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Передмова

ПЕРЕДМОВА

У контексті традиційної класифікації наук важко уявити, щоб 
дисципліна, яка вже самою назвою підпадає під рубрику філософ-
ських наук, раптом усупереч формальній логіці опинилась серед 
правознавчих.

Однак автори посібника вважають, що філософія права яка 
власне юридична дисципліна має великий і значною мірою поки 
ще не реалізований теоретично-методологічний потенціал.

Використання в новому обсязі досягнень загально-філософської 
думки, сучасних підходів до проблем філософського характеру 
може істотно збагатити наші уявлення про право, як філософський 
інститут.

Актуальність нового наукового напряму і навчальної дисци-
пліни обумовлено насамперед тим, що без всебічного аналізу 
філософсько-правових проблем неможливо розкрити перспективи 
розвитку правової системи, їх роль у вдосконаленні суспільних 
відносин, на базі забезпечення верховенства закону у всіх сферах 
життя, зміцнити механізм підтримання правопорядку на основі 
розвитку народовладдя.

Крім вищезазначеного авторський колектив вважає, що 
подальше дослідження філософських аспектів права сприяє фор-
муванню і реалізації концепції сучасної правової держави.
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