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Загальний опис дисципліни 

Формування людиноцентричної політики гуманістичного 
європейського суспільства в контексті глобалізації спрямовано на 
створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, 
необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту 
прав, надання мешканцям територіальних громад якісних і доступних 
послуг сталого розвитку. Людиноцентризм являє собою теоретико-
світоглядний спосіб, що поєднує вчення про людину як визначальну мету 
і вищу цінність суспільства; осмислення всезагального.  

На ґрунті людиноцентризму має бути побудована система політики, 
культури, економіки, мислення, життєдіяльності соціальної організації; 
має відбуватися регуляція суспільних відносин, які сприяють досягненню 
у суспільстві стабільності, порядку, злагоди шляхом гуманізації відносин 
між різними суб'єктами політики. Гуманізація суспільства, в свою чергу, 
створює більш сприятливі умови для життєдіяльності людини і 
суспільства, виступає формою організації державної влади, сприяє 
оптимізації формування автономного самовизначення особистості. 

 
Теми лекцій: 

1. Проблематика та методологія юридичної антропології, її зв'язок 
з іншими науками. 

2. Традиції та сучасний стан антропології права. 
3. Генотип права: мононорми. Людина в системі архаїчного 

(первинного права). 
4. Людина «общинна» та людина «державна». 
5. Право, культура, цивілізація. Людина в системі традиційного 

права. 
6. Філософсько-етична домінанта в індуському праві та 

конфуціанстві. 
7. «Шаріат» – закон життя мусульманина. 



8. Людина як об'єкт правової акультурації (Африка, Кавказ, Сибір 
(Права інородців та наказ управління інородцями). 

9. Антропологія позитивного (Європейського) права. Європейська 
правова традиція. 

10. Міжнародні стандарти прав людини. 
11. Міжнародне гуманітарне право. 
12. Міжнародна система захисту прав людини. 
13. Сучасна сім'я і право. 
14. Особисті права. 
15. Євтаназія: право на достойну смерть чи вбивство? 

 
Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних) 
1. Проблематика та методологія юридичної антропології, її зв'язок 

з іншими науками. 
2. Традиції та сучасний стан антропології права. 
3. Генотип права: мононорми. Людина в системі архаїчного 

(первинного права). 
4. Людина «общинна» та людина «державна». 
5. Право, культура, цивілізація. Людина в системі традиційного 

права. 
6. Філософсько-етична домінанта в індуському праві та 

конфуціанстві. 
7. «Шаріат» – закон життя мусульманина. 
8. Людина як об'єкт правової акультурації (Африка, Кавказ, Сибір 

(Права інородців та наказ управління інородцями). 
9. Антропологія позитивного (Європейського) права. Європейська 

правова традиція. 
10. Міжнародні стандарти прав людини. 
11. Міжнародне гуманітарне право. 
12. Міжнародна система захисту прав людини. 
13. Сучасна сім'я і право. 
14. Особисті права. 
15. Євтаназія: право на достойну смерть чи вбивство? 
 


