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Анотація

Підручник, що пропонується, подано у формі компактних схем, визначень та
словника термінів, які розкривають зміст курсу філософії та соціології права.
Викладений у вигляді схем теоретичний матеріал сприяє цілісному,
системному його сприйняттю.  

Адресований студентам, слухачам магістратур, аспірантам, науковцям, а
також усім, тим хто цікавиться питаннями філософії та соціології права.
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ПЕРЕДМОВА

Підготовка фахівців-юристів полягає у вивчені студентами 
юридичних факультетів вищих навчальних закладів певної 
системи правових дисциплін, передбачених освітньо-профе-
сійною програмою і навчальним планом, що пов’язано з послі-
довним набуттям ними професійних знань, навичок і вмінь 
творчо та ефективно застосовувати ці знання у практичній 
діяльності.

Серед навчальних дисциплін, які передбачені освітньо-профе-
сійними програмами магістра, чинне місце відведено порівняно 
новій навчальній дисципліні «Філософія та соціологія права». 
Запропонований авторським колективом підручник призначе-
ний для студентів юридичних факультетів.

Ґрунтовне вивчення курсу «Філософія та соціологія права» 
допоможе зорієнтувати студентів на цінності світової і вітчиз-
няної культури, на сучасний стан розвитку юридичної науки 
в Україні.

Автори вважають, що філософія та соціологія права як власне 
юридичні дисципліни мають великий і значною мірою поки ще 
не реалізований теоретично-методологічний потенціал.

Також на думку авторів використання в новому обсязі досяг-
нень загально-філософської думки, сучасних підходів до проблем 
філософського характеру може істотно збагатити наші уявлення 
про право, як філософський інститут.

Такий підхід авторського колективу до подальшого дослі-
дження філософських аспектів права сприяє формуванню і реа-
лізації концепції сучасної правової держави.

Підготовлений підручник «Філософія та соціологія права», 
це навчально-методичний комплекс у якому поєднуються 
теоретичні аспекти філософії та соціології права, самостійні 
завдання до них, опорні схеми, тестовий контроль та викори-
стана література.
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА»

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Філософія 

та соціологія права» є засвоєння філософського та соціологічного 
підходу до права, включаючи:

– індивідуальна – пізнання студентами сутності філософ-
ського та соціологічного підходу до права;

– навчальна – навчити студентів використовувати філо-
софський та соціологічний підхід до права в практичній діяль-
ності;

– розвиваюча – ознайомити студентів в науковому пізнанні 
права;

– виховна – ознайомити студентів з правовим аспектом 
філософії та соціології права.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисци-
пліни «Філософія та соціологія права»:

– надання знань щодо використання філософії та соціології 
права в професійній діяльності;

– засвоєння системи структури філософії та соціології права;
– формування навичок по вирішенню основних проблем 

філософії та соціології права.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми сту-

денти повинні:
Знати:
– на понятійному рівні:
філософію та соціологію права, її структуру;
– на фундаментальному рівні:
методологію філософії та соціології права;
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