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Тема 1. Політико-правова думка в країнах Давнього Сходу (2 год.) 

 План 

1. Особливості політичного устрою країн Давнього Сходу.  

2. Політико-правова ідеологія Давнього Єгипту.  

3. Політико-правова ідеологія Давньої Індії.  

4. Політико-правова думка Давнього Китаю.  

  

1. Особливості політичного устрою країн Давнього Сходу.  

2. Політико-правова ідеологія Давнього Єгипту. Поява держави в 

Єгипті відноситься приблизно до IV тисячоліття до н.е. Єгипет на протязі 

всього періоду існування був теократичною східною деспотією, тобто 

державою, всю владу в якій — як світську, так і духовну — зосереджував у 

своїх руках фараон — верховний правитель. З огляду на це, наскрізною ідеєю 

міфологічних творів є божественне походження верховного правителя, його 

рівність з богами. Тобто в Єгипті бере початок розвиток теократичної 

доктрини державної влади. Це зумовлювало і формування певної стратегії 

державної влади.  

«Повчання  Птахотена» (ІІІ  тисячоліття  до  н.  е.). Птахотеп — візир 

одного з фараонів V династії. Він вважає основою державного буття соціальну 

ієрархію. При цьому, ті, хто знаходиться на нижчих щаблях соціальної 

драбини, повинні "перед вищими опустити руки і зігнути спину". І далі: 

"Згинай покірно свою спину перед твоїм начальником... І тоді дім твій 

простоїть довго, і все, що в домі, збережеться, і нагорода тобі буде відповідна. 

Погано бути впертим у ставленні до начальника. Жити спокійно можна лише 

тоді, коли начальник ласкавий до нас. Якщо ти в покорі слухаєш начальника, 

ти добре чиниш щодо бога". 

Настанова царя Ахтоя періоду розпаду централізованої монархії. З 

середини ІІІ тисячоліття до н. е. в Єгипті починається розпад централізованої 

монархії. Автор  настанови  радить  дотримуватись  щодо  трудящих  суворої, 

але обережної політики. Він рекомендує, з одного боку, жорстоко  

розправлятись  з «бентежниками»  і  бути  нещадним  до  бідняків, що 

домагаються захоплення майна рабовласників, з іншої — намагаючись  

відвернути  виступи  народу. Автор радить царю орієнтуватись на знать, 

надавати своїм приближеним  всіляку  підтримку.  

«Повчання Аменомоне» (Х–ІХ ст.  до  н. е.). Ідеологія єгипетських 

рабовласників. Воно відбиває настрої рабовласників  в  час  занепаду, що  

почався  в  Єгипті. Налякана  повстанням  рабів,  вільна  знать  намагалася  

відвернути  їх  в  майбутньому. Аменомоне закликає експлуататорів до 

поміркованості і обережності. Він застерігає їх проти захоплень чужих земель, 

оголошує того, хто  грабує слабих, ворогом  народу, погрожує  тяжкими  

покараннями, вимагає від суддів неупередженості і засуджує їх хабарництво, 

застерігає проти зловживань при збиранні податків. Однак він переконаний, 

що всю долю людини визначає бог: «Його не можна обманути, оскільки він 

проникає в думки людини і «серце людини — ніс бога». Тому Аменомоне 



закликав до покори жерців, котрі відігравали провідну роль у формуванні 

політичної ідеології Єгипту 

3. В Індії класове суспільство склалося приблизно в ІІІ–ІV тисячоліттях  

до  н.  е.  В  ІІ  тисячолітті  країна  була  завойована  арійцями. Індійське 

суспільство становило собою рабовласницьке суспільство із збережнням 

сімейної, пізніше сільської общини. Рабовласницький устрій з привілейованим 

становищем верхівки суспільства і безправ’ям рабів був закінчений в Індії 

системою каст. Релігійна ідеологія підтримувала  уявлення  про  незмінне  

бездоння,  що  відокремлює  різні касти між собою. 

«Веди», як основне джерело політичної думки Індії. Політичні та правові 

ідеї брахманізму. Поділ суспільства на варни. Концепція законності в 

концепції про дхарму.  

«Закони Ману» (ІІ ст. до н.е.). Особливий інтерес становить збірник 

законів Ману. В ньому пропагується різка суспільна нерівність, поділ 

суспільства на спадкоємні касти. Вища каста брахманів створена владикою 

світу з його уст, другу касту — кшатріїв — бог створив із своїх рук, касту 

вайшиїв — із ребра, а нижча каста — шудра — створена із його ніг. Головним 

заняттям брахманів є вивчення релігійних книг та навчання релігій інших; 

заняття кшатріїв — охорона народу; вайшиї повинні пасти худобу, торгувати, 

позичати гроші і обробляти землю; шудрі — служать іншим кастам. По закону 

Ману брахман — владика усіх каст, священна і недоторкана особа. Власність 

брахмана недоторкана — навіть держава не може відібрати у нього майно. 

Шудра — раб, який не може мати власності. Єдиний обов’язок шудри — 

служити людям вищої касти. За вірну службу закони Ману обіцяють  йому  

перевод  у  вищу  касту  в  майбутньому  житті.  Ману пропагує солідарність 

двох вищих каст, переконуючи представників в гармонії їх інтересів, 

рекомендують не ображати людей нижчого  

походження, щоб уникнути невдоволення їх. Закони  Ману  стоять  на  сторожі  

необмеженої  влади  царя.  Цар повинен бути захисником кастового устрою, 

стояти на сторожі священного закону, додержуючись його в своїх відносинах з 

народом. Він — глава всього адміністративного апарату, від нього йдуть всі 

призначення; керує армією, зовнішньою політикою, збором податків; 

верховний суддя. 

Політико-правові ідеї буддизму. Сідхартха Гаутама. у буддійському 

вченні зроблено поворот від Бога до людини. Вона може вибирати: бути 

вільною «через усвідомлення істини» чи, переступивши закон, «схилятися до 

усього злого». Вихваляння законності, законного шляху в житті, проповідь 

гуманізму, поваги і любові людини до інших, до усього живого, 

непротивлення злу злом і насильством — морально-правова основа буддизму. 

Визнання буддизмом морально-духовної рівності всіх людей заперечувало 

брахманський принцип нерівності людей у суспільному житті. 

Заперечувалася і думка про Бога як верховну особистість і морального 

правителя світу, першоджерело закону. На відміну від традиційно-

теологічного брахманістського тлумачення дхарми, буддизм трактував її як 

керуючу світом природну закономірність, природний закон («Вічний Закон»). 



Він обмежує роль і масштаби покарання, підкреслює неприпустимість 

застосування покарання безвинно, стверджує: шлях законності — шлях 

справедливості, істини, добра. Морально-духовний і політико-правовий зміст 

вчення Будди підривав авторитет брахманів. 

Світський політико-правовий трактат «Артхашастра». Принцип 

політичної корисності (артха) як основний політичний принцип. 

4.  Рабовласницьке суспiльство i держава у Стародавньому Китаї 

сформувалися до середини ІІ тис. до н. е. Переважною формою експлуатацiї 

в Китаї було рабовласництво. Крiм того, великi землевласники i знать 

експлуатували працю вiльних землеробiв. Полiтичний лад Китаю мав форму 

вiйськово-бюрократичної монархiї. 

Політико-правові аспекти даосизму. У давньокитайській «Книзі про дао і 

де» (VI ст. до н. є.) — зібранні монологів Лао-цзи викладено погляди 

засновника даосизму. У трактовці Лао-цзи дао визначає закони неба, природи і 

суспільства. Воно уособлює вищу чесноту і природну справедливість. 

Відносно дао усі рівні. Соціально-політична нерівність, тяжке становище 

народу Лао-цзи приписує відхиленню від справжнього дао. У трактуванні Лао-

цзи досконале лише небесне дао. Держава по Лао-цзи — природне утворення, 

що розвивається своїм шляхом, але залежить від волі людини. Усі нещастя в 

державі відбуваються через порушення природного закону дао. Для того щоб 

цей закон не порушувати, владі не слід плодити безлічі забороняючих законів, 

податків. Звідси Лао-цзи виводив важливий принцип даосизму — принцип 

недіяння, стримування від активних дій, що загрожують спокою держави і 

руйнують її. Усе неприродне — штучні людські установлення в сфері 

управління, законодавства, культури, прогрес відповідно до даосизму це — 

помилковий шлях, відхилення від дао. Лао-цзи закликав до простоти, 

елементарних форм соціальної організації (кожне село — держава, де чути 

гавкіт собак із сусідньої «держави»), відмови від досягнень цивілізації. У 

цьому його вчення являло собою консервативну утопію. 

Етико-правове вчення Конфуція. Центральним поняттям вчення 

Конфуція є гуманність, що визначає відносини між людьми, кінцеву мету 

морального самовдосконалення. Соціально-політична ієрархія у Конфуція 

будується за принципом нерівності людей, однак взаємини між правителем 

«досконало-мудрим», чиновниками і підданими підлягають чеснотам. 

Чеснота, гуманність, а не насильство — метод управління державою. 

Державна влада, учив Конфуцій, повинна користуватися довірою народу: «без 

довіри народу (правитель) не устоїть». На його думку, правителі повинні 

наставляти народ особистим прикладом, керувати на основі чеснот, а не 

законів. На зміну звичаєвому праву і законодавству Конфуцій прагув 

поставити норми поведінки, усе управління країною і народом здійснювати на 

основі «лі» — комплексі правил, дотримання яких обов´язково для усіх, у тому 

числі і правителя. Політичний ідеал Конфуція — правління аристократів 

доброчинності і знань, а не родової знаті і багатих. Спираючись на традиційні 

погляди, Конфуцій розвивав патриархально-патерналістську концепцію 

держави. Держава трактується ним як велика родина. Влада імператора 



(«Сина Неба») уподібнюється владі батька, а відносини правлячих і підданих 

— сімейним відносинам, де молодші шанують старших і слухаються їх. 

Громадський мир досягається подоланням поляризації багатства і бідності.  
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Тема 2. Політико-правові учення періоду Античності (2 год.). 

План. 

1. Особливості політичного державного розвитку античності.  

2. Політико-правові погляди представників досократівської епохи.  

3. Політичні та правові концепції класичного періоду Давньої Греції.  

4. Політико-правові ідеї Давнього Риму.  

5. Політичні ідеї раннього християнства.  

 

1. Державність в Стародавній Греції виникла і розвивалась у формі 

незалежних полісів — міст-держав, обмежених територією міста і прилеглих 

до нього селищ. На VI—V ст. до н. е. в одних з них (Афінах, Абдерах) 

формою правління була демократія, в інших (наприклад Спарті) — 

аристократія, потім — олігархія, як у Фівах, Мегарах. Короткочасно існувала 

і тираніяє Тут суб´єктами політики (тобто полісного життя) були тільки 

вільні, громадяни полісу — повноправні члени полісного колективу. Політика 

і зв´язані з нею практичні й інтелектуальні заняття (shole) вважалися справою 

вільних, фізична праця — долею рабів. Відносини господина і раба, глави 

родини й інших її членів розглядалися як відносини неполітичні. Активна 

участь громадян у справах полісу, розмаїття політичного досвіду, особливо 

демократичного, викликали кризу міфологічних уявлень і спонукали шукати 
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нові пояснення політичних і правових явищ. Політико-правові концепції 

починають розроблятися в рамках загальнофілософських вчень. 

2. Поеми Гомера та Гесіода. Переваги аристократичного правління у 

поглядах Геракліта. Геракліт висміює рабовласницьку демократію, котра 

існувала в той час в його рідному місті Ефесі. «Ефесянам слід би, — говорив 

він, — перевішати у себе усіх дорослих і надати своє місто неповнолітнім». 

Боячись виступів проти існуючих суспільних порядків, Геракліт підкреслює 

значення законності в державі. Народ, говорить він, повинен боротись за свій 

закон як за свої стіни. Закони держави Геракліт оголосив відображенням 

вічних законів світопорядку. Саме він  закликає  беззастережно  

дотримуватись  закону  нерівності  в  суспільстві. Демокрит про 

рабовласницьку демократію. Піфагор та піфагорійці. 

Політичні та правові ідеї софістів, витоки теорії природного права. 

Засновник школи софістів Протагор (481—411 р. до н. є.) основну тезу 

багатьох софістів сформулював так: «Людина є мірою всіх речей, існуючих, 

що вони існують, і неіснуючих, що вони не існують». Отже йдеться про 

головний вимір — людський. Епоха розквіту демократії: не тільки людина 

для поліса, але і поліс для людини, про рівність усіх людей. Ніяка держава не 

встоїть, якщо політикою, політичним мистецтвом не будуть займатись усі її 

громадяни. Що насправді істинно, ми не знаємо, заявляв Протагор. А те, що 

для нас корисно, про це нам говорять природне право і державні закони. 

Софістами розроблялася концепція особистих прав людини. Людина має 

право жити для себе. Держава, закони — гарантії, політичний і юридичний 

механізм їх реалізації. Особисті права людини, свобода трактувалися як 

невідчужуване природне право, для гарантії якого і встановлюється угода 

про державну спільність. 

3. Сократ про державу та право. Багато положень софістів про право, 

державу, політику розвив і переглянув Сократ (469—399 р. до н. е.). У 

Сократа у політиці знання є критерієм правління і законодавства. Правити і 

законодавствувати повинні знаючі. Тому форми правління для Сократа 

несуттєві: існуюча державно-правова практика не відповідає розумним і 

справедливим началам держави. її благополуччя прямо залежить від 

розумної діяльності правителів і законодавців. З усіх достоїнств правителя 

головне — робити щасливими тих, кого він веде. Некомпетентність, неуцтво 

афінської демократії викликали в нього саркастичні зауваження. Закон — 

цементуюча суспільство норма. Вони обов´язкові, оскільки не скасовані, 

інакше неминуче беззаконня і хаос у суспільстві. І патріотичний обов´язок 

громадянина — виконувати закони поліса. На посилання про 

несправедливість закону чи суду відповідав: їх волю, навіть несправедливу, 

потрібно терпіти так, як терплять волю батьків. Відданість громадян поліса 

законам — це і є однодумність, договірний і правовий зв´язок громадянина і 

держави. Отже, Сократ був принциповим прихильником законності. Він 

першим запропонував критерії й оцінки форм правління: царська влада — 

влада за згодою народу і на основі законів. Тиранія — влада проти волі 

народу і на беззаконні, сваволі правителя. Аристократія — де посадові 



особи обираються з «знаючих» і вони додержуються законів. Плутократія 

(олігархія) — правління на основі цензу, в угоду багатим. Демократія — 

правління всіх громадян на основі законів.  

Суспільно-політичні погляди Платона. Платон розвиває ідею Сократа 

про взаємозв´язок особистості і суспільства і дійде висновку: ідеальній, 

моральній, справедливій людині відповідають ідеальні, справедливі держава 

і законодавство. П´ять типів державного ладу. Людині гарній і справедливій 

відповідає аристократичне правління кращих. Інші типи — наслідок 

прогресуючої хвороби держави (недотримання справедливості і розумності). 

Тімократія своєю появою зобов´язана розбратам і переродженню 

аристократичного ладу і держави. У ній вже бояться ставити мудрих людей 

на державні посади. Тут панує честолюбство, шалений дух. Така держава 

буде вічно воювати. її хвороба приводить до олігархії, ладу, заснованому на 

майновому цензі, при владі там стоять багаті, а бідняки не беруть участь у 

правлінні, там менш за все цінуються чеснота і її власники. Демократія 

здійснюється тоді, коли бідняки, здійснивши переворот, усіх зрівняють у 

громадянських правах. Демократію Платон розцінював як лад приємний і 

різноманітний, але без належного управління. Тут скінчать тим, що 

перестануть зважати на справедливість і закони. Надмірна свобода 

обертається надмірним рабством — тиранією, самим тяжким захворюванням 

держави. У «Державі» Платон пропонує свою модель ідеальної справедливої 

держави. Правителями держави повинні бути філософи. Поки в державах не 

будуть царювати мудрі (філософи), або нинішні царі і владики не стануть 

шляхетно і ґрунтовно філософствувати, доти державам не позбутися зла. 

Закони, за Платоном, — це визначення розуму, установлені заради 

загального блага всієї держави. Тексти законів, на думку Платона, повинні 

відрізнятися ясністю, чіткістю, стислістю, мати вступ. Законодавцю не 

можна висловлювати дві різних думки щодо одного й того ж. Закони потрібні 

непорушні, усякого роду нововведенням він оголошує війну. На стражі 

законів стоїть правосуддя. Усяка держава, зауважує Платон, перестає бути 

державою, якщо суди в ній не влаштовані належним чином. Призначення 

суддів він порівнює з обранням правителів 

Вчення Аристотеля про державу та право. Трактати Аристотеля 

«Політика», «Нікомахова етика», «Афінська політія». Ідея Аристотеля про 

правильні та неправильні держави. Вчення Аристотеля про тотожність 

справедливості та права. Обґрунтування рабства.  

Політична думка еллінізму. Епікур. Стоїки. політична теорія Полібія.  

4. Політична та правова теорія Цицерона в творах: «Про державу», «Про 

закони», «Про обов’язки». За Цицероном завдяки згоді людей утворюються 

суспільство і держава. Тому останню він розглядає як «надбання народу», 

«справа народу» (res publica, res populi) — «з´єднання багатьох людей, 

зв´язаних між собою згодою в питаннях права і спільністю інтересів». Таким 

чином, держава в нього з´являється як правове утворення, «загальний 

правопорядок», вона втілює справедливість і право. Така юридизація 

поняття держави в наступному мала багато прихильників і стала основою 



теорії правової держави. Другою важливою причиною утворення держави 

Цицерон називає охорону власності. Порушення недоторканності приватної і 

державної власності розглядаються ним як порушення справедливості і права 

(«загального правопорядку»). Форми держави Цицерон розрізняє за числом 

правлячих, «характером і волею того, хто править». За цими критеріями він 

розрізняв три прості форми правління: царська влада, влада оптиматів 

(тобто аристократія) і народна влада (тобто демократія). Кожна з них 

має свої переваги і недоліки. 

Політико-правові ідеї римських юристів. Форми діяльності римських 

юристів. Основні правові школи. Вплив поглядів римських юристів на 

подальший розвиток правової думки.  

5. Перетворення християнства на державну релігію. Політична 

доктрина християнства особливо яскраво виражена в творах  

константинопольського  єпископа  Іоанна  Златоуста (345–401 рр.). Він 

намагався теоретично обґрунтувати процес феодалізації  римського  

суспільства  і  викликані  цим  процесом  поділ  всього населення Римської 

імперії на стани і професіональні групи із суворо визначеними правами, 

обов’язками і привілеями для сенаторів і  

духовенства, використовуючи для цього органічну теорію суспільства. 

Златоуст вимагав від підданих беззаперечного підкорення державній владі, 

погрожуючи «ослушникам» великим покаранням не тільки від людей, але й 

від бога. Бажаючи завоювати популярність серед мас, Златоуст  демагогічно  

викривав  своїми  проповідями  тих  багатих, котрі одержували свою вигоду 

від бідності інших, вигадуючи благовидний спосіб крадіжки. Таким чином 

він не заперечував нерівність між багатими і бідними. Що  стосується  

співвідношення  держави  і  церкви,  то  Златоуст стверджував,  що  

священство — вище  царства.  Царська  влада  має кордони, їй слід 

підкорятися тільки в цивільній галузі, але на галузь морально-релігійну її 

права не поширюються. Хоч Златоуст не посягав  на  основи  існуючого  

ладу,  його  проповіді  викликали  невдоволення вищих ієрархів церкви та 

імператора Аркадія, і закінчив він своє життя в засланні. В цілому 

християнство було вигідною релігією для державної влади своїм вченням про 

божественне походження державної влади, виправдання соціальної 

нерівності, закликом до примирення з дійсністю і обіцянкою небесної 

відплати. І це сприяло тому, що християнство стало ідеологією панівного 

класу феодалів і завоювало панівне становище в суспільстві. 
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Тема 3. Основні напрямки політико-правових вчень Середньовіччя 

(2 год.) 

План 

1. Суспільно-політичний лад країн Західної Європи в період виникнення 

і розвитку феодалізму. 

2. Політичні та правові учення Західної Європи періоду Середньовіччя.  

3. Політико-правове вчення ісламу. Політична думка  Київської Русі в 

XI–XIV ст.  

4. Особливості суспільно-політичного розвитку Київської Русі.  

 

1. Феодальні  відносини  в  Західній  Європі  почали  складатись  ще до 

падіння Західної Римської імперії. До ІХ–Х ст. більшість вільного трудового 

населення країн Західної Європи опинилася в кріпацькій залежності (або 

іншій, близькій до кріпацтва) залежності від феодалів. До цього ж часу 

склалась типова для феодалізму ієрархічна структура земельної власності. 

Так, імператор вважає себе володарем усієї землі; від нього одержували землі 

великі феодали; від крупних феодалів одержували землі більш менші. При 

цьому існував тісний зв’язок між власністю на землю і політичною  владою. 

Влада  над  особистістю  селянина  закріплялася всією системою політичних, 

правових та інших установ феодального ладу. Пануючою  ідеологією  в  

середньовічній  Західній Європі  була  релігія — віровчення  католицької  

церкви.  На  догмах цього віровчення будуються і політичні вчення цього 

періоду. 

2. Політико-правова теорія середньовічної схоластики. Формування 

ідеології католицизму було пов´язано з ім´ям Томи Аквінського (Аквіната) 

(бл. 1225—1274). У своїх працях «Сума теології» і «Про правління 

государів», коментарях до перекладеної латинською мовою і виданої 



«Політиці» Аристотеля, Аквінський на її базі розвинув доктрину держави і 

природно-правову теорію у світлі догматів католицької церкви. Людина, за 

Аквінським, істота розумна й володіюча свободною волею. Кінцева мета є 

основним початок діяльності розумної істоти. Такою метою є блаженство. 

Воно не в багатстві, почестях, славі, а в пізнанні Бога. Така властивість 

людини приводить до утворення політичної спільності — держави. Це — 

досконалий союз, установлений заради загального блага, забезпечення умов 

для гідного, розумного життя. Згідно з Аквінським, реалізація даної мети 

збігається з існуючою феодально-становою ієрархією. Так влаштовано у 

світі, де панує ієрархія форм, з яких вищі форми дають життя нижчим. На 

чолі ієрархії стоїть Бог, що установив принцип підпорядкування нижчих 

форм вищим. Духовний же світ очолюється на землі папою як намісником 

Бога. За тим же принципом організовано і суспільство: піддані підкоряються 

царям, раби — панам. Тиранію Тома протиставляє монархії — кращій формі 

правління. З монархій Аквінський віддавав перевагу політичній, а не 

абсолютній. Таке правління, змішане з елементів монархії, аристократії і 

демократії, на його думку, було встановлено у євреїв законом божим, де 

правив один цар на основі чеснот і законів, йому допомагали світські і 

духовні князі, обрані від усього народу.  

Закони він поділяє на чотири види: вічний, природний, людський і 

божественний. Вічний закон (lex auterna) — «є сам божественний розум, 

керуючий світом», уособлення універсальних норм. Цей закон лежить в 

основі усього світопорядку, природи і суспільства. Усі інші закони є 

похідними від вічного закону і пов´язані з ним відносинами субординації, 

ієрархії. Природний закон (lex naturale) — відображення цього вічного закону 

в людському розумі, є чинність вічного закону в людському суспільстві. 

Предписания природного закону виходять з мети робити добро й уникати 

зла, самозбереження і продовження людського роду. Він є тією основою, на 

якій ґрунтуються усі створювані людьми закони. Людський (діючий) закон 

(lex humana) — конкретизація природного закону. Аквінський пише, що 

одних природних схильностей мало. Потрібна дисципліна. Є люди, яких 

треба примушувати силою і страхом покарання. Метою позитивного закону є 

розвиток чеснот у людині. Цей закон повинен бути підлеглий природному 

закону. Тільки та постанова має силу закону, вважає Аквінський, яка по собі 

справедлива. Таким чином, він заперечує значення людського закону за тими 

актами світської влади, що суперечили предписаниям природного закону. 

Божественний, чи одкровенний закон (lex divina) виникає з Біблії. Він, згідно 

з Аквінським, необхідний з двох причин. По-перше, людський закон не 

здатний цілком винищити зло. По-друге, через недосконалість людського 

розуму люди самі не можуть прийти до єдиного уявлення про правду, тому 

необхідно таке вище керівництво, як Біблія, у т.ч. у законодавстві. Сфера 

божественного закону набагато ширша, вона охоплює і духовне життя, 

недоступне людському закону. Гріхи, гріховні помисли, не заборонені цим 

законом, забороняються божественним законом. 



3. Проблеми держави, політики та релігійної моральності в працях 

арабських філософів. Іслам -  світова релігієя. Джерелом віровчення ісламу є 

Коран (запис проповідей і висловів Мухаммеда) і Сунна (перекази про 

висловлення і вчинки Мухаммеда). Коран і Сунна вважаються діючим 

правом. Передбачається, що вони містять рішення всіх питань, що виникають 

у житті. По-перше, як і всяка релігія, іслам проповідує братерство віруючих, 

необхідність дотримуватися загальновизнаних норм моралі, «любити 

благочестя». Коран засуджує жадібність, багатство, забороняє лихварство, 

однак виправдовує соціальну і майнову нерівність, вважає законним рабство. 

За зазіхання на власність Коран визначає жорстоке покарання. По-друге, 

серед норм Корану, які регулюють взаємини людей, помітно переважають 

загальні положення у формі морально-релігійних орієнтирів, що дають 

простір для їх тлумачення. Переважна частина нормативних предписань 

Сунни також має казуальний характер. По-третє, Коран і Сунна предписують 

безумовну покірність владі. Хоча теоретично визнавалося, що від імені 

Аллаха вищу владу на землі здійснює громада, що володіє повним 

суверенітетом, мусульманське державне право виходило з того, що 

законодавча влада належить муджтахідам — авторитетним правознавцям. У 

мусульман не було ієрархічно організованого духівництва, але є «люди 

релігії» — проповідники, учителі богослов´я, мудж-тахіди, каді і муфтії, які 

здійснюють суд за шаріатом, керівники громад, що мають величезний вплив 

на масу віруючих, на політику султанів і емірів. Мусульманське право і 

сьогодні є основою шаріату тієї чи іншої мусульманської країни.  

Своєрідну концепцію розвитку держави розробив видатний арабський 

історик Ібн Хальдун (1332—1406). Він розрізняв суспільство і державу, 

прагнув виявити їх співвідношення і закономірності розвитку. Мислитель 

виділяє три типи держави: «природна монархія» — деспотична держава, що 

здійснює тільки інтереси правителів, що спираються на силу; «політична 

монархія», у якій проводиться розумна політика, захищаються інтереси 

підданих, але залишається для них «чужою», тому що не зв´язана з ними 

загальною релігією; «халіфат» — держава, що захищає віру, підтримує 

земний порядок, це — мусульманська громада з правителем. 

4. Політичні ідеї Київської Русі в «Слові про закон і благодать» Іларіона 

та літописах. Політична програма Володимира Мономаха. Політичні ідеї в 

«Слові про полку Ігоревім» та «Молінні Данила Заточника». Політико-

правові погляди періоду Галицько-Волинського князівства. 
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Тема 4. Політичні та правові вчення періоду Відродження та 

Реформації  (2 год.).  

План 

1. Зміни в ідеології Західної Європи періоду пізнього Середньовіччя.  

2. Вчення Макіавеллі про державу.   

3. Політичні та правові ідеї Реформації.  

4. Вчення Ж Бодена та Е. Роттердамського про державу та право.  

5. Політико-правові ідеї соціалістів-утопістів. 

6. Політична думка в Україні кінця XVI — початку XVII ст.  

 

1. Коли  говорять  про  Відродження,  мають  на  увазі період кризи 

римсько-католицької релігії і формування антисхоластичного типу мислення, 

гуманістичної культури, мистецтва і світогляду. Реформація ж становила 

собою покриту в релігійну форму та буржуазний по соціальній природі рух 

проти феодального ладу, котрий виступав проти католицизму, проти 

домагань римської курії. Могутній  поштовх  розкладу  феодалізму  в  ХVІ  

ст.  в  країнах Західної Європи почався з первісного нагромадження капіталу. 

Цьому сприяли великі географічні відкриття, розвиток в країнах Західної 

Європи промислового  виробництва,  кораблебудування,  мореплавання,  

військової справи, наукових досліджень тощо. У представників буржуазної 

ідеології, що народжувалася, з’являється прагнення до наукових досліджень. 

На перший план висуваються світські інтереси, земні радощі, людські 

потреби. Ідейний рух Відродження  охопив  і  політику.  Буржуазія  не  могла  

миритися  з втручанням феодальної церкви в політичне життя, зі спробами 

духовних феодалів, очолюваних римським папою, підкорити собі світську 

владу.  Життя  вимагало  подолання  феодальної  роздробленості,  що 

гальмувало встановлення широких економічних зв’язків в маштабах всієї 

країни. Все це обумовило народження нових політичних вчень, що сприяли 

утвердженню буржуазного способу життя. Висуваються і відстоюються 

вимоги чисто світської, незалежної від церкви держави, єдиної і 

централізованої державної влади. 

2. Ніколло Мак'явеллі (Machiavelli), 1469–1527, — видатний 

політичний мислитель Відродження, основоположник нової світської 

політичної науки. Політичні погляди Мак'явеллі викладені ним у працях 

"Державець", "Роздуми про першу декаду Тита Лівія", "Історія Флоренції". 

Мак'явеллі відходить від релігійного світогляду і виступає проти теологічних 



уявлень про політику, право, державу. Аналізуючи політичне життя 

суспільства, Мак'явеллі приходить до висновку, що в основі політичної 

поведінки лежить не християнська мораль, а користь і сила. Аналізуючи 

реальне політичне життя, він виводить дієві політичні принципи з реальних 

якостей людини, людської природи, розкладу та руху сил, які борються у 

суспільстві, та інтересів. Важливе місце у поглядах Мак'явеллі відводиться 

державі, яку він розуміє, як політичний стан суспільства, тобто 

відношення влади і підпорядкування, їхні взаємовідносини, наявність 

відповідним чином організованої політичної влади, юстиції, права та законів. 

Трактування держави, як політичного стану суспільства, підтверджується 

також поглядами мислителя на походження держави. Держава виникає 

наступним чином: спочатку людей було мало і вони жили, як і тварини, 

самостійно. Потім, зі збільшенням їхньої кількості, вони об'єдналися і для 

захисту вибрали найхоробрішого, зробили його своїм керівником і почали 

йому підпорядковуватися. З такого спілкування з'являється усвідомлення 

доброго і поганого, вчинків чесних і добрих та злих і шкідливих. І для того, 

щоб не було взаємних образ, люди встановили закони і покарання для їхніх 

порушників. Звідси виникає усвідомлення потреби правосуддя. Тому, при 

виборі правителя люди стали надавати перевагу вже не сильному, а мудрому 

і справедливому. Важливим компонентом держави у концепції Мак'явеллі є 

політична влада, як повноваження, могутність, сила, яка проявляється у 

здатності правлячих осіб примушувати підданих до послуху. Він також 

виводить самостійні правила політики, вільні від моральних критеріїв, або, 

точніше, він формулює правила політичного мистецтва відповідно до 

конкретних політичних умов та політичних цілей. Але для нього аморальні 

засоби є не самоціллю і, тим більше, не абсолютною цінністю. Вони 

виправдані тільки з метою об'єднання та зміцнення держави в боротьбі з 

реакціонерами, які не бажають розмовляти на жодній іншій мові, крім мови 

отрути і кинджалу. Вказані засоби є неминучим злом, спрямованим проти ще 

більшого зла. Жорстокість, підкреслював Мак'явеллі, можна виправдати 

тільки тоді, коли вона застосовується один раз і для користі підлеглих; якщо 

ж вона систематично використовується на пригноблення підвладних, їй не 

має виправдання. Наскільки одноособова диктатура, згідно з Мак'явеллі, 

необхідна при надзвичайних обставинах, настільки вона шкідлива при 

звичайному розвиткові справ. Абсолютна влада дуже швидко псує як 

правителів, так і підданих. Мак'явеллі підкреслює, що найоптимальнішою 

формою правління є республіка.  

3. У першій половині XVI ст. в Західній і Центральній Європі 

розгорнувся широкий суспільний рух, спрямований проти феодальних 

пережитків, за демократичну реформу катоицької церкви, що одержав назву 

Реформації. Початок їй поклав професор Віттенберзького університету 

доктор богослов´я Мартін Лютер (1483 —1546). Саме він сформулював ті 

релігійно-політичні гасла, що спочатку надихнули і згуртували в Німеччині 

всіх поборників Реформації. Мартін Лютер виступив рішучим противником 

папи римського і католицької церкви як посередників між Богом і мирянами. 



Спасіння досягається винятково вірою, стверджував він, і кожен віруючий не 

має потреби в посередниках у своїх відносинах з Богом. Лютер відстоював 

самостійність держави стосовно церкви, виступав проти привілеїв 

католицького духівництва і їх прагнення керувати християнами і 

нехристиянами. Ідея посилення державної влади ставала характерною рисою 

німецької правосвідомості. М. Лютер вважав природне право основою 

порядку в державі, основою законодавства.  

Більш радикальну програму Реформації запропонував ватажок 

Селянської війни в Німеччині (1524—1526) Томас Мюнцер (бл. 1490—

1525). Програмні документи повсталих селян, підготовлених найближчим 

оточенням Мюнцера, закликали всі селянські громади об´єднатися в 

«християнський союз і братерство», у якому установиться справедливий 

суспільний лад, де принципом буде служіння «загальній користі». Таким 

чином, заклик до соціального перевороту і встановлення фактично народної 

влади, повернення до християнської рівності і демократичної церкви, «божої 

справедливості» і правосудця — основне в політичній програмі Т. Мюнцера. 

Помітний вплив на результати Реформації справив Жан Кальвін 

(1509—1564). Усяку владу в державі він вважав божественною. Засуджуючи 

феодально-монархічні кола за насильства, сваволю і беззаконня, пророкував 

їм божу кару. Право на спротив тиранії Кальвін визнавав тільки за органами 

влади, церквою і представницькими установами. Лише коли вичерпані всі 

легальні форми спротиву, допускав непокору і скинення тирана. Віддавав 

перевагу аристократичній формі правління або її сполученню з демократією. 

Проповідував набожність, доброчесність, працьовитість і покірність владі, 

закликав додержуватись морального закону. 

4. Теоретичне обґрунтування пріоритету держави, загальнодержавних 

інтересів, що стоять вище релігійних звад, започаткував видатний 

французький політичний мислитель Жан Боден (1530 —1596). У своїй 

головній праці «Шість книг про державу виклав погляди на державу і 

принципи управління (принцип правового управління, поняття 

суверенітету), вчення про громадянина і суспільне благо, дав типологію 

державних форм. Відкривається праця дефініцією держави. За Боденом, 

«держава є здійснення суверенною владою справедливого управління 

багатьма родинами і тим, що знаходиться в їх загальному володінні». 

Держава в нього — правове управління на основі справедливості і законів 

природи.  Суверенітет є абсолютна і постійна влада, яку римляни називали 

величчю (достоїнством), що означає вищу владу повелівати. Абсолютність 

суверенітету означає, що суверенна влада не підлягає повелінням інших, не 

знає яких-небудь обмежень для прояву своєї могутності, крім підлеглості 

людським законам. До того ж вона не поширюється на закони Бога і 

природи. Іншими словами, норми природного права для неї непорушні. Ж. 

Боден виділяє п´ять ознак суверенітету: право верховної влади видавати і 

скасовувати закони; вирішувати питання війни і миру; призначати посадових 

осіб; здійснювати верховний суд і право помилування; чеканити монету, 

установлювати міри і ваги, стягувати податки. Суверен видає закони, але не 



створює права: право «несе із собою справедливість, а закон — наказ». Право 

само виступає метою буття держави. Закон — наказ суверена. Таким чином, 

у Бодена сувереном є монарх, що одержав верховну владу або в результаті 

добровільної згоди підданих (договору), або в спадщину. Він — 

переконаний прихильник суверенної монархічної влади. До демократії й 

аристократії Боден відносився негативно.  

5. Найбільш відомі перші соціалістичні проекти майбутнього створили 

Томас Мор (1478—1535) у творі «Утопія» (1516) і Томмазо Кампанелла 

(1568—1639) у своєму творі «Місто Сонця» (1623). Корінь усіх соціальних 

зол, на думку Мора, — приватна власність, гострі соціальні протиріччя, 

панування багатіїв і злидні мас. Поки існує приватна власність, немає 

перспектив на видужання суспільства. Вихід один: «повне знищення 

приватної власності». «Найкращий стан держави» представлено на о-ві 

Утопія (від грецьк. — «місце, якого нема»). Це — модернізована республіка 

за зразком античних чи середньовічних міст-республік, скоріше унітарна, що 

складається з 54 міст «з однаковою мовою, нравами, установами і 

законами». Усі посади тут виборні і на певний строк. Найбільш важливі 

справи міста вирішуються зборами філархів, що доводять суть справи до 

відома своїх сімейств і потім їх рішення повідомляють міському сенату. Для 

всіх утопійців суспільна праця обов´язкова (6 год. на день). Усі чоловіки і 

жінки займаються землеробством, ремеслами, змінюючи по черзі заняття і 

місце проживання (кожні 2 роки — з міста в село і навпаки). Своєрідне і 

право в Утопії. Панування суспільної власності, дружелюбність і 

демократизм утопійців пояснюють нечисленність злочинів, відсутність 

потреби у складному законодавстві. До воєн Мор відносився різко негативно.  

Соціалістичні ідеї Т. Мора розвивав Т. Кампанелла. Будучи 

домініканським ченцем, за участь у підготовці повстання проти іспанського 

ярма він провів у в´язницях близько 27 років, де і написав у числі інших твір 

«Місто Сонця». Суспільний лад Міста Сонця відрізняється зовсім новою 

організацією державної влади. Тут влада і управління ґрунтуються на трьох 

принципах: організація виробництва і розподілу, керування вихованням 

громадян; першорядну роль у здійсненні влади і управління грають учені; 

новий суспільний лад вимагає участі народу в управлінні державою. Вчені і 

фахівці певних галузей народного господарства, знань чи мистецтв 

утворюють централізовану ієрархію виконавчих посад. На чолі 

управлінської піраміди — верховний правитель «Сонце» (Метафізик). Він є 

главою світської і духовної влади, знаючись у всіх науках, мистецтвах, 

ремеслах. Його влада не пожиттєва, він може бути змінений солярієм, що 

перевершує правителя в знаннях, здатності керувати державою. Органи 

влади і управління в Місті Сонця функціонують на демократичних началах. 

У Місті Сонця існують право, правосуддя. 
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Тема 5. Особливості політико-правових доктрин європейських країн 

XVII – XVIIІ ст. (4 год.) 

План. 

1. Історичні умови формування політико-правової думки XVII – 

XVIIІ ст. особливості становлення буржуазного устрою.  

2. Політична думка в Голландії та Англії в ХVІІ - XVIIІ ст..  

3. Політико-правові вчення Франції періоду Просвітництва.  

1. У ХVІІ–ХVІІІ ст. відбувається дальший розвиток капіталістичних  

відносин  в  передових  країнах Західної  Європи. Утворюються великі 

промислові підприємства,  з’являється  централізована  мануфактура.  

Розвиток  

промисловості сприяв розвитку торгівлі. Відбувається широкий обмін з 

колоніальними країнами, міцніють торгівельні зв’язки в Європі. У ХVІІ–

ХVІІІ ст. міцніє промислова і торгівельна буржуазія, котра була зацікавлена в 

ліквідації феодальних відносин і перетворенні феодальної земельної 

власності в капіталістичну. Буржуазія вимагає усунення  стиснення  її  

підприємницької  ініціативи,  скасування  податкових пільг дворянства і 

духовенства, усіх станових поділів, привілеїв, повинностей, властивих 

феодальному ладу. Свої вимоги буржуазія  висувала  в  якості принципів  

природного  права. Апеляція до природного права означала разом з тим 

розрив з богословськими, теологічними уявленнями про державу і право, що 

існували в феодальному суспільстві.  

2. Гуго де Гроот Гроций (1583—1645) — видатний голландський 

юрист, державний діяч, письменник, автор «Про право війни і миру. Три 

книги, у яких пояснюються природне право і право народів, а також 

принципи публічного права» (1625 р.). Вихідний пункт міркувань автора 

твору «Про право війни і миру» — джерела права. Право коріниться в 

розумній природі людини, його прагненні до спілкування додержання 

вироблених тисячоліттями правилах співжиття. Природна рівність людей, їх 



свобода волі, направляема розумом, — основа людського співжиття, 

природного права. Основними приписами природного права (вимогами 

розуму) є: утримання від зазіхань на чуже майно; повернення одержаної 

чужої речі і відшкодування отриманої вигоди з неї, обов’язок дотримання 

обіцянок, відшкодування шкоди з нашої вини. Це — наші обов’язки відносно 

до інших, правила добра, принципи справедливості, властивих людській 

сутності. З природно-правових позицій Гроций розглядав і питання про 

походження держави. Державу Гроций визначає як «досконалий союз 

вільних людей, укладений заради дотримання права і загальної користі». За 

своїм соціальним змістом держава в такім трактуванні виступає як угода 

більшості проти меншості, як союз слабких і пригноблених проти сильних і 

могутніх. Г. Гроций розрізняє війни справедливі і несправедливі. До 

справедливих воєн він відносив, зокрема, війни оборонні, за збереження 

цілісності держави, захист майна, проти ким-небудь заподіюваного 

насильства, тобто суперечним природному праву. Несправедливі війни 

(загарбницькі, протиправне насильство) порушують права народів.  

Політико-правове вчення Спінози пов’язане з його філософією природи, 

місця в ній людини, суспільства, держави. Оскільки людина — це частка 

природи, пише він у розділі «Про природне право» свого «Політичного 

трактату», то на неї, як і на всю іншу природу, поширюються всі 

закономірності. Міра свободи індивіда визначається Спінозою мірою 

розумності. Істинний розум, завжди спрямований на загальне благо, 

втілюється в законі, забезпеченим примусом. Свобода тут — це підлеглість 

рівному для всіх закону. Тому жодне суспільство не може існувати без влади 

і сили, а отже, і без законів, що зменшують і стримують пристрасті і 

неприборкані пориви людей». На його думку, людська свобода тим більше, 

чим більше людина керується розумом і кориться законам. Відмінна ознака 

громадянського стану — наявність верховної влади, сукупне тіло якої, за 

Спінозою, називається державою. Під верховною владою по суті мається на 

увазі суверенітет держави. У віданні верховної влади знаходяться видання, 

тлумачення і скасування законів, питання правосуддя, обрання посадових 

осіб, право війни і миру та інші державні справи, а також право вирішувати, 

що справедливо і несправедливо, що є добро і що зло тощо. Право верховної 

влади, відзначає філософ, «є не що інше, як природне право, але обумовлене 

не міццю кожного окремо, а міццю народу, керованого якби єдиним духом 

...». Тепер кожен громадянин підлеглий праву держави, усі накази якого він 

зобов’язаний виконувати. Отже, волю держави потрібно вважати волею усіх і 

рішення держави щодо справедливого і доброго, яке б воно не було, повинне 

бути визнано рішенням кожного окремо.  

Спіноза засуджував абсолютну монархію: при абсолютній владі піддані 

— раби, вона ворожа загальному благу, монарх боїться своїх підданих 

більше, ніж ворогів. Аристократична форма верховної влади з числа обраних 

осіб (патриціїв) переважає монархію: вона в більшій мірі володіє абсолютним 

правом держави, більше пристосована до збереження свободи. Але тільки 

демократія названа в «Політичному трактаті» як «цілком абсолютна форма 



верховної влади». Які її переваги й особливості? По-перше, демократична 

форма бачиться Спінозі найкращою, бо вона у найбільшій мері забезпечує 

мир і безпеку життя, що відповідає цілям демократії. В ній усі «на законній 

підставі притязають на право голосу у верховній раді і право вступу на 

державну службу». Тут правителі не обираються як кращі верховною радою, 

але визначаються самим законом. В аристократії ж патриції завжди вважають 

кращими багатих або своїх найближчих родичів чи друзів. Вони навмисно 

перешкоджають кращим доступ до ради, їх воля менш за все зв’язана 

законами. По-друге, у демократії усі без винятку підлеглі одним тільки 

вітчизняним законам, в іншому залишаючись своєправними. Вітчизняним 

законам, підкреслює Спіноза, щоб виключити іноземців. Своєправними — 

щоб усунути від участі в управлінні державою жінок і рабів, що стоять під 

владою чоловіків і панів, а також дітей і неповнолітніх, що стоять під владою 

батьків і опікунів. Усуваються і ті, хто здійснив безчестя (внаслідок 

ганебного способу життя) чи злочин. Таким чином, та держава найбільш 

вільна, закони якої засновані на здоровому глузді. Розумність законів у 

демократії обумовлена тим, що при її створенні люди «домовилися, щоб силу 

рішення мало те, що одержало більшість голосів». Закони тут приймаються 

численними зборами, де взаємно погашаються пристрасті. Тому створення 

законів не може бути довірено монархам, сановникам і взагалі окремим 

особам, примхи й афекти яких неминуче візьмуть верх над розумом. «У 

демократичній державі менш повинно боятися нісенітниць, адже майже 

неможливо, щоб більшість зібрання, якщо воно велике, зійшлося на одній 

нісенітниці». По-третє, демократична держава, за оцінкою мислителя, 

«найбільше природно і найбільше наближається до свободи, яку природа 

надає кожному, адже в ній кожний переносить своє природне право не на 

іншого, позбавивши себе на майбутнє право голосу, але на велику частину 

всього суспільства, одиницю якого він складає». Тому усі в демократії, як 

колись у природному стані, перебувають рівними. «Вона найбільшою мірою 

здатна повелівати підданими і не має потреби їх побоюватися, оскільки 

такий лад держави забезпечує розумність законів, а тим самим і свободу. 

Тільки той вільний, хто, не кривлячи душею, живе, керуючись одним 

розумом». Тому Спіноза визначає демократію в «Богословсько-політичному 

трактаті» як загальне зібрання людей, які спільно мають верховне право на 

усе, що вони можуть. 

Видатний англійський мислитель Томас Гоббс (1588—1679) — теоретик 

природного права, на початку революії виступив захисником королівської 

влади. Після закінчення громадянської війни опублікував свій основний твір 

«Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної і громадянської» 

(1651р.). у природному стані, за Гоббсом, кожен індивід рівною мірою мав 

природне право. Останнє він визначає як свободу всякої людини 

використовувати власні сили за своїм розсудом для збереження власного 

життя. У природному стані кожна людина має право на все, «навіть на життя 

всякої іншої людини», що і призводить до війни між ними. Згубність такого 

стану примушує людей шукати шлях до його припинення. Цей шлях 



указують приписи розуму, природні закони. Отже, право і закон 

розрізняються між собою так само, як свобода і зобов’язання. Природне 

право Гоббс визначає як свободу людини робити чи не робити що-небудь 

(для свого збереження). Природний закон зобов’язує прагнути до миру, 

забороняє робити те, що згубно для життя. Щоб усунути небезпеку 

порушення природних законів, пише Гоббс, необхідна сила, примусова 

влада, яка погрозою покарання примусила б усіх однаковою мірою до 

виконання угод, усталила б ту власність, що люди здобувають шляхом 

взаємних договорів замість відмови від загального права. Така примусова 

влада з’являється із заснування держави, а сила — з появою громадянських 

законів. 

Мета держави — головним чином забезпечення миру, безпеки, 

оскільки природними законами вони не гарантуються. Угоди без меча — 

лише слова, що не в силах гарантувати людині безпеку, писав Гоббс. Для 

встановлення загальної влади люди шляхом угоди між собою («кожної 

людини з кожною іншою») створюють загальну, єдину особу — державу. 

Носій такої особи (представлений однією людиною чи уповноваженим 

зібранням осіб), який володіє верховною владою, — суверен. Всякий інший 

— його підданий. Таким чином, абсолютна влада держави —гарант миру і 

реалізації природних законів. Він називає її Левіафаном (біблейським 

чудовиськом), штучною людиною, для якої верховна влада, «що дає життя і 

рух усьому тілу» — душа; посадові особи виконавчої і судової влади — 

штучні суглоби; нагороди і покарання — нерви; добробут і багатство 

громадян — сила; безпека народу — заняття; його радники — пам’ять; 

справедливість і закони — розум і воля; громадський мир — здоров’я; смута 

— хвороба; громадянська війна — смерть. Влада суверена абсолютна: йому 

належить право видання чи скасування законів і контроль за їх додержанням, 

оголошення війни і укладання миру, призначення чиновників і судова влада. 

Він вправі навіть визначати, які релігія чи секта, думка чи вчення істинні, а 

які ні, що є справедливість і чеснота. 

Піддані не можуть засуджувати дії суверена, пише Гоббс. Уклавши один 

раз договір і перейшовши в громадянський стан, люди втрачають можливість 

його розірвати і змінити обрану державну форму правління, звільнитися від 

верховної влади. її необмежена влада над життям і смертю підданих не може 

вважатися несправедливістю чи беззаконням. Адже, установлюючи 

«загальну владу», кожний підкорив свою волю волі носія «загальної особи». 

Для Гоббса єдине мірило добра і зла — громадянський закон 

Доктрину раннього лібералізму, що містила оригінальну концепцію 

природного права і найважливіші державно-правові принципи 

громадянського суспільства, запропонував Джон Локк (1632—1704) у книзі 

«Два трактати про правління». Локк Джон — англійський теоретик 

природного права, політичний мислитель, філософ. Держава, за Локком, — 

єдине, незалежне політичне співтовариство із загальною владою, законом і 

судом. Тепер лише воно втілює політичну владу, що виникає з договору і 

згоди тих, хто складає співтовариство. У Локка форма правління — похідна 



від верховної влади, створеної за добровільною згодою більшості 

співтовариства для прийняття і здійснення законів. Вона може бути 

демократією, олігархією чи монархією (спадкоємною чи виборною). Ні одній 

з них автор трактату не віддавав особливої переваги. Для нього головне, щоб 

організація самої влади надійно гарантувала права і свободи громадян від 

сваволі і беззаконня. Саме з цього головного виходила його концепція поділу 

влади. Дж. Локк розрізняв законодавчу, виконавчу і федеративну владу. 

3. Видатний письменник і філософ Вольтер (1694— 1778) по справедливості 

вважається натхненником і визнаним лідером європейського Просвітництва. 

У численних філософських, історичних, драматичних, поетичних творах, 

публіцистиці і роботах з кримінального права і процесу Вольтера відбились 

його політико-правові погляди. У своїй сукупності його міркування, ідеї, 

сформульовані принципи становлять досить струнку політико-правову 

програму, що справила вирішальний вплив на погляди радикальних діячів 

Великої французької революції. Первісною формою держави Вольтер вважав 

не монархію, а республіку. Монархія виникає пізніше в результаті завоювань 

і підвищення військового вождя. Погоджуючись примиритися з монархією, 

якщо вона буде «просвітницькою», просвітницьким абсолютизмом, Вольтер  

в  своїй  політичній  програмі  обмежився  вимогою  реформ, спрямованих  на  

усунення  феодальних  інститутів.  Насамперед  він вимагав знищення 

привілеїв духовенства, скасування тих особливих церковних судів, котрі 

лютували у Франції, вилучення у церкви актів громадянського стану, 

реєстрації шлюбів, смертей і передачі їх державі.  Він  проектував  

переведення  усього  духовенства  на  зарплату, перетворення духовних осіб 

у державних чиновників. 

Видатним теоретиком держави і права французького Просвітництва був 

Шарль Луї де Монтеск’є (1689—1755). Його суспільно-політичні погляди 

викладені в сатиричному романі «Перські листи» про феодально-

абсолютистські порядки у Франції, історичному нарисі «Роздуми про 

причини величі і падіння римлян», а також у фундаментальній праці «Про 

дух законів». Головна тема «Про дух законів» — політична і громадянська 

свобода людини, захищена законами. Обґрунтування ідеалу свободи 

мислитель пов’язував із природою права і держави, державним ладом, якістю 

позитивних законів. Ш.Монтеск´є розрізняє три форми правління: 

республіку, монархію і деспотію. Республіканське правління — де верховна 

влада в руках або усього народу (демократія), або його частини 

(аристократія). Монархічне — правління однієї людини, але за допомогою 

твердо встановлених законів. У деспотії все визначається сваволею однієї 

особи поза всякими законами і правилами. «Не можна говорити без жаху про 

це потворне правління», — відзначається в трактаті. Республіка, за 

Монтеск’є, характерна для невеликих держав (типу грецького поліса), 

монархія — для держав середньої величини, деспотія — для імперій. Однак і 

республіканське правління може бути встановлене на великій території, якщо 

мова йде про федеративну республіку («суспільство суспільств»). Природі 

кожного правління відповідає принцип його діяльності, що грає правотворчу 



роль. Належними принципами у республіці (особливо в демократії) 

Монтеск’є називає доброчинність (любов до законів і батьківщини, рівності і 

помірності), у монархії — честь, у деспотії — страх. Місце доброчинності — 

поруч із свободою. Принципам правління повинні відповідати й основні 

(конституційні) закони держави. До основних законів демократії Монтеск’є 

відносить закони, що визначають верховенство народу, його право видавати 

закони (обрання законодавчої влади), призначати правителів і посадових 

осіб, контролювати їх, закони виховання (любові до демократії, 

доброчинності) та ін. До основних законів аристократії Монтеск’є відносить 

ті, які визначають право частини народу видавати закони і стежити за їх 

виконанням. На його думку, аристократія буде тим краще, чим більше вона 

наближається до демократії, що і повинно визначати напрямок законодавства 

в аристократії. У монархії, де джерелом влади є сам государ, до основних 

законів просвітник відносить ті, котрі визначають напрямки влади, наявність 

підлеглої і залежної влади, їх повноважень, де головною є влада дворянства. 

Інакше монарх стає деспотом. У деспотії, де, власне, немає законів, основним 

законом є наявність посади повновладного візиря. Деспотія — антипод 

держав з поміркованою формою правління. 

Новий напрямок суспільної думки — політичний радикалізм — пов’язаний з 

ім’ям видатного французького філософа, письменника, теоретика 

педагогіки, драматурга і композитора Жан Жака Руссо (1712—1778). Його 

програма корінних перетворень суспільного ладу відбивала інтереси і вимоги 

мас, міської бідноти. Суверенітет трактується мислителем як «здійснення 

загальної волі», необмеженої влади, що направляється загальною волею. За 

умовами суспільного договору вона належить народу. Ідеї народного 

суверенітету разом з ідеями рівності і свободи (рівних прав і обов’язків) 

виступають у Руссо як основні принципи республіканського ладу, центральні 

пункти його політичної програми. Народний суверенітет має, відповідно до 

його вчення, дві ознаки: він невідчужуваний і неподільний. Як відчуження 

суверенітету від народу на користь тих чи інших осіб чи органів, так і його 

розподіл між різними частинами народу (станами) за логікою Руссо означали 

б заперечення суверенітету як загальної волі всього народу. Народ як 

суверен, як носій і виразник загальної волі, «може бути представлений тільки 

самим собою». «Передаватися, — підкреслює він, — може влада, але ніяк не 

воля». Таким чином, по суті тут заперечується як представницька форма 

влади, так і принцип поділу верховної влади держави на різні влади. 
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Тема. 6. Політичні та правові вчення США ХVIII - ХIX ст.  (2 год.) 
План. 

1. Боротьба американських колоній за незалежність, утворення США.  
2. Політичні та правові погляди Т. Джефферсона  
3. Політичні погляди федералістів.  

 

1. На території сучасних Сполучених Штатів Америки, капіталістичні  

відносини  формувалися  в  історичних  умовах,  відмінних  від країн  

Європи,  де  розвиток  цих  відносин  гальмувався  пануванням феодалізму. 

Процес господарського розвитку в американських колоніях неминуче привів 

до загострення протиріч між колоніями і англійською метрополією. До 70-х 

років ХVІІІ століття протиріччя між метрополією і колоніями досягли свого 

апогея, що знайшло свій яскравий прояв у війні американських колоній 

проти Англії за свою незалежність (1775–1782). Розвиток політичної та 

правової думки у Сполучених Штатах Америки найбільш інтенсивно 

проходив у період боротьби за незалежність та вироблення і прийняття 

Конституції США, тобто у період другої половини XVIII ст. Найбільш 



яскравих представників політичної та правової думки цього періоду можна 

об'єднати в дві підгрупи. До першої входять найбільш послідовні 

прихильники визвольної війни північноамериканських колоній, 

демократичної республіки, прав і свобод громадян, самостійності штатів та 

суверенітету народу (Б.Франклін, Т.Пейн, Т.Джеферсон). Другу групу 

складають централісти-федералісти (Дж.Адамс, О.Гамілтон, Дж.Медісон). 

2. Томас Джеферсон (Jefferson), 1743–1826, — видатний державний і 

громадський діяч, представник радикальної демократичної течії в 

американській політичній думці. Найбільш значною його працею є "Замітки 

про штат Вірджинію" (1785), в якій аналізується державний устрій цього 

штату, а найбільш відомою є Декларація незалежності (1776). Він також був 

автором закону про встановлення релігійної свободи (1777).  

Перераховуючи в Декларації незалежності "невід'ємні права" людини, 

Джеферсон слідує за Локом, проте замінює одне з локівської тріади — життя, 

свобода і власність, — а саме: власність на право стати щасливим, що в його 

трактуванні означало використання свободи в цілях самовдосконалення і 

повного розвитку своїх здібностей. В цьому ж документі він обгрунтовує 

право народу на зміну уряду та форми правління. "Ми вважаємо 

самоочевидними наступні істини: всі люди створені рівними; вони наділені 

їхнім творцем природженими і невідчужуваними правами, до яких належать 

право на життя, свободу і прагнення до щастя; для забезпечення цих прав 

люди створюють уряди, які беруть на себе справедливу владу зі згоди тих, 

ким вони правлять; якщо ж, яка б то не була, форма правління руйнує ці 

принципи, то право народу полягає у тому, щоб змінити або скинути її і 

встановити нову державну владу". 

 

3. Представники групи централістів-федералістів, поділяючи думку 

демократів про верховенство влади народу, разом з тим, значну увагу 

приділяють практично-прикладним проблемам державного устрою та 

правління.  

Джон Адамс (Adams), 1735–1826, — автор першої в американській 

правовій думці фундаментальної праці з питань держави і політичної науки 

— тритомної монографії "На захист конституцій урядової влади у 

Сполучених Штатах Америки" (1787–1788), — послідовний противник 

правління більшості і один з ідеологів сучасного консерватизму. Після 

завоювання незалежності він виділив питання про державний устрій, як 

виключно важливе та актуальне, відстоював три незалежні гілки влади 

(законодавчу, виконавчу і судову), сильну виконавчу владу і так звану 

систему стримувань і противаг. Його погляди знайшли подальший розвиток у 

збірнику "Федераліст", одним з авторів якого був і Олександр Гамілтон.  

Александр Гамілтон (Hamilton), 1757–1804, — визнаний лідер 

федералістів, видатний державний діяч, основою політичної творчості якого 

був захист сильної централізованої влади федерації в інтересах міцності 

союзу, його зовнішньої та внутрішньої безпеки. Гамілтон поділяв думку 

Адамса про те, що встановлення системи стримувань і противаг у сфері 



державної влади є необхідним в силу егоїзму людей, яких треба заставляти 

до співпраці в ім'я загального блага. Найміцнішою опорою будь-якої держави 

є інтереси людей. Без їхнього врахування будь-яка конституція 

перетворюється у пустий звук. Підкреслюючи важливість розподілу влади, 

Гамілтон вказував на значимість судової влади, зазначаючи, що, коли 

основою виконавчої влади є меч, законодавчої — гаманець, то судової — 

мудрість. Джеймс Медісон (1751–1836) — "батько американської 

конституції". У своїй концепції, поруч з проблемами розподілу влади, 

системою стримувань і противаг, він значну увагу приділяв проблемі 

визнання прав людини, зокрема права на власність, та законодавчому 

закріпленню і захистові цих прав. Він підкреслював, що гарантією свободи 

громадян є загальне виборче право, короткі періоди між виборами, 

утвердження у громадян почуття справедливості. Власне сукупність ідей 

названих діячів американської правової думки дала можливість створити 

американську конституцію, яка і через двісті років залишається ефективною 

конституцією для демократичної держави. 
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Тема 7. Політико-правові вчення країн світу кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. (2 год.) 

План 

1. Вчення про державу та право класиків німецької філософії. 

2. Західноєвропейський лібералізм та його сутність.  



3. Виникнення юридичного позитивізму.  

4. Політико-правові погляди ідеологів соціалізму.  

1. Іммануїл Кант (Kant), 1724–1804, — визначний німецький філософ. 

Політико-правова проблематика піднімалася у таких його працях, як "Ідея 

загальної історії у всесвітньо-громадянському плані" (1784), "Відповідь на 

питання: що таке Просвітництво?" (1784), "Критика практичного розуму" 

(1788), "До вічного миру" (1795). Створене ним вчення про право і державу 

сам Кант вважав найбільш розробленою частиною своєї системи. Основою 

його теоретичної конструкції є ідеї про свободу особи та людську гідність. Ці 

ідеї Кант прагне об'єднати з розумінням того, що об'єктивною реальністю 

керує загальна закономірність (природна необхідність). Кант прагне узгодити 

обидва моменти: свободу і людську гідність, закономірність і необхідність. 

Питання про зв'язок свободи і необхідності у поведінці людини — одне з 

базових питань, вирішення якого складає основу етики Канта, яка творить, у 

свою чергу, морально-філософську базу кантівського вчення про право і 

державу.  

Згідно з Кантом, принциповою ознакою міжособистісного відношення, 

яке регулюється правом, є участь в ньому індивідів, як вільних істот (носіїв 

свавілля), які зважають на свободу один одного. Але ці індивіди не тільки 

вільні, але й рівні істоти. Таким чином, право, за Кантом, виступає 

сукупністю умов, які дозволяють сумістити свавілля (свободу) однієї особи зі 

свавіллям (свободою) іншої з позицій загального закону сободи. Право — це 

формальна умова зовнішньої свободи, це така глибинно-сутнісна форма 

буття зовнішньої свободи, без якої остання взагалі неможлива. 

Кант підкреслював, що реальне здійснення права вимагає, щоб воно було 

реально загальнообов'язковим, що досягається через надання йому 

зовнішньої примусової сили. Без такої сили неможливо заставити людей 

дотримуватися правових норм, і, якщо право не було б наділено примусовою 

силою, воно б не змогло виконати належну йому суспільну функцію. А це 

означає, що і категоричний імператив, як всезагальний закон права, був би 

позбавлений своєї безумовності. Саме тому, будь-яке право повинно 

виступати, як право примусове. А надати йому цю властивість може тільки 

держава — засадничий і первинний носій примусу. Власне, державність 

з'являється й існує, саме виходячи з вимог категоричного імперативу.  

Необхідність існування держави — об'єднання "значної кількості людей, 

підпорядкованих правовим законам" — Кант пов'язував не з практичними 

індивідуальними, груповими чи загальносуспільними потребами членів 

суспільства, а з категоріями розуму. Тому, держава не повинна турбуватися 

про матеріальне забезпечення громадян, про задоволення їхніх соціальних і 

культурних потреб тощо. Благо держави полягає не у вирішенні цих та 

аналогічних проблем, так само як не є благом держави благо громадян та їхнє 

щастя, бо щастя може бути швидше і краще досягнуте у природному стані 

або при деспотичному правлінні. Під благом держави, підкреслював Кант, 

слід розуміти стан найбільшої погодженості конституції з принципами права, 

до чого нас зобов'язує прагнути розум за допомогою категоричного 



імперативу. Власне те, що Кант висунув і обгрунтував ідею про те, що благо і 

призначення держави — в досконалому праві, в максимальній відповідності 

устрою і режиму держави принципам права, дало підставу вважати Канта 

одним з головних творців концепції "правової держави". Кант підкреслював, 

що держава повинна спиратися на право, орієнтуватися на нього у своїй 

діяльності. Відхід від цього положення є дуже небезпечний для держави, 

оскільки, коли вона ухиляється від дотримання прав і свобод, не забезпечує 

охорони позитивних законів, то ризикує втратити довіру і повагу своїх 

громадян. Це також спонукає людей займати позицію відчуженості від такої 

держави, а будь-які її заходи не будуть знаходити розуміння і підтримки 

серед громадян. 

Георг Вільгельм Фрідріх Геґель (Hegel), (1770-1831), геніальний 

мислитель-діалектик, зробив колосальний внесок у розвиток політичної та 

правової думки. Його праця "Філософія права" - одна з найвідоміших у всій 

історії правової, політичної та соціальної думки. Розглядаючи політико-

правову концепцію Геґеля, важливо відзначити й те, що він був перший, і не 

тільки в німецькій філософії права, хто між індивідом і державою вказав на 

суспільне середовище, тобто на громадянське суспільство, як на особливий 

елемент, який має значення і для особистості, і для держави. Суспільне 

середовище є виразом приватних інтересів індивідів, і саме це середовище - 

громадянське суспільство - є однією з тих принципових відмінностей, що 

відрізняють давній і новий світ. Розвиваючи свої погляди на державу, 

мислитель підкреслював необхідність єдності державного життя, як основи 

нормального політичного буття, і саме з нею він пов’язував сферу особистої 

свободи. Отже, ідея держави осмислюється Геґелем з двох боків: з одного 

боку, встановлюється принцип єдності влади, як необхідної основи 

юридичного порядку, з іншого - розвивається ідея про гарантії особистості 

проти всеохоплюючої могутності держави. Ці два моменти постійно 

вступають між собою у протиріччя. У державно-правовому житті це і є 

втілення діалектичного принципу єдності і боротьби протилежностей. В 

цьому аспекті важливо підкреслити, що Геґель ставить державу на рівні з 

суспільством, яке він вважав організацією практичних інтересів і особистої 

свободи, незалежною від об’єднуючих функцій держави. 

Основний принцип єдності стосується устрою влади. Організація влади 

потребує її структуралізації. Різноманітні функції і пов’язані з ними 

повноваження доручаються окремим органам. Але цей розподіл властей не 

слід розуміти, як абсолютну їхню самостійність. Усі державні органи - це 

тільки моменти єдиного цілого. На думку Геґеля, ця єдність повинна мати 

своє втілення в одній конкретній особі - монархові, який являє собою 

своєрідне живе втілення державного об’єднання. Проте йдеться про таку 

монархію, в якій монарх обмежений законом, і, підкреслює Геґель, якщо 

конституційний устрій міцний, то часто монархові не залишається нічого 

більше, як просто поставити своє ім’я, що й означає завершене вирішення 

даної проблеми. У такому аспекті всі окремі влади і справи в державі не 

можуть мати ні самостійного значення, ні залежати від індивідуальних 



інтересів. В цьому контексті Геґель розглядає і суверенітет держави. Для 

нього суверенітет - це втілення органічної єдності держави. Тому справжнє 

втілення суверенітету він вважав можливим тільки за конституційної 

монархії, яка одна тільки і може бути належно структуризована і 

організована. 

2. Термін "лібералізм" з’являється на початку XIX ст. і походить від 

латинського "libertas", тобто "свобода". Основою цього напряму, засадничою 

вартістю лібералізму є свобода, яка, згідно з класичною дефініцією 

Декларації прав людини і громадянина, розуміється, як "право робити все, 

що не порушує свободи іншої людини; використання природжених прав 

кожною людиною не має інших меж, ніж ті, які забезпечують іншим членам 

суспільства змогу користуватися такими самими правами". У XIX ст. 

лібералізм стає однією з найвпливовіших політичних та інтелектуальних 

течій. Концептуальну основу лібералізму складають дві головні тези. Перша 

полягає у твердженні, що особиста свобода і приватна власність є 

найвищими соціальними цінностями. Друга - у твердженні, що реалізація цих 

цінностей не тільки забезпечує розквіт усього творчого потенціалу особи та її 

благополуччя, але й водночас веде до розвитку як суспільства в цілому, так і 

держави зокрема. Поряд з цими двома ідеями є низка інших елементів 

ліберальної ідеології, зокрема ідея прогресу, загального блага, правової 

держави, конституціоналізму, розподілу влад, представництва, 

самоврядування.  

Лібералізм першої половини XIX ст. виступив з розробкою ідей, які, з 

одного боку, продовжували традиції попередніх прогресивних мислителів у 

трактуванні політичних та громадянських свобод, представницької 

демократії та ін. (Монтеск'є, Лок та ін.), а з іншого - провели їхню переоцінку 

відповідно до змінених суспільно-політичних реалій. Наприклад, ідея влади 

народу та суспільного договору була замінена доктриною представництва. 

Сама по собі ідея представництва як гарантія особистої свободи була 

проголошена ще в XVII ст., а згодом знайшла своє закріплення в 

американській Декларації незалежності і французькій Декларації прав 

людини і громадянина, як природжені та невідчужувані права особи. Однак 

розвиток подій в кінці XVIII - на початку XIX ст., зокрема у Франції, показав, 

що воля більшості, проголошення певних прав ще не є гарантією від їхнього 

ігнорування та порушення. Тому лібералізм протиставляє державній владі, 

яка постійно посилювалася, цінність індивіда, його автономію, у тому числі 

від влади більшості.  

Основоположник французького лібералізму Б.Констан так формулював 

завдання, яке він ставив перед собою: "Протягом сорока років я захищав 

один і той самий принцип - свободу у всьому: в релігії, філософії, в 

літературі, у промисловості, у політиці, розумі. Під свободою розуміється 

верховенство особи над владою, котра бажає правити за допомогою 

насильства, і над масами, які репрезентують з боку більшості право 

підпорядкування собі меншості". Він же підкреслював, що "політична 

свобода служить гарантією особистої свободи, проте вона не може її 



замінити". Розвиток лібералізму відбувається тією чи іншою мірою у всіх 

європейських країнах та на північноамериканському континенті.  

3.  Основоположником позитивізму був Огюст Конт (Conte), 1798-1857, 

який виклав свої погляди у шеститомному "Курсі позитивної філософії" 

(1830-1842) і чотиритомній праці "Система позитивної політики, або 

Соціологічний трактат про основи релігії людства" (1851-1854). Конт, 

спираючись на реалії XIX ст., підкреслював, що певний тип суспільства, який 

можна описати двома прикметниками - теологічне та військове, - відмирає. 

Суспільство, яке зароджується, є наукове у такому ж розумінні, як і 

суспільство, яке відмирає було теологічним: для сучасної епохи характерний 

науковий світогляд, так само як для попередньої епохи був властивий 

світогляд теологів або жерців. З того моменту, коли люди починають думати 

науково, війна людей між собою перестає бути основною діяльністю 

колективів - такою стає боротьба людей з природою, а також раціональна 

експлуатація природних ресурсів. Проаналізувавши тогочасне суспільство, 

Конт прийшов до висновку: головною умовою суспільної реформи є 

реформа інтелектуальна. Випадковості революцій не забезпечують 

перебудови суспільства, яке переживає кризу. Для цього необхідний синтез 

науки і формування позитивної політики. Знайомлячись з різними науками, 

Конт формулює і обгрунтовує два головні закони: закон трьох станів і закон 

класифікації наук.  

Конт підкреслював, що концентрація капіталу і засобів виробництва є 

явищем позитивним. Вона відповідає головній тенденції, яка спостерігається 

в історії розвитку людства. Матеріальна культура може розвиватися лише за 

умови, якщо кожне покоління виробляє більш ніж йому потрібно для життя і 

внаслідок цього передає наступному поколінню більший запас багатств, ніж 

воно отримало. Конт не вважав значущими суперечності між приватною і 

суспільною власністю, оскільки, на його думку, влада - чи політична, чи 

економічна - завжди має особистий характер. У будь-якому суспільстві 

править невелика кількість людей. Приватна власність неминуча, необхідна 

і корисна, але вона терпима тільки тоді, коли сприймається не як право на 

зловживання, а як здійснення колективної функції обранців долі або тих, хто 

завдяки своїм здібностям досяг економічного процвітання. Отже, Конт 

займає середню позицію між соціалізмом та лібералізмом. Він не домагається 

соціалізації засобів виробництва, проте й не ідеалізує її, власність для нього - 

це, радше, змога виконання суспільних функцій.  

Цікавими і важливими для подальшого розвитку були погляди філософа 

на міжнародні відносини і міжнародне право. Він переконливо обстоював 

думку про єдність людства і наявність тісних зв'язків між народами. "Ні один 

народ, - писав мислитель, - не відділений реально від інших. Неможливо 

існувати ізольовано, не втрачаючи своїх справжніх моральних, 

інтелектуальних і, навіть, фізичних якостей. Прогрес завжди є розвитком 

усього людства в цілому, а не окремого ізольованого народу". Загалом 

позитивізм Конта мав вплив і значення для всього суспільствознавства та 



філософії і, зокрема, його філософська система відіграла помітну роль у 

розвитку політичних та правових учень у другій половині XIX ст. 

4. Розвиток європейського суспільства у XVIII - на початку XIX ст. 

поряд з беззаперечними успіхами мав і суттєві проблеми. Однією з 

найгостріших була соціальна. Проголошення і навіть реальне забезпечення 

правової рівності не усувало, а деякою мірою навіть поглиблювало соціальні 

суперечності, протистояння між власниками засобів виробництва 

(буржуазією) та найманими робітниками (пролетаріатом). Стихійні виступи 

робітників, їхні протести проти пригноблення і злиднів, пошук шляхів до 

нового соціального ладу, який би забезпечив вирішення соціальних протиріч, 

стали поштовхом до появи нового напряму в європейській політичній думці 

XIX ст. - соціалізму. У цьому напрямі згодом з'являється низка течій, які 

мають свою специфіку та особливості, але засаднича ідея, тобто соціальна 

справедливість, завжди залишається стрижневою, так само як для всіх 

ліберальних течій основою є свобода індивіда. Ідеї соціалізму були розвинуті 

у творчості таких мислителів XIX ст., як Сен-Сімон, Фур'є та Оуен. Цей 

період у розвитку соціалізму часто називають "утопічний соціалізм". Термін 

“утопічний” пов'язаний з тим, що пізніші представники цього напряму 

вважили, що їхня теорія є справді науковою, звідси і з’являється термін 

"науковий соціалізм", але, оскільки засаднича базова ідея залишалася 

незмінною, то, щоб якось відділити ці два етапи, і було введено термін 

"утопічний". Хоча, на нашу думку, концепції вказаних мислителів є не менше 

наукові, ніж будь-яка інша теорія.  

Для творчості названих мислителів, як і в цілому для цього напряму 

політичної думки характерна недооцінка ролі і значення державних і 

правових інститутів, тому в їхніх працях порівняно мало уваги приділено 

політиці, державі, праву. Проте їхня творчість і в цілому соціалістичний 

напрям є важливим явищем у духовному житті Європи XIX ст. і їхні вплив та 

значення в історії суспільно-політичної та державно-правової думки є 

надзвичайно великі.. 
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Тема 8. Політико-правові вчення країн світу кінця другої половини 

ХІХ ст. (2 год.) 

План 

1. Політико-правове вчення марксизму. 

2. Державно-правова концепція Г. Еллінека.  

3. Проблеми держави та права в соціології Г. Спенсера.  

4. Політико-правове вчення Ф. Ніцше.  

5. Реалізм Гумпловича.  

 

1. Марксизм виник у 40-х роках XIX ст. Карл Маркс та Фрідріх Енґелс, 

аналізуючи існуючий суспільний лад, його суперечності та недоліки, 

прагнули з'ясувати умови і вказати шляхи реального визволення трудящих 

мас від будь-якої експлуатації, від усіх форм соціального гноблення і 

нерівності. Вони поставили перед собою завдання накреслити контури ладу, 

який зможе усунути відчуженість трудівника від власності та влади, 

найбільш раціонально організує суспільне життя, створить умови для 

всебічного і гармонійного розвитку особистості. Увага найперше і головно до 

зазначених проблем зумовлювала звернення до питань держави, права, 

законодавства, політики. В результаті постала марксистська історико-

матеріалістична концепція держави і права.  

Специфіка марксистського підходу до вивчення держави і права полягає, 

насамперед, у тому, що аналіз явищ політичного та правового життя 



проводився, у першу чергу, як органічних складових частин класової 

суспільно-історичної формації, відмовляючись від того, щоб вбачати у 

політико-юридичних інститутах феномени релігійного, психологічного, 

етнічного, етичного порядку. Цей підхід базується на ідеї залежності держави 

і права передусім від рівня суспільного розподілу праці, класової структури і 

співвідношення класових сил у державі.  

Учення марксизму певною мірою є спільним доробком К.Маркса та 

Ф.Енґелса, принаймні, програмний твір марксизму "Маніфест комуністичної 

партії" вони створили разом. Це дає підставу аналізувати їхню творчість як 

цілісне вчення.  

 

Карл Маркс (Marx), 1818-1883 - автор праць: "Капітал" (перший том - 1864р.; 

другий і третій том - пізніше), "Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта", 

"Громадянська війна у Франції", "Критика Готської програми". Фрідріх 

Енґелс (Engels), 1820-1895 - автор праць: "Становище робітничого класу в 

Англії", "Анти-Дюрінг", "Роль насильства в історії", "Про розклад 

феодалізму і виникнення національних держав", "Походження сім'ї, 

приватної власності і держави", "Розвиток соціалізму від утопії до науки". 

Автори стверджують, що "сучасна державна влада - це тільки комітет, 

який управляє загальними справами всього класу буржуазії". А буржуазію, 

незважаючи на свою приналежність до неї, К.Маркс і Ф.Енґелс зневажали і 

характеризували дуже гостро, підкреслюючи, зокрема, що "особисту гідність 

людини перетворила вона в мінову вартість і поставила на місце незліченних 

дарованих і набутих свобод одну безсовісну свободу торгівлі. 

Характеризуючи пролетаріат, Маркс і Енґелс підкреслювали принципову 

відмінність між пролетарієм та іншими класами суспільства, зазначаючи, 

зокрема, що "у пролетаря нема власності; його стосунки з дружиною і дітьми 

не мають уже нічого спільного з буржуазними сімейними стосунками; 

сучасна промислова праця... стерла з нього всякий національний характер. 

Закони, мораль, релігія - все це для нього не більш як буржуазні пересуди, за 

якими ховаються буржуазні інтереси" і тому "у пролетарів нема нічого свого, 

що треба було б їм оберігати, вони повинні зруйнувати все, що досі оберігало 

і забезпечувало приватну власність".  

епохи економічної суспільної формації". Визнаючи економічні відносини 

визначальними у розвитку суспільства, основоположники марксизму 

підкреслювали, що основним завданням комуністів є знищення старих 

відносин власності, тобто "знищення приватної власності". Власне на цих 

засадах базується і марксистське розуміння суті і ролі права. Звертаючись до 

можливих опонентів такого підходу, автори "Маніфесту" зазначають: "Не 

сперечайтеся з нами, оцінюючи при цьому скасування приватної власності з 

точки зору ваших буржуазних уявлень про свободу, освіту, право і т.д. Ваші 

ідеї самі є продукт буржуазних виробничих відносин і буржуазних відносин 

власності, так само, як ваше право є лише піднесена до закону воля вашого 

класу, воля, зміст якої визначається матеріальними умовами життя вашого 

класу".  



Однією з основ марксистської теорії є ідея необхідності диктатури 

одного класу для будь-якого класового суспільства, у тому числі і для 

суспільства, в якому панівне становище займе пролетаріат. На важливості 

цієї ідеї акцентували увагу творці марксизму. Маркс підкреслював, що вона є 

серцевиною його вчення про суспільство, зазначаючи, що "класова боротьба 

необхідно веде до диктатури пролетаріату". Ця ідея неодмінно присутня в 

усій творчості Маркса та Енґелса, вони зверталися до неї упродовж усієї 

своєї теоретичної та практичної діяльності. Ідея революційної диктатури 

пролетаріату є невід'ємною визначальною ознакою марксистського вчення 

про державу і право. Маркс стверджував, що, "доки існують інші класи, а 

особливо клас капіталістичний, доки пролетаріат з ним бореться (бо з 

приходом пролетаріату до влади ще не зникають його вороги, не зникає стара 

організація суспільства), він повинен застосовувати засоби насильства...". З 

приходом пролетаріату до влади радикально змінюються умови, які 

впливають на вибір тих чи інших конкретних способів продовження та 

поглиблення революційного процесу, який здійснюється в боротьбі класів. 

Прикладом диктатури робітничого класу для Маркса та Енґелса була 

Паризька комуна (1871), яку вони надзвичайно високо оцінили, як систему 

"управління народом за допомогою самого народу". На їхню думку, Комуна є 

прикладом не парламентарної, а робітничої корпорації, одночасно "і 

законодавчої і виконуючої закон". Таким чином, було відкинуто принцип 

розподілу влади. Ця ідея об'єднання в одному органі як законодавчої, так і 

виконавчої влади стала основою більшовицької концепції Рад.  

Для марксизму, як і для соціалізму, характерним є те, що, гостро і 

рішуче критикуючи існуючі державу і право, вони намагалися окреслити їхнє 

майбутнє. В історичній епосі, яка почнеться після повалення влади буржуазії 

і встановлення диктатури пролетаріату, Маркс розрізняв три періоди: 1) 

перехід від капіталізму до першої стадії комуністичного суспільства - 

соціалізму; 2) першу (нижчу) фазу комуністичного суспільства; 3) вищу фазу 

комунізму. У політичному аспекті перехід від капіталізму до соціалізму 

характеризується тим, що держава даного періоду повинна бути знаряддям 

диктатури пролетаріату, його соціальної влади і вирішувати завдання, 

зумовлені тривалою класовою боротьбою, опором повалених класів, 

викоріненням приватної власності, будівництвом соціалістичного 

суспільства. Інша ситуація спостерігається на першій стадії комуністичної 

формації, тобто за соціалізму. Тут засоби виробництва вже не є приватною 

власністю, тобто належать усьому суспільству, більше нема 

експлуататорських класів і тому класово-політичне насильство (тобто 

пригноблення якогось класу) вже непотрібне. Проте держава і, відповідно, 

право на цій стадії зберігаються, хоча це дуже специфічна держава, оскільки 

вона позбавлена тієї визначальної, на думку творців марксизму, ознаки, якою 

є організоване насильство, тобто це держава комуністичного суспільства. І на 

третій, вищій стадії комунізму передбачається повне відмирання держави. 

2. Німецький державознавець Георг Єллінек (1851-1911) спробував поряд із 

"юриспруденцією інтересів" розробити іншу концепцію буржуазного 



правознавства. Він вирішив з'єднати формально-догматичне розуміння 

держави і права із соціологією. Єллінек розрізняв: 1. Соціальне вчення про 

державу. 2. Вчення про державне право. Виходячи з неокантіанської 

методології, він стверджував, що ці вчення засновані на різних методах. 

Відповідно, держава і право мають різні аспекти і визначення. Держава - це 

соціальне явище, що володіє первинною пануючою владою союзної єдності 

осілих людей. Правове поняття держави зводиться до "корпорації"". Це 

юридична особистість, суб'єкт права. У різних аспектах - у нормативному й у 

соціальному вивчається право. 

Єллінек розрізняв соціальні і юридичні поняття держави і права. 

Відокремлював писану конституцію від фактичної. Він доводив, що право є 

компромісом між різними суперечними один одному інтересами. Влада і 

право в соціальному аспекті повинні тлумачитися психологічно. Усі явища 

громадського життя мають масово-психологічний характер. Суспільство - 

сукупність психологічних зв'язків, що виявляються в суспільному світі, між 

людьми. Діюче право, за Єллінеком визначалося в дусі юридичного 

позитивізму. Право в соціальному аспекті, позитивність права засновані на 

середній, типовій переконаності народу в тому, що це є право діюче. На такій 

основі побудований увесь правопорядок. 

У соціально-психологічному плані тлумачиться і держава, що зводиться 

до співвідношень волевиявлення пануючих і підвладних. Покора 

забезпечується там, де до фактичних відносин панування приєднується їхнє 

психологічне визнання підвладними як нормативних відносин. Повинно бути 

так, як є. Саме ця нормативна свідомість, додаючи владі правового 

характеру, робить її міцною. Державна влада повинна - не враховуючи 

перехідних епох - спиратися на переконаність народу в її правомірності, що 

притаманне будь-якій формі держави, не виключаючи і необмеженої 

монархії. Таким чином, Єллінек висловив ідею, названу пізніше 

політологами ідеєю легітимації державної влади. 

Як істинний ліберал, Єллінек надавав у своїх політико-правових вченнях 

великого значення правам і свободам як необхідній умові вільної від 

державного втручання індивідуальної діяльності. З погляду юридичного 

позитивізму ці права і свободи визначаються об'єктивним правом, що 

створюється і застосовується державою. Необхідно було довести 

"пов'язаність держави" нею ж створюваним правом. З юридичної точки зору 

цю "пов'язаність" Єллінек пояснював обов'язковістю законів для державних 

органів. Діяльність органів держави і є сама державна діяльність. Іншої 

діяльності держави, крім здійснюваної за посередництвом її органів, взагалі 

не існує. Однак, коли воля державного органу і є воля держави, з тієї ж, суто 

юридичної точки зору, таке твердження може обернутися і протилежністю. 

Бо будь-який, навіть і суперечний закону акт державного органу, повинен 

вважатися правомірним.. 

 

3. Герберт Спенсер (1820-1903). Основна його робота - "Система 

синтетичної філософії" в десяти томах (1862-1893 р.). Суспільство - 



своєрідний організм, складний агрегат, що розвивається за загальним 

законом еволюції. Суспільство взаємодіє з навколишнім середовищем і 

випробовує на собі вплив цього середовища. У результаті таких процесів 

складається держава. Уряд виникає і розвивається внаслідок наступальної й 

оборонної війни суспільства проти інших суспільств. 

Спочатку основними обов'язками держав були захист від зовнішніх 

ворогів, охорона суспільства від внутрішніх ворогів. На цій основі Спенсер 

створює теорію войовничого типу соціальної організації. її характерні риси: 

1. Народ і армія мають однакову будову, організовані на основі примусового 

об'єднання, централізованої регулятивної системи. 2. Суспільство як організм 

- підлеглий головному нервовому центру і побудований ієрархічно: центр - 

підцентри - під-підцентри і т. д. 3. Місце індивіда в соціальній ієрархії 

визначається його статусом. 4. Життя, свобода, власність індивіда належать 

суспільству. 5. Держава встановлює не тільки заборони, але і розпорядження. 

6. Заборонені і придушуються всі об'єднання і союзи, крім тих, які входять до 

складу державної організації. 7. Суспільство прагне робити все необхідне для 

його незалежного від інших суспільств існування. 8. З духовних якостей 

членів суспільства високо шануються хоробрість, відданість даному 

суспільству, ретельність, слабка ініціативність, сліпа віра в авторитет, 

упевненість у необхідності і корисності урядового втручання. 

Військовий тип суспільств поступово змінюється промисловим, 

заснованим на взаємодії суспільства з природою. Для нього характерне: 1. 

Заснування не на ієрархії, а на рівності. 2. Відсутність примусово-

деспотичного регулювання, існування вільних договорів і приватної 

ініціативи. 3. Немає "штучного розподілу" благ урядом у військових цілях. 

Принцип еквівалента, що заохочує ініціативу і заповзятливість, "природний 

розподіл" благ за справедливістю. 4. Єдиний обов'язок уряду - підтримка 

справедливості. 5. Для цього здійснюється не позитивне, а лише негативне 

регулювання. 

Як істинний ліберал, Спенсер відстоював індивідуальні права, безпеку 

особистості, вільне пересування, свободу совісті, мови, друку і т. ін., 

звертаючи особливу увагу на право власності і свободу приватної 

підприємницької діяльності. Повна індивідуальна власність є супутником 

промислового прогресу. Земля повинна належати суспільству. Націоналізація 

землі передбачалася шляхом викупу. Спенсер захищав право кожної людини 

займатися власними справами, лише аби вони не порушували свободу інших. 

Політичні права громадян розглядалися як засіб забезпечення 

індивідуальних прав. Політичні права повинні розподілятися так, щоб не 

тільки індивіди, але і класи не могли гнітити один одного. Спенсер 

відстоював широке виборче право, при цьому заперечуючи проти надання 

політичних прав жінкам. 

У роботах "Індивід проти держави", "Прийдешнє рабство", "Особистість 

і держава" Спенсер попереджав і засуджував тенденцію державного 

втручання у суспільні відносини під приводом поліпшення умов життя яких-

небудь соціальних прошарків. Спенсер відстоював у промисловому 



суспільстві дух індивідуалізму, відособленість, конкурентну й особисту 

боротьбу. Він заперечував закони про соціальне забезпечення, охорону 

здоров'я й інші. Доводив, що державна допомога слабким, хворим, 

недієздатним людям призведе до виродження і загибелі роду людського. 

Тому що ці заходи будуть штучно сприяти збереженню "погано 

обдарованих" індивідів. Тільки в конкуренції з членами свого роду, у 

боротьбі з членами інших родів індивід або гине, або процвітає і 

розмножується - залежно від того, наскільки він обдарований, писав Спенсер. 

Основна умова для виконання політико-правової теорії Герберта 

Спенсера: 1. Припинення воєн. 2 Відмова від мілітаризму. 3. Встановлення 

більш справедливих законів. 4. Постійний мир. 5. Відмова від прагнення 

зрівняти життя (зрівнялівки) у добрі і злі, праці і відпочинку. Виключення 

усіх форм комуністичного розподілу.  

4. Австрійський державознавець, соціолог Людвіг Гумплович (1838-

1909) свої політико-правові теорії виклав у таких роботах: "Раса і держава. 

Дослідження про закон формування держави", "Загальне державне право". Це 

основні його праці з питань держави і права. У них він розглядає проблеми, 

пов'язані з походженням, сутністю, роллю держави. 

Боротьба за існування - головний фактор соціального життя. Держава 

цілком перебуває у сфері дії даного фактора. Ця боротьба - вічний супутник 

людства і головний стимулятор суспільного розвитку. Вона виливається в 

боротьбу між різними людськими групами. Сильніші перемагають, 

установлюють контроль і панування. Гумплович робить висновок, що цей 

процес - вищий закон історії. Якщо люди зрозуміють цей простий закон, то 

розгадають невирішувану загадку політики й історії. 

Нещадна боротьба людських груп між собою, за Гумпловичем, 

пояснюється таким чином і досить неоднозначно: 1. Причини расові. 2. 

Прагнення людей до задоволення своїх матеріальних потреб. Економічні 

мотиви є причиною будь-якого соціального руху. Вони обумовлюють увесь 

державний і соціальний розвиток. 

На початковому етапі розвитку людства конфлікти, війни між окремими 

родами за оволодіння тим чи іншим майном завершувалися знищенням 

переможеної групи. Пізніше людей із таких груп стали залишати в живих і 

перетворювати на рабів, експлуатувати. Переможці (ними виявлялися раси з 

більш високими інтелектуальними здібностями і кращою військовою 

дисципліною), щоб усталити своє панівне положення і тримати в покорі 

скорених, повинні були проводити низку організаційних та інших заходів. 

Результат таких дій - виникнення держави. 

Далі до воєн між расами і державами додалися конфлікти усередині 

самої держави. Боротьба рас на стадії цивілізації трансформується в боротьбу 

соціальних груп, класів, станів, політичних партій. Враховуючи, що держава 

формується в результаті підпорядкування однієї людської групи слабких, 

переможених іншій групі найсильніших, переможців, засобом підтримання 

порядку є "панування - покора". Гумплович виступає категорично проти 

того, щоб характеризувати державу як орган умиротворення, примирення 



суперечливих інтересів. Державі призначено бути органом примусу і 

насильства. Гумплович робить висновок, що існування суспільства без 

державного примусу неможливе. 

У своїх політико-правових вченнях Гумплович дає визначення держави. 

Держава - організація панування, що природно виросла, покликана 

підтримувати визначений правовий порядок. Активність держави не 

обмежується одним лише гарантуванням визначеного правопорядку. За 

Гумпловичем, крім даного людині природою життя, всім іншим -свободою, 

власністю, родиною, особистими правами - особистість зобов'язана державі. 

А все суспільство, що веде людське існування, теж зобов'язане державі. 

Отже, Гумплович звеличує роль держави і створює культ державності. 
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