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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Філософія права»
складена відповідно до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 081 Право (поліцейські).
Навчальна дисципліна «Філософія права» є базовою світоглядною
дисципліною при підготовці фахівців – правознавців та правоохоронців.
Філософсько-правове знання є граничним знанням про право, воно найбільш
загальне і універсальне, прагне розкрити внутрішній зміст права і пов’язаних
із ним соціальних інститутів – передусім держави. Воно є фундаментом,
каркасом всього знання і уявлення правника про право; філософія права
навчає юриста, що є право, як воно існує і функціонує, що таке взагалі світ
права, хто є людина в праві, як воно пізнається, як встановлюється у ньому
істина, які при цьому здійснюються інтелектуальні процедури, у чому
цінність права і що таке цінності у праві, чим обумовлена правова поведінка
людини – й іншими найбільш загальними, важливими питаннями, більше
того, вона знайомить з різноманітними поглядами і відповідями на них. Про
ступінь універсальності й загальності філософсько-правового знання
свідчить хоча б те, що найбільш фундаментальна з правничих дисциплін –
загальна теорія держави і права (чи, як поширено у сучасному правознавстві
– права і держави) викладає свій матеріал, маючи на увазі, що на основні
філософсько-правові питання вже дана та чи інша відповідь.
Цільова спрямованість дисципліни «Філософія права» передбачає
дослідження 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.
Навчальна дисципліна «Філософія права» - це юридична дисципліна,
яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Міністерства
освіти і науки України. Курс «Філософія права» є складовою вищої
юридичної освіти і науки.
Предмет вивчення навчальної дисципліни «Філософія права» є
світоглядна (ідеальна) форма пізнання права, розуміння і затвердження його
сенсу, цінності і значення в житті окремої особи і суспільства в цілому,
співвідношення філософсько-правового осмислення права з іншими
підходами до його осягнення.
Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Філософія права» вивчається:
на денній формі навчання пов’язана, передусім з теорією держави і права, а
також з історією держави і права України, історією держави і права
зарубіжних країн, історією політичних та правових учень, юридичною
компаративістикою, галузевими юридичними дисциплінами. Вивчення
філософія права – важливий напрям юридичної освіти. Ця дисципліна
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розвиває правову культуру юриста і дає глибокі знання прикладного
характеру, які знадобляться кожному громадянину України як у професійній
діяльності, так і поза нею.
В межах філософії права майбутні фахівці отримують філософськоправові знання про сутність права і закону та механізм виникнення правового
закону, а також сутність держави та механізм її перетворення в правову
державу.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1: Філософія права:предмет та завдання.
Тема № 2: Філософсько-правові вчення Стародавнього Сходу.
Тема № 3: Філософсько-правова думка Античності.
Тема № 4: Особливості філософсько-правової думки в епоху
Середньовіччя.
Тема № 5: Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV–XVIII
століттях.
Тема № 6: Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця
XVIII-XIX століття.
Тема № 7: Філософія права Новітнього періоду.
Тема №8:
Вітчизняна філософська-правова думка: традиції,
світоглядно-методологічні витоки, ідеї.
Тема № 9. Онтологія права.
Тема № 10. Гносеологічні аспекти права.
Тема № 11. Антропологія права. Філософія ґендеру.
Тема № 12. Аксіологія права. Філософія злочину і покарання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія права» є
підготовка професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову
культуру, які в наступній діяльності зможуть володіти необхідними знаннями
і практичними навичками для вирішення конкретних питань з
юриспруденції; отримання майбутніми фахівцями філософсько-правових
знань, формування у них філософсько-правового способу мислення,
адекватного сучасній демократичній системі, набуття навичок аналізу
реальних правових процесів і вміння приймати обґрунтовані рішення з
приводу правових проблем, пов’язаних з їх подальшою практичною
діяльністю.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія права» є
формування у здобувачів вищої освіти, як майбутніх юристів, знань, вмінь та
навичок, які відповідають вимогам освітньо-наукової програми підготовки
бакалаврів за спеціальністю 081 «Право».
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
1) об’єкт, предмет і методи філософії права,
2) понятійно-категоріальний апарат філософії права;
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3) основні світові та українські філософсько-правові школи, напрями,
головні типи та концепції праворозуміння;
4) сутність та смисл права як міри свободи особи в її взаємовідносинах
із державою, владою, законом;
5) особливості взаємодії права та філософії права як форм суспільної
свідомості;
6) світоглядні та методологічні аспекти становлення європейського
права;
вміти:
1) визначати ціннісно-нормативні принципи аналізу різних типів
праворозуміння;
2) формувати особисту політичну і громадянську позиції, розвивати
власну правову та політичну культуру;
3) об’єднувати методологічні можливості філософського та правового
підходів щодо актуальних проблем розвитку правової реальності;
4) аналізувати основні філософсько-правові та юридичні категоріальні
концепти не тільки в історичному контексті, але й в аспекті розбудови
України як держави, враховуючи реформу правової системи;
5) спираючись на глибоке усвідомлення змісту універсального
загальноєвропейського та українського конституційного принципу
верховенства права, застосовувати його у сув’язі (узгодженості) з
принципами верховенства Конституції та закону.
1.4. Форма підсумкового контролю екзамен.
а вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
компетентність
Здатність до абстрактного мислення,
ЗК-1
аналізу та синтезу.
Загальні
Цінування та повага різноманітності і
компетентності (ЗК)
ЗК-14
мультикультурності.
Здатність застосування знання з основ
Спеціальні
теорії та філософії права, знання і
СК-1
компетентності (СК)
розуміння структури правничої професії
та її ролі у суспільстві.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Філософія права: предмет та завдання.
Поняття філософії права. Філософія права як світогляд, наука та
навчальна дисципліна. Історичний характер становлення і формування
філософії права як міждисциплінарної галузі наукового знання. Структура
філософії права. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції.
Поняття методу і методології права. Рівні методології пізнання права.
Епістемологічні,
антропологічні,
онтологічні,
феноменологічні,
екзистенційні, герменевтичні можливості методу щодо правопізнання.
Практичне значення філософії права у підготовці майбутніх
поліцейських.
Тема № 2. Філософсько-правові вчення Стародавнього Сходу.
Філософсько-правові ідеї Стародавнього Сходу. Формування перших
уявлень про право на Стародавньому Сході. Міфологічні, релігійні, етичнофілософські тексти. Витоки державно-правових вчень у Стародавньому
Єгипті та Межиріччі.
Розуміння права у філософських ученнях Стародавнього Китаю.
Даосизм як «правильний життєвий шлях людини чи народу». Уявлення про
всесвітній лад і порядок Конфуція. Правові погляди китайських легістів.
Політико-правові вчення у Стародавній Індії. Закони Ману. Брахманізм
як вчення домінації родової знаті. Зародження ідеї теократичної держави.
Чернецька ідеологія буддизму та її еволюція.
Тема № 3. Філософсько-правова думка Античності.
Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху
Античності. Перехід від міфологічного до раціоналістичного сприйняття
права у Стародавній Греції. Особливості досократівського періоду в
філософії права. Філософсько-правові погляди Сократа, Платона,
Аристотеля. Розуміння права у філософії Епікура та Полібія.
Філософсько-правові та політичні вчення Стародавнього Риму:
загальна характеристика, основні етапи їх розвитку. Природно-правове
вчення Цицерона. Погляди на право римських філософів – стоїків. Римські
юристи про право
Тема № 4. Особливості філософсько-правової думки в епоху
Середньовіччя.
Джерела, ознаки і напрями розвитку середньовічної філософії права.
Теократичні доктрини Тома Аквінський (Аквінат). Філософсько-правові
вчення Аврелія Августина. Політико-правова теорія середньовічної
схоластики. Чотири види законів.
Формування та розвиток мусульманської правової думки.
Тема № 5. Філософсько-правові вчення у Західній Європі у ХVXVIII століттях.

7

Загальна характеристика мислення в епоху Відродження та Реформації.
Державно-правові погляди про сутність законів і форми держави
М. Падуанського. Філософсько-правові вчення Н. Макіавеллі. Вчення
Ж. Бодена про державу. Теорія державного суверенітету. Формування
утопічної течії у філософії права: Т. Мор, Т. Кампанелла.
Ідея права у філософських працях мислителів епохи початку Нового
часу. Філософсько-правова проблематика у вченнях Г. Гроція, Б. Спінози,
Т. Гоббса. Дж. Локк як основоположник лібералізму та Просвітництва у
філософсько- правових доктринах. Ідеї 6 природних прав людини і розумної
природної сутності права. Філософсько-правові погляди французьких
просвітників (Ш. Монтеск’є, К. Гельвецій, Ж. Руссо).
Тема № 6. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця
ХVІІІ – XIХ століття.
Філософія права німецької класичної філософії.
Філософсько-правові погляди Й. Фіхте. Особиста свобода індивіда як
база права. Свобода особи, правові відносини, право і держава.
Філософсько-правове вчення Г. Гегеля,його система філософії права.
Гегель про право і мораль, співвідношення права і закону. Громадянське
суспільство і правова держава.
Розробка проблем права, державності і закону в філософії І. Канта.
Сутність права, його співвідношення з законом. Право і мораль.
Обґрунтування і розробка І. Кантом ліберальної теорії правової держави.
Принцип розподілу влад в державі – реалізація ідеї категоричного імперативу
І. Канта в сфері державності. Обґрунтування І. Кантом ідеї народного
суверенітету. Абсолютна теорія покарання І. Канта. Держава як вираз
концентрованої колективної волі. Загальна воля як основа законодавства.
Перехід від ідеалізму до об’єктивізму у поглядах представників історичної
школи права (Г. Гуго, Ф. Савіньї, Г. Пухта).
Філософсько-правові вчення К. Маркса і Ф. Енгельса.
Тема № 7. Філософія права Новітнього періоду.
Загальна характеристика сучасної філософії права. Інтегративне
праворозуміння як найбільш перспективний і евристично потужний напрям
сучасної філософії права у світі.
Правові теорії соціологічного і позитивістського спрямування.
Державно- правові концепції фашизму та націонал-соціалізму. «Чисте»
вчення про право Г. Кельзена.
Філософсько-правові концепції «відродженого» природного права.
Р. Штаммлер і Л. Фуллер. Державно-правові теорії елітаризму і технократії.
Концепції політичного плюралізму. Ліберальна концепція держави.
Психологічна теорія права Л. Петражицького.
Неопозитивістська концепція права Г. Харта. Філософсько-правове
вчення аналітичної юриспруденції.
Некласична філософія права. Правовий
екзистенціалізм,
правова
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герменевтика і правова феноменологія. М. Гайдеггер, Г. Гадамер і
Е. Гуссерль. Сучасні інтегративні філософсько-правові концепції О. Гьоффе
та Р. Алексі.
Тема № 8. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції,
світоглядно-методологічні витоки, ідеї.
Зародження української теологічної філософсько-правової думки у
Середньовіччі. Іларіон, Антоній та Феодосій Печерські. Юрій Дрогобич про
право. Філософсько-правові погляди С.Оріховського-Роксолана.
Погляди на право і державу українських полемістів ХVІІ століття.
Погляди на право гетьманів України. Філософсько-правові засади
«Конституції» П.Орлика. «Вивід прав України».
Теологічна та абсолютистсько-онархічна версія природно-правового
вчення Ф.Прокоповича. Філософсько- правові погляди М.Козачинського.
Його трактування природно-правової доктрини. Філософсько-правові засади
реформаційних проєктів С.Десницького. Українське Просвітництво.
Я.Козельський. Морально-правова характеристика вчення Г.Сковороди.
Погляди на право українських мислителів ХІХ століття: Т.Шевченко,
П.Куліш, Г.Андрузький, С.Подолинський, О.Терлецький, І.Франко,
М.Драгоманов, Л.Українка. Кордоцентрична філософія права П.Юркевича.
Формування українськими ученими соціологічних та інтегративних теорій
розуміння права: М.Ковалевський і Б.Кістяківський.
Сучасна українська філософія права: загальна характеристика.
Тема № 9. Онтологія права.
Онтологічна природа права. Правова реальність. Широке і вузьке
значення поняття правова реальність. Онтологічна підстава права.
Деонтичний світ (світ права і моральності).
Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової
реальності. Основні підходи до розуміння природного права, його
співвідношення з позитивним правом. Поняття природного права та
позитивного права. Основні розбіжності між природним і позитивним
правом. Розуміння змісту права і його проявів. Звичаєве право і правові
доктрини як типи буття права.
Форми буття права: ідея права, закон, правове життя. Елементи
правової реальності. Ідея права. Правова свідомість і правова культура.
Структурні елементи ідеї права. Суб’єктивна (антропологічна) компонента,
аксіологічна компонента, деонтична компонента. Закон (правові норми) та
світ соціальних дій як елементи правової реальності. Інтегративні
філософсько-правові вчення як підґрунтя комплексного і всебічного
розуміння буття права. Значення філософсько-правового розуміння права для
підвищення ефективності правотворення та нормотворення.
Тема № 10. Гносеологічні аспекти права.
Поняття правової гносеології, її роль у вирішенні філософських та
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теоретико-правових проблем. Предмет гносеології права. Особливості
предметного поля правової гносеології: аналіз різних підходів щодо
вирішення проблеми. Гносеологія та епістемологія права. Їх співвідношення.
Проблема істини в історії філософії. Істина в науці. Наука і її «свобода
від цінностей». Філософська істина. Ціннісний характер філософської істини.
Критерії перевірки істинності знань. Правова норма, істина і справедливість.
Особливості пізнання права. «Мертве» і «живе» право. Істинне право.
Пізнання істинності у праві. Ступені пізнання у праві: чуттєве (буденне),
позитивно- наукове (формально-логічне), філософське («софійне»).
Істина і істинність в праві. Проблема пізнання істинності у праві.
Догматизм та релятивізм в правовій гносеології. Гносеологічна антиномія
норми права.
Специфічні риси правотворчості та її детермінанти. Правотворчість в
сучасній Україні. Дискретно-континуальний характер пізнання права. Закон
як
неостаточна
нескінченні
істина.
Перебільшена
релятивність
правотворчості в Україні. Казуїстичність українського законодавства,
надмірна зарегламентованість суспільних відносин в Україні.
Тема № 11. Антропологія права. Філософія ґендеру.
Предмет антропології права. Типи філософських антропології. Природа
людини і право. Уявлення про людину як про «розумного егоїста». Ноmо
sapiens, homo faber, діонісійська людина, постмодерна людина, телеологія
людини. Співвідношення філософської антропології, доктрини права і
галузевої юриспруденції. Концепція Ноmо sapiens як методологічна підстава
природного (різноджерельного) права. Концепція Ноmо faber як
методологічна підставу позитивного права.
Право і свобода співвідношення категорій. Філософський зміст і
обґрунтування прав людини. Права людини з позиції філософій права. Сенс
прав людини, їх статус та критерії легітимізації. Максимальна та мінімальна
антропологія. Основний принцип обґрунтування прав людини з
антропологічних позицій.
Особистість і право. Гуманістична природа права. Право крізь призму
людських здібностей. Сутність людини юридичної.
Фундаментальні проблеми антропології права. Детермінізм і свобода
волі. Інтелігібельний характер свободи. Каузальність і цілепокладання як
види причинності у праві. Розум і воля.
Становлення теорії ґендеру. Проблематика статі: виникнення та ґенеза.
Егалітарні ідеї “Держави” Платона. Ідея природної ієрархії статей в
Аристотеля. Ранньохристиянська рецепція статі. Усталення статевої ієрархії
в філософії томізму. Проблема статі в контексті ренесансного гуманізму. Ідея
природної рівності жінок і чоловіків у Т. Гоббса. Патріархальна теорія
Філмера та її критика Дж. Локом. Рефлексія проблеми статі в Канта.
Подолання статевої односторонності в філософії німецького романтизму.
Правові аспекти ґендеру. Філософське ставлення до ґендерної
злочинності.
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Органи Національної поліції України в механізмі забезпечення
ґендерної рівності в Україні. Ґендерна рівність і недискримінація. Ґендерна
політика Європейського Союзу в Україні.
Тема № 12. Аксіологія права. Філософія злочину і покарання.
Аксіологічне вчення права. Цінності в праві і право як цінність.
Поняття цінності у філософії І. Канта. Поняття «цінність права» у на
сучасному етапі розвитку філософсько-правової думки. Форми буття
цінностей. Свобода як цінність. Право як форма свободи. Юридична та
фактична свобода. Розуміння свободи в різні епохи, в різних системах права.
Справедливість як основна правова цінність. Право як нормативно-правова
справедливість. Розуміння категорії справедливості в різні епохи. Ліберальна
концепція справедливості.
Феноменологічний підхід до права. Сутність феноменологічної
філософії. Особливості феноменологічного підходу до права. Цінність
феноменологічного підходу до права. Феноменологія як пошук нових
ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права. Феноменологія
психологічної теорії права Л. Петражицького і феноменологія правового
екзистенціалізму. Феноменологія правової культури.
Філософсько-правове розуміння злочину. Філософсько-правове
розуміння відповідальності людини. Ґенеза інституту покарання. Філософія
покарання: право покарання і право на покарання. Взаємообумовленість
злочину і покарання. Гносеологічна природа інтерпретації покарання в
різних концепціях права. Покарання як правова форма реалізації
справедливості: національно- історична специфіка. Гуманізм права та його
втілення в практичній діяльності працівників правової системи. Моральність
і законність в застосуванні покарання.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань до екзамену:
1. Філософія права: предмет і завдання.
2. Філософія права як наука та навчальна дисципліна.
2. Сутність і особливості філософського підходу до права.
3. Структура філософії права.
4. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції.
3. Методологія філософії права.
4. Загальні риси розвитку філософсько-правової думки Стародавньої
Греції.
5. Загальна
характеристика
філософсько-правової
думки
в
Стародавньому Римі.
6. Гомер про справедливість та звичай, звичаєве право у поемах
«Іліада», «Одіссея».
7. Гесіод у поемі «Теогонія». «Труди і дні» про ідею права,
справедливості.
8. Геракліт та його діалектика і право розуміння.
9. Піфагор та справедливі закони.
10. Вчення Демокріта про закони.
11. Сократ та його ідея законності.
12. Справедливість, право, закон і держава у філософському вченні
Платона.
13. Вчення Аристотеля про державу і право, виникнення держави.
14. Стоїки, вчення про «долю» - «природний закон».
15. Полібій і послідовна зміна шести форм держави в трактаті «Історія».
16. Політико-правові погляди Епікура.
17. Цицерон про ідеальну державу та її форми, природне право, право
народу і право римських громадян у роботах «Про обов’язки», «Про
державу», «Про закони».
18. Римська юриспруденція, юристи Гай, Папініан, Павел, Ульпіан,
Модестин.
19. Роль римської філософсько-правової думки у формуванні
європейської правової науки та системи законодавства.
20. Співвідношення філософії і релігії в епоху Середньовіччя.
21. Основні погляди у розвитку філософії Середньовіччя.
22. Загальна характеристика трактату Фоми Аквінського «Сума
теології».
23. Основні ідеї про державу та її функціонування у праці Марсілія
Падуанського «Захиснику миру» («Defensor Pacis») 1324 року.
24. Формування та розвиток мусульманської правової думки.
25. Коран як джерело мусульманського права.
26. Філософія права в епоху Відродження та Реформації.
27. Політичне вчення Н. Макіавеллі;
28. Вчення Ж. Бодена про державу. Теорія державного суверенітету.
29. Політико-правові ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла;
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30. Ідея права у філософських працях мислителів епохи початку Нового
часу.
31. Теорія природного права. Г. Гроцій про державу і право.
32. Розробка природно-правової теорії Б. Спінозою;
33. Вчення Дж. Локка про право і державу.
34. Філософсько-правові погляди епохи Просвітництва.
35. Філософсько-правова думка Шарля Луї Монтеск’є, теорія розподілу
влад;
36. Вчення про право і державу Жан-Жака Руссо, теорія народного
суверенітету.
37. Основні напрямки філософсько-правової і політичної ідеології
періоду Великої Французької революції.
38. Філософія права німецької класичної філософії.
39. Розробка проблем права, державності і закону в філософії І. Канта.
40. Філософсько-правове вчення Г. Гегеля, його система філософії
права.
41. Філософсько-правові вчення К. Маркса і Ф. Енгельса.
42. Понятійне розмежування та критичне зіставлення «права» і
«закону» у сучасній філософсько-правовії думці.
43. Теорії справедливості у працях Ю. Габермаса та Дж. Ролса.
44. Класичний позитивізм у працях Дж. Остіна.
45. Юридичний неопозитивізм у працях Г. Кельзена.
46. Юридичний постпозитивізм у працях Х. Харта.
47. Ідея необумовленості свободи ніякими фактичними умовами у праці
«Релігії свободи» представника неогегельянської моделі Б. Кроче.
48. Зародження філософсько-правової думки в Україні.
49. Ідея рівноцінності і рівноправності народів, сформульовану
митрополитом Іларіоном у «Слові про закон і благодать».
50. Держава та право у вченні Кирила Туровського та "Повчанні"
Володимира Мономаха.
51. «Конституція П. Орлика» як пам’ятка політико-правової думки.
52. «Філософія серця» у працях Г. С. Сковороди.
53. Антропологічні підстави філософії права П. Юркевича.
54. Філософсько-правові погляди Т.Г. Шевченка.
55. Права людини, свобода та закон у вченні М. Драгоманова.
56. Державно-правові погляди І. Франка.
57. Державно-правові погляди Б.О. Кістяківського.
58. Сучасна філософська-права думка в Україні.
59. Онтологічна природа права. Правова реальність
60. Природне і позитивне право як основні структурні елементи
правової реальності.
61. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя.
62. Проблема істини в історії філософії. Істина в науці.
63. Правова норма, істина і справедливість.
64. Особливості пізнання права.
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65. Істина і істинність в праві.
66. Гносеологічна антиномія норми права.
67. Специфічні риси правотворчості та її детермінанти.
68. Правотворчість в сучасній Україні.
69. Природа людини і право. Антропологічні основи права.
70. Філософський зміст і обґрунтування прав людини.
71. Особистість і право. Гуманістична природа права.
72. Проблематика статі: виникнення та ґенеза.
73. Егалітарні ідеї “Держави” Платона.
74. Ідея природної ієрархії статей в Аристотеля.
75. Ідея природної рівності жінок і чоловіків у Т. Гоббса.
76. Патріархальна теорія Філмера та її критика Дж. Локом.
77. Рефлексія проблеми статі в Канта.
78. Основи теорії ґендеру.
79. Цінності у праві і право як цінність.
80. Форми буття цінностей.
81. Свобода як цінність. Право як цінність свободи.
82. Справедливість як основна правова цінність.
83. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в
осмисленні права.
84. Феноменологія психологічної теорії права Л. Петражицького і
феноменологія правового екзистенціалізму.
85. Феноменологія правової культури.
86.Філософсько-правове розуміння злочину.
87. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини.
88. Ґенеза інституту покарання.
89.Філософія покарання: право покарання і право на покарання.
90. Вчення Ч. Беккаріа про злочин і покарання.

