльністю що 

регулюються правилами, раціонально регульованою діяльністю. Правовий 

порядок є нормативною системою. Норми є практичними правилами, що у 

певний спосіб визначають поведінку людей. Тому право взагалі можна 

охарактеризувати як спробу підкорити поведінку людей правилам.  

Спочатку латинський термін норма (грецьке – „канон”) використовувався 

у будівничій практиці і в мистецтві. Цицерон починає вживати цей термін в 

контексті юридичної практики. Починаючи з неокантианців поняття „норма” і 

„нормативність” пов’язані з поняттям практичного розуму і з поняттям a priori. 

 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”.  

Правило є універсальним приписом поводитися у певний спосіб у всіх 

або деяких чітко означених випадках і яке слугує критерієм для кваліфікації 

поведінки як прийнятної або неприйнятної. Юридична норма є  імперативним 

правилом, що зобов’язує, дозволяє та уповноважує людину до певної 

поведінки. Правові норми регулюють стосунки між людьми в рамках 

спільноти. Специфічним існуванням норми є її чинність. Сукупність правових 

норм утворює нормативний порядок у межах якого норми відносяться одна до 

одної у певний визначений спосіб.  

 



 
 

Тема 3. Умови можливості філософії права як науки. Практична 

необхідність і свобода. 

Лекція [2 год]. 

Принцип каузальності є підставою природної необхідності. Людська 

поведінка не зводиться до природної необхідності. Як вільна істот, людина є 

включеною також і  до порядку практичної необхідності. У регіоні природної 

детермінації людина підпорядкована законам природи (як чуттєва істота). 

Будучи ж причетною до інтелігібельного світу, людина підкоряється законам, 

що ґрунтуються на розумі (не залежать від чуттєвості, від природи взагалі). Я 

буду називати таку детермінацію розумово-практичною, або інтелектуальною 

детермінацією. Людина перебуває водночас у двох онтологічних регіонах і 

підлягає двом типам детермінації.  

Практична необхідність уможливлює відповідальність суб’єкта за власні 

вчинки. Останні включаються у контекст практичних зобов’язань. Практичні 

зобов’язання мають онтологічне підґрунтя. Оскільки людська практика 

розгортається водночас у двох онтологічних регіонах слід розрізнювати в ній 

те, що фактично є і те, що має бути.   

Суще пізнають за допомогою „буттєвих положень” на підставі принципу 

каузальності, а належне розуміють  за допомогою імперативних положень на 

підставі принципу покладання відповідальності. Розрізнення сущого і 

належного не можна абсолютизувати, оскільки також і належне є отологічним 

регіоном і включене до єдиного отологічного порядку. 

Правила не тільки велять, примушують, зобов’язують, 

дозволяють/забороняють, заохочують/уповноважують, але і визнаються/не 

визнаються, приймаються/не приймаються, виправдовуються/ заперечуються 

вільною особою. Практичні правила можуть зобов’язувати тільки враховуючи 

цю свободу, відповідальність та раціональність людини. Тому практичний 

простір передбачає зв’язок свободи і необхідності, здатності приймати 

відповідальні рішення і приймати на себе зобов’язання. Детермінацію у такому 

просторі ми разом з Кантом іменували трансцендентальною каузальністю або 

практичною необхідністю.  

Базовим принципом практичної необхідності є трансцендентальна ідея 

свободи яка виражає спонтанність дії як підґрунтя її відповідальності 

(Imputabilität - рос. «вменяемости»). Лише особа як автор своїх вчинків може 

бути адресатом моральних і правових норм. Тому і право, і мораль 

передбачають цю відповідальність особи. Кельзен також убачає 

фундаментальне значення принципу покладання відповідальності («принципу 

приписування наслідків»), але, позбавляючи його онтологічного фундаменту, 

фактично унеможливлює його дію. Будучи онтологічно не вкоріненим і, попри 

це, методологічно застосовуваним, цей принцип призводить до апорій, які 

Кельзен не тільки не може розв’язати, але, здається, навіть не помічає. Тому 



 
 

позиція Канта має суттєві переваги (хоча в деталях її і можна піддавати 

критиці) і дозволяє покласти надійний фундамент моралі і праву. Вона дозволяє 

прояснити співвідношення базових елементів практики (практичних правил і їх 

адресатів) і убачати специфіку детермінації адресатів (вільних діячів) з боку 

правил. 

 

Тема 4. Вчення про право у Канта. Чистий практичний розум як 

підстава значущості права. 

Лекція [2 год]. 

 Кант намагається з одного боку обґрунтувати апріорну значущість 

правових принципів, а з другого – показати спосіб застосування апріорних 

принципів до правової емпірії. Бо хоча поняття права є чистим поняттям, але 

воно орієнтоване на практику (що передбачає досвідну аплікацію). Тому 

філософія за Кантом не може створити повноцінну систему права, а у змозі 

запропонувати „метафізичні принципи правознавства” (metaphysische 

Anfangsgründe der Rechtslehre). Право стосується елементарних умов людського 

буття. Воно враховує тілесність, темпоральність, вербальну здатність та 

духовність людини і водночас надає все загальності людських домагань 

універсальної значущості. 

По-перше, право стосується тільки зовнішніх практичних стосунків між 

особами, оскільки їх вчинки можуть фактично впливати одні на одні (sofern ihre 

Handlungen als Facta aufeinander Einfluss haben können). По-друге, поняття 

права враховує тільки відношення між волевиявленнями осіб (das Verhältniss 

der Willkür auf die Willkür des Anderen). По-третє, до уваги тут не береться 

матерія волевиявлення (та або інша мета кожного індивіда, іншою мовою – 

стратегічні інтереси кожного), а тільки форма взаємовідношення волевиявлень, 

оскільки останнє розглядається як свобідне. Тобто, йдеться про те, наскільки 

свобода одного індивіда сумісна зі свободою іншого, згідно з загальним 

законом (ми пам’ятаємо, що закон – це форма). Маємо визначення Канта. 

 „Право – це сукупність умов згідно з якими волевиявлення однієї 

[особи] може бути поєднаним з волевиявленням другої [особи] на підставі 

загального закону свободи”.  

Підставою значущості права у Канта є принципи чистого практичного 

розуму. Хоча ці принципи є чистими і апріорними, вони завжди спрямовані до 

правової емпірії, виступаючи раціональними критеріями позитивного 

законодавства. У праві промовляє розум, а саме – чистий практичний розум. 

Він кладе в основу права принцип свободи і конкретизує його таким чином, 

щоб свобода трансцендентальна могла здійснювати себе у реальному світі 

людського буття в іпостасі зовнішнього простору свободи. 



 
 

Зовнішній простір свободи є регульований законами порядок спільного 

буття, громадянський правовий стан. Тільки в рамках правової держави людина 

може здійснювати себе як розумова істота і реалізовувати свої різноманітні 

здатності. Закони (практичні правила) є знаряддям розуму у реалізації мети 

самоздійснення людини і людства у цьому світі. Тому право належить до 

найважливіших модусів людського буття як такого. Тільки за допомогою права 

людина стає людиною і виконує своє призначення. 

У праві ми спостерігаємо дію практичного розуму у зовнішньому світі. Але 

оскільки практичний розум є підставою і критерієм значущості позитивного 

законодавства (оцінюючи державу і її закони на предмет правого–неправого, 

справедливого-несправедливого), то порядок зовнішнього буття людини ніколи 

не втрачає зв’язок з її інтелігібельною сутністю, а право ніколи не втрачає 

зв’язок із мораллю (хоча і відрізняється від останньої). Якщо цей живий і 

конкретний зв’язок буде втрачено, то і право, і держава втратять підстави 

власної легітимації. Ба більше – право і держава втратять будь-який сенс, 

будучи позбавленими фундаментальних орієнтирів свого власного існування. 

Людина тоді буде підкорятися не розуму у вигляді практичних правил, а 

партикулярним інтересам, чуттєвим пристрастям, егоїстичним імпульсам. Це не 

означає цілковитої відмови від розуму (що для людини є неможливим). Це 

означає служіння розуму людським пристрастям, чуттєвим схильностям. Право 

стає тоді суто функціональним, але, тим самим втрачає свій авторитет. 

 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Правовий позитивізм: нейтральне щодо моралі право. 

Лекції [4 год].  

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.  

Правовий позитивізм ототожнює право з чинним, реально-діючим, тобто, 

„позитивним правом”. Можна виділити три основні позиції правового 

позитивізму.  

Згідно з першою, правом можна вважати тільки норми („нормативний 

порядок”), створювані політичним або державним авторитетом.  

Згідно з другою, правом слід вважати сукупність норм, яких фактично 

дотримуються громадяни і які запроваджуються державою. 

Згідно з третьою позицією, право – це тільки те, що визнається всіма 



 
 

громадянами і державою. 

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). 

Саме державний авторитет перетворює приписи на право. Auctoritas, non 

veritas facit legem. Перша позиція є фундаментом так званого 

„етатистського”  правового позитивізму. Він вважає правом тільки ті 

норми, які (незалежно від свого змісту) у формально несуперечливий спосіб 

встановлюються уповноваженою до цього (державною) інстанцією. 

Нормативний позитивізм взагалі підкреслює тільки строгу і відповідну до 

встановлених правил процесуальність, шляхом якої компетентні владні органи 

створюють право. 

 Класичним представником другої позиції є Макс Вебер. Для нього 

право є порядком, емпірична значимість (ефективність, дієвість) котрого 

гарантується за допомогою інституалізованого апарату примусу. Якщо правові 

приписи (норми) існують тільки на папері, а громадяни їх не дотримуються, 

адміністрація та юстиція ці норми реально не застосовує, то назвати такі норми 

правом не можна. Наш український досвід може вказати конкретні приклади 

такого суто „паперового” права. Друга позиція є базисом об’єктивної правової 

соціології (окрім Макса Вебера можна назвати, наприклад, Рудольфа Єрінга 

(Rudolf von Jhering, 1818-1892)). Близьким до другої позиції є і Карл Бергбом 

(Karl Bergbohm, 1849-1927). Так, у 1892 році він стверджує, що „правом є 

тільки те, що функціонує як право. Поза цим не існує жодного права”.   

 Класичним представником третьої позиції є Ернст Рудольф 

Бірлінг (Bierling, 1843-1919). За Бірлінгом право – це ті норми, що їх визнають 

люди у якості правил взаємостосунків. Цієї позиції дотримується 

психологічний правовий позитивізм. Його інтерес спрямований на 

дослідження психологічних станів (переживання - „визнання” обов’язковості, 

імперативності правових норм з боку адресатів цих норм). Щоб відрізнити 

правові норми від, наприклад, правил ввічливості (привітання, прощання тощо), 

треба комбінувати третю позицію з першою (держава ж не примушує казати 

кожній людині „добрий день”).      

До переваг правового позитивізму можна віднести, по-перше, те, що він 

ставить на перший план проблему творення, встановлення правових норм. 

По-друге, правовий позитивізм підкреслює важливість забезпечення 

правопорядку з боку державних органів.  

По-третє, правовий позитивізм звертає особливу увагу на процедури 



 
 

встановлення правових норм, а отже – на важливість дотримання самих  

процедур, що мають бути строго регламентованими. 

 

Тема 6. Критика правового позитивізму. Сутнісні риси європейської 

правової традиції. 

     Лекція [2 год]. 

 До недоліків правового позитивізму можна віднести те, що він, 

ототожнюючи право з чинними законами і підкреслюючи пріоритетну роль 

державних органів у створенні правових норм, залишає поза своєю увагою 

питання про раціонально-практичну значущість права.  

Не беручи до уваги критерії моралі і справедливості, правовий позитивізм 

не може вказати достатні раціональні підстави, які обґрунтовували б практичну 

необхідність примусу.  

Якщо ця необхідність має тільки техніко-прагматичне, функціональне 

значення (наприклад, збереження миру і спокою у суспільстві, гарантування 

порядку без урахування того, що це за порядок, чи є він справедливим, чи 

задовольняє він вимогам хоча б мінімальної моральності), то правовий 

примус, здійснюваний державою, неможливо відрізнити від загрози з боку зграї 

розбійників.  

Такий (морально-нейтральний, лише функціональний) правовий  порядок 

хоча і буде легальним, чинним з точки зору позитивного права, але він не 

буде виправданим з точки зору морально-практичної раціональності. 

Все це вказує на обмеженість правового позитивізму і необхідність 

пошуків такої філософсько-правової доктрини, яка виявилася б спроможною 

розв’язати зазначені проблеми. 

 

Тема 7.  Природне право: традиція і сучасність. 

Лекція [4 год]. 

Природне право є вираженням західної  правової традиції як такої.  

Природне право відображає двомірність людського буття і причетність 

людини до інтелігібельного і чуттєвого світу. Термін „природа”  позначає тут 

не сукупність емпіричних фактів (бо з цього не можна вивести нормативність), 

а онтологічний і розумовий порядок. У людині ці два порядки перетинаються і 

взаємодіють.  

Традиція природного права бере початок від Античності.  Формулювання 

природного права ми знаходимо в Аристотеля і стоїків. На європейську 



 
 

середньовічну думку стоїчне природне право впливає за посередництва 

Цицерона і Августина. 

Класична доктрина природного права формулюється Томою Аквінським 

у 90 – 96 Питаннях Теологічної Суми. Тома викладає природно-правову 

доктрину як ієрархічний порядок Божественного закону (lex divina sive lex 

aeterna), що є архітектонічним принципом для практичного розуму людини, 

природного закону (lex naturae,), що є відображенням вічного закону у 

порядкові людського буття і позитивного права, створюваного людьми (lex 

humana), що має принципи природного права за критерії справедливості і за 

підставу його раціонально-практичної легітимації. 

Природне право Модерну розвивається під впливом схоластичної 

доктрини jus naturale, але змінює акценти і на перший план ставить вимогу 

раціональності („розумове право”). Природне право в Новий час виступає 

засобом критики й легітимаційною базою для зміни політичного і правового 

порядку. 

 З середини XIX століття природне право зазнає жорсткої критики з боку 

Історичної школи і правового позитивізму, але відроджується з новою силою у 

другій половині XX  століття.  

Сучасні аргументи проти природного права не є слушними і можуть бути 

спростованими. Але дискусії між правовим позитивізмом і доктриною 

природного права тривають і становлять важливу частину філософсько-

правової тематики взагалі. 

 

Тема 8. Здійснення права. Право і держава. 

Лекція [2 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. Іноді навіть кажуть, що право – 

це концентрована політика [77, 218]. 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. 

Легітимація може бути як зовнішньою (успішність влади у виконанні 

своїх функцій створення миру, добробуту і правових гарантій для громадян), 

так і внутрішньою (визнання авторитету влади, вільний послух тощо). Ми 

бачимо, яка тонка грань розділяє владу і насильство, право і спотворення права 

через насильство. 

 

Тема 9. Філософсько-правові проблеми конституційного і 

кримінального права. 

Лекція [4 год]. 

Сучасна держава є правовою державою. Що це означає? Це означає, що 

за допомогою певних базових норм забезпечується легітимне панування, 

легітимність влади. Проблема правового регулювання влади є основним 

завданням ліберальних політиків і правознавців XIX століття, основною 

проблемою конституційного права. Влада тут розуміється як щось абстрактне, 

таке, що потребує чітко прописаних „правил гри”, котрі 1) забезпечують 

легітимний доступ до влади і, водночас, 2) обмежують владу й ставлять її під 

жорсткий контроль. У сучасній державі діють принципи „конституційного 

права”, насамперед у формі регулювання легітимного доступу до державних 

посад, та у формі головних принципів поділу влади (парламентського та 

конституційно-судового контролю за владою), а також у формі обмеження 

правлячої влади, які здійснюються переважно через правові гарантії.  

Поняття „правова держава” (німецьке Rechtsstaat, англійське rule of law, 

французьке etat de droit або etat legal) стало таким звичним і часто 

повторюваним, що ми ризикуємо не побачити серйозних проблем, прихованих 

у самій її суті. Бо навіть сьогодні поняття правової держави залишається 

проблематичним у багатьох відношеннях.  

Сам термін „правова держава” виник спочатку у німецькомовному 



 
 

середовищі. Він повинен був супроводжувати та осмислювати процес 

забезпечення та обмеження держави правом. Державна влада у своїх діях 

зв’язана правом – ось основний сенс поняття Rechtsstaat.  

Правова держава протиставлялася поліцейській державі (Polizeistaat) 

абсолютизму (варто зазначити, що Polizei має прямий стосунок до грецького 

polis). Тобто, сам термін Rechtsstaat був полемічно спрямований проти 

абсолютизму.  

У формальному значенні правовою державою є всяка держава, в якій 

існує і має базове значення правовий устрій, писана конституція. Про 

конкретний зміст такої конституції навіть не йдеться. Йдеться передусім про те, 

що здійснення державної влади (хто б не був її носієм) відбувається в рамках 

чітко-фіксованих форм і процедур, завдяки чому створюється правовий 

порядок і публічна відповідальність влади.  

Але поняття правової держави використовується також у матеріальному 

(більш вузькому) значенні. У цьому значенні конституція є не тільки 

формальним і обмежуючим фактором державної влади, а є головною підставою 

здійснення державної влади взагалі. Конституція тут виступає в ролі 

„основного закону”, який „конституює” саму державу з її інституціями й 

різноманітними проявами панування і влади. Специфікою такої правової 

держави є те, що в ній не існує більше жодної інстанції, яку можна було б 

ідентифікувати як носія суверенітету.  

Кожний державний орган спирається на конституцію, підлеглий 

конституції, є pouvoir constitue. Кожний державний орган має тільки ті 

повноваження і компетенції, що їх надала йому конституція. Таке положення є 

чинним не тільки для виконавчої, але й для законодавчої влади. І сам народ не є 

(навіть у демократичній державі) „господарем” конституції. Народ перебуває 

немов би в рамках конституції, як певний орган, що отримує від конституції 

свої повноваження, наприклад, обирати народних представників до парламенту. 

Сувереном є, якщо вже шукати суверена, тільки сама конституція. Якраз у ранзі 

„суверенної” конституції вона претендує бути символом владного регулювання 

і гарантом свободи. Але про це можна казати лише у символічному значенні. 

Матеріальне (вузьке) значення правової держави походить з двох різних 

джерел. Одне з джерел – традиція загального права (common law), на яку 

спираються, передусім Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Для 

цієї традиції ідея суверенітету є взагалі чужою. У державній сфері існують 

тільки „powers” та „functions”, що виводяться з чинного права або з конституції 

і отримують в останній свої межі. У комплексі вони утворюють урядову 

систему, систему управління (врядування)(government). Теоретичні підстави 

для такого розуміння були створені Джоном Локком. Локк розуміє 

„владу”(power), а також „верховну” законодавчу владу (supreme power), як 

„делеговану” і „авторитетну”, таку, що викликає довіру (delegated and fiduciary 



 
 

powers). Влада має „опікуватися” народними інтересами (trusteeship), бути 

„довіреною” владою, оскільки народ є носієм constitutive power. Тому основною 

метою влади (як і створення держави як такої) є збереження і свобода власності 

(preservation of property). Тут не можна не відмітити вплив як античних авторів 

(антична „політія”, де всі почергово правлять і підкоряються), так і схоластики 

(конститутивне значення мети). 

Зовсім інше джерельна база була у конституційного руху Німеччини. 

Його метою було обмеження, але також і подолання суверенітету монарха як 

єдиного носія державної влади. Його місце мав заступити не суверенітет 

народу, а органічне поєднання монархічної влади і народної свободи в одній 

державі. Це ми називаємо конституційною монархією. Конституційно-

монархічна держава встановлювала стосунки між монархом і народом в рамках 

конституції. Як казав ідеолог німецького конституціоналізму Лоренц фон 

Штайн: „Конституційне право виростає не з права, встановленого законами, а 

з права, що визначається відносинами”. 

Сьогодні національна держава трансформується у таку державу, яка може 

витлумачуватися лише як частина більш універсального цілого і її конституція 

поступово втрачає своє верховенство. Віднині національний уряд більше не 

можна вважати осердям дієздатної політичної влади, бо ефективна влада 

розподілена між різноманітними силами й органами, що діють на 

національному, регіональному й міжнародному рівнях. Політико-правова 

ситуація стає схожою на аналогічну ситуацію у зрілому Середньовіччі.  

Але це якраз і означає, що позитивне право певної національної держави 

(навіть її основний закон) має орієнтуватися на універсальні стандарти, які 

посутньо є над-національними і над-державними.  

 

Тема 10. Ідеологічні джерела концепції прав людини і проблеми її 

обґрунтування.  

Лекція [4 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. Це можливо за умови інституалізації прав 

людини, що й відбувається протягом останніх 50 років (хоча і дуже повільно, з 

серйозними обмеженнями). 

 

Тема 11. Права людини як легітимаційний ресурс сучасного права. 

Лекція [4 год]. 

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. Хіба суперечить, наприклад, ідея свободи і рівності 

всіх людей або заборона на катування, певним культурам або релігіям? Не 

права людини повинні міряти себе на мірку різноманітних традицій, а, 

навпаки, ці традиції повинні міряти себе міркою прав людини. 

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. Така конкретизація прав людини є справою 

комунікативної спільноти.  

При цьому варто враховувати ще й такі проблеми.  

1. Центральні положення концепції прав людини іноді важко передати 

юридичною мовою. Бо такі поняття як „достойний рівень існування” (Загальна 

Декларація прав людини, стаття 23), „повний розвиток людської особистості” 

(стаття 26), „високий рівень охорони здоров’я” (Європейська Хартія 

фундаментальних прав, стаття 35), „високий рівень захисту споживача” (стаття 

38) є юридично невизначуваними. Тетчер запитує: що тут означає термін 

„високий”? 

 2. Існує серйозний розрив між вимогами прав людини та сучасною 

політичною практикою. Політика „подвійних стандартів” - давнє явище. 

Заради політичної користі сьогодні можна закривати очі на дії явно 

тоталітарних і негуманних режимів, а, з другого боку, перебільшувати 

зловживання правами людини у тих країнах, на які треба („корисно”) чинити 

тиск. 

3. Існує певне напруження між вимогами прав людини і сучасними 

економічними стосунками між державами. Економічні інтереси можуть 

відсунути питання про права людини на задній план (як у стосунках між США 

та Китаєм). 

4. Ще одна проблема – відсутність правової традиції. Не секрет, що 

деякі країни охоче проголошують права людини і навіть закріплюють їх на 



 
 

конституціональному рівні, але не збираються ці права гарантувати. Особливо 

це проблема бідних країн або країн з нетривалим досвідом демократії. Тут має 

зростати роль міжнародних інституцій, інтернаціональних правозахисних 

організацій, роль міжнародного права взагалі (ядром якого і мають бути права 

людини).  

 

Методичні розробки планів і завдань  

до семінарських та практичних занять  із курсу «Філософія права» 

 

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. Радбрух Ґ. П’ять хвилин філософії права // Проблеми філософії права. 

– 2004. – Том II. – С. 95-97.  

3. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – 

К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. – 311 с. 

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

5. 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. 

6. Прокопов Д. Деонтологічні системи природного права 

у європейській правовій думці XVII- середини XVIII століть / Д. 

Прокопов // Юридична Україна, 2010. т.№ 3.- С.17-24. 

 

2 Семінар:  Право і мораль. Відмінність між моральним і легальним 

вчинком (2 год.) 

 



 
 

Семінар проходить у вигляді вільної дискусії з елементами ситуативних вправ 

та опором на першоджерела й сюжет юридичного фільму за темою. 

 

Література: 

1. Кант І. Метафізика звичаїв. Вступ до метафізики звичаїв (розділи ІІІ та 

ІV).  Вступ до вчення про право (#А-Е). 

2. Радбрух Г. Філософія права. К.: Тандем 2006. – С.167-169. 

3. Кельзен Г. Чисте правознавство. К.: Юніверс 2004. – С. 73-85. 

4. Фуллер Лон Л. Мораль права. К.: Сфера 1999. – С. 13-37. 

5. «Інший бік долі»  (“Reversal  of Fortune”) фільм  Алана Дершовіца 

(director –  Alan Dershowitz) професора права Гарвардскої юридичної 

школи,  сюжет наближено до  реальних подій (нагороди «Оскар» за 

найкращі адаптивний сценарій, режисера та актора у 1990 р.). 

 

3 Семінар: «Вертикаль» та «горизонталь» справедливого: модуси 

юридичної практики у соціумі та державі за П.Рікером (2 год.) 

1. Суб’єкт права 

2. Поняття відповідальності (семантична інтерпретація) 

3. Після «теорії справедливості» Дж.Ролза 

4. Варіативність інстанцій справедливості 

5. Інтерпретація і/або аргументація у юриспруденції 

6. Санкція, реабілітація, прощення        

7. Совість і закон   

8. Справедливість та істина 

9. Справедливість й помста 

 

Література: 

1. Рикёр П. Кто является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер 

с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: 

Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 30-40. 

2. Рикёр П. Понятие ответственности: Опыт семантического анализа   Кто 

является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. 

Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: 

Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 41-66. 

3. Рикёр П. После "Теории справедливости" Джона Ролза           Кто 

является субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. 

Скуратова, П. Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: 

Издательство "Гнозис", Издательство "Логос", 2005, - С. 67-87. 



 
 

4. Рикёр П. Множественность инстанций справедливости     Кто является 

субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. 

Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", 

Издательство "Логос", 2005, - С. 88-109. 

5. Рикёр П. Интерпретация и/или аргументация      Кто является субъектом 

права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. 

Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", 

Издательство "Логос", 2005, - С. 127-146. 

6. Рикёр П. Санкция, реабилитация, прощение      Кто является субъектом 

права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. 

Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", 

Издательство "Логос", 2005, - С. 155-170. 

7. Рикёр П. Совесть и закон. Философские   ставки      Кто является 

субъектом права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. 

Хицкого. Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", 

Издательство "Логос", 2005, - С. 171-182. 

8. Рикёр П. Справедливость и истина      Кто является субъектом 

права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. 

Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", 

Издательство "Логос", 2005, - С. 233-248. 

9. Рикёр П. Справедливость и месть       Кто является субъектом 

права?   Рикёр П.Справедливое. – Пер с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. 

Послесловие - Э. Шлоссер. Москва: Издательство "Гнозис", 

Издательство "Логос", 2005, - С. 260-269. 

 

4 Семінар: Феномен права в філософії Іммануїла Канта (2 год.) 

1. Визначення права за І.Кантом. 

2. Апріорні принципи громадянського (правового) стану. 

3. Суспільний контракт як ідея розуму. 

4. Ідея «вічного миру» та проект космополітичної республіки. 

5. Неокантіанські модифікації теорії І.Канта (Марбурзька та Фрейбурзька 

(Баденська) школи). 

 

Література: 

1. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – 

К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 83-104. 



 
 

2. Кант И.  К вечному миру (1795) // Сочинения в шести томах. – М., 

"Мысль", 1966. (Философское наследие). –  Т. 6.- С. 257-316. 

3. Кант И.  «О поговорке «Может быть, это верно в теории, но не годится 

для практики»» (1793)  // Сочинения в шести томах. – М., "Мысль", 

1965. (Философское наследие). – Т. 4. Ч. 2. – С.59-105. 

4. Кант. Сочинения на немецком и русском языках. М.: Kami 1994. – С. 

281-331. 

5. Тимошенко В.І. Держава і право в неокантіанстві // Проблеми 

філософії права. – 2003. – Том 1. – С. 64-66. 

6. Хабермас Ю. Кантовский проект конституционализации 

международного права. // Проблеми філософії права. – 2006-2007. – 

Том IV-V.- С. 7-16. 

 

5 Семінар: Особливості проекту філософії права Г.В.Ф. Гегеля. Абстрактне 

право. Вчення про звичаєвість (Sittlichkeit) (2 год.) 

1. Право як реалізація ідеї свободи.  

2. Особа і власність. 

3. Договір. 

4. Правопорушення і покарання.  

5. Сім’я.  

6. Громадянське суспільство. 

7. Держава. 

 

    Література: 

1. Гегель Г.Ф.В. Философия права (Серия «Философское наследие»).  – 

Москва: Мысль, 1990. - 524 с. 

2. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. 

Бігун. – К., 2011. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми 

філософії права») – С. 65-72. 

3. 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. (Бібліотека Міжнародного часопису 

«Проблеми філософії права») – С. 54-58. 

 



 
 

6 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. Звіт про дотримання прав людини 2011: Україна / 2011 Human Rights 

Report: Ukraine: http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/1441/. 

10.  «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.).  

 

7 Семінар: Чисте правознавство Ганса Кельзена. Засаднича норма як 

основа чинності нормативного порядку (2 год.)  

http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/1441/


 
 

1. Концепт „чисте правознавство” 

2. Правовий порядок, правова норма та правове положення. 

3. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий 

закон. 

4. Походження принципу каузальності з принципу відплати. 

5. Відмінність між принципом каузальності й принципом приписування 

наслідку. Проблема свободи волі. 

6. Основа чинності нормативного порядку: засаднича норма. 

     6.1.   Статичний і динамічний принцип. 

     6.2.   Засаднича норма як трансцендентально-логічне припущення. 

6.3. Легітимність та ефективність, чинність та дієвість.  

 

Література: 

1. Кельзен, Ганс. Чисте правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / 

Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с. 

2. 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. (Бібліотека Міжнародного часопису 

«Проблеми філософії права») – С. 54-58. 

 

8 Семінар: Ретроспективний огляд англо-американських філософсько-

правових концепції правосуддя (крізь персональні теорії) 

 (2 год.) 

 

1. Концептуальні правові доробки другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. (А. В. Дайсі, О. В. Голмс Молодший, Б. Н. Кардозо, 

К. Н. Левелін, Дж. Н. Френк). 

2.  Представники та теорії другої половини ХХ ст.: Г. Л. А. Харт, Р. 

Дворкін, Дж. Ролз, Ф. Гаєк. 

3. «Інтегративна юриспруденція» (К. Косіо, Дж. Гол). 

 

         Література: 



 
 

1. Гаєк Ф. Право, законодавство і свобода. Пер.  В. Дмитрук. - 

К.: Аквілон-Прес, 2000. - 448 с. 

2. Дворкин Р. О правах всерьез. - М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 392 с.  

3. Ролз Дж. Теория справедливости / Пер. и ред. В.В. Целищева. 

Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. – 532 

С. 

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

с. 

5.  Антология мировой правовой мысли [Текст] : справочное издание : в 

5-ти т. Рук. Науч. проекта д. полит. н. Г.Ю.Семгин. - III том: Европа, 

Америка XVII - XX вв. – 808 С. 

6. 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. (Бібліотека 

Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С.58- 63. 

 

9 Семінар:  Правова свідомість. Забезпечення прав і недоторканості 

громадян (4 год.) 

1. Ціннісний досвід. 

2. Засади консенсусу. 

3. Пануючі уявлення про справедливість. 

4. Головні функції правової безпеки. Чіткість і прозорість права. Про 

неперервність правового порядку. 

5. Загальні норми та справедливість.  

6. Основні ідеї концепції прав людини. 

7. Чи універсальні права людини: проблеми між-культурного правового 

дискурсу.   

 

         Література: 

1. Аллан, Т. Р. С.. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія 

верховенства права [Текст] / Т. Р. Аллан; пер. з англ. Р. А. Семків. - К. 

: Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 С. 

2. Баумейстер А.О. Філософія права: навч.посіб./А.О.Баумейстер. – 



 
 

К.:ВПЦ «Київський університет», 2010. –  С. 152-311. 

3.  Жижек С. Против прав человека. – Свободное марксистское 

издательство, 2010 – 34 С. 

4. 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. (Бібліотека 

Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») – С. 103-115. 

5.  Циппеліус Р. Філософія права / Райнгольд Циппеліус ; [переклад з 

німецької] ; під ред. Є.М. Причепія. – К. : Тандем, 2000. – 299 С. 

6. Філософія прав людини. За редакцією Штефана Ґосепата та Ґеорґа 

Ломанна. К.: Ніка-Центр 2008. – 320 С. 

 

Резюме курсу – письмова робота з топічної юриспруденції: 

герменевтичний аналіз філософсько-правового тексту (за вибором) 

(5 год.) 

 

1. Гаєк Ф. Право, законодавство і свобода. Пер.  В. Дмитрук. - К.: Аквілон-

Прес, 2000. - 448 с. 

2. Дворкин Р. О правах всерьез. - М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 392 с. 

3. Рикёр П. Справедливое. - Москва: "Гнозис", "Логос", 2005. - 304 с.  

4. Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Издательство 

Новосибирского университета, 1995. – 532 С. 

5. Фуллер Лон Л. Мораль права. - К.: Сфера, 1999. - 232 с. 

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

 

 

Методологічні настанови для аналізу: 

 

1) Постановка проблематики: назва, прочитані сторінки (від 5 до 30 ст.), 

основні терміни (та їх смисли), коротка довідка про автора, план Вашої 

майбутньої роботи (з вказуванням сторінок її підрозділів)  (1-3 ст.) 

 



 
 

2) Основний сюжет (описове резюме змісту тексту) (1 ст.) 

 

3)  Інтерпретація фрагментів тексту з огляду на  мораль та цінності (із 

використанням цитат та посилань на сторінки) (0,5-1 ст.) 

 

 

4) Юридична (нормативна) інтерпретація частин тексту (із використанням 

цитат та посилань на сторінки) (0,5-1 ст.) 

 

5) Інші точки зору (соціально-політичних теоретиків, письменників, сюжети 

фільмів та вистав), які,  на Вашу думку: 

а) подібні за смислом до тексту 

б) протилежні  текстові (0,5-1 ст.) 

 

6) Приклади з життя (політики, культури, релігії etc.), які: 

         а) підкреслюють відповідність тексту сьогоденню 

    б) заперечують відповідність тексту сьогоденню (0,5-1 ст.) 

 

7) Ваші висновки (в чому полягає актуальність вибраного Вами фрагменту, 

якою є мета автора, чому ним обрана саме така модель інтерпретації, яку 

аргументацію варто вдосконалити etc.) (1-2 ст.) 

 

Основні тези виконаної роботи проголошуються студентами на 

аудиторних заняттях, як підсумок їх роботи з курсу «Філософія права».  

 

Приклади завдань для самостійної роботи та юридичних фільмів: 

  (кожен вид роботи  – 2 год.) 

Завдання: 

1. Природне право і правовий позитивізм. 

2. Природне право в античності і середньовіччі. 

3. Модерне природне право. 

4. Сучасні дискусії навколо природного права. 

5. Римське право.  

6. Значення Codex juris civilis для європейської правової традиції. 

7. Становлення правової традиції на Заході. 

8. Народне германське право (leges barbarorum). 

9.  Руська правда. 



 
 

10.Теологічні джерела західної правової традиції. 

11. Григоріанська реформа. Канонічне право.  

12.Магістр Граціан і його Decretum.  

13.Codex juris canonici сьогодні. 

14.Code civil. 

15.Право і релігія. 

16.Право і політика. 

17.Правова традиція Заходу і Україна. 

18.Постмодерне право.  

19.Гендерні права. 

20.Шлюбно-сімейне право. 

21.Екологічне право. 

22.Право на смерть. 

 

Юридичні фільми: 

1. Адвокат диявола /  Devil’s Advocate (США, 1997, реж. Т. Хекфорд); 

2. Адвокат з Шімане / Shimane no Bengoshi (Японія, 2007, реж. Т. Гаяші); 

3. Адвокат терору / L'avocat de la terreur (Франція, 2007, реж. Б.Шредер); 

4. Арешт Фрідманів / Capturing the Friedmans (США, 2003, реж. А.Джарекі) 

5. Асистентка / La tourneuse de pages (Франція, 2006, реж. Д. Деркур); 

6. В ім’я отця / In the Name of the Father (Великобританія / Ірландія, 1993, реж. 

Д. Шерідан); 

7.  Ворошилівський стрілець / Ворошиловский стрелок (РФ, 1999, реж. С. 

Говорухін); 

8. Декалог 5 / Dekalog 5 (Польща, 1989, реж. К. Кесльовський); 

9. Законослухняний громадянин / Law Abiding Citizen (США, 2009, реж. Ф. 

Гері Грей); 

10. Дещо про Генрі / Regarding Henry (США, 1991, реж. М. Ніколс); 

11. Вище неба / Up in the Air (США, 2010, реж. Дж. Райтман); 

12. Пізнання плоті / Carnal Knowledge (США, 1971, реж. М. Ніколс); 

13. Правосуддя для всіх. / ...And Justice for All. (США, 1979, реж. Н. Джуісон); 

14. Злочин та кара / Преступление и наказание (РФ, 2007, реж. Д. Светозаров); 

15. Сократ (СССР, 1991, реж. В. Соколов); 

16. Три кольори: Червоний / Trois couleurs: Rouge (Польща-Франція-

Швейцарія, 1994, реж. К. Кесльовський); 

17. Переконання / Conviction (2010, США, реж. Т. Голдуін); 

18. Людина на всі часи / A Man For All Seasons (Великобританія, 1966, реж. Ф. 

Циннеман); 



 
 

19. Механічний апельсин / A Clockwork Orange (Великобританія/США, 1971, 

реж. С. Кубрік); 

20. Начитувач / The Reader (США/ФРН, 2009, реж. С. Долдрі).  

 

 

Типові завдання до модульної контрольної роботи №1 (3 варіанти): 

 

1. Норма права та норма моралі: співвідношення концептів; 

2. Контроверсійність відповідальності у теорії П.Рікера; 

3. Правило і закон як форми реалізації права. 

 

1. Самосуд та правосуддя в правових теоріях; 

2. Совість і закон (П.Рікер); 

3. Свобода волі та каузальність. 

 

1. Завдання і специфіка філософії права; 

2. Поняття позитивного та природного права; 

3. Справедливість та помста (П.Рікер) 

 

 

 

Типові завдання до модульної контрольної роботи №2 (3 варіанти): 

 

1. Суверен як джерело права (за Дж. Остіном); 

2. Мораль та право у теорії І.Канта; 

3. Критика позитивізму з боку Р.Дворкіна. 

 

1. Двоступенева система правил Г.Л. Гарта; 

2. Г.В.Ф. Гегель та його теорія правосуддя; 

3. «Автономний суб’єкт» як осердя правої теорії І.Канта. 

 

1. «Засаднича норма» в ієрархічному порядку Г.Кельзена; 

2. Громадянське суспільство і держава (за Г.В.Ф. Гегелем); 

3. Недоліки позитивізму на думку Л.Л.Фуллера. 

 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 

1. Предмет філософії права. Філософія права – теорія права – загальне 



 
 

вчення про державу. 

2. Поняття права. Правовий порядок у його суттєвих рисах. Право і закон. 

3. Правова норма і правило (regula, norma). Регулятивні і конститутивні 

правила. 

4. Ідея і мета права. Поняття позитивного права. 

5. Правова норма і правове положення (за Гансом Кельзеном). 

6. Відмінність права і моралі. Моральні і правові зобов’язання.  

7. Приписування суб’єкту наслідків його дії (imputatio) як умова зобов’язань 

(obligationes) (Аристотель, схоластика, Лютер, Кант, Кельзен). 

8. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон 

(Ганс Кельзен). 

9. Поняття права за Кантом. Загальний критерій розрізнення правого і 

неправого (justum – injustum). 

10. Розмежування сфер морального і легального за Кантом. 

11. Апріорні принципи правового стану („Про загальновідомий вислів: Це 

може бути правильним у теорії, але не годиться для практики” II). 

12. Первинний договір як ідея розуму: кантівське перетлумачення новочасної 

теорії суспільного контракту. 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 2. 

1. Великі правові культури: англо-американське право, французьке право 

(Code civil). 

2. Основні принципи правового позитивізму. Право як наказ суверена (Дж. 

Остін). 

3. Проект правового позитивізму Г. Л. Гарта. Первинні і вторинні правила. 

Правило визнання. 

4. Критика позитивізму Г. Л. Гарта з боку Р. Дворкіна. 

5. Внутрішня мораль права за Л. Л. Фуллером.  

6. Проект чистого правознавства Г. Кельзена. Правовий порядок. 

7. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон 

(Г. Кельзен). 

8. Відмінність між принципом каузальності й принципом приписування 

наслідку. Проблема свободи волі за Г. Кельзеном. 

9. Основа чинності нормативного порядку: засаднича норма (die 

Grundnorm). 

10. Ренесанс природного права у другій половині XX століття. Сучасні 

дискусії про природне право. 

11. Право і звичай. Право і релігія.  



 
 

13. Антропологічні передумови права. 

14. Право та  ідея  свободи. Правова   свобода.  

15. Правова  свідомість. Ціннісний досвід. 

16. Правова свідомість: пануючі уявлення про справедливість. Засади 

консенсусу. 

17. Головні функції правової безпеки. Чіткість і прозорість права. Про 

неперервність правового порядку. 

18. Філософські проблеми конституційного права. Правова  держава. 

19. Конституційне  право: поділ  влади. Чи можна казати про кризу 

національної держави? 

20. Принципи процесуального права. 

21. Філософські проблеми  кримінального  права. „Абсолютна” та „відносна” 

теорії покарання. 

22. Джерела походження концепції прав людини. 

23. Трансцендентальні інтереси та трансцендентальний обмін (О. Гьофе).  

24. Відкритість ідеї прав людини. Проблеми обґрунтування прав людини. 

 

 

Перелік питань до заліку: 

 

1. Предмет філософії права. Філософія права – теорія права – загальне 

вчення про державу. 

2. Поняття права. Правовий порядок у його суттєвих рисах. Право і закон. 

3. Правова норма і правило (regula, norma). Регулятивні і конститутивні 

правила. 

4. Ідея і мета права. Поняття позитивного права. 

5. Правова норма і правове положення (за Гансом Кельзеном). 

6. Відмінність права і моралі. Моральні і правові зобов’язання. 

Приписування суб’єкту наслідків його дії (imputatio) як умова зобов’язань 

(obligationes) (Аристотель, схоластика, Лютер, Кант, Кельзен). 

7. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон 

(Ганс Кельзен). 

8. Поняття права за Кантом. Загальний критерій розрізнення правого і 

неправого (justum – injustum). 

9. Розмежування сфер морального і легального за Кантом. 

10. Апріорні принципи правового стану („Про загальновідомий вислів: Це 

може бути правильним у теорії, але не годиться для практики” II). 

11. Первинний договір як ідея розуму: кантівське перетлумачення новочасної 



 
 

теорії суспільного контракту. 

25. Поняття права у філософії Гегеля. Формальне або абстрактне право. 

26. Поняття звичаєвості (Sittlichkeit) у філософії права Гегеля. Умови 

реалізації ідеї свободи. 

27. Витоки вчення про природне право: Аристотель, Стоя, римські юристи. 

Природне право (jus naturale), право народів (jus gentium), цивільне право 

(jus civilis). 

28. Становлення юридичної науки на Заході. Григоріанська реформа: 

розподіл світської і церковної юрисдикцій. 

29. Теологічні джерела західної традиції права. Канонічне право. 

30. Магістр Граціан і його Decretum. Юриспруденція і схоластичний метод: 

наука права у європейських університетах  XIII-XIV ст..  

31. Схоластичні витоки ідеї суспільного договору. Вчення про природне 

право у Томи Аквінського. 

32. Новочасні доктрини природного права: Гуго Гроцій, Гоббс, Спіноза, 

Локк, Пуфендорф. 

33. Великі правові культури: англо-американське право, французьке право 

(Code civil). 

12. Основні принципи правового позитивізму. Право як наказ суверена 

(Джон Остін). 

13.  Проект правового позитивізму Герберта Ліонеля Гарта. Первинні і 

вторинні правила. Правило визнання. 

14. Критика позитивізму Гарта з боку Рональда Дворкіна. 

15. Внутрішня мораль права за Лоном Л. Фуллером.  

16. Проект чистого правознавства Ганса Кельзена. Правовий порядок. 

1. Каузальність та приписування наслідку. Природничий і правовий закон 

(Кельзен). 

17. Відмінність між принципом каузальності й принципом приписування 

наслідку. Проблема свободи волі за Кельзеном. 

18. Основа чинності нормативного порядку: засаднича норма (die 

Grundnorm). 

19. Ренесанс природного права у другій половині XX століття. Сучасні 

дискусії про природне право. 

34. Право і звичай. Право і релігія. 

35. Антропологічні передумови права. 

36. Культурно-історичні умови права. Право  та  інтереси. 

37. Право та  ідея  свободи. Правова   свобода.  

38. Правова  свідомість. Ціннісний досвід. 

39. Правова свідомість: пануючі уявлення про справедливість. Засади 



 
 

консенсусу. 

40. Головні функції правової безпеки. Чіткість і прозорість права. Про 

неперервність правового порядку. 

41. Філософські проблеми конституційного права. Правова  держава. 

42. Конституційне  право: поділ  влади. Чи можна казати про кризу 

національної держави? 

43. Принципи процесуального права. 

44. Філософські проблеми  кримінального  права. „Абсолютна” та „відносна” 

теорії покарання. 

45. Джерела походження концепції прав людини. 

46. Права людини та основні права. 

47. Трансцендентальні інтереси та трансцендентальний обмін (О. Гьофе).  

48. Відкритість ідеї прав людини. Проблеми обґрунтування прав людини.  
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