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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань 
08 Право 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Спеціальність  
081 Правознавство 

(шифр і назва) 
Модулів – 6 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 2-й 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр 

40 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Самостійна, 

індивідуальна робота 

120 год 

Вид контролю: іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60/120 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі 

Мета викладання дисципліни.  

Курс “Історія вчень про державу і право” повинен дати студентам 

юридичного факультету знання з питань історії розвитку політико-правових 

доктрин в різних країнах та різні історичні епохи, виявити загальну 

тенденцію в розвитку поглядів на державу і право, їх еволюцію, прав та 

обов’язки влади та підданих, співвідношення між ними і на цій основі 

сформувати в студентів вміння самостійно аналізувати та застосовувати 

політико-правові доктрини. 

 Завдання вивчення дисципліния. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати основні, етапи 

розвитку уявлень про державу і право, причини їх виникнення. 

 В результаті вивчення навчального матеріалу студент повинен знати:  

— основні політико-правові доктрини Стародавнього Сходу та 

Античності; 

 — основні політико-правові доктрини Середньовіччя та епохи 

Відродження; 

 — напрямки еволюції політико-правових учень періоду Нового часу; 

 — основні концепції держави і права сформовані у ХХ сторіччі;  

— погляди на державу і право на українських землях в епоху 

Середньовіччя та козаччини; 

 — зміна в політико-правових поглядах в процесі на соціально народу 

України; 

 — основні політико-правові сформовані у ХХ ст. Вивчивши курс 

студент повинен вміти:  

— застосовувати в практичній діяльності набуті в практичній 

діяльності набуті теоретико-методологічні знання;  

— підготувати наукову доповідь з проблем історії вчень про державу і 

право;  

— аналізувати першоджерела та наукову літературу;  



— аналізувати зміни в законодавстві з точки зору історичного досвіду 

отриманого в процесі еволюції поглядів на державу і право;  

— дати порівняльну характеристику основних концепцій щодо 

держави і права;  

— самостійно виявляти як позитивні моменти так і слабкі сторони в 

новозапропонованих концепціях;  

— творчо застосовувати набуті знання в процесі правотворчої 

діяльності.  

Предмет: історія еволюції політико-правових ідей щодо формування 

оптимальних систем управління та правових систем, їх взаємозв’язку із 

соціально-політичними та духовно-культурними процесами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

ВСТУП 

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. 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

лекції практич

ні 

лаборатор

ні 

Індивідуальна

, самостійна 

робота 

1 2 3 4 5  

МОДУЛЬ 1. 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Політичні 

та правові вчення в 

країнах 

Стародавнього 

сходу. 

 

10 5 3 - 10 

Тема 2. Політичні 

та правові вчення в 

Стародавній Греції  

9 4 2 - 10 

Тема 3. Політичні 

та правові вченя в 

Стародавньому 

Римі. 

7 4 2 - 10 

Тема 4. Політико-

правові вчення у 

Західній Європі в 

період 

Середньовіччя. 

8 4 3 - 10 

Тема 5. Політико-

правові вчення 

Епохи 

Відродження.  

8 4 2 - 10 

Тема 6. Політико –

правові Голандії та 

Англії в період 

ранніх  Буржуазних 

Революцій. 

8 4 3 - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
50 25 15 - 60 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 2. 
Тема 7. Політичні 

та правові вчення в 

Німеччині, Франції 

та Італії на початку 

Просвітництва ХVІІ 

-ХVПІ ст. 

10 5 4 - 9 

Тема 8. Політичні 8 5 3 - 18 



та правові вчення 

на передодні  та під 

час Великої 

Французької 

Революції в період 

війни за 

незалежність США 

( ІІ половині ХVШ 

ст..) 

Тема 9. Політично 

правові ідеї в 

Німецькій 

Класичній 

філософії 

12 5 3 - 9 

Тема10.Європейськ

а  політична і 

правова думка XIX 

ст. 

10 5 4 -  

Тема 11. Політико-

правові вчення  ХХ 

ст. 

10 5 4 - 9 

Тема 12. Українська 

політична та 

правова думка в 

період Княжої Доби 

ІХ-ХІV ст.. 

10 5 3 - 15 

Тема 13. Українська 

політико-правова 

думка другої 

половини  ХVІ – 

ХVПІ ст.. 

10 5 4 -  

Разом за змістовим 

модулем 2 
70 35 25 - 60 

Усього годин  120 60 40 - 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 денна заочна 

1 Погляди на державу і право на Стародавньому Сході та в 

період Античності 
2  

2 Вчення про державу і право Середньовіччя та епохи 

Відродження 
2 2 

3 Зародження політико-правової думки Нового часу 1  

4 Погляди на державу і право лібералізму 2  

5 Вчення про державу і право часу Французької і Американської 

буржуазних революцій 
2  

6 Німецька класична філософія, марксизм про державу і право 2  

7 Політико-правова думка ХІХ ст. 2 2 

8 Політико-правові концепції в ХХ ст. 1  

9 Українська політико-правова думка 2  
Разом: 16 4 

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Політико-правова думка Стародавнього світу (Індія). 8 

2 Погляди на державу і право в епоху Середньовіччя та 

Відродження (М.Падуанський). Політико-правові та 

державницькі погляди київських князів. Розвиток української 

правової та політичної думки в творах християнських мислителів 

княжої доби. 

8 

3 Формування раціоналістичних поглядів на державу і право (Дж. 

Мільтон, Дж. Лільберн, Дж. Віко). 
8 

4 Політико-правова доктрина аристократичного лібералізму 

(Чезаре Беккарія, Христіан Вольф). 
8 

5 Погляди демократичного лібералізму на державу і право 

(К.Гельвецій, П.Гольбах). 
8 

6 Німецько-класична філософія про державу і право (Історична 

школа права). (Густав Гуго, Ф.К. Савіньї, Т.Ф.Пухта). 
8 

7 Основні політико-правові конкуренції ХІХ ст. Про державу і 

право (А.Шопенгауер, Сен Сімон, Ш.Фур’є, Р.Оуен, І.Бентам). 
8 

8 Погляди на державу і право у ХХ ст. (Л.Дюгі, Р.Штамлер, 

Л.Петражицький, Є.Ерліх, Г.Ласкі, Р.Паунд, К.Мюрдаль, 

Г.Кельзен). 

8 

9 Українська політико-правова думка про державу і право 

(С.Оріховський, І.Вишенський, І.Виговський, Ю.Немирич, 
8 



Г.Андрузький, М.Шлемкевич). 

10 Формування раціоналістичних поглядів на державу і право (Дж. 

Мільтон, Дж. Лільберн, Дж. Віко). 
8 

11 Політико-правова доктрина аристократичного лібералізму 

(Чезаре Беккарія, Христіан Вольф). 
8 

12 Погляди демократичного лібералізму на державу і право 

(К.Гельвецій, П.Гольбах). 
8 

13 Німецько-класична філософія про державу і право (Історична 

школа права). (Густав Гуго, Ф.К. Савіньї, Т.Ф.Пухта). 
8 

14 Основні політико-правові конкуренції ХІХ ст. Про державу і 

право (А.Шопенгауер, Сен Сімон, Ш.Фур’є, Р.Оуен, І.Бентам). 
8 

15 Погляди на державу і право у ХХ ст. (Л.Дюгі, Р.Штамлер, 

Л.Петражицький, Є.Ерліх, Г.Ласкі, Р.Паунд, К.Мюрдаль, 

Г.Кельзен). 

8 

Разом: 120 

 

7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, 

спостереження й аналізу, метод бесіди, методи інтерактивного навчання 

(ділові 17 ігри, круглі столи тощо), блоковий метод, метод проектів, 

використання комп’ютерних технологій.  

Під час лекцій і семінарських занять використовуються технічні засоби 

навчання: кодоскоп (для проектування схем, таблиць тощо), мультимедійний 

проектор, комп’ютер.  

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань та вмінь:  

- поточний контроль ( оцінювання усних і письмових відповідей на 

семінарських та практичних заняттях, поточне тестування);  

- поточний модульний контроль після вивчення кожного змістовного 

модуля);  

- оцінка за виконання індивідуального навчально – дослідного 

завдання; 

 - оцінка за самостійну роботу (написання рефератів тощо); 

 - підсумковий контроль ( екзамен). 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2  

38 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Індивідуальна самостійна робота  

22 12 10 
Модульна контрольна  

робота № 1 
Модульна контрольна  

робота № 2 
 

40 
20 20 

Всього: 100 

                                                                        
10.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 Методичне забезпечення з дисципліни складається з: 

 - інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни; 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

 - практикуму з дисципліни та методичних вказівок до семінарських 

занять на паперовому і електронному носіях;  

- тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій до їх 

виконання на паперовому і електронному носіях;  



- тестових завдань з курсу та методичних рекомендацій до їх виконання 

на паперовому і електронному носіях; - переліку рекомендованих завдань для 

підсумкового модульного контролю; 

- друкованого роздаткового матеріалу; 

 - матеріалів для демонстрування за допомогою технічних засобів 

навчання ( слайдів, відео- та аудіо записів);  

- завдань і методичних вказівок для самостійної роботи студентів;  

- індивідуальних навчально-дослідних завдань;  

- тематики і методичних вказівок до виконання курсових робіт; 

 - тематики і методичних вказівок до виконання дипломних робіт. 

 

12. Рекомендована література 

1. Алексеев С.С. Философия права: История и современность. 

Проблемы. Тенденции. Перспективы / Сергей Сергеевич Алексеев. – М. : 

Изд-во НОРМА, 1998. – 329 с. 

 2. Алексеева Т. А. Современные политические теории : курс лекций / 

Т. А. Алексеева / Московский ин-т межд. отн.. – М. : РОССПЭН. 2000. – 343 

с.  

3. Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи: Михайло Драгоманов про права 

людини / Тарас Григорович Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 189 с.  

4. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: 

теорія і практика / М. Антонович. – К. : Вид. Дім «Києво – Могилянська 

Академія», 2007. – 384 с.  

5. Арон Р. Вступ до історії філософії: Есе про межі історичної 

об’єктивності / Нове видання, переглянуте та анотоване С. Мезюр ; пер. з 

франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенко / Раймон Арон. 

– К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 578 с. 

 6. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Монтескє. Конт. 

Маркс. Токвіль. 20 Д.ркгейм. Парето. Вебер / пер. з франц. Г. Філіпчука / 

Раймон Арон. – К. : Юніверс, 2005. – 685 с.  

7. Асмус В. Ф. Платон / Валентин Фердинандович Асмус. – М. : 

Мысль, 1975. – 220 с. 

 8. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму : пер. з нім. / Йорг 

Баберскі. – К. : К.І.С., 2007. – 248 с.  



9. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / О. 

О. Бандура. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 

428 с.  

10. Бачинин В.А. История философии права: курс лекций./ 

В.А.Бачинин, В.А. Чефранов – Харьков: Право, 1998. – 320 с. 

 11. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність 

голокосту / Пер. з фр Т. Марусик / Ален Безансон. – К. : Унів. вид-во 

ПУЛЬСАР, 2007. – 136 с. 

 12. Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу і право./ Є.Ф. 

Безродний, Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Наукова думка, 1999. – 156 с.  

13. Бисага Ю.М. Права людини / Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак, Д.М. 

Бєлов, М.М. Данканич. – Ужгород, 2003. – 164 с.  

14. Бігун В.С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / 

В.С. Бігун. – К., 2011. – 303 с. 

 15. Бікс Браєн. Теорія природного права / Браєн Бікс // Філософія права 

/ За редакцією Джоела Фейнберга, Джуліа Коулмена; Пер. з англійської П. 

Таражук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. – С. 20-36.  

16. Блинников Л. В. Великие философы: словарь-справочник / Л. В. 

Блинников – М.: Энциклопедия, 1997. – 432 с.  

17. Бросс Ж. Духовные учителя: биографии крупнейших духовных 

вождей человества / Ж.. Бросс – Санкт-Петербург, 1998.  

18. В’ячеслав Липинський та його доба : наук. вид. / упоряд. : Т. 

Осташко, Ю. Терещенко. – Київ ; Житомир, 2008. – 390 с.  

19. Валіцький А. В полоні консервативної утопії: Структура і 

видозміни російського слов’янофільства / Анджей Валіцький ; пер. з польськ. 

В. Моренець– К. : Основи, 1998. – 710 с.  

20. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія 

комуністичної утопії / Анджей Валіцький ; пер. з польск. Д. Андрухів – К. : 

Всесвіт, 1999. – 509 с.  

21. Вивід прав України: документи і матеріали до історії української 

політичної думки / впоряд., вступ. стаття і дод. Б. Кравціва. – New York : 

Пролог, 1964. – 250 с.  

22. Власть и право: из истории русской правовой мысли : сборник / 

Сост. : А.В.Поляков, И.Ю.Козлихин. – Л. : Лениздат, 1990. – 319 с. 



 23. Вонсович С. Г. Дискурс тоталітаризму (політологічний аспект): 

Монографія / С. Г. Вонсович. – Камянець-Подільський : ПП. Мошак М.І., 

2008. – 200 с.  

24. Галушко К. Ю. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав Липинський і 

суспільна думка європейських «правих» / Кирило Юрійович Галушко. – К. : 

Темпора, 2002. – 287 с.  

25. Гарин И. И. Лютер / Игорь Иванович Гарин. – Х. : Фолио. – 1994. – 

287с. 21  

26. Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. 

Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її 

вклад в історичну науку / Степан Дмитрович Гелей. – Львів : Вид-во 

«Коопосвіта» ; Львів. комерц. акад., 1998. – 532 с. 

 27. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения / Александр 

Хаимович Горфункель. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с. 

 28. Гофф Ж. Ле. Рождение Европы / Жак Ле Гофф. – Спб. : 

“Александрия”, 2007. – 398 с.  

29. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, 

О. Коваленко. – К. : Основи, 2000. – 1464 с.  

30. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу. Навчальний 

посібник / Г. Г. Демиденко. – Харків: Консум, 2004.- 432 c.  

31. Дудченко Г.М. Історія політичних і правових вчень: навч.-метод. 

посібник / Г. М. Дудченко, П. П. Овдієнко; Ніжинський держ. педагогічний 

ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 

44 с. 

 32. Ерышев А. А. История политических и правовых учений: Учеб. 

пособие. / А. А. Ерышев. – К.: МАУП, 2002. – 152 с. 

 33. История политических и правовых учений. ХХ век / Отв. ред. 

В.С.Нерсесянц. М.: Наука, 1995. - 347 с. 

34. История политических учений / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: 

Юридическая литература, 1998. – 365 с.  

35. История государственно-правовых учений: учебник / Ю. Я. Баскин 

[и др.]; отв. ред. В. В. Лазарев. - М. : Спарк, 2006. - 670 с.  

36. Институты самоуправления: историко-правовое исследование / В. 

Г. Графский, Н. Н. Ефремова, В. И. Карпец и др. / РАН; Ин-т государства и 

права; отв. ред. Л.С. Мамут. – М., 1995. – 324 с.  



37. История политических и правових учений: древний мир / Васильев 

Леонид Сергеевич и др. ; отв. ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1985. – 350 

с.  

38. История политических и правых учений. Учебник для вузов. Изд-2-

е, стереотип. Под общ. ред. член-кореспондента РАН, доктора юридических 

наук, профессора В. С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА, 2000. – 736 с. 

39. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних 

вузів і факультетів / Уклад., заг. ред.- проф., д-р істор. наук Г. Г. Демиденко. 

2-е вид., доп. і змін. –Харків: Легас, 2002. – 480 с. 

 40. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних 

вузів і факультетів / Уклад., заг. ред.- проф., д-р істор. наук Г. Г. Демиденко. 

2-е вид., доп. і змін. -Харків: Легас, 2002 – 488 с.  
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