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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  – 3 

Галузь знань 

08 Право За вибором 

 

Модулів –  2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  3-й 3-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 2 

ступінь: 

Бакалавр 

 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

44 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  - 

год. 

Вид контролю: Залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 46/44 

для заочної форми навчання – 8/82 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Історія вчень про право і державу – складова частина духовної культури людства, що 

сконцентрувала величезний політико-правовий досвід минулого, підсумки дослідження проблем 

свободи, права, держави, політики, законодавства. Задача цієї дисципліни – познайомити студента 

зі змістом і історією найбільш значних теоретичних концепцій права і держави, що справили 

вплив на їх наступний розвиток. Вивчення цих теорій і їх зв´язку із сучасними проблемами права і 

держави допомагає глибокому розумінню і правильному рішенню останніх. 

Предметом дисципліни є історія виникнення і розвитку теоретичних знань про право, 

державу, політику, законодавство, історія політичних і правових теорій. Тобто – історія розвитку 

право-  і державознавства. 

Мета на конкретному історичному матеріалі показати закономірності розвитку державно-

правової ідеології, ознайомити студентів зі змістом й історією найбільш відомих і впливових 

теоретичних концепцій держави і права 

Завдання: формування знань здобувача з історії розвитку теорії права і держави. Виходячи 

з потреб і запитів нинішнього часу, вітчизняного правознавства курс містить матеріал переважно 

з історії всесвітньої і вітчизняної політико-правової думки. Вивчення й засвоєння змісту по-

требує знання методології науки і навчальної  дисципліни.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   
1.основні теорії держави і права; 

2.закономірності еволюції правової думки; 

3.специфіку української правової культури та її ментальні засади. 

вміти:  
1. самостійно застосовувати філософсько-правові категорії; 

2. аналізувати теорії, в яких розглядається сутність держави і права, умови, за яких 

виникло те чи інше вчення, як воно було реалізоване у відповідних правових системах під час 

формування правових держав, якою мірою воно може бути використане в розбудові 

національної системи права, формуванні засад правової держави і громадянського суспільства в 

Україні; 

3. з’ясовувати в контексті світової історії витоки державно-правової думки в Україні; 

4. творчо застосовувати набуті знання у юридичній практиці.  

 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія вчень про державу і право» 

Тема 2. Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього Сходу 

Тема 3. Вчення про державу і право в Стародавній Греції і Стародавньому Римі 

Тема 4. Державно-правові вчення Західної Європи доби Середньовіччя 

Тема 5. Вчення про державу і право епохи Відродження та Реформації 

Тема 6. Вчення про державу і право епохи ранньобуржуазних революцій 

Тема 7. Право і держава у вченнях європейського Просвітництва 

Тема 8. Державно-правові вчення періоду боротьби за незалежність США 

Тема 9. Політико-правові вчення в Німеччині наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 

Тема 10. Основні напрями західноєвропейської політико-юридичної думки в першій половині 

ХІХ століття 

Тема 11. Правові і політичні вчення Західної Європи другої половини ХІХ століття 

Тема 12. Політичні і правові вчення Європи на початку ХХ століття 

Тема 13. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні 

Тема 14. Державно-правові вчення Західної Європи і США другої половини ХХ століття 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовий модуль 1. Вчення про державу і право Давнього світу, Середньовіччя та епохи формування 

буржуазних концепцій 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія вчень про державу і право» 

Предмет історії вчень про державу і право. Її місце в системі юридичних наук. Взаємозв’язок історії вчень про 

державу і право з іншими галузями гуманітарних дисциплін і сучасними теоріями політики, права, філософії, 

держави та законодавства. Соціально-економічна зумовленість виникнення, зміни, розвитку і боротьби правових 

вчень.  

Причини і наслідки плюралізму вчень, напрямів, шкіл у політико-правовій ідеології. Визначення предмета. 

Методи історії вчень про державу і право. Система методів (наявність великого арсеналу 

загальнофілософських і спеціально-наукових методів, наприклад формально-логічного, діалектичного, 

порівняльного, догматичного, системного та ін.). Проблема вибору найоптимальнішого і найефективнішого методу у 

процесі пізнання змісту та значення політико-правових доктрин. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в 

історії вчень про державу і право. 

Періодизація і структура курсу. Наука історії вчень про державу і право у сучасних ідеологічних дискусіях та її 

значення. Література з курсу. 

 

Тема 2. Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього Сходу 

Загальна характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право у країнах 

Стародавнього Сходу в ІІ–І тис. до н. е. 

Політична і правова думка у Стародавній Індії. Політико-правові ідеї брахманізму і буддизму. Політична і 

правова теорія у трактаті Каутільї «Архашастра» та «Законах Ману». 

Політична і правова думка у Стародавньому Китаї. Вчення Конфуція про суспільство, державу і право. 

Принципи гуманності та ритуалу. 

Соціально-політичні та правові ідеї Мо-цзи. Вчення даосизму (Лао-цзи).  

Теорія політики і права легістів. Шан Ян: теорія державного управління, форми контролю за діяльністю 

громадян. Винагорода і покарання. Критика конфуціанства. 

 

Тема 3. Вчення про державу і право в Стародавній Греції і Стародавньому Римі 

Загальна характеристика політико-правової ідеології у Стародавній Греції. Основні напрями ідеологічної 

боротьби і проблеми, що були в центрі уваги цієї боротьби. 

Політичні та правові вчення раннього періоду (ІХ–VІ ст. до н. е.). Творчість Гомера, Гесіода, Солона, Піфагора 

та Геракліта. Період розквіту давньогрецької політико-правової думки (V–ІV ст. до н. е.). Демокрит про державу і 

право. Політичні та правові ідеї софістів. Праворозуміння софістів старших (Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфон) і 

молодших (Тразімах, Каллікл, Лікофрон, Алкідам). 

Політичні та правові ідеї Сократа. Сократ про право і законність. Вчення Платона про державу і право, його 

філософська основа. Проекти ідеальної держави в діалогах «Держава» і «Закони». Класифікація форм державного 

правління і причини їх замін. Ставлення Платона до приватної власності. 

Вчення Аристотеля про суспільство, політику, державу і право. Філософська основа його вчення. 

Обґрунтування Аристотелем рабства і суспільної нерівності. Ставлення до власності. Вчення про виникнення 

держави. Критерії та класифікація Аристотелем форм держави. Причини державних переворотів і засоби їх 

подолання. Вчення про два види справедливості, про право природне і позитивне. Вплив Аристотеля на подальший 

розвиток політичної і правової ідеології. 

Вчення Епікура про свободу, державу і право. Політична ідеологія стоїцизму (Зенон, Хризіпп). Вчення Полібія 

про класифікацію форм держави та їх кругообіг.  

Загальна характеристика основних напрямів політичної і правової думки у Стародавньому Римі. Вчення 

Цицерона про державу і право. Вплив на нього ідей давньогрецьких мислителів. Політичні та правові ідеї римських 

стоїків (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій). Їх ставлення до свободи і рабства. Римські юристи про природу і систему 

права, про право і справедливість, про право публічне і приватне. 

 

Тема 4. Державно-правові вчення Західної Європи доби середньовіччя 

Загальна характеристика політико-правової думки західно-європейського середньовічного суспільства. 

Соціальні і політичні аспекти зародження християнства. Відношення до держави і світської влади. Перетворення 

християнства в державну релігію, зміни його політичних ідей. Політичне вчення Августина Аврелія. «Царство Боже» 

і «Царство Земне». Вчення про два гради як спроба обґрунтувати переваги церкви над державою. Доводи на користь 

необхідності покори існуючій владі.  

Політико-правова теорія Фоми Аквінського, його вчення про походження, сутність держави та елементи 

державної влади. Схоластичне розмежування державних форм. Питання про межи покірливості державній владі, її 

складові елементи. Захист приватної власності. Спроба обґрунтувати відмінність царя від тирана. Обґрунтування 

права народу на революцію. Фома Аквінський про закон та його різновиди. Захист католицизму. Фома Аквінський 

про співвідношення світської і духовної влади. Вчення Фоми Аквінського і сучасність.  

Вираження інтересів середньовічного бюргерства в політико-правовому вченні Марсилія Падуанського. Влада 

духовна і світська, законодавча і виконавча. Народ як джерело державної влади.  
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Політико-правова ідеологія ісламу. Ідеї основних напрямків і сект ісламу. Суніти, шиїти, хариджити та 

ісмаїліти. Політико-правові погляди аль-Фарабі. Ідеальна держава в ученні аль-Фарабі. Концепція держави Ібн-

Хальдуна: два етапи розвитку суспільства, типи держав. Політико-правові погляди Нізамі. Утопічний проект 

ідеальної держави.  

 

Тема 5.  Вчення про державу і право епохи Відродження та Реформації 

Загальна характеристика державно-правових вчень доби Відродження та Реформації. Формування буржуазної 

політико-правової ідеології.  

Політичне вчення Макіавеллі – ідеологія італьянської буржуазії ХV ст. Погляди Макіавеллі на природу 

людини. Сила як основа права. Незалежність політики від моралі. Погляди на форми держави. Ідея сильної 

централізованої держави. Республіканські тенденції. Ніколо Макіавеллі про роль князя. Використання політичних 

ідей Макіавеллі в сучасному політичному житті.  

Політичні та правові ідеї Реформації: основні напрями. Політико-правові ідеї Мартіна Лютера, Томаса 

Мюнцера, Жана Кальвіна.  

Вчення Жана Бодена про державу і право. Боден про суверенітет державної влади і форми держави. Жан Боден 

– теоретик абсолютизма у Франції. Вчення про верховну владу і її властивості. Вчення про суверенітет. Заперечення 

«змішаних» форм правління. Погляди Бодена на суспільний розвиток і коловорот державних форм.  

Вчення утопічних соціалістів ХVI-ХVII ст. Томас Мор і його «Утопія». Первісне накопичення капіталу в 

Англії. Критика соціального ладу Англії. Томас Мор про суспільний і державний лад ідеальної держави. 

Суперечності вчення Т. Мора.  

Вчення Томазо Кампанелли. Ідея єдиної всесвітньої держави. Політичний і соціальний устрій «Держави 

сонця». Організація виробництва і розподілу, погляди на сім’ю та виховання дітей.  

 

Тема 6. Вчення про державу і право епохи ранньобуржуазних революцій 

Особливості ранніх буржуазних революцій та їх відбиття в політико-правовій ідеології. Розвиток юридичного 

світогляду буржуазії. Загальна характеристика теорії природного права як теоретичного обґрунтування претензій 

буржуазії на політичну владу.  

Обґрунтування перемоги нідерландської буржуазної революції ХVII ст. в роботах Гуго Гроція. Вчення про 

вічність і незмінність «природного закону». Погляди на походження держави. Вчення про суверенітет влади та його 

носіях. Захист обмеженої монархії. Гуго Гроцій про розвиток науки міжнародного права.  

Політичне і правове вчення Б. Спінози. Погляди Спінози на виникнення, сутність і задачі держави. Особливості 

«невідчужуваних» прав громадян і меж державної влади. Захист релігійної свободи і свободи моралі.  

Політичне і правове вчення Томаса Гоббса, його погляди на природу людини, природне право і «природні» 

закони. Особливості договірної теорії виникнення держави. Погляди на сутність і форми держави і державний 

суверенітет. Вимога підпорядкування церкви державі, співвідношення особистості і держави. Політичний ідеал 

Гоббса. «Левіафан».  

Обґрунтування класового компромісу в Англії в політико-правовому вченні Джона Локка. Зародження 

політичної ідеології лібералізму. Дж. Локк про основні вимоги природного права, походження і задачі держави. 

Теорія поділу влади, її соціальна обумовленість. Локк про невіддільні права людини і межі дії державної влади. Ідея 

поділу влади. 

     

 

Змістовий модуль 2. Державно-правові концепції Нового й Новітнього часу 

Тема 7. Право і держава у вченнях європейського Просвітництва 

Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва, її еволюція. Політичні та правові 

вчення в Італії у ХVІІІ ст. Італійське просвітництво. Дж. Віко. Основні принципи політико-правової організації 

суспільства. Роль права в забезпеченні свободи і безпеки індивіда. Принципи законності. Поняття юридичної 

відповідальності. Ч. Беккаріа. Мета держави. Роль права в забезпеченні свободи і безпеки індивіда. Принципи 

забезпечення законності. Роль власності і установлення справедливого соціального ладу. Принцип законності й 

дотримання обов’язкових гарантій прав особистості.  

Основні напрями політичної і правової ідеології у Франції. Політико-правові погляди Вольтера. Боротьба 

проти католицької церкви. Вольтер про природну рівність. Ставлення Вольтера до майнової нерівності. Політичний 

ідеал Вольтера. 

Вчення Шарля Луї Монтеск’є про державу і право. Монтеск’є про фактори, що визначають характер 

законодавства. Вчення про форми державного устрою і принципи, що лежать в їх основі. Поняття політичної 

свободи. Теорія розподілу влад Монтеск’є.  

Політико-правові ідеї французьких матеріалістів (Дені Дідро, Поль Анрі Гольбах, Клод Адріан Гельвецій). 

Теорії «інтересу», «користі». Мета держави. Ідеальний політичний устрій.  

Політичне і правове вчення Ж. Ж. Руссо. Руссо про причини виникнення і розвитку суспільної нерівності. 

Теорія договірного походження держави. Обґрунтування ідеї народного суверенітету. Руссо про природне право. 

Поняття «загальної волі» і «волі всіх». Соціально-політичний ідеал Ж. Ж. Руссо. Вимога законності. Погляди Руссо 

на питання міжнародного права. 
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Тема 8. Державно-правові вчення періоду боротьби за незалежність США 

Загальна характеристика основних напрямів політичної і правової думки. Політичні та правові погляди 

«федералістів» (Олександр Гамільтон, Джон Адамс, Джеймс Медісон). Ідеї конституціоналізму і федералізму. Ідеї 

розподілу влад. Республіка з сильною президентською владою. Устрій представницького органу і місцевих органів 

влади. Концепція федералізму. 

Політико-правові погляди Томаса Джефферсона, їх втілення в Декларації незалежності і Біллі про права. 

Критика американської Конституції 1787 р. Ставлення Джефферсона до рабства. Обґрунтування правомірності 

народної революції. Республіка як форма правління і демократія як політичний режим. Державно-правовий ідеал 

Джефферсона. Природно-правова концепція. 

Томас Пейн. Особливості його теорії природного права. Ставлення до рабства і революції. Виникнення 

держави. Форми держави. Критика державного ладу Англії й Конституції США.  

 

Тема 9. Політико-правові вчення в Німеччині наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 

Загальна характеристика основних напрямів політичної та правової ідеології в німецькій філософії. Історична 

школа права Г. Гуго, Ф. К. Савіньї, Г. Пухта та їх погляди на виникнення, розвиток і сутність права. 

Вчення Іммануїла Канта про державу і право. Зв’язок політичного і правового вчення з етикою. Категоричні 

імперативи І. Канта. Поняття права і держави. Суспільний договір і народний суверенітет як «регулятивні» ідеї. 

Особливості поглядів Канта на розподіл влад і класифікацію форм держави. Суспільно-політичний ідеал і проект 

вічного миру. Реформізм Канта.  

Вчення Г. В. Ф. Гегеля про державу і право. «Філософія права». Предмет і метод гегелівської філософії права. 

Негативне ставлення Гегеля до школи природного права. Розумні основи держави і права та їх дійсність. Поняття 

права і держави. Визначення права. Поділ права на абстрактне право, мораль, моральність. Визначення держави. 

Співвідношення громадянського суспільства і держави. Концепція розподілу і органічної єдності властей. 

Конституційна монархія. Апологія прусської станової монархії. Гегель про міжнародне право, війну і мир, про 

природний стан у сфері міжнародних відносин.  

Історична школа права: Г. Гуго, К. Савіньї та Г. Пухта. Походження держави, його мета і сутність, 

обґрунтування переваг монархії, роль релігії і звичаїв у державі, критика суспільного договору, поділу влади, освіти 

і революції. 

 

Тема 10. Основні напрями західноєвропейської політико-юридичної думки в першій половині ХІХ 

століття 

Загальна характеристика основних напрямів політико-правової ідеології. Основні риси політико-правової 

ідеології лібералізму першої половини ХІХ ст.  

Політико-правові погляди Б. Костана (Франція). Держава і свобода особи. Незалежність приватного життя від 

політичної влади. Розподіл і рівновага в системі влад. Перегляд теорії розподілу влади Монтеск’є. Особливе місце 

королівської влади. Критика необмеженого суверенітету народу. Захист майнового цензу і двопалатної системи. 

Конституційна монархія як політичний ідеал Констана.  

А. Де Токвілль. Вчення про державу. Питання демократичного суспільства і його основні ознаки. Поняття 

свободи.  

Теорія утилітаризму та її застосування до вчення про право. Політичні та правові ідеї І. Бентама (Англія). 

Утилітаризм І. Бентама. Критика теорії природного права і договірного походження держави. Бентам про форми 

держави і представницьку демократію. Вимога невтручання держави в економічну діяльність. Захист приватної 

власності. Погляди на організацію державної влади. Вчення про значення законодавства. Проект міжнародної 

організації світу.  Політико-правові погляди Дж. Ст. Мілля. Свобода як індивідуальне і соціальне благо. Ідея 

верховенства парламенту над виконавчими структурами.  

Юридичний позитивізм Д. Остіна. Ототожнення права з законом. Суверенна державна влада як джерело 

позитивного права.  

Критика революції і революційного шляху розвитку суспільства Жозефом де Местром. Походження і сутність 

держави. Критика суверенітету і республіканської форми правління. Політичний ідеал.  

Політико-правове вчення ідеолога лібералізму Л. Штейна (Німеччина). Співвідношення держави і суспільства. 

Цілеспрямована еволюція держави як засіб запобігання революційному розкладу суспільства. «Надкласова» 

конституційна монархія в системі розподілу властей. 

 

Тема 11. Правові і політичні вчення Західної Європи другої половини ХІХ століття 

Політичні та правові погляди представників утопічного соціалізму. Політико-правове вчення Сен-Сімона. 

Концептія стадій розвитку суспільства та еволюції держави. Проект і принципи промислової системи суспільства. 

Погляди Ш. Фур’є на державу і право. Критика капіталістичного ладу, буржуазної держави і права. Концепція 

Фур’є про соціально-політичний розвиток суспільства. Фаланга як форма організації нового суспільства.  

Погляди Р. Оуена на державу і право. Оуен про виховання громадян і вдосконалення законодавства як засобів 

цивілізованої перебудови суспільства. Утопічний план політико-правової перебудови планети. 

Історичні умови виникнення та розвитку марксистського вчення про державу і право в Західній Європі у другій 

половині ХІХ ст. Формування політичного світогляду К. Маркса і Ф. Енгельса. К. Маркс і Ф. Енгельс про історичний 

розвиток класового суспільства і держави. Питання держави і права у працях «Німецька ідеологія» і «Маніфест 

Комуністичної партії». Марксизм про історичну роль соціалістичної держави і права та умови їх відмирання. Ф. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1701#Gloss_16
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1701#Gloss_70
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Енгельс про форми походження держави та її основні ознаки. Питання про вплив державної і правової надбудови 

на економічний базис.  

Політико-правове вчення Огюста Конта. Методологічні основи позитивізму. Три історичних типи світогляду і 

еволюція держави та права. Ідея суспільної солідарності як засіб запобігання революціям. Конт про суб’єктивне 

право як обов’язок і соціальну функцію. Політичне і правове вчення Г. Спенсера. Органічна теорія держави. 

Диференціація і спеціалізація функцій та органів держави у процесі її еволюції. Типи держави: примітивний 

(військовий) і вищий (індустріальний). Вчення Р. Ієрінга про державу і право. «Юриспруденція інтересів». Право як 

юридично захищений інтерес. Ідея Ієрінга про боротьбу за право соціальних сил і про право як нестійкий компроміс у 

боротьбі інтересів. Взаємозумовленість держави і права. 

М. О. Бакунін про походження, сутність і форми держави. Критика феодальних і капіталістичних держав і 

заперечення держави. Полеміка з марксистами. Заперечення будь-яких авторитетів і ідея «невидимої» диктатури 

таємної революційної організації. Анархістське тлумачення теорії природного права. Питання спадкового права. 

Анархістська теорія П. О. Кропоткіна. Цикли розвитку цивілізацій і держави. Роль права в походженні держави. 

Біосоціологічна концепція суспільства і держави. Ідеї федералізму. П. Кропоткін про співвідношення права, моралі та 

законодавства. Космічні, антропологічні та соціальні причини злочинності. Критика інституту смертної кари і 

системи кримінального покарання. 

 

Тема 12. Політичні і правові вчення Європи на початку ХХ століття 

Загальна характеристика основних напрямів політичної і правової думки ХХ ст. Виникнення ленінізму. Вчення 

В. І. Леніна про історичний розвиток держави. Ідея революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства. 

Питання про співвідношення понять диктатури і демократії. Погляди на федерацію і майбутню долю держави. 

Критика проекту «автономізації». В. І. Ленін про принципи соціалістичної законності. 

Політична і правова теорія солідаризму Леона Дюгі. Соціальна солідарність і історичний розвиток заперечення 

класових антагонізмів. Теорія соціальних функцій. Норма соціальної солідарності як основа права. Суб’єктивне право 

як обов’язок. Ідеї Л. Дюгі про синдикатський федералізм, децентралізацію політичної влади, політичний і правовий 

плюралізм. 

Психологічна теорія права Л. Петражицького. В. Лунштед, А. Росс, К. Олівекрона та ін. Право як продукт 

правосвідомості та психіки. Правові поняття як «суб’єктивні переконання». Заперечення нормативного характеру 

права. 

Р. Штаммлер. Неокантіанство – основні ідеї науки про природу. Поняття права та його відмінність від поняття 

права в марксистській теорії.  

Школа «вільного права» Євгена Ерліха. Право як «живий порядок» відносин і «нутрішній порядок»людських 

союзів. Концепція вільного пошуку і застосування «живого права» судом. Співвідношення законодавчої й 

правозастосовної практики. Уявлення про джерела права. «Право юристів» як стадія, що передує кодифікації. 

Інтерпретація основних положень історичної школи права. 

 

Тема 13. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні 

Витоки державно-правової ідеології українського народу. Ідеї незалежності держави і єдності слов’янських 

народів у літописах і пам’ятках Київської Русі. Роз’єднаність українських земель. Розвиток політико-правової 

ідеології (ХІ – ХV ст.). Державно-правова думка в Україні за козацько-гетьманської доби (ХVІ – ХУІІІ ст.). Політичні 

та правові ідеї в козацько-старшинських літописах. 

Просвітительство в Україні. Основні риси і напрями. Теорія просвіченого абсолютизму у працях Ф. 

Прокоповича. Просвітителі-демократи Г. С. Сковорода і Я. П. Козельський. Особливість теорії природного права Я. 

Козельського. Теорія суспільної угоди. Республіканізм. Погляди в галузі міжнародного права. 

Автономістичні ідеї в Літопису Самовидця (70-ті роки ХVІІ ст.), Г. Грибянки (1710 р.), С. Величка (1720 р.). 

Обстоювання національно-державних прав українського народу в першій демократичній конституції України 

П. Орлика.  

Політичні і правові ідеї у програмних документах першої української політичної таємної організації 40-х років 

ХІХ ст. «Кирило-Мефодіївське товариство». Ідея єдності слов’янських народів. Політичні та правові погляди М. 

Драгоманова. Конституціоналізм і феодалізм. Політичні та правові погляди І. Я. Франка. Критика існуючого ладу і 

його суспільно-політичний ідеал.  

Становлення плюралізму державно-правових теорій на зламі ХІХ-ХХ століть. Розвиток державно-правових 

поглядів політичними партіями початку ХХ століття: державно-правові концепції федералізму; політико-правові 

концепції консерватизму; державно-правова ідеологія більшовизму і націонал-комунізму. Державно-правові 

концепції націоналістичного спрямування. 

 

Тема 14. Державно-правові вчення Західної Європи і США другої половини ХХ століття 

Основні риси і тенденції розвитку сучасної західної політико-правової ідеології.  

Політико-правове вчення сучасного неолібералізму (Дж. Кейнс, А.Хансен, Дж. Гелбрейт). Вимога активного 

втручання держави в сферу приватнопідприємницької діяльності. Функціонування демократії в умовах регульованої 

економіки і контролю за діяльністю правлячої еліти. Концепції постіндустріального суспільства (Дж. Гелбрейт), 

стадій економічного росту (В. Ростоу), держави благоденства (Г. Мюрдаль). 

Обґрунтування ідеології неоконсерватизму Фрідрихом Августом фон Хайєком. Критика кейнсіанства і 

соціалізму. Вчення про правову державу і особливості розуміння верховенства права.  
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Елітистські теорії держави. Вчення Гаетано Моска про правлячий клас. Історичні типи правлячого класу і 

тенденції його розвитку. Теорія еліти Вільфреда Парето. Гетерогенність суспільства і система індексів. Соціальна 

психологія еліт: резідуа і дерівати. Циркуляція еліт в державі. Концепція «залізного закону олігархії» Роберта 

Міхельса. Концепція елітарної демократії Йозефа А. Шумпетера. Теорія еліт Ральфа Дарендорфа.  

Ідеал плюралістичної демократії Гарольда Ласкі: плюралістична теорія держави і політичний плюралізм. 

Особливості розуміння правової держави. Неоліберальні доктрини політичного плюралізму (інституціоналізм М. 

Оріу, теорія груп тиску А. Бентлі). Моріс Оріу як засновник теорії інституціоналізму. Співвідношення держави і 

соціальних інститутів. Розповсюдження принципів плюралізму на виконавчу гілку влади.  

Ідея держави благоденства. Ліберально-демократичний і соціал-демократичний підходи трактування соціальної 

держави. Теорія держави благоденства Карла Гуннара Мюрдаля.  
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьо

го  
у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  Вчення про державу і право Давнього світу, Середньовіччя та епохи формування 

буржуазних концепцій 
Тема 1. Предмет і завдання курсу 

«Історія вчень про державу і 

право» 

6 2    4 6     6 

Тема 2. Особливості уявлень про 

державу і право в країнах 

Стародавнього Сходу 

8 2 2   4 6     6 

Тема 3. Вчення про державу і 

право в Стародавній Греції і 

Стародавньому Римі 

8 4    4 8 2    6 

Тема 4. Державно-правові вчення 

Західної Європи доби 

Середньовіччя 

6 2 2   2 6     6 

Тема 5. Вчення про державу і 

право епохи Відродження та 

Реформації 

6 2 2   2 6     6 

Тема 6. Вчення про державу і 

право епохи ранньобуржуазних 

революцій 

6 2 2   2 8  2   6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 14 8   18 40 2 2   36 

Модуль 2.  Державно-правові концепції Нового й Новітнього часу 
Тема 7. Право і держава у 

вченнях європейського 

Просвітництва 

8 2 2   4 8     8 

Тема 8. Державно-правові вчення 

періоду боротьби за незалежність 

США 

6 2    4 6 2    4 

Тема 9. Політико-правові вчення 

в Німеччині наприкінці ХVІІІ – 

на початку ХІХ ст. 

6 2    4 6     6 

Тема 10. Основні напрями 

західноєвропейської політико-

юридичної думки в першій 

половині ХІХ століття 

6 2 2   2 6     6 

Тема 11. Правові і політичні 

вчення Західної Європи другої 

половини ХІХ століття 

6 2 2   2 6 2    4 

Тема 12. Політичні і правові 

вчення Європи на початку ХХ 

століття 

6 2 2   2 6     6 

Тема 13. Формування та розвиток 

державно-правової думки в 

Україні 

6 2    4 6     6 

Тема 14. Державно-правові 

вчення Західної Європи і США 

другої половини ХХ століття 

6 2    4 6     6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

50 16 8   26 50 4    46 

Усього годин  90 30 16   44 90 6 2   82 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього Сходу 2 

2 Державно-правові вчення Західної Європи доби Середньовіччя 2 

3 Вчення про державу і право епохи Відродження та Реформації 2 

4 Вчення про державу і право епохи ранньобуржуазних революцій 2 

5 Право і держава у вченнях європейського Просвітництва 2 

6 Основні напрями західноєвропейської політико-юридичної думки в 

першій половині ХІХ століття 
2 

7 Правові і політичні вчення Західної Європи другої половини ХІХ століття 2 

8 Політичні і правові вчення Європи на початку ХХ століття 2 
Разом 16 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу «Історія вчень про державу і право» 4 

2 Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього 

Сходу 

4 

3 Вчення про державу і право в Стародавній Греції і Стародавньому 

Римі 

4 

4 Державно-правові вчення Західної Європи доби Середньовіччя 2 

5 Вчення про державу і право епохи Відродження та Реформації 2 

6 Вчення про державу і право епохи ранньобуржуазних революцій 2 

7 Право і держава у вченнях європейського Просвітництва 4 

8 Державно-правові вчення періоду боротьби за незалежність США 4 

9 Вчення про державу і право в німецькій класичній філософії 4 

10 Основні напрями західноєвропейської політико-юридичної думки в 

першій половині ХІХ століття 

2 

11 Правові і політичні вчення Західної Європи другої половини ХІХ 

століття 

2 

12 Політичні і правові вчення Європи на початку ХХ століття 2 

13 Формування та розвиток державно-правової думки в Україні 4 

14 Державно-правові вчення Західної Європи і США другої половини 

ХХ століття 

4 

 Разом  44 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

- 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

№ 

п/п 
Назва частин, розділів за темами Види 

контролю 

 Змістовний модуль №1 Вчення про державу і право Давнього 

світу, Середньовіччя та епохи формування буржуазних 

концепцій 

К4 

1. Предмет і завдання курсу «Історія вчень про державу і право» К4 

2. Особливості уявлень про державу і право в країнах Стародавнього 

Сходу 

К4 

3. Вчення про державу і право в Стародавній Греції і Стародавньому 

Римі 

К4 

4.  Державно-правові вчення Західної Європи доби Середньовіччя К4 

5.  Вчення про державу і право епохи Відродження та Реформації К4 

6. Вчення про державу і право епохи ранньобуржуазних революцій К4 

 Модульний контроль №1 МКР№1 

 

 
Змістовний модуль №2 Державно-правові концепції Нового й 

Новітнього часу 

 

7. Право і держава у вченнях європейського Просвітництва К4 

8. Державно-правові вчення періоду боротьби за незалежність США К4 

9.  Вчення про державу і право в німецькій класичній філософії К4 

10. Основні напрями західноєвропейської політико-юридичної думки 

в першій половині ХІХ століття 

К1К4 

11. Правові і політичні вчення Західної Європи другої половини ХІХ 

століття 

К4 

12. Політичні і правові вчення Європи на початку ХХ століття К4 

13. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні К4 

14. Державно-правові вчення Західної Європи і США другої половини 

ХХ століття 

К4 

 Модульний контроль №2 МКР№2 

 

Усні: пояснення, лекція    

         Наочні: ілюстрація 

         Практичні: практична робота, слухання, осмислення, вивчення підручників і першоджерел., 

навчальне дослідження, ігрові методи, проблемні методи.  

Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності: проблемно-інформаційний, 

частково-пошуковий, дослідницький. 

 

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
Заповнює викладач, який проводить зі студентами поточні контрольні заходи, передбачені навчальним 

планом та робочою навчальною програмою дисципліни.  

Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів  ЕПК БУМІБ з урахуванням вимог Болонської 

декларації" об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу 

дисципліни. 

2. Рівень виконання модульних контрольних робіт (у випадку, якщо формою підсумкового контролю знань з 

дисципліни є залік). 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням шести видів 

контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 2-3 за семестр, залежно від дисципліни); 
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К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…); 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань (самостійне розв’язання типових задач, проблемних 

ситуацій…); 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація рефератів; самостійна розробка 

структурно-логічних схем, кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних ситуацій; порівняльний аналіз 

визначень (не менше 5, з використанням сучасної наукової та навчальної літератури вітчизняних та зарубіжних 

авторів)…); 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах… 

Знання студентів оцінюються за традиційною чотирибальною шкалою: 2,3,4,5. Оцінювання відбувається за 

критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни. 

Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому: 

1. У графі "Бал за поточний контроль" проставляється середній бал, який за вид контролю К1 визначається 

наступним чином: 

 

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній

)(

)(  

З видів контролю, що є обов’язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 – опрацювання завдань 

для самостійної роботи) у знаменнику формули зазначається загальна кількість семінарських занять у модулі. 

Отриманий середній бал округлюється до десятих. 

2. Графа "Бал за модульну контрольну роботу" заповнюється тільки у випадку, якщо формою підсумкового 

контролю є залік. 

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином:  

- якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то загальний бал за модуль (максимум 30) визначається 

як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 + К6). При цьому загальна сума балів округлюється 

до цілого числа; 

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум 50) визначається як 

сума балів за окремі види контролю (максимум 30) + бал за модульну контрольну роботу (максимум 20). При цьому 

загальна сума балів округлюється до цілого числа. 

4. Загальний бал визначається як сума загальних балів за два модульних контроля і вважається загальним 

балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або загальним балом за поточний контроль, 

якщо формою підсумкового контролю є екзамен (із занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості). 

У разі відсутності студента на занятті у графі К1 робиться відповідний запис "нб". Пропуск вважається 

відпрацьованим, якщо студент під час індивідуальних занять отримав позитивні оцінки за обов’язкові види 

контролю з теми пропущеного заняття (К2, К3, К4 – залежно від дисципліни). 

 

 

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 

75-81 С 

64-74 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 
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12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Антошкіна В.К. Історія вчень про державу і право: навчально-методичний комплекс / 

Харченко І.І., О.О. Сердюк, В.К. Антошкіна – Бердянськ: БУМіБ, 2017. – 76 с. 

3. Сердюк О.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О.О. Сердюк. – Бердянськ: 

БУМіБ, 2017. – 54 с. 

3. Соловйова В.В. Історія вчень про державу і право: навчальний посібник / В.В. Соловйова, 

Т. П. Макаренко. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 170 с. 

 

13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Вчення Платона про державу та право. 

2. Виникнення та розвиток державно-правової концепції технократів. 

3. Вчення про державу та право Арістотеля. 

4. Державно-правова теорія еліт. 

5. Підстави існування суспільства та держави в поглядах представників утопічного соціалізму 

Сен-Сімона, Фур’є та Оуена. 

6. Державне право у вченні Цицерона. 

7. Політичні ідеї Д. Донцова. 

8. Вчення про державу та право Давнього Риму. Політико-правова теорія Полібія. 

9. Teoрія природного права та її еволюція. 

10. Особливості політичних та правових вчень європейського Середньовіччя. Погляди Фоми 

Аквінського про державу та право. 

11. Сутність психологічної теорії права. 

12. Розвиток державно-правових ідей i проблема взаємовідносин світської та духовної влади в 

період формування централізованої російської держави XII – XVI ст. 

13. Основні напрями політичної та правової думки періоду Англійської буржуазної революції 

XVII ст. 

14. Політико-правові ідеї І. Канта. 

15. Основні напрямки політичних i правових вчень Західної Європи в період розвитку 

феодалізму XV – XVII ст. Концепція держави Н. Макіавеллі. 

16. Характерні риси політико-правових вчень Західної Європи XV – XVII ст. Обґрунтування 

теорії державного суверенітету Ж. Боденом. 

17. Ідеї українського консерватизму В. Липинського. 

18. Політико-правова ідеологія утопічного соціалізму XVI – XVII ст. (T. Мор, Т. Кампанелла). 

19. Виникнення та розвиток ідеї поділу влади в політико-правових вченнях Західної Європи 

XVII – XVIII ст. Політико-правова доктрина Ш.-Л. Монтеск’є. 

20. Політичні погляди Б. Франкліна. 

21. Ocновнi напрямки політичної та правової ідеології Французького Просвітництва Ж.Ж. 

Руссо та Вольтера. 

22. Концепція держави М. Грушевського. 

23. Політико-правові погляди А. Гамільтона. 

24. Погляди французьких матеріалістів на державу та право (Д. Дідро, К. Гельвецій, Г. 

Гольбах). 

25. Особливості соціологічної юриспруденції. 

26. Політико-правові погляди Дж. Медісона. 

27. Політичні та правові вчення США періоду боротьби за незалежність (Т. Джеферсон та Т. 

Пейн). 

28. Політичнi та правові вчення Росії XVІІI – XIX ст. (Ф. Прокопович, В. Татищев, I. 

Посошков, О. Радіщев). 

29. Ідеї про державу та право в ісламі. 

30. Юридичний позитивізм Дж. Остіна. 

31. Політико-правові ідеї раннього християнства. 

32. Неокантіанська теорія держави та права (Р. Штамлер). 

33. Політико-правова ідеологія декабристів (П. Пестель, М. Муравйов). 
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34. Політичне вчення утопістів-соціалістів і марксистів. 

35. Вчення про державу та право революційних демократів. Погляди на державу та право О. 

Герцена й М. Чернишевського. 

36. Політичні та правові погляди представників революційного анархізму (M. Бакунін). 

37. Органічна теорія держави Г. Спенсера. 

38. Політичні та правові ідеї періоду Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін). 

39. Вчення римських юристів про право. 

40. Політичне та правове вчення А. Августина. Стародавні та сучасні погляди на 

взаємовідносини держави та церкви. 

41. Психологічна теорія права Л. Петражицького та Г. Тарда. 

42. Політичні та правові ідеї буддизму. 

43. Ліберальна державно-правова думка в Україні. М. Костомаров, М. Драгоманов. 

44. Проект Конституції П. Орлика. 

45. Teopiя «живого права» Є. Ерліхa. 

46. Політичні ідеї М. Карамзіна. 

47. Співвідношення духовної та світської влади в творах Ф. Прокоповича. 

48. Політичні і правові вчення Стародавньої Індії.  

49. Політико-правові погляди В.С. Соловйова. 

50. Політико-правове вчення Б. Кістяківського. 

51. Розвиток ідеї інтегрального націоналізму. 

52. Вчення Фоми Аквінського про державу та право. 

53. Політичні та правові вчення Західної Європи першої половини XIX cт. Німецький 

лібералізм (З. Гумбольдт, Л. Штейн). 

54. Технократичні концепції держави. 

55. Політичні та правові вчення Західної Європи першої половини XIX ст. Французький 

лібералізм (Б. Констан, А. Токвіль). 

56. Теорія еліт та концепція політичного класу. 

57. Політичні та правові вчення Західної Європи першої половини XIX ст. Англійський 

лібералізм (І. Бентам, Дж. Мілль). 

58. Політико-правова думка періоду еллінізму (друга половина IV – II ст. до н.е.). 

59. Становлення релігійно-міфологічних поглядів на державу та право в Стародавньому Китаї. 

60. Вчення І. Канта про державу та право. 
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14. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА  

Базова: 
1. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право. 

Навчальний посібник. / Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.  

2. Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу: Підручник для студентів юридичних вищих 

навчальних закладів. / Г. Г. Демиденко. – Харків: Консум, 2004. – 432 с. 

3. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 

[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.kursach.com/biblio/0010021/000.htm 

4. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О. Э. Лейста. [Електронний ресурс]: – 

Режим доступу: http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df7014c1af4/ 

leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_ucheniy.zip.html 

5. История политических и правовых учений: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под 

ред. В. И. Власова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 512 с.  

6. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право : навчальний посібник. – 4-те вид., допов. – К.: 

Алетра, 2015. – 416 с.  

7. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История политических и правовых учений: Курс лекций. 

[Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://znatoki.net/load/2-1-0-512 

8. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник. / 

М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – К.: Аттіка, 2001. – 224 с. 

9. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. / Є. М. Орач. [Електронний 

ресурс]: – Режим доступу: http://ualibrarium.co.cc/pravo/ist-vchen/10/istoriya-politichnih-pravovih-vchen-

orach.html 

10. Сердюк О.О., Соловйова В.В., Антошкіна В.К. Історія вчень про державу і право. Підручник / О. О. 

Сердюк, В. В. Словйова, В. К. Антошкіна. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2012. – 345 с. 

11. Соловйова В.В., Макаренко Т.П. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. / В. В. 

Соловйова, Т. П. Макаренко. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 170 с. 

12. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. [Електронний ресурс]: – 

Режим доступу: http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_ andrusjak_t_g_istorija_politichnikh_ 

i_pravovikh_vchen_k_jurinkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0-75 

13. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій. / Ф. П. Шульженко, М. 

Ю. Наум. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 197 с. 

Допоміжна: 
1. Августин Аврелий Исповедь. / Августин Аврелий. – М.: Канон, 1997. – 464 с.  

2. Августин. Творення блаженного Августина. / Августин. – СПб.: Алетейя, 1998. – Т. І. – 742 с. – Т. ІІ. 

– 759 с. – Т. III. – 596 с. 

3. Аврелий Марк Наедине с собой. / Марк Аврелий. – Симферополь: Реноме, 1998. – 381 с. 

4. Азаркин Н.М. Монтескье. / Н. М. Азаркин. – М.: Юрид. лит. – 1988. – 128 с.  

5. Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої політики. / Т. Аквінський. – К.: Основи, 2003. – 796 с. 

6. Аристотель, Платон. Политика. / Аристотель, Платон. – М.: Зксмо, 2003. – 864 с. 

7. Аристотель. Политика. Афинская полития. / Аристотель. – М.: Мысль, 1997. – 458 с. 

8. Арістотель Політика. Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. / Арістотель. – К.: Основи. 2003. – 239 

с.  

9. Арон Р. Мир і війна між націями. / Р. Арон. – К.: Юніверс, 2000. – 686c.  

10. Бернштейн Э. Воспоминания. / Э. Бернштейн. – К.: «Основні цінності», 2005. – 328 с. 

11. Варшавский А. С. Определивший время. Томас Мор. / А. С. Варшавский. – М.: Молодая гвардия, 

1967. – 141 с. 

12. Галанза П. Н. Учення Иммануила Канта о государстве и праве. / П. Н. Галанза. – М.: Госгориздат, 

1960. – 251 с.  

13. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права. / Г. В. Ф. Гегель. – К.: Юніверс, 2000. – 329 с. 

14. Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Наука, 1978. – 438 с. 

15. Гладкий В. Д. Древний мир: энциклопедический словарь. / В. Д. Гладкий. – М: Центрполиграф, 

1998. – 478 с. 

16. Гоббс Т. Бегемот. / Т. Гоббс. – К.: Абрис, 1996. – 336 с. 

17. Гоббс Т. Левіафан або Суть, будова і повноваження держави церковної і цивільної. Пер. з англ. Р. 

Димарець та ін. / Т. Гоббс. – К.: Дух і Літера. 2000. – 600 с. 

18. Гринишин Д. М, Корнилов Д. М. Иммануил Кант. / Д. М. Гринишин, Д. М. Корнилов. – Л: ЛГУ, 

1984. - 149 с.  

http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df7014c1af4/%20leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_ucheniy.zip.html
http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df7014c1af4/%20leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_ucheniy.zip.html
http://znatoki.net/load/2-1-0-512
http://ualibrarium.co.cc/pravo/ist-vchen/10/istoriya-politichnih-pravovih-vchen-orach.html
http://ualibrarium.co.cc/pravo/ist-vchen/10/istoriya-politichnih-pravovih-vchen-orach.html
http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_%20andrusjak_t_g_istorija_politichnikh_%20i_pravovikh_vchen_k_jurinkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0-75
http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_%20andrusjak_t_g_istorija_politichnikh_%20i_pravovikh_vchen_k_jurinkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0-75
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19. Гроций Г. О праве войны и мира: Три книги в которых объясняются естественное право и право 

народов, а также принципы публичного права. Пер. с лат. А. И. Сакетти. / Г. Гроций. – М.: Ладомир. 1994. 

– 868 с. 

20. Гроцій Гуго. Про право війни та миру / Г. Гроцій. – К.: Товариство «Знання» України, 2002. – 534 c.  

21. Джон Cтюарт Міл. Про свободу. Про представницьке врядування. Про поневолення жінок. / Д. С. 

Міл. – К.: Основи, 2001. – 348 с. 

22. Енциклопедія політичної думки. – К.: Дух і Літера, 2000. – 472 с. 

23. Забигайло В.К. Эволюция современного буржуазного государства и права. / В. К. Забигайло. – К., 

1991. – 265 с.  

24. Заиченко Г. А. Джон Локк. / Г. А. Заиченко. – М.: Мысль, 1973. – 207с. 

25. Запорожець Т. Феномен утопії в соціальній думці. / Т. Запорожець. – К.: 2004. – 144 с. 

26. Кант И. К вечному миру. / И. Кпант. – М.: Московский рабочий, 1989. – 437 с. 

27. Кирилюк Ф. Політологія Середньовіччя: Навч. посібник. / Ф. Кирилюк. – К., Знання, 2000. – 256 с.  

28. Кирилюк Ф. Стародавня політологія: Навч. посібник. / Ф. Кирилюк. – К., Знання, 2000. – 192 с.  

29. Класики політичної думки (від Платона до Макса Вебера). – К.: Тандем, 2002. – 581 с. 

30. Локк Д. Два трактати про врядування. / Д. Локк. – К.: Основи, 2001. – 264с. 

31. Локк Д. Сочинения. / Д. Локк. – М.: Мысль, 1985. – Т.І. – 622 с. – Т. II. – 560 с. – Т. ІІІ. – 608 с.  

32. Лукьянов А. Е. Лао-Цзы и Конфуций. / А. Е. Лукьянов. – М.: Восточ. лит., 2000. – 372 с. 

33. Львов С. Л. Гражданини Города Солнца: повесть о Томмазо Кампанелле. / С. Л. Львов. – М.: 

Политиздат, 1981. – 438 с. 

34. Макиавелли Н. Государь. / Н. Макиавелли. – М.: Мысль, 1999. – 639 с. 

35. Макиавелли Н. История Флоренции. / Н. Макиавелли. – М.: Наука, 1987. – 447 с. 

36. Макиавелли Н. О военном искусстве. / Н. Макиавелли. – М.: Мысль, 1979. – 485 c. 

37. Цицерон Марк Тулій Про державу. Про закони. Про природу богів. / М. Т. Цицерон. – К.: Основи, 

1998. – 536 с.  

38. Маркс К. Наемный труд и капитал. / К. Маркс. – М.: Прогресс, 1975. – 255с. 

39. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1988. – 574 с. 

40. Маркс К., Энгельс Ф. О диктатуре пролетариата. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.:Политиздат, 1983. – 

382 с. 

41. Маркс К., Энгельс Ф. О колониализме. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Прогресе, 1971. – 303с.  

42. Маркс К., Энгельс Ф. О комунистической общественной формации. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: 

Политиздат, 1987. – 479 с. 

43. Маркс К., Энгельс Ф. О социалистической революции. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Прогресе, 1983. 

– 427 с. 

44. Мееровский Б.В. Томас Гоббс. / Б. В. Менеровский. – М.: Мысль, 1975. – 208 с. 

45. Монтескье Ш. Избраные произвидения. / Ш. Монтескье. – М.: Госполитиздат, 1955. – 800 с. 

46. Монтескье Ш. О духе законов. / Ш. Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 672 с. 

47. Монтескье Ш. Персидские письма. / Ш. Монтескье. – М.: Мысль, 1988. – 302 с. 

48. Мор Томас. Утопія. / Т. Мор. – К.: Дніпро, 1988. – 207 с. 

49. Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и 

правовых учений: Пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. – М.: ПРИОР, 2000. – 1104 с.  

50. Осиновский М. Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. / М. Н. 

Осиновский. – М.: Наука, 1978. – 326 с. 

51. Платон. Апология Сократа. / Платон. – М.: Мысль, 1999. – 863 с. 

52. Платон. Держава. / Платон. – К.: Діалоги, 1999. – 394 с. 

53. Платон. Диалоги. / Платон. – М.: Мысль, 1986. – 605 с. 

54. Платон. Законы. / Платон. – М.: Мысль, 1999. – 832 с. 

55. Политология. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю.И. Аверьянов. – Москва.: Изд-во 

Московского коммерческого университета, 1993. – 431 с. 

56. Руссо Ж. Ж. Трактаты. / Ж.Ж. Руссо. – М.: Наука, 1969. – 703 с. 

57. Руссо Жан-Жак. Про суспільну угоду або Принципи політичного права / Ж.Ж. Руссо. – К.: Port – 

Royal, 2001. – 348 с.  

58. Сапов В. В. Личность и творчество Никколо Макиавелли в оценке русских мыслителей. / В. В. 

Сапов. – СПб.: РХГИ, 2002. – 694 с. 

59. Сенека Л. Моральні листи до Луція. / Сенека. – К.: Основи, 1999. – 603с. 

60. Токвіль Алексіс де. Давній порядок і революція. / Алексіс де Токвіль. – К.: Юніверс, 2000. – 245 с. 

61. Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. / Алексіс де Токвіль. – К.: Всесвіт, 1999. – 171 с.  

62. Утченко С.Л. Цезарь. Цицерон. / С. Л. Утченко. – М.: Мысль, 1984. – 342 с. 
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63. Чанышев А. История политических учений. Класическая западная традиция (Античность - первая 

четверть ХІХ в.). / А. Чанышев. – М.: РОССПЭН, 2000. – 472 с.  

64. Штекли А. З «Город Солнца»: утопия и наука. / А. З. Штекли. – М.: Наука, 1978. – 367 с. 

65. Штекли А.З. Кампанелла. / А. З. Штекли. – М.: Молодая гвардия, 1959. – 444 с. 
 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Назва ресурсу  Електронна адреса 

Навчальні матеріали онлайн http://pidruchniki.com 

Бібліотека українських підручників http://libfree.com 

Підручники онлайн http://textbooks.net.ua 

Історія політичних і правових вчень 

http://www.kursach.com/biblio/0010021/000.htm 

http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df70

14c1af4/leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_uchen

iy.zip.htm 

http://znatoki.net/load/2-1-0-512 

http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_andru

sjakt_g_istorijapolitichnikh_i_pravovikh_vchen_k_juri

nkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0- 

 

http://www.kursach.com/biblio/0010021/000.htm
http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df7014c1af4/leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_ucheniy.zip.htm
http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df7014c1af4/leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_ucheniy.zip.htm
http://letitbit.net/download/5380.5e585f35398a2d5df7014c1af4/leist_istoriya_politicheskih_i_pravovyh_ucheniy.zip.htm
http://znatoki.net/load/2-1-0-512
http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_andrusjakt_g_istorijapolitichnikh_i_pravovikh_vchen_k_jurinkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0-
http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_andrusjakt_g_istorijapolitichnikh_i_pravovikh_vchen_k_jurinkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0-
http://kafedr.at.ua/board/istorija/shulzhenko_f_p_andrusjakt_g_istorijapolitichnikh_i_pravovikh_vchen_k_jurinkom_inter_1999_304_s_skachat/4-1-0-

