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Анотація 
Історія вчень про державу і право відноситься до фундаментальних юридичних 

дисциплін світоглядного характеру. Вона покликана розкривати закономірності 
процесу розвитку знань про державу і право, про владу та її призначення, а також 
формувати політичні та правові ідеали. Історія вчень про державу і право досліджує 
найбільш загальні теоретико-світоглядні проблеми держави і права в їх історичному 
розвитку з метою поглибленого пізнання політико-правової дійсності. 

Історія вчень про державу і право закладає фундамент загальної юридичної 
культури, юридичного мислення, формує наукову базу юридичного світогляду. 

Мета вивчення курсу «Історія вчень про державу і право»: формування системи 
світоглядних засад студентів щодо розуміння природи і змісту основних державно-
правових категорій і понять; загальних закономірностей виникнення й розвитку 
держави і права; з’ясування їх сутності, визначення можливих перспектив їх 
подальшої еволюції; розкриття складностей і суперечностей історичного процесу 
розвитку знань про державу і право, поступового пізнання людською думкою сутності 
держави і права. 

Вивчення історії вчень про державу і право необхідно тому, що воно дає 
історичну оцінку ідей, в тому числі і тих, які вже намагались матеріалізувати в 
практику державного будівництва. У той же час історія вчень про державу і право 
виховує повагу, зміцнює авторитет історично виправданих політичних та правових 
інститутів, прогресивних теорій і доктрин. 

Значення даної навчальної дисципліни полягає також у тому, що наразі у світі 
значно посилилось ідеологічне протистояння. Іде серйозна боротьба не тільки за 
ресурси, але і за свідомість людини. У цьому контексті зростає вплив історії вчень про 
державу і право, оскільки знання ідей дозволяє самостійно розібратися у складних 
проблемах сучасної політичної реальності.  

З огляду на викладене навіть політичні ідеї і вчення, що сягають корінням у сиву 
давнину, перетворюються в об’єкти гострої боротьби і в тій чи іншій формі 



 

 

використовуються у сучасних ідеологічних і політичних баталіях. І тому студенти-
юристи, а тим паче випускники правових факультетів повинні бути добре озброєні 
знаннями державно-правових ідей і теорій минулого та сучасності.   

Завдання дисципліни «Історія вчень про державу і право»:  
1. допомогти у засвоєнні студентами  об’єктивної історичної закономірності 

становлення державно-правових форм організації суспільного життя; 
2. сформувати навички орієнтування у складнощах правової методології сучасних 

концепцій, що пояснюють сутність та призначення держави, права, правових 
явищ; 

3. обґрунтувати конкретні державно-правові погляди; 
4. визначити новизну, оригінальність і соціальну цінність концепцій і поглядів; 
5. сприяти оптимальному використанню історичного досвіду правового розвитку 

демократичних країн, що має практичне значення для вдосконалення процесу 
вітчизняного державотворення. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: науково обґрунтовані і концептуально оформлені ідеї та погляди 

мислителів на державу і право, які склалися і розвинулися протягом всієї історії 
людської цивілізації; правову термінологію; концепції, теорії і доктрини, які в 
логічно-понятійній формі відображають історичний процес поглибленого пізнання 
державно-правових явищ; політичні та правові ідеали, характерні тій чи іншій 
історичній епосі. 

вміти: самостійно працювати з першоджерелами державно-правової думки, 
виявити змістовну, методологічну (світоглядну) і програмно-оціночну частину 
політичних та правових вчень, концепцій, доктрин; за допомогою впровадження 
отриманих знань та понятійно-категоріального апарату з’ясувати питання 
походження держави і права, їх типологію, правові форми діяльності, основні 
принципи побудови форм державного правління, устрою та режиму, особливості 
правових систем, визначати соціальне призначення держави і права, встановлювати 
співвідношення права й держави, права й закону, держави й індивіда; критично 
оцінювати сучасну правову і політичну реальність. 

                    
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 90 

08 Право 
081 Право 

вибіркова 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

4-й 

Семестр 

7 

Лекції 

24 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 90 
 

бакалавр 
14 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 50 год. 86 год. 



 

 

форми навчання – 2 
 
 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

залік 

 
 
 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 
 

Тема 1. Предмет і методологія історії вчень про державу і право. 
Предмет історії політичних та правових вчень. Основні терміни історії вчень про 

державу  і право. Поняття політико-правового вчення, ідеї, концепції, доктрини та 
теорії. Функції історії вчень про державу і право. Методологія історії політичних та 
правових вчень. Методи вивчення історії вчень про державу і право. Критерії оцінки 
політико-правових доктрин. Місце історії політичних та правових вчень в системі наук 
та юридичних, зокрема. Періодизація історії політичних і правових вчень.  

 
Тема 2. Вчення про державу і право в країнах Давнього Сходу. 
Становлення та розвиток політико-правової ідеології як специфічної форми 

суспільної свідомості. Її особливості в класово-станових суспільствах. Політичні і 
правові вчення в державах Давнього Сходу, в Стародавній Індії та Стародавньому Китаї. 
Загальна характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і 
право у країнах Давнього Сходу в ІІ–І тис. до н. е. 

Політична і правова думка у Давній Індії. Політико-правові ідеї брахманізму і 
буддизму. Політична і правова думка у Давньому Китаї. Вчення Конфуція про 
суспільство, державу і право. Принципи гуманності та ритуалу. Соціально-політичні та 
правові ідеї Мао-цзи. Вчення даосизму (Лао-цзи). Теорія політики і права легістів. 

 
Тема 3. Погляди на державу і право в Давній Греції та Давньому 

Римі. 
Загальна характеристика періодів давньогрецької політико-правової думки. 

Ранній період давньогрецьких вчень. Софісти про державу і право. Сократ про державу 
і право. Вчення про державу і право Платона. Проект ідеального ладу в праці 
«Держава». Платон про співвідношення держави і права в діалозі «Політик». 
Класифікація форм держави. Платон про право і державу в праці «Закони». Політико-
правове вчення Арістотеля. Поняття держави, класифікація форм держави, 
справедливість та її види, право і закони. Погляди на державу і право Епікура та його 
послідовників. Політико-правові погляди давньогрецьких стоїків (Зенон, Клеанф, 
Хрісіп; Панетій, Посідоній). Полібій про класифікацію форм держави. Теорія 
«кругообігу». Поняття змішаної форми держави. 

Політичні і правові вчення у Давньому Римі. Державно-правові погляди 
Цицерона:  поняття держави та характеристика її форм; правова теорія Ціцерона. 
Римські стоїки про державу і право (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій Антонін). Римські 
юристи про право та його види (Гней Флавій, Тіберій Корункарій, Гай, Папініан, Павел, 
Ульпіан, Модестін). Політико-правові ідеї раннього християнства. Августин Аврелій 
про державу і право.  
 



 

 

Тема 4. Вчення про державу і право доби Середньовіччя в Європі та 
Арабського Сходу (V ст. - XIV ст.). 

Проблеми держави і права в теологічному світогляді середньовіччя, основні риси 
та напрямки розвитку. 

Політичні і правові концепції в середньовічній Західній Європі. Вчення Фоми 
Аквінського про види законів, про елементи державної влади, про співвідношення 
церкви і держави.  

Проблеми держави і права в ідеології середньовічних єресей. Критика 
теократичних ідей у вченні Марсилія Падуанського. Державно-правові ідеї 
середньовічних юристів. Ісламська політико-правова думка. 

 
Тема 5. Державно-правова думка доби Відродження і Реформації.  
Загальна характеристика епох Відродження і Реформації. 
Політико-правове вчення Н. Макіавеллі про про цілі і форми держави, про 

методи здійснення влади. Погляди на співвідношення політики і моралі. Макіавеллізм.  
Державно-правові ідеї Реформації: М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвін. 
Ж. Боден про суверенітет державної влади, право та класифікацію законів. 
Політико-правові ідеї раннього соціалізму. Питання держави і права в «Утопії» 

Т. Мора і «Місті Сонця» Т. Кампанелли. Порівняльна характеристика концепцій 
ідеальних держав. 

Ф. Бекон про особливості держави, форми правління та проблеми 
співвідношення природного і позитивного права. 

 
Тема 6. Державно-правова думка в Нідерландах та Англії XVII ст.  
Державно-правова думка Нідерландів XVII ст.: загальна характеристика. 
Г. Гроцій про сутність і джерело природного права та класифікацію права. 
Природно-правова теорія Б. Спінози. Розуміння держави, її походження, 

класифікація форм державного правління. Обгрунтування демократії. 
Державно-правові концепції періоду Англійської революції XVII ст.: Дж. 

Мільтон, Дж. Лільберн, Дж. Уінстенлі. 
Вчення про право і державу Т. Гоббса. Концепція державного абсолютизму. 

Розмежування публічної і приватно-правової сфер дії прав і обов’язків монарха і 
громадян.  

Ліберальна доктрина держави і права  Дж. Локка. Сутність держави та принципи 
обмеження її влади. Теорія розподілу влад, її особливості. Обгрунтування ідей 
конституційної монархії та суверенітету народу. 

 
Змістовий модуль 2.  

 
Тема 7. Європейська державно-правова думка доби Просвітництва.  
Основні політико-правові ідеї епохи Просвітництва. 
Вчення про державу і право мислителів французького просвітництва. 
Політична програма Вольтера. Принципи свободи, рівності людей. Класифікація 

законів. Вчення про державу і право Ш.-Л. Монтеск’є. Концепція «Дух законів». Теорія 
розподілу влади. 

 Ж.-Ж. Руссо про походження держави, поняття та види законів. Теорія 
народного суверенітету та його гарантії. 

Державно-правові ідеї доби французької революції XVIII ст.: Ж. П. Марат, М. 
Робесп’єр, Г. Бабеф, Морелі. 



 

 

Вчення про державу і право мислителів німецького та італійського 
просвітництва. Особливості політико-правових вчень С. Пуфендорфа, Г. В. Лейбніца, Х. 
Вольфа, Х. Томазія. Державно-правові ідеї Д. Віко та Ч. Беккаріа. 

 
Тема 8. Американські просвітники про державу і право в період 

боротьби за незалежність США. 
Особливості державно-правових ідей американських просвітників: загальна 

характеристика.  
Державно-правова концепція Б. Франкліна. Питання парламентаризму. Т. Пейн 

про походження держави, концепцію республіки, прав людини та розуміння 
Конституції. 

Політико-правова доктрина Т. Джефферсона: розуміння форм держави, 
концепції прав людини та ідеї народного суверенітету. 

Погляди федералістів на державу і право. Політико-правові погляди О. 
Гамільтона, Дж. Адамса та Дж. Медісона: розуміння сутності держави, характеристика 
її форм, принципи розподілу влади та проблеми взаємодії гілок влади між собою.     
 

Тема 9. Вчення про державу і право в Німеччині (кінець XVIII ст. - 
початок XIX ст.) 

Загальна характеристика основних напрямків політико-правової ідеології 
Німеччини в кінці XVIII - на початку XIX ст. 

Ліберальне вчення про право і державу І. Канта. Категоричний імператив. 
Співвідношення моралі і права І. Кант як теорик правової держави. Проект «вічного 
миру». 

Вчення Г. В. Гегеля про право і державу: розуміння сутності права, його 
класифікація та основні етапи розвитку. Г. Гегель про ідею держави, конституційну 
монархію та інші форми держави. Концепція громадянського суспільства. Основні 
проблеми у сфері міжнародного права. 

Історична школа права (Г. Гуго, Ф. Савіньї, Г. Пухта). Критика природно-
правової теорії.  Погляд на походження права та його залежність від історії народу, а 
також етапи розвитку права. 

 
Тема 10. Європейські мислителі  XIX ст. про державу і право. 
Основні ідеї лібералізму: загальна характеритсика. Англійський лібералізм. 

Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Міль про свободу та демократію.  
Французький лібералізм.  Б. Констан про політичну і особисту свободу, про 

оптимальну форму держави та ідею розподілу влади. А. де Токівль про сутність 
демократії, її необхідні елементи, а також основні аспекти співвідношення рівності і 
свободи. 

Погляди на державу і право представників соціалістичного утопізму: А. де Сен-
Сімона, Ш. Фур’є та Р. Оуена. 

Виникнення юридичного позитивізму. Проблеми держави і права в соціології О. 
Конта Принципи соціократії. Дж. Остін про сутність позитивного права та особливості 
джерел права. 

Соціологічна теорія права Р. фон Ієрінга. Теорія держави (поєднання 
соціологічних та юридичних методів), а також вчення про суб’єктивне право Г. 
Еллінека. Концепція органічного походження держави Г. Спенсера, а також розуміння 
сутності права. 

Марксизм як політико-правова течія. К. Маркс та Ф. Енгельс. Соціально-
історичні джерела марксистського розуміння держави і права. Держава і право як 
надбудовні явища та їх класовий характер.  



 

 

Ліберальний напрямок політико-правової думки Росії XIX ст. Б. Чичерін про 
сутність правової держави, концепцію конституційної монархії, а також розуміння 
права. Формально-догматична концепція права Г. Ф. Шершеневича. 
 

Тема 11. Сучасні концепції про державу і право. 
Основні тенденції політико-правових концепцій ХХ ст.: загальна 

характеристика. Неокантіанські концепції права: Р. Штаммлер, Г. Радбрух та В. Науке. 
Неогегельянські концепції права: К. Ларенц, Г. Геллер, Д. Джентіле. 

Психолочна теорія права Л. Петражицького. Теорія солідаризму Л. Дюгі.  
Ліберальні доктрини ХХ ст.:  К. Поппер, Р. Даль, Ф. фон Гаєк (Хайек). Теорія еліт В. 
Парето та Г. Моски. Особливості соціологічної школи права: Є. Ерліх та Р. Паунд.  
Теорія правового реалізму Дж. Френка, К. Ллевелліна,  Е. Тоффлера. Чиста теорія 
права Г. Кельзена. Аналістична юриспруденція Г. Харта. Сучасні концепції 
відродженого природного права. Політико-правові погляди Л. Фуллера. 

 
Тема 12. Вітчизняна політико-правова думка: витоки, розвиток 

уявлень та сучасні ідеї. 
Становлення державно-правових ідей в Київській Русі. Основні політичні та 

правові проблеми пам’яток Давньоруської держави. Державно-правова концепція Ф. 
Прокоповича. Реформаторські ідеї С. Десницького.Вчення про конституційну монархію 
з розподілом гілок влади. Я. Козельський  про право та його джерела, а також поняття 
закону. Г. Сковорода про ідеальну державу. 

Загальні тенденції розвитку політико-правових ідей в Україні XIX ст. Кирило-
Мефодіївське товариство про проблеми держави і права. Політико-правові погляди М. 
Драгоманова: походження держави і права, сутність держави, розуміння права та його 
джерел. І. Франко про виникнення держави і права, співвідношення права і закону, а 
також соціалістичну державу як суспільний ідеал. Б. О. Кістяківський про правову 
державу та сутність права. Консервативна модель державності В. Липинського.  
Національно-демократична модель української державності С. Дністрянського. 
Розвиток та особливості поглядів на державу і право діячів  УНР (М. Грушевський та В. 
Винниченко). Основні напрямки розвитку державно-правових концепцій в Україні на 
сучасному етапі. Проблеми формування демократичної правової соціальної держави і 
громадянського суспільства в Україні. Українська правова система і міжнародне право: 
сучасні проблеми взаємодії і гармонізації.  



 

 

 
2. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
форма 

усьог
о  

денна усьог
о  

Заочна 
л п С/І л п С/І 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Предмет і методологія 
історії вчень про державу і 
право. 

6 2  4 6  
 
 
 
 

2 

 6 

Тема 2. Вчення про державу і 
право в країнах Давнього Сходу. 

10 2 2 4 10  10 

Тема 3. Погляди на державу і 
право в Давній Греції та 
Давньому Римі. 
 

10 4 2 4 10  8 

Тема 4. Вчення про державу і 
право доби Середньовіччя в 
Європі та країнах Арабського 
Сходу (V ст. - XIV ст.). 

9 2 2 5 9  9 

Тема 5. Державно-правова думка 
доби Відродження і Реформації. 

8 2 1 5 8  8 

Тема 6. Державно-правова думка 
в Нідерландах та Англії XVII ст.  
 

9 2 2 5 9  9 

Змістовий модуль 2.  
Тема 7. Європейська державно-
правова думка доби 
Просвітництва. 

8 2 2 4 8  
 
 
 
 
 
 

2 

 8 

Тема 8. Американські 
просвітники про державу і право 
в період боротьби за 
незалежність США. 

6 2  4 6  6 

Тема 9. Вчення про державу і 
право в Німеччині (кінець XVIII 
ст. - початок XIX ст.) 

8 2 2 4 8  8 

Тема 10. Європейські мислителі  
XIX ст. про державу і право. 

9 2 2 5 9  9 

Тема 11. Сучасні концепції про 
державу і право. 
 

8 2 2 4 8  8 

Тема 12. 
Вітчизняна політико-правова 
думка: витоки, розвиток уявлень 
та сучасні ідеї. 

7 2 2 5 7  7 

Усього годин 90 26 14 50 90 4 0 86   
 

 



 

 

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вчення про державу і право в країнах Давнього Сходу 2 
2 Вчення про державу і право у Давній Греції 2 
3 Вчення про державу і право у Давньому Римі 2 
4 Вчення про державу і право доби Середньовіччя 1 
5 Державно-правова думка доби Відродження і Реформації 2 
6 Державно-правова думка в Нідерландах та Англії XVII ст. 2 
7 Європейська державно-правова думка доби Просвітництва  2 
8 Вчення про державу і право в Німеччині (кінець XVIII ст. - 

початок XIX ст.) 
2 

9 Європейські мислителі  XIX ст. про державу і право. 2 
10 Сучасні концепції про державу і право (ХХ ст. - ХХІ ст.). 2 

 Разом 14 
 

Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет і методологія історії вчень про державу і право. 4 
2 Вчення про державу і право в країнах Давнього Сходу. 4 
3 Погляди на державу і право в Давній Греції та Давньому Римі. 4 
4 Вчення про державу і право доби Середньовіччя в Європі та 

країнах Арабського Сходу (V ст. - XIV ст.). 
5 

5 Державно-правова думка доби Відродження і Реформації. 5 
6 Державно-правова думка в Нідерландах та Англії XVII ст.  

 
5 

7 Тема 7. Європейська державно-правова думка доби 
Просвітництва. 

4 

8 Тема 8. Американські просвітники про державу і право в 
період боротьби за незалежність США. 
 

4 

9 Вчення про державу і право в Німеччині (кінець XVIII ст. - 
початок XIX ст.) 

4 

10 Європейські мислителі  XIX ст. про державу і право. 5 
11 Сучасні концепції про державу і право. 4 
12 Вітчизняна політико-правова думка: витоки, розвиток 

уявлень та сучасні ідеї. 
5 

 Разом 50 



 

 

7. Методи навчання 
Предмет навчальної дисципліни передбачає здійснення  таких основних 

методів навчання: 
1) лекційні заняття, в ході яких висвітлюються основні питання тієї чи іншої 

теми, питання, які носять проблемний характер і є предметом наукової  дискусії. 
Лекція – це аудиторне заняття з курсом або його частиною (потоком), яке 
проводиться провідними викладачами-лекторами (професорами і доцентами 
вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами, 
запрошеними для читання лекції), на якому викладаються основні положення 
досліджуваної дисципліни, її теоретичні проблеми, новітні наукові досягнення в 
конкретній сфері. Тематика курсу лекцій з історії вчень про державу і право 
вказана в тематичному плані навчальної дисципліни. Лекційні заняття не 
орієнтовані на дублювання підручників і навчальних посібників. Академічна 
лекція, як правило, проводиться у формі публічного виступу викладача, у процесі 
якого здійснюється передача певної інформації. Однак лекція – це не монолог, а 
творче спілкування, взаємодія оратора і аудиторії. Тому студент повинен 
сприймати лекції й бути активним під час її читання; 

2) семінарські (практичні) заняття, на яких за умови самостійного та 
попереднього опрацювання студентами  питань, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни, проводиться   їх обговорення у формі бесіди та 
дискусії з елементами роботи з політико-правовими пам’ятками та джерелами, 
така форма аудиторних занять, що передбачає різноманітні варіанти прояву 
студентами рівня засвоєння лекційного матеріалу, інформації, що була здобута 
ними при самостійному опрацюванні наукової та науково-методичної літератури, 
а також інших джерел. Метою семінарських занять є, з одного боку, можливість 
демонстрації студентами рівня своїх знань, їх активної участі у процесі набуття 
навичок публічних виступів, риторики, аргументації своєї позиції, тобто 
здібностей у сфері професійної підготовки (т.з. «мета студента»), а, з іншого, - 
перевірка викладачем рівня засвоєння програмного матеріалу студентами («мета  
викладача»). При підготовці до семінарського заняття студенти мають спиратися 
на рекомендовану викладачем і методичними матеріалами літературу: 
підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті у періодичних 
виданнях, політико-правові пам’ятки та джерела тощо; 

3) самостійна робота студентів, у процесі якої їм потрібно навчитись 
працювати з першоджерелами, а також систематично опрацьовувати доступну 
емпіричну базу, що стосується предмету навчальної дисципліни. Самостійну 
роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати і 
законспектувати у зошит для семінарських занять відповідний матеріал 
підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно й критично 
аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово або вираз, обов’язково 
слід з’ясувати його зміст – адже, не зробивши цього, студент ризикує невірно 
сприйняти значення слова, виразу чи взагалі усього тексту. Тут варто 
скористатися відповідними словниками або ж іншими допоміжними джерелами. 
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять 
використовувати інші джерела й особливо періодичні видання;  

4) консультативна робота викладачів, які ведуть навчальну дисципліну, 
основним покликанням якої є навчити студентів вчитися, уміло застосовувати для 
цього спеціальні методи наукового пізнання, техніко-юридичні прийоми 
засвоєння знань тощо; така форма заняття (аудиторного або індивідуального) із 
окремим студентом (групою студентів, лекційним потоком в цілому), метою якої є 
з’ясування студентом (групою студентів) окремих питань або аспектів теми, що 
були ним (ними) недостатньо засвоєні, роз’яснення змісту та особливостей 
розуміння окремих проблем теми. Головним завданням консультування є 



 

 

забезпечення формування у студентів відповідного загальним вимогам рівня 
знань програмного матеріалу, а також навичок його викладення і використання. 
Ця форма заняття сприяє більш глибокому і повному засвоєнню студентами в 
процесі самопідготовки матеріалу, що викладався на лекціях, вивчався на 
семінарських заняттях тощо. Сферою застосування консультацій, як форми 
навчальної роботи зі студентами, охоплюються такі питання: а) стосовно 
роз’яснення проблем та окремих проблемних аспектів тем курсу. З цих питань 
консультації є невід’ємною складовою лекційної роботи, семінарських занять і, як 
такі, вони можуть проводитися як самостійне аудиторне заняття; б) стосовно 
вимог щодо підготовки й оформлення контрольних робіт, рефератів, наукових 
доповідей та наукових публікацій тощо. У цьому випадку консультації 
проводяться в індивідуальному порядку під час чергових консультацій 
викладачами по кафедрі (один або два рази на тиждень, не менше, ніж 2 години), 
або у вигляді окремого заняття чи частини семінарського заняття (зокрема, на 
одному з перших занять); в) стосовно відпрацювання студентами пропущених 
семінарських занять. Це може відбуватися під час проведення викладачем 
чергових консультацій на кафедрі шляхом відповіді студента на запитання усно 
або письмово, захисту рефератів тощо. 

 
                                   

8. Методи контролю 
Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види контролю: 
1) поточний контроль, який здійснюється у ході: 

- у ході проведення  семінарських (практичних) занять; 
- виконання поточних письмових контрольних робіт; 
- виконання кожним із студентів  індивідуального творчого завдання, 

рефератів, наукових доповідей за тематикою змістових модулів; 
- проведення консультацій та відпрацювань. 

2) проміжний контроль, який здійснюється у ході: 
- проведення підсумкових контрольних робіт з кожного із змістових 
модулів; 
3) підсумковий контроль, який здійснюється у ході: 
- у формі проведення екзамену (за двома змістовими модулями). 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Приклад для екзамену 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсу
мкови
й тест 
(екзам

ен) 

Сум
а 

Змістовий модуль 1 
 

Змістовий модуль 2 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 10 8 8 8 
 

8 8 8 8 10 8 
 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 
 
 



 

 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно   

---------------------- 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

---------------------- 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

---------------------- 

 
Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни здійснюється на підставі  

нормативно-методичних документів Міністерства освіти і науки України та 
методичних матеріалів кафедри, які включають:  

 
1) навчальний план дисципліни з конкретизацією її структури відповідно до 

вимог кредитно-модульної системи навчання; 
2) робочу навчальну програму дисципліни з деталізацією змісту кожної з тем, 

що є складовими змістових модулів і складають предмет дисципліни;  
3) тематику семінарських занять, з виділенням у ній питань, які підлягають 

аналізу, а також перелік літератури до кожної з тем; 
4) тематику бакалаврських та магістерських робіт, що є складовою предмету 

навчальної дисципліни;  
5) перелік контрольних питань за кожним із змістових модулів навчальної 

дисципліни, які виносяться на підсумкову (екзамен) форми контролю; 
6) рекомендований список базової та допоміжної літератури з навчальної 

дисципліни. 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Основна література 
 

1. Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. 
Демиденка, проф. О. В. Петришина. Х.: Право, 2009. 256 с. 

2. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / под 
редакцией докт. юрид. наук, професора О. Э. Лейста. М.: Издательство «Зерцало», 
2006. 568 с. 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / под 
общ. ред. акад. РАН, д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Норма, 2006. 944 с. 

4. Зінченко О. В. Петришин О. В. Історія вчень про державу і право: у 
таблицях і дефініціях: навч. посіб.. Х.: Право, 2012. 208 с. 

5. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посібник. 4-те 
вид., доповн., у 2-х част. Київ: Алерта, 2015. 416 с. 



 

 

 
Допоміжна література 

 
1. Абашнік В.О. Ганс Кельзен про юридичний позитивізм. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. 
№ 9-1. С. 4-6. 

2. Буричко З.О. Ліберальна концепція Б. Констана: людина – держава, 
відносини, детерміновані свободою. Science and Education a New Dimension. 
Humanities and Social Sciences. 2014. II(4), Issue: 23. С. 60-65. 

3. Гройсберг А.И. Развитие теории суверенитета Ж.-Ж.Руссо в годы 
Французкой буржуазной революции. Вестник Пермского университета. Серия: 
Юридические науки. 2015. Выпуск 1 (27).  
URL: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-27-2016?id=2136. 

4. Дергунова О. І. Джерела впливу психологічної теорії у сучасній 
юриспруденції. Форум права. 2017. № 4. С. 73–79. 

5. Кравченко С.І. Концепція права Л. Фуллера: основоположні елементи. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Право». 
2014. Випуск 29. Том 1.С. 24-27. 

6. Мельник М. О. Школа правового реалізму: пошук балансу між 
визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією. Наукові записки 
НаУКМА. Юридичні науки. 2018. Т. 2. С. 44-48. 

7. Подковенко Т. О. Концепція свободи індивіда у творчості І. Канта. 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 
2015. Випуск 1. Том 1. С. 45-49. 

8. Ряшко В. І., Ряшко О. В. Діалектика взаємозв’язку держави і 
громадянського суспільства у «Філософії права» Гегеля. Науковий вісник 
Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія Юридична. 2013. 
№ 4. С. 505-514. 

9. Тищенко Р. В. Інститут покарання у політико-правовій думці 
Стародавнього Китаю. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 2. С. 
13-16.   

10. Толкач А. М. Проблема співвідношення світської та релігійної влади у 
трактаті «Захисник миру» Марсилія Падуанського. Порівняльно-аналітичне 
право. 2013. № 3-1. С.75-77. 

11. Томкіна О.О. Моральний облік влади у політико-правовій думці Індії 
та Китаю. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 
«Право».2015. Випуск 33. Том 1. С. 49-53.  

12. Фаст О.О. Внесок Фоми Аквінського у формування концепції 
верховенства права. Науковий вісник УжНУ. Серія: «Право».  2017. Вип. 43. Том 1. 
С. 44 – 47. 

13. Фролова Е. А. История политических и правовых учений: 
классификационная и оценочная юридическая наука. Синергия. 2018. № 2. С. 13-18. 

14. Чорнобай О. Л. Софістика як дискурсивна практика правової 
аргументації за часів античності. Вісник Національного університету «Львівська 
політехніка». 2016. № 845. С. 443-453.  

15. Юдін З. Європейський лібералізм ХІХ ст. та занепад доктрини 
суспільного договору. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. Випуск 1. Частина 1. 
С. 140-144. URL: http://vjhr.sk/archive/2017_1/part_1/27.pdf. 
 
 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет  
 

1. http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm – Бібліотека Інституту 

http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-27-2016
http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-27-2016?id=2136
http://vjhr.sk/archive/2017_1/part_1/27.pdf


 

 

Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія. 
2. http://www.lawbook.by.ru/ - Бібліотека юриста. 
3. http://www.lib.ua-ru.net/index.html - Веда – електронна бiблiотека. 
4. http://www.lsl.lviv.ua/ - Львівська національна наукова бібліотека 

України ім. В. Стефаника. 
5. http://www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. 

Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
6. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського. 
7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних 

бібліотек та інформаційних центрів України. 
8. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних  

бібліотек країн світу. 
9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних бібліотек 

України. 
10. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ 

ім. В.І.Вернадського (включаючи юридичні науки). 
11. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В.І.Вернадського. 
12. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ - електронні наукові видання НБУ 

ім.В.І.Вернадського. 
13. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних 

текстів. 
14. http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp=30 - 

енциклопедії та словники. 
15. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека. 
16. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні) 
17. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека 

Князева). 
18. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека 

(Україна) 
19. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна). 
20. http://www.vuzlib.net/ -економіко-правова бібліотека (оцифровані 

підручники) 
21. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html – безкоштовна студентська 

бібліотека юридичних ресурсів. 
22. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста. 
23. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова бібліотека. 
24. http://urka.ru/catalog.php?parent=57 – каталог юридических ресурсів. 
25. www.lawukraine.com   - каталог юриста. 
26. www.defence.com.ua -  сам собі  юрист. 
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