
 

278 Проблеми філософії права. – 2008-2009. – Том VІ-VІІ. 

РУБРИКАЦІЯ ЧАСОПИСУ 
  «ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» 

 
Редакція пропонує наступну рубрикацію та приблизну тематику проблем філософії права й 

питань організаційного характеру, що планується для подальшого обговорення на сторінках 
нашого теоретичного часопису: 
 
1. Проблема специфіки сучасного розуміння 

предмета філософії права. 
2. Онтологія права. 
3. Гносеологія права. 
4. Методологія сучасного правопізнання. 
5. Логіка права. Юридична логіка. 
6. Аксіологія права. 
7. Філософська антропологія права. 
8. Філософсько-соціологічні проблеми права. 
9. Філософія держави та загальнофілософські 

проблеми сучасного державотворення. 
10.  Філософські засади сучасного конституціо-

налізму. 
11.  Філософія політики. 
12.  Філософські проблеми публічного права. 
13.  Філософські проблеми приватного права. 
14.  Філософські проблеми галузевих юридичних 

наук. 
15.  Філософія права власності. 
16.  Філософія римського права. 
17.  Філософія злочину.  
18.  Філософія покарання. Загальнофілософські 

засади юридичної теорії відповідальності. 
19. Філософія прав людини. 
20. Філософія правосуддя 
21.  Філософія правового волевиявлення. 
22.  Теоретичні засади сучасних філософсько-

правових концепцій. 
23.  Філософські-теоретичні засади позитивістсь-

кого підходу в праві. 
24.  Проблема співвідношення філософії права 

і загальної теорії держави і права. 
25.  Філософсько-теоретичні засади природно-

правових концепцій. 
26.  Філософсько-теоретичні засади соціологіч-

ного напряму в праві. 
27.  Філософські засади психологічного напря-

мку в праві. 
28.  Феноменологічна філософія права. 
29.  Екзистенціальна філософія права. 
30.  Проблеми юридичної герменевтики. 
31.  Історія філософії права. Специфіка концеп-

цій видатних представників класичної та су-
часної філософсько-правової думки.  

32.  Публікація перекладів творів видатних філо-
софів права з коментарями. 

33.  Філософські засади історичного формування 
та перспективи розвитку вітчизняної та сві-
тової філософсько-правової думки. 

34.  Пропозиції про заочні дискусії та «Круглі 
столи» з певних проблем філософії права. 

35.  Рецензії та обговорення нових монографій 
з філософсько-правової проблематики. 

36.  Публікація національних бібліографій з фі-
лософії права окремих країн.  

37.  Рецензії та обговорення наявних та нових 
підручників з філософії права. 

38.  Публікація й обговорення державних та ав-
торських програм з курсів і спецкурсів філо-
софсько-правового плану. 

39. Інформація про спеціалізовані вчені ради із 
захисту кандидатських і докторських дисерта-
цій зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. 

40.  Оголошення про відкриття аспірантур та док-
торантур зі спеціальності 12.00.12 – філософія 
права. 

41.  Оголошення про офіційне затвердження ди-
сертаційних тем з філософсько-правової про-
блематики. 

42.  Оголошення про захист дисертацій з філо-
софсько-правової проблематики. 

43.  Інформація про захищені дисертації з філо-
софії права. 

44.  Інформація про заплановані наукові конфе-
ренції з філософсько-правової проблематики 
та публікація за її матеріалами найбільш ці-
кавих доповідей. 

45.  Інформація про відомі часописи з філософії 
права інших країн світу та співробітництво з 
їх авторами. 

46.  Інформація про діяльність Міжнародної асо-
ціації філософії права та соціальної філософії 
(IVR) та пропозиції стосовно вдосконалення 
форм діяльності Всеукраїнської асоціації фі-
лософії права та соціальної філософії як на-
ціональної секції IVR. 
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«PHILOSOPHY OF LAW ISSUES» TOPIC HEADINGS 
 
The Editorial Board provides the following list of headings for the purposes of indication of phi-

losophy of law topics and issues as well as organization of further discussion on the pages of our scien-
tific theoretical journal. 

 
1. Issues in Contemporary Understanding of Phi-

losophy of Law’s Subject-matter 
2. Ontology of Law 
3. Gnoseology (Epistemology) of Law 
4. Methodology of Contemporary Law Cognition 
5. Logic of Law. Legal Logic 
6. Axiology of Law 
7. Philosophical Anthropology of Law 
8. Philosophical and Sociological Problems in Law 
9. Philosophy of State and General Philosophical Is-

sues in the Modern State Formation 
10.  Philosophical Foundations in Contemporary Con-

stitutionalism  
11.  Philosophy of Politics 
12.  Philosophical Issues in Public Law 
13.  Philosophical Issues in Private Law 
14.  Philosophical Issues in Academic Branches of Le-

gal Studies  
15.  Philosophy of Property Law 
16.  Philosophy of Roman Law 
17.  Philosophy of Crime 
18.  Philosophy of Punishment. General Philosophical 

Foundations of Legal Theory of Responsibility 
19.  Philosophy of Human Rights 
20.  Philosophy of Justice and Adjucation)  
21.  Philosophy of Legal Will 
22.  Theoretical Foundations of Contemporary Philoso-

phical and Legal Concepts 
23.  Philosophical Theoretical Foundations of Positivis-

tic Approach to Law 
24.  Issues in Correlation of Philosophy of Law and 

General Theory of State and Law 
25.  Philosophical and Theoretical Foundations of Natu-

ral Law Concepts 
26.  Philosophical and Theoretical Foundations of So-

ciological Approach in Law 
27.  Philosophical Foundations to Psychological Ap-

proach in Law 
28.  Phenomenological Philosophy of Law 
29.  Existential Philosophy of Law 
30.  Issues in Juridical Hermeneutics 
31.  History of Philosophy of Law. Specific Features of 

Prominent Representatives of the Classical and 
Contemporary Philosophical and Legal Thought 

32.  Publication of Translations of Works of Prominent 
Philosophers of Law with Comments 

33.  Philosophical Foundations of Historical Formation 
and Prospects of Development of Ukrainian and 
World Philosophical and Legal Thought 

34.  Suggestions Pertaining to Discussions by Cor-
respondence and Holding «Round Table» Dis-
cussions on Certain Philosophy of Law Issues  

35.  Book Reviews and Discussions Concerning New 
Monographs on Philosophical and Legal Issues 

36.  Publications of National Philosophy of Law Bibli-
ographies of Certain Countries 

37.  Book Reviews and Discussion Regarding Avail-
able and New Textbooks in Philosophy of Law 

38.  Publication of and Discussion concerning State-
Approved and Individual Authors’ Course and Spe-
cial Academic Courses Syllabi in Philosophy of 
Law 

39.  Information about Specialized Scientific Councils 
for Defending of «Candidate» (Ph.D./ D.Phil) and 
«Doctoral» (LL.D.) Theses in the Specialty 
12.00.12 – Philosophy of Law 

40.  Announcements of Post-graduate Courses (Leading 
Towards the «Candidate» and «Doctoral» Degrees) 
in the Specialty 12.00.12 – Philosophy of Law 

41.  Announcements of the Approval of Dissertational 
Philosophy of Law Topics 

42.  Announcements of the Public Defence of Phi-
losophy of Law Dissertations 

43.  Information about Defended Philosophy of Law 
Dissertations 

44.  Information about Forthcoming Planned Scientific 
Conferences on Philosophical and Legal Issues and 
Publication of Most Valuable Reports 

45.  Information about Foreign Philosophy of Law 
Journals and Cooperation with their Authors 

46.  Information about Activities of the International 
Association of Philosophy of Law and Social Phi-
losophy (IVR) and Suggestions Concerning the Im-
provement of the forms of Activities of the Ukrain-
ian Association of Philosophy of Law and Social 
Philosophy as a National Section of IVR 
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РУБРИКАЦИЯ  ЖУРНАЛА  
«ПРОБЛЕМЫ  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА» 

 
Редакция предлагает следующую рубрикацию и приблизительную тематику проблем фило-

софии права, а также вопросов научно-организационного характера, запланированных для 
дальнейшего обсуждения на страницах нашего журнала:  

 
1. Проблема специфики современного толкования 

предмета философии права. 
2. Проблема соотношения философии права и тео-

рии государства и права. 
3. Онтология права. 
4. Гносеология права. 
5. Методология современного правопознания. 
6. Логика права. Юридическая логика. 
7. Аксиология права. 
8. Философская антропология права. 
9. Философско-социологические проблемы права. 
10.  Философские проблемы современного госуда-

ствоведения. 
11.  Философские основания современного кон-

ституционализма. 
12.  Философия политики. 
13.  Философские проблемы публичного права. 
14.  Философские проблемы частного права. 
15.  Философия римского права. 
16.  Философские проблемы отраслевых юридиче-

ских наук. 
17.  Философия права собственности. 
18.  Философия преступления. 
19.  Философия наказания. Общефилософские осно-

вания и проблемы теории юридической от-
ветственности. 

20.  Философия прав человека. 
21.  Философия правосудия 
22.  Философия правового волеизъявления. 
23.  Теоретические основания современных фило-

софско-правовых концепций. 
24.  Философско-теоретические основания позити-

вистского подхода в праве. 
25.  Философско-теоретические основания ес-тест-

венно-правовых концепций. 
26.  Философско-теоретические основания социо-

логического направления в праве. 
27.  Философские основания психологического на-

правления в праве. 
28.  Феноменологическая философия права. 
29.  Екзистенциальная философия права. 
30.  Проблемы юридической герменевтики. 
31.  История философии права. Специфика кон-

цепций выдающихся представителей класси-
ческой и отечественной философско-правовой 
мысли. 

32. Публикация переводов с комментариями про-
изведений известных философов права. 

33. Философские предпосылки исторического фор-
мирования и перспектив развития отечественной 
и мировой философско-правовой мысли. 

34. Предложения о заочных дискуссиях и «Круглых 
столах» по проблемам философии права. 

35. Рецензии и обсуждения новых монографий с 
философско-правовой проблематики. 

36. Публикации национальных библиографий с фи-
лософии права отдельных стран.  

37. Рецензии и обсуждения изданных и новых учеб-
ников с философии права. 

38.  Публикация и обсуждение государственных и 
авторских программ курсов и спецкурсов фило-
софско-правового плана. 

39.  Информация о специализированных ученых 
советах по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по специальности 12.00.12. − фило-
софия права. 

40.  Объявления  об открытии аспирантур и док-
торантур по специальности 12.00.12. − фило-
софия права. 

41.  Объявления об официальном утверждении дис-
сертационных тем с философско-правовой про-
блематики. 

42.  Объявления о предстоящей защите диссертаций 
с философско-правовой проблематики. 

43.  Информация о защищенных диссертациях по 
философии права. 

44.  Информация о запланированных научных кон-
ференциях с философско-правовой пробле-
матики и публикация по её материалам наиболее 
интересных докладов и выступлений.   

45.  Информация об известных журналах по фило-
софии права других стран и сотрудничество с их 
авторами.  

46.  Информация о деятельности Международной 
ассоциации философии права и социальной фи-
лософии (IVR) и предложения об усовершенст-
вовании работы национальных секций (в том 
числе Всеукраинской ассоциации философии 
права и социальной философии) в рамках IVR. 


