
Змістовний модуль І. 

ТЕМА 1. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В КРАЇНАХ 

СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 

Загальна характеристика політико-правової думки в країнах 

Стародавнього Сходу. Основні риси тогочасної суспільної свідомості: 

фаталізм, теократизм та абсолютне підкорення індивіда владі (деспотизм). 

Основні джерела тогочасної політико-правової думки (закони царя Хамурапі, 

Повчання Птахетепа, Речення Іпусера, Повчання Аменемоне, Веди, закони 

Ману та інші). 

Політико-правові погляди в Стародавній Індії. Кастовий устрій. 

Брахманізм. Буддизм. Основні політико-правові школи в Стародавньому 

Китаї. Конфуцій про моральні основи держави і права. Вчення Лао-Цзи про 

Дао. Ідея договірного походження держави і управління Мо-Цзи. Школа 

логістів- "фа- цзи" та їх раціоналістична концепція державної влади та права. 

Технологія управління та здійснення влади, дотримання законності в 

політико-правових трактатах, "Артхашастра", "Шан-цзюньшу". 

 

ТЕМА 2. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СТАРОДАВНІЙ 

ГРЕЦІЇ 

Основні періоди розвитку політико-правової думки в Стародавній 

Греції. Гомер Гесіод, Солон, Піфагор та Геракліт про роль та значення закону 

і законності, грунтованих на свободі і справедливості, у житті суспільства. 

Політико-правові погляди софістів. Релятивізм у поглядах софістів на 

державу і право. Проблема недосконалості закону. Відмінність у поглядах 

старшого і молодшого покоління софістів. 

Політико-правові погляди Сократа. Сократ про дар управління, про 

законне і справедливе, справедливість як суть держави, Сократ як приклад 

законослухняності. Вчення Платона про державу і право. Філософська 

основа його поглядів на природу держави і права. Проект ідеального 

суспільства і держави у діалозі "Держава". Поділ людей за їх функціями і 

наділення відповідними правами і обов'язками. Ідея тотальності у поглядах 

Платона. 



Класифікація форм держави Платоном. Аналіз Платоном 

співвідношення держави і права в діалозі "Політик". Погляди Платона на 

закон, законність, державу, в діалозі "Закони". Оцінка політичних та 

правових ідей Платона та їх вплив на розвиток наступних політико-правових 

доктрин. 

Вчення Арістотеля про політику, державу, право. Етика як вступ в 

політику. Розуміння справедливості у Арістотеля. Теорія походження і 

природа держави. Рабство як природнозумовлене явище. Походження влади. 

Поняття держави, сім'ї, людини. Три елементи державної влади. 

Характеристика форм держави та їх можливі модифікації. Краща 

форма держави за Арістотелем. Погляди Епікура на державну владу та 

політичний 6устрій суспільств. Вчення Епікура про свободу, справедливість і 

право. 

Філософська основа стоїцизму. Стоїки про природний характер 

утворення держави. Їх погляди на громадянську належність людини, на 

політичну форму держави, на сім'ю. Стоїки про суд і дотримання законів. 

Полібій про форми держави та їх зміну. Його погляди на звичаї і закони. 

 

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ У СТРАДОВНЬОМУ 

РИМІ 

 

Загальна характеристика основних напрямів політико-правової думки в 

Стародавньому Римі. Місце впливів грецької політичної ідеології на 

політико- правову думку Риму. Вчення Ціцерона про державу і право. 

Погляди Ціцера на державу як узгоджене правове спілкування громадян. 

Походження держави. 

Аналіз різних форм державного устрою, їх критерії. Погляди Ціцерона 

на політичну нерівність. Вчення Ціцерона про природне право. Розуміння 

історичного закону. Вимоги до закону. Проблеми міжнародного права. 

Римські стоїки. Політичні погляди Сенеки. Сенека про "закон долі", який 

визначає долю людини, державних інститутів і держави загалом. Ідея 

природної держави і природного права. Погляди Епіктета на моральний 

обов'язок, майнову та соціальну диференціацію. Моральна максима у 

поглядах на законність. 



Погляди Марка Аврелія Антонія на кращий державний устрій, та 

загальний закон. Праворозуміння римських юристів. Римські юристи про 

природне право як складову частину діючого в державі права, їх погляд на 

формування загальноправових принципів і визначень. 

 

ТЕМА 4. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ВЧЕННЯ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В 

ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Виникнення християнства та його політико-соціальна доктрина. 

Політико- правові ідеї у вченнях ранньохристиянських мислителів. 

Тертуліан. Златоуст. Учення про рівність, принцип еквіваленту розподілу за 

працею, ідеї щодо спільності майна, погляд на право і свободу. Перетворення 

християнства в офіційну релігію Римської держави, еволюція поглядів на 

політико-правові проблеми. Августин про співвідношення держави і церкви. 

Боротьба з єресями. Св.Григорій про державну владу та її межі. Місце 

проблеми держави і права в теологічному світогляді. Ф.Аквінський та його 

вчення про походження і суть держави, три складники древньої влади. 

Ф.Аквінський про народний суверенітет та його межі, форми державного 

устрою. Ф.Аквінський про закони та їх співвідношення. Концепція права 

Ф.Аквінського. Середньовічні єресі. Богомільство (Болгарія), катари, 

альбігойці, маніхейство (Західна Європа) як вираз соціального та політичного 

протесту. Вчення М.Падуанського про походження держави, виборну і 

спадкову монархію, участь народу в законотворчості, значення закону і 

законності в житті суспільства. Розмежування законів світських і церковних. 

Теоретичне обґрунтування свободи совісті.  

 

ТЕМА 5. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

Загальна характеристика політико-правової ідеології Відродження. 

Поява раціоналістичних концепцій політики. Ніколо Макіавеллі про дві 

рушійні сили політики, про місце індивіда та релігії в державному устрою. 

Погляди Макіавеллі на джерело розвитку держави, зміни її форм. 

Класифікація форм держави. Політико-державний ідеал Макіавеллі. 

Макіавеллі про методи політичної боротьби. Риси, необхідні володарю, щоб 

правити. Макіавеллізм. Політичні та правові ідеї Реформації. Основні 

напрями. Політико-правові погляди М.Лютера. Державно-правові погляди 

Т.Мюнцера та Ж.Кальвіна. Політико-правові погляди Жаяа Бодена. Поняття 

держави та її походження. Ознаки державної влади. Вчення Ж. Бодена про 



державний суверенітет, про суверенність влади монарха та її межі. 

Виникнення ідеології утопічного соціалізму. Критика Т.Мором існуючого 

суспільного та політичного ладу. Т.Мор про кращий політичний та 

економічний устрій. Завдання держави. Органи управління. Т.Кампанелла 

про ідеальний суспільно-політичний лад. Відношення до приватної 

власності. Організація державної влади та виробництва. 

 

ТЕМА 6. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ГОЛЛАНДІЇ ТА АНГЛІЇ В 

ПЕРІОД РАННІХ БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙ 

 

Виникнення та суть правового світогляду. Методологічна основа 

правового світогляду. Нове трактування теорії природного права та 

суспільного договору. Політико-правові вчення в Голландії. Гуго Гроцій про 

природу права, норми права. Проблема співвідношення прав і закону. 

Погляди на походження держави. Проблема співвідношення прав індивіда і 

держави. Організація влади. Проблеми міжнародного права. Бенедикт 

Спіноза про природне право. Вчення Б. Спінози про походження держави та 

форми державного правління. Проблема свободи та обов'язку. Ідея 

суспільного розвитку. Акти, які мають право носити титул закону і які 

повинні бути реально виконані. Проблема сили як права. 

Розвиток теорії природного права у працях Т.Гоббса. Його погляди на 

природу індивіда та природний стан людської свідомості, договірне 

походження держави. Вчення Т.Гоббса про перенесення права. 

Співвідношення права і закону. Права держави та індивіда. Вартість людина. 

Джон Локк про право і державу. Обгрунтування соціального 

компромісу. Погляди Локка на природний стан людської спільноти і 

природні права індивіда, походження держави та її завдання. Погляди 

Д.Локка на дотримання законності та межі державної влади. Вчення Локка 

про місце та роль влади у державі. Теорія розподілу влади. Зміни в політико-

правових поглядах в період англійської революції XVII ст. Характерні риси 

ідеологічних форм обгрунтування англійської революції. 

Політико-правові погляди пресвітеріанської течії, їх політико-релігійна 

програма обмеження королівської влади. 



Політико-правові погляди індепендентів. Дж.Мільтон про державу і 

право.  Організація державної влади. Погляд на суверенітет народу та 

виборче право. 

О.Сідней про походження держави та права. Захист народного 

суверенітету, прав і свобод, програма левелерів та її обгрунтування у вченні 

Дж.Лільберна. ДжЛільберн про суверенність влади народу та природні права. 

Ідеї щодо організації державної влади та розмежування повноважень різних 

гілок влади. 

 

Змістовний модуль ІІ 

ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В НІМЕЧЧИНІ, 

ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ НА ПОЧАТКУ ПРОСВІТНИЦТВА ХVІІ-ХVПІ ст. 

Загальна характеристика історичного періоду. Політико-правові вчення 

в Німеччині у ХУІІ-ХУІІІ ст. Особливості Німецького Просвітництва. 

Погляди Самуїла Пуфендорфа на природне право та походження держави. 

Завдання держави. Погляди Пуфендорфа на кріпосне право, власність, межі 

влади правителя, міжнародне право. Хрістіан Томазій про природу права і 

походження держави. Відмінність між мораллю та правом. Погляди Томазія 

на право народу. Христіан Вольф про природний закон поведінки людей та 

позитивні закони як вираз природного закону. Вчення X. Вольфа про 

походження держави. Погляди X. Вольфа на контроль держави за різними 

сферами життєдіяльності індивіда. 

Погляди Готфріда-Вільгельма Лейбніца на загальну теорію права 

(філософія права.) Вчення Лейбніца про історію права, закономірності 

розвитку права та державний суверенітет. Загальна характеристика 

становища Франції у XVII ст. Рене Декарт про свободу людини та її 

обмеження. Погляди Р .Декарта на природу права та держави. Блез Паскаль 

про сутнісні риси людини та необхідність держави і права. Об'єктивна 

зумовленість удосконаленість держави і права. 

Проблема моралі і державної влади у Мішеля Монтеня. 

Політичні та правові вчення в Італії у ХУІІ ст. Джамбатіста Віко про 

три фази розвитку усіх націй. Погляди Дж. Віко на політичну демократію. 

Взаємозв'язок між історичними циклами та формою державного устрою. 

Погляди Дж.Віко на вчення про договірне походження держави. Погляди 

Чезаре Беккарія на походження держави і права. Критика станових привілеїв 



Бекарія про приватну власність, дотримання законності та завдання 

державної влади. 

ТЕМА 8. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ НА ПЕРЕДОДНІ ТА ПІД 

ЧАС ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПЕРІОД ВІЙНИ ЗА 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США (П ПОЛОВИНИ ХVIII СТ.) 

 

Загальна характеристика французького Просвітництва. Політико-

правові погляди Вольтера. Вольтер про природне право, власну свободу, 

роль релігії. Критика станової нерівності перед законом. Політико-правове 

вчення Монтеск'є. Закономірності, які впливають на формування держави і 

права. Класифікація форм держави. Природні закони. Ідея політичної 

свободи та шляхи її дотримання. Теорія розподілу влади.  

Ж.Ж.Руссо про походження та суть держави. Ідея суспільного 

договору. Громадянське суспільство і держава. Теорія народного 

суверенітету. Погляди на функціонування державної влади, законотворчу 

діяльність. Вчення Руссо про право і закон. Проблема свободи індивіда. 

Політико-правові погляди французьких енциклопедистів. Д.Дідро, 

К.Гельвецій, П.Гольбах про державу і право та організацію державної влади. 

Основні напрями політико-правової думки під час Великої Французької 

революції. Політико-правові ідеї в деклараціях прав людини і громадянина 

1789 та 1793 рр. Вплив ідей та практики Великої Французької революції на 

подальший розвиток політико- правових доктрин та формування 

європейської системи права. Загальна характеристика політико-правових ідей 

в умовах боротьби за незалежність США. Декларація прав, прийнята 

Конвентом представників Вірджинії (12 червня 1776 р.) та Декларація 

незалежності (4 липня 1776 р.). Обгрунтування невід'ємних прав людини. 

Політико-правові погляди Т. Джеферсона та їх вплив на зміст "Декларації 

незалежності" та "Біля про права". Відношення Т.Джеферсона до рабства. 

Обгрунтування права народу на захист природних прав. 

Політико-правові ідеї Т.Пейна. Погляди на природне право у памфлеті 

"Здоровий глузд". Т.Пейн про політичний ідеал, приватну власність, 

обгрунтування права кожного народу на незалежність і утворення власного 

уряду як природного права. Відмінність між суспільством і державою. 

Форми державного устрою. А.Галмільтон про соціальний поділ суспільства 



та державну владу. Його погляди на розподіл влади та федеральний устрій 

США, роль і місце судової влади в системі державних інститутів. 

 

ТЕМА 9. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ІДЕЇ В НІМЕЦЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ 

ФІЛОСОФІЇ 

Основні напрями в німецькій політико-правовій думці кінця XVII — 

початку XIX ст. Загальна характеристика. Вчення І.Канта про державу і 

право. Зв'язок політичного і правового вчення з етикою. Категоричний 

імператив І.Канта. Погляди на природне право та походження держави. 

Поділ громадян на активних і пасивних. Проблема розподілу влади. Форми 

держав. Вчення про міжнародне право. Внесок І.Канта в розробку концепції 

правової держави. Й.Т.Фіхте про сутність політики, його погляди на державу, 

її функції, концепції замкнутої торгової держави. Права громадян. Проблеми 

міжнародного права. Вихідні засади політичних та правових поглядів Гегеля. 

Предмет і метод гегелівської філософії права. Проблема абсолютної свободи 

людини та її реалізація. Розвиток ідеї права (абстрактне право, мораль, 

моральність). Співвідношення громадського суспільства і держави. Право і 

закон. Погляд на зв'язок держави і нації. Політичний ідеал. Гегель про 

міжнародне право, війну і мир. Історична школа права, критика її 

представниками теорії права. Густав Гуго про владу і право, співвідношення 

права і звичаю. Погляд „ Ф.К.Савіньї на походження права та законодавчу 

роботу. Т.Ф.Пухта про право і державу, погляди на рецепцію римського 

права та його поєднання з традиційним для Німеччини уявленнями.  

 

ТЕМА 10. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА XIX ст. 

Загальна характеристика періоду. Основні напрями політико-правової 

думки. Політико-правові доктрини лібералізму. Політико-правова концепція 

Б.Констаиа. Його погляди на співвідношення особи і держави. Відмінність 

між політикою і громадянською свободою. Захист вільної конкуренції. 

Розподіл влад. 

А.Токвіль про демократію. Співвідношення таких понять як свобода і 

рівність. Утилітаризм І.Бентама- Реальні інтереси. Проблема природних прав 

та права, встановленого державою. Відношення до приватної власності. Межі 

законодавчої діяльності. Еволюція поглядів на державний устрій. Політичні 

свободи. Політико-правова доктрина О.Конта. Погляди О.Конта на етапи 



розвитку людства. Теорія солідаризму. Погляди на право. Відношення до 

воєн. Соціологічний напрям в юриспруденції. Вчення Р.Ієрінга про державу і 

право. 

Еволюція права та фактори, які на це впливають. Проблема 

співвідношення суб'єктивного і об'єктивного права. Г.Спенсер про два типи 

суспільства. Вплив типу суспільства на право та державний устрій. Політичні 

та особисті права. 

Політико-правова концепція Е.Дюркгейма про соціальну структуру 

суспільства та роль права у формуванні солідарного суспільства. 

Консервативний напрям. Е.Берк про теорію суспільного договору та 

народний суверенітет. Погляди на джерела права. Політико-правові погляди 

Жозефа де Местра, де Бональда на державний устрій, право, роль релігії в 

суспільному житті. А.Шопенгауер про панівну верству та державне 

управління. Ф. Ніцше про "волю до влади" як основний елемент соціального 

розвитку. Суб'єктність людини та її права. 

Політико-правові погляди представників утопічного соціалізму. Сен 

Сімен, Ш.Фур є, Р.Оуен. 

Політико-правова концепція анархізму. Погляди П.Прудона на 

соціальну революцію. Заміна політичної конституції на соціальну 

конституцію. Відношення до держави і права, приватної власності. 

М.Штірнер про державу та її відношення до індивіда. Анархістська теорія 

М.Бакуніна про державу та людську особистість, основний людський закон. 

Критика, марксистських поглядів на державу. Формування марксистської 

доктрини. Вчення марксизму про базу і надбудову. Класовий підхід до 

аналізу держави і права. Ідея революційної зміни суспільного устрою. Ідеї 

про відмирання держави та диктатуру пролетаріату. 

 

ТЕМА 11. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ XX ст. 

Загальна характеристика епохи. Ідеї солідаризму Л.Дюгі та його 

політико- правова концепція. Погляд Л.Дюгі на суверенітет як ознаку 

державної влади,обов'язки держави і права людини. Вплив доктрини 

синдикалістської держави на політико-правову думку першої половини XX 

ст. 



Неокантіанська концепція права. Р.Штамлер. Критика марксистської 

ідеї про базис і надбудову. Погляди Р.Штамлера на право. Ідея "природного 

права із змінним змістом". Психологічна теорія права. Л.Петражицький. 

Інтерпретація права з позиції психології індивіда. Джерела права. Погляди 

Л.Петражицького на реформу законодавства. Школа вільного права. Погляди 

Є.Ерліха на право, межі застосування закону та завдання суддів та юристів. 

Формування нових ідеологічних підходів. Неолібералізм та неоконсерватизм. 

Дж. Кейнс, Дж.Гелбрей Ф. фон Гайек, М. Фрідман. 

Тоталітаризм як соціальне-політичне явище. Теоретичні обґрунтування 

тоталітарної держави та історичний досвід. 

Концепції плюралістичної демократії. Г.Ласкі. Поняття плюралістичної 

теорії демократії та політичного плюралізму. Концепції соціальної держави і 

політики "загального благоденства". К.Мюрдаль. Соціологічна 

юриспруденція. Р.Паувд. Його погляди на мету права, нормативістська теорія 

Г.Кельзена. 

Обгрунтування "чистої теорії права". Ступінчаста концепція права. 

Зв'язок між державою і правом. Погляди на міжнародне право. Сучасні теорії 

природного права. Неотомістська концепція природного закону. Погляди 

Ж.Марітена та його класифікація прав людини. Міжнародно-правові акти про 

права людини. 

 

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ТА ПРАВОВА ДУМКА В 

ПЕРІОД КНЯЖОЇ ДОБИ ІХ-ХІV СТ. 

Загальна характеристика правової та політичної думки в умовах 

формування феодальних відносин на українських землях. Її особливості. 

Погляди на державу і право ("Руська правда", міжнародні договори Русі, 

церковні устави). Політико-правові та державницькі погляди Київських 

князів. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах. Зміни в 

політико- правових поглядах в період феодальної роздробленості. Політико-

правова думка на Галицько-волинських землях. Державотворча діяльність 

Ярослава Осьмомисла, Романа Мстиславовича, Данила Галицького, Льва 

Даниловича. Історико-політачні та літературно-історичні твори цього періоду 

як відображення тогочасних уявлень про державу і право. Розвиток 

української правової та політичної думки в творах християнських мислителів 

княжої доби. Їх погляди на співвідношення державної і церковної влади, на 

місце церкви в житті суспільства. 



 

ТЕМА 13. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ XVІ – ХVІП СТОЛІТЬ 

Становище українських земель на. середину ХУІ століття. Станіслав 

Оріховський, його погляди на державу та владу. Ідеї легізму (пошанування 

законів) у творах С.Оріховського. Острозький культурно-освітній центр та 

його значення в розвитку української правової та політичної думки. 

Полемічна література як виразник тогочасних світоглядних уявлень 

українського суспільства. Політичні та правові погляди Герасима 

Смотрицького, Василя Суразького, Клірика Острозького, Христофора 

Філалета, Мелетія Смотрицького, Захарія Копистинського. Політико-правові 

ідеї в творчості Івана Вишенського та Йова Княгиницького. Вплив греко-

візантійської традиції. Братський рух та його суспільно-політична діяльність. 

Західноєвропейські впливи. Політичні та правові ідеї в творах діячів братств. 

Стефан та Ларентій Зизанії, Юрій Рогатинець, Ісая Кониський, Кирило 

Транквіліон-Ставровецький, Йов Борецький, Касіян Сакович. Національно-

визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, її соціальний 

характер. Еволюція поглядів Б.Хмельницького на мету Визвольної війни, 

формування державницьких ідей. Проблеми державно-правового устрою 

української козацької держави в міжнародних договорах Б.Хмельницького та 

його універсалах. Державно- політичні погляди І.Виговського та 

Ю.Немирича Гадяцький трактат як спроба їх реалізації. 

Іван Мазепа як державний діяч. Його політико-правові погляди та 

вплив на   наступний розвиток української політичної та правової думки. 

Проблеми державно-правового устрою в Бендерській конституції та "Вивід 

прав України"     Пилипа Орлика. Обгрунтування ідей освідченого 

абсолютизму в творах Ф.Прокопович, С.Яворського. Григорій Сковорода, 

його суспільно-політичні погляди. "Історія Русів" як пам'ятка української 

політичної та правової думки того періоду. Державницька та правова 

концепція цього твору. 

 


