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висловлюють волю народу, але на ділі підміняють його. Не усі шари суспі-

льства представлені у парламенті, для того щоб цього уникнути, він про-

понує, щоби влада здійснювалась у співпраці з представниками усіх соціа-

льних груп, які існують у країні, представники будуть обмежувати один 

одного самим своїм існуванням і співпрацею. Традиційна держава  перес-

тане існувати, на зміну їй прийде корпоративна держава, яка буде більш 

гуманною, біль захищаючою індивіда. Вона буде будуватися на основі си-

ндикатів та соціальній нормі, що позволить гармонізувати суспільні відно-

сини, вивести суспільство на якісний інший стан, відмінний від поперед-

нього, буржуазного. 

Ідеї корпоративної держави не одержали широкого розповсюдження, 

це було пов’язано з тим, що вони були скомпрометовані тоталітарними 

режимами. Італійські фашисти вважали окремі положення цієї доктрини 

складовими частинами своєї теорії та у деформованому вигляді пробували 

їх застосовувати на практиці. 

Інтерес до доктрини Дюгі сьогодні не є досить великим, але окремі її 

положення знайшли своє відображення в політико-правовій практиці. Во-

ни сприяли поступовому пом’якшенню соціальних протиріч, урахуванню 

інтересів народу, становленню соціальної держави.  
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Філософсько-правова проблематика привертала до себе увагу мисли-

телів ще давнього світу. Геракліт, Демокріт, Фукідід і Гіппій, Епікур та ба-

гато інших неодноразово звертались до проблем свободи, права та закону. 

Щоправда, тривалий час питання права, право розуміння розглядалися 

фрагментарно як окремі аспекти більш загальних тем. І лише згодом вони 

стали самостійними об’єктами дослідження, здебільшого як вчення про 

природне право.  

Філософія права – розділ філософії, що займається вивченням змісту 

права, його сутності й поняття, форм існування й цінності, ролі у житті 

людини, держави, суспільства. 

Німецький філософ Г. В. Ф. Гегель не сумнівався не тільки в тому, 

що філософія права – це наука, а й в тому, що наука про право – це філо-

софія. Він створив грандіозну філософську систему і написав спеціальну 

працю «Філософія права». Праця складалася із трьох частин. Це – «Абст-

рактне право», «Етика», і «Моральність». На противагу йому російський 

юрист Н. М. Коркунов виступав проти юридичної правової науковості, 

проте допускав використання словосполучення «філософія права» для поз-

начення тих вищих рівнів теорії права, на яких глобальні узагальнення ще 
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зберігають осмислений зв’язок з правовим матеріалом.  

З другої половини XIX століття позначилася тенденція зосередження 

під назвою «філософія права» різноманітних фрагментів філософських мі-

ркувань і підходів, з тих чи інших мотивів імпортованих, а потім «легалі-

зованих» в правознавстві. Так, німецький юрист Густав Гуго стверджував, 

що не наука про право є частиною філософії, а філософія права є частиною 

юридичних теоретизацій. 

Самостійною філософською дисципліною філософія права стала за-

вдяки зусиллям Гегеля, який у 1820 році видав знамениту «Філософію пра-

ва», що дотепер не втратила своєї значущості. Наука про право, за Гегелем, 

є частиною філософії. Тому вона мусить розвинути із поняття ідею, що ре-

презентує розум предмета, або спостерігати власний іманентний розвиток 

самого предмета. Звідси випливає й визначення предмета філософії права: 

«Філософська наука про право має своїм предметом ідею права – поняття 

права і його реалізацію». Гегель ставить перед філософією права завдання 

осягнути думки, що покладені в основу права, «осягнути те, що є, оскільки 

те, що є, є розум». Тобто його тлумачення предмета філософії права зумов-

лено його ж ідеями про тотожність мислення і буття, розумного і дійсного. 

Основоположним принципом поглядів іншого німецького філософа, 

Еммануїла Канта, є твердження про те, що кожна особа володіє доскона-

лою гідністю, абсолютною цінністю; особа не є знаряддям здійснення яких 

би то не було планів, нехай навіть благородних. Людина – суб’єкт мораль-

ної свідомості, в корені відмінний від навколишньої природи, в своїй пове-

дінці він повинен керуватися веліннями морального закону. «Роби так, 

щоб максимум твоєї поведінки могло бути разом з принципом загального 

законодавства», – радив мислитель. Кант вважається одним із творців кон-

цепції правової держави, оскільки розглядав державу як «безліч людей, пі-

длеглих правовим законам». 

Філософське розуміння права справило відчутний вплив як на окремі 

філософсько-правові підходи і концепції, так і на юридичну науку загалом. 

З іншого боку, юриспруденція, юридичні теоретичні положення про право, 

проблеми його становлення, удосконалення і розвитку визначають вектори 

філософських досліджень правової тематики. Подібним взаємовпливом і 

взаємодією філософії та юриспруденції відзначаються майже всі сучасні 

підходи до права незалежно від системи, до якої вони належать, юридичної 

науки чи філософії. Оскільки філософсько-правові концепції XX століття 

розвиваються зусиллями філософів і юристів, це зумовлює певну розбіж-

ність між ними щодо розуміння предмета, цілей і завдань філософії права. 

Так, серед загальних проблем теорії права німецького правознавця 

А. Кауфмана перебувають такі питання, як людина у праві, право як міра 

влади, співвідношення природного права і правового позитивізму, права і 

моралі, подолання правового релятивізму, онтологічна структура права 

тощо. Французький професор права Г. Шварц-Ліберман фон Валендорф 
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вбачає сенс філософії права в аксіологічному підході до позитивного пра-

ва, оскільки філософія, на його думку, за своєю суттю є встановленням іє-

рархії цінностей щодо навколишнього світу. 

У філософсько-правовій концепції німецького мислителя К. Роде фі-

лософія права, за своєю суттю, постає як історія філософії права, в якій він 

виокремлює три основні етапи: філософію права античності, християнську 

філософію права і філософію права нового часу – від Макіавеллі до сучас-

них авторів. 

У контексті екзистенційного підходу до права (В. Майхофер, Е. Фех-

нер, К. Коссіо) основне завдання філософії права полягає в розумінні й 

тлумаченні права як екзистенційного явища, в його розрізненні й співвід-

ношенні з офіційним законом (позитивним правом). У цьому аспекті екзи-

стенційне право постає як справжнє (автентичне) право (як вияв «справж-

нього існування», екзистенції), а закон (позитивне право) – як щось не-

справжнє, відчужене від людини, а отже, як таке, що суперечить його екзи-

стенційній сутності, як знеособлена об’єктивована форма вияву «недійсно-

го існування». 

У неопозитивістській концепції (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрас-

сер) філософія права охоплює аналіз структурних проблем права, загальні 

юридичні поняття й основні теоретичні проблеми правової науки, теорію 

справедливості та юридичне вчення про методи. 

З точки зору представників неотомізму (Ж. Маритен, Ж. Дабен, 

Й. Месснер) філософія права має вивчати природне право, яке притаманне 

людині з часів її творення Богом, тобто яке походить від вічного закону, 

що є джерелом усіх інших законів і загальним законом існування світу. 

Природне право розглядається ними як ідеальний порядок людських дій, а 

тому йому мусить відповідати позитивне право і його застосування на 

практиці. 

Буржуазне суспільство потребувало всебічно розвиненої юриспруде-

нції, і філософію права розробляли переважно як правову теорію, ототож-

нюючи її предмет із предметом теорії права. Однак, наприкінці XIX сто-

ліття фахівці з філософії права перейшли від вивчення чинного права та 

реального правопорядку до ідеальних, духовних засад права. Саму «ідею 

права» тлумачили із позиції теорій Канта чи Гегеля. 

Марксизм у дослідженні філософсько-правових проблем виходив із 

принципів діалектичного та історичного матеріалізму, абсолютизував кла-

совий аспект і абстрагувався від загальнолюдського, національного та осо-

бистісного. Він розглядав право як піднесену на рівень закону волю панів-

ного класу і відповідно обмежував предмет філософії права інструмента-

льною сутністю права та умовами його оптимального використання для 

досягнення проголошеної марксизмом мети – побудови комунізму. 

При сучасному розвитку людського знання філософія не в змозі дос-

лідити закономірності кожної спеціальної науки, в тому числі спеціальних 
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юридичних дисциплін. Тому функції філософії права покладаються на тео-

рію права, яка концентрує увагу на дослідженні основних загальних зако-

номірностей даної сфери суспільного життя. 

Проблема розрізнення і співвідношення права і закону має визнача-

льне значення для будь-якого теоретично послідовного розуміння права. В 

антологічному аспекті розрізнення права і закону (у різних його варіантах), 

дає змогу розкрити об’єктивні сутнісні особливості права, наявність яких у 

законі дає змогу охарактеризувати його як правове явище, що відповідає 

сутності права, як зовнішній вияв і реалізація правової сутності. У теоре-

тико-пізнавальному аспекті ця концепція постає необхідною гносеологіч-

ною моделлю теоретичного осягнення знань та істини про закон у формі 

певного поняття права. В аксіологічному аспекті вона розкриває 

об’єктивну природу і специфіку цінностей права, що як особлива форма 

належного, мета і ціннісне начало визначає ціннісно-правове значення 

конкретного закону і держави. 

Отже, концепція розрізнення права і закону забезпечує процес пере-

ходу від простого, буденного розуміння права як суб’єктивної прояву вла-

ди у формі закону до істинного знання про право, його об’єктивні особли-

вості, природу й сутність та адекватні й неадекватні форми його вияву, і на 

цій підставі окреслює предметну сферу філософії права. 


