
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

 Філософія права є однією з світоглядних форм пізнання права, вона 

займається дослідженням смислу права, його сутності і поняття, його основ і 

місця в житті людини і суспільства. Сучасний етап в розвитку суспільства 

характеризується поширенням гуманістичних тенденцій, що зумовлює 

зростання ролі філософії права в системі гуманітарних наук і вітчизняної вищої 

освіти. Зростає також значення цієї дисципліни у всьому процесі формування та 

ствердження в суспільстві цінності права, свободи, рівності та справедливості. 

 

Метою дисципліни «Філософія права» є оволодіння вищою духовною 

формою пізнання права, поглибленим філософсько-правовим знанням про зміст 

права, тобто про те, через які універсальні чинники і заради яких універсальних 

цілей людина створює право. 

Предмет філософії права: право як цілісна система.  

Об’єкт філософії права: право в усіх його проявах. 

 

Основні завдання курсу:  
- знання сутності філософії права, змісту і суті світової і вітчизняної 

філософсько-правової традиції, а також сучасних тенденцій в розробці 

філософсько-правової парадигми; 

- вміння аналізувати різні філософсько-правові підходи, методології у 

вирішенні проблеми буття права, його гуманістичних основ та цінності; 

-  вміння постановки філософсько-правових проблем і акумулювання їх у 

дослідницькій роботі, виступах на заняттях, конференціях та в практичній 

діяльності; 

- набуття навичок самостійного опрацювання та наукового аналізу 

філософсько-правової літератури; аналізу та обґрунтування філософсько-

правових та соціально-політичних особливостей сучасного суспільства; 

- вміння використовувати отримані знання в якості методологічної основи 

для процесу проведення власної науково-дослідної роботи; 

 

Результатом вивчення студентами курсу філософія права повинно стати 

набуття відповідних знань в зазначеній філософсько-правовій галузі, розуміння 

цілей, завдань і принципів філософсько-правового знання з метою формування 

досвідчених спеціалістів-юристів.  

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати:  

-  сутність і специфіку філософії права як форми суспільної свідомості; 

-  предмет і завдання філософії права; 

-  основні наукові проблеми філософії права; 

-  основні етапи, напрями та концепції філософсько-правової думки; 

- класичну, некласичну, постнекласичну методології пізнання правової 

реальності та методології юридичної практики; 

- історичні умови виникнення та теоретичні джерела вітчизняної 

філософії права; 



-  правову онтологію, антропологію та аксіологію; 

-  світоглядні та методологічні засади соціального і духовного буття 

люди. 

 

Вміти: 

- давати характеристику основним концепціям філософії права; 

- розрізняти класичну, некласичну та постнекласичну філософію права; 

- розуміти нормативну «піраміду»; 

- визначати основні функції права; 

- виділяти єдність і відмінності між природним та позитивним правом; 

- визначати базові філософсько-правові підходи, на основі яких 

здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права; 

-  проводити методологічний аналіз різноманітних концепцій суспільного 

розвитку. 

 


