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1. Самостійна робота 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

У межах кредитного модуля студент має можливість скласти конспект 

тез щодо опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш 

поглибленого вивчення дисципліни. Ця робота 

передбачаєопрацюваннянавчальної, нормативної та науковоїлітератури.  

Робота повинна виконуватись у зошиті. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Вчення Цицерона про державу і право. 

2. Політико-правові погляди римськихстоїків. 

3. Політико-правова думка епохи Відродження. Загальна 

характеристика. 

4. Політичні і правові ідеї Реформації. 

5. Формування та розвиток мусульманської правової думки. 

Історична доля мусульманської політично-правової доктрини. 

6. Історична школа права. 

7. Правова парадигма постмодернізму. 

8. Елітарні та технократичні теорії держави. 

9. Політико-правові погляди Б. Хмельницького.  

10. Ідеології українського консерватизму. В. Липинський.   

11. ВченняВ.Соловйова про право. 

12. Релігійне обґрунтування права і держави. Християнський 

соціалізм. Православна правова цивілізація.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПОНЯТІЙНОГО АППАРАТУ 

Студент має можливість письмово пояснити поняття і терміни, які 

перелічені у планах семінарських занять, надати викладачу дане пояснення на 

окремому аркуші для перевірки та захистити цей вид самостійної роботи в 

усній формі. 

 

Тема 1. 

Основні поняття і терміни: наука, ідеологія, філософія, теорія, об’єкт 

науки, методологія, функції, принципи, плюралізм, історизм, предмет науки, 

об’єктивність, прогностика, генеза, еволюціонізм, історико-юридична наука, 

держава, право, правова цивілізація, правовий поліцентризм, правова 

реальність,  політика. 

 

Тема 2. 

Основні поняття і терміни: «осьовий час», хаос, порядок, надпорядок, 

правова цивілізація, міф, філософія, релігія, давній Схід, даосизм, 

конфуціанство, легізм, античність, поліс, політика, держава,  свобода, 

рівність, справедливість, благо, влада, закон,  ідеологія, патріархальний, 

ідеальна держава, тиранія, аристократія, охлократія, олігархія, політія, 

демократія безпосередня, демократія представницька, демос, деспотія, 

державний механізм, софісти, етика,  республіка.  

 

Тема 3. 

Основні поняття і терміни: Середньовіччя, Новий час, Ренессанс, 

епоха Відродження, світогляд, релігія, церква, християнство, імперія, папа, 

єпископ, цезаре-папізм, комунізм, єресь, теократія, феодалізм, макіавеллізм, 

імморалізм, авторитет,  гуманізм, лицар, буржуа, Реформація, свобода 

віросповідання, утопія, природне право, розподіл влади, церковне право, 

інквізиція, теорія суспільного договору, форма державного правління, форма 

державного устрою. 

 

Тема 4. 

Основні поняття і терміни: Просвітництво, дух законів, розподіл 

влади, суспільна ревність, буржуа, суспільна угода, природне право, 

«Декларація прав людии і громадяина», рецолюція, реформа, суверинитет, 

народний суверинитет, федерація, конфедерація, автономія, «Декларація 

незалежності», парламент, президент.    

 

Тема 5. 

Основні поняття і терміни: марксизм, юридичний позитивізм, 

анархізм, соціалізм, дух законів, розподіл влади, суспільна ревність, буржуа, 



суспільна угода, природне право, революція, реформа, суверинитет, 

народний суверинитет, федерація, конфедерація, автономія, парламент, 

президент, республіка,  громадянське суспільство, категоричний імператив, 

історична школа права, неправо, соціологія права, німецька класична 

філософія, етатизм, правова держава, монархія, конституційна монархія, 

диктатура пролетаріату, відчуження.    

 

Тема 6. 

Основні поняття і терміни: «Русская Правда»,  теорія освіченого 

абсолютизму, федералізм, авнономізм, культурна автономія, «декабристи», 

визвольний рух, Кирило-Мефодіївське товариство, сепаратизм, 

децентралізація, «Книга буття українського народу», конституціоналізм, 

інтегральний націоналізм, національний комунізм, консерватизм, анархізм, 

національно-державницький напрямок, розстріляне Відродження, 

«перебудова». 

 

Тема 7. 

Основні поняття і терміни: правовий лібералізм, природне право, 

соціокультурна правова концепція,  марксизм, юридичний позитивізм, 

анархізм, соціалізм, суспільна ревність, пролетарії, буржуа, природне право, 

революція, реформа, парламент, парламентаризм, конституція, 

конституціоналізм, президент, республіка,  громадянське суспільство, 

неправо, соціологія права, етатизм, правова держава, монархія, диктатура 

пролетаріату, відчуження, тоталітаризм, фашизм, націоналізм, політичний 

плюралізм, солідаризм, синдикалізм, соціальна держава,  еліта, технократія, 

окультне обґрунтування держави, радикалізм, глобалізація, антиглобалізм, 

правовий поліцентризм, правові  цивілізації, російська православна 

цивілізація, аксіоми правового досвіду, правова соціалістична держава, єресь 

утопізму, криза правосвідомості, соціальний ідеал, більшовизм, западнізм, 

окультний тоталітаризм. 

 

Тема 8. 

Основні поняття і терміни: марксизм, юридичний позитивізм, 

анархізм, соціалізм, суспільна ревність, пролетарії, буржуа, природне право, 

революція, реформа, парламент, парламентаризм, конституція, 

конституціоналізм, президент, республіка,  громадянське суспільство, 

неправо, соціологія права, етатизм, правова держава, монархія, диктатура 

пролетаріату, відчуження, тоталітаризм, фашизм, націоналізм, політичний 

плюралізм, солідаризм, синдикалізм, неолібералізм, неоконсерватизм, 

соціальна держава,  еліта, технократія, окультне обґрунтування держави, 

радикалізм, «Нові ліві», «Нові праві», «Рух зелених», анархо-синдикалізм, 

глобалізація, антиглобалізм, правовий поліцентризм, правові  цивілізації. 

марксизм, юридичний позитивізм, анархізм, соціалізм, суспільна ревність, 

пролетарії, буржуа, природне право, революція, реформа, парламент, 

парламентаризм, конституція, конституціоналізм, президент, республіка,  



громадянське суспільство, неправо, соціологія права, етатизм, правова 

держава, монархія, диктатура пролетаріату, відчуження, тоталітаризм, 

фашизм, націоналізм, політичний плюралізм, солідаризм, синдикалізм, 

неолібералізм, неоконсерватизм, соціальна держава,  еліта, технократія, 

окультне обґрунтування держави, радикалізм, «Нові ліві», «Нові праві», «Рух 

зелених», анархо-синдикалізм, глобалізація, антиглобалізм, правовий 

поліцентризм, правові  цивілізації. 

 

 

 

ПИСЬМОВІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТА ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАННЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Даний різновид самостійної роботи передбачає надання студентами 

письмових відповідей на  усізапитання та письмового виконання 

усіхзавданнь для самоконтролю до одного ізсемінарів, якіперелічені у планах 

семінарських занять (надаютьсявикладачу на перевіркуна окремому аркуші 

та захищається в уснійформі). 

Розв’язування задач 

 

Студент має можливість письмово розв’язувати задачі (зараховується у 

разі логічного пояснення студентом процесу розв’язування та надається 

викладачу на перевірку на окремому аркуші). 

 

Порівняльний аналіз політико-правових концепцій 

 

Студент має можливість у письмовій формі здійснити аналіз пам’яток 

українського права та сучасних нормативно-правових актів і зробити 

відповідні висновки. Робота має бутиобсягом 9-10 сторінок. Передбаченоїї 

уснийзахист під час консультації з викладачем. 

 

Письмове опрацювання  розділів монографій відомих дослідникі 

 

Виконанняданоговиду  самостійноїроботипередбачаєскладання 

конспекту тексту  наукового характеру. Окрім конспекту 

публікаціїможнаукластипитання до її тексту. Передбачено уснийзахист 

студентом власного конспекту під час консультації з викладачем. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 

            У межах двох змістовних модулів з курсу «Історія вчень про державу і 

право» студентам запропоновано обрати на власний розсуд наступні види 

завдань. 



Наукова робота обсягом 20-30 сторінок, підготовлена до участі у 

конкурсі на кращу студентську, курсантську наукову роботу ДДУВС або в 

іншому конкурсі відповідного рівня (виконується протягом 2-х модулів, 

зараховується лише у випадку відповідності її змісту основним вимогам 

щодо студентських наукових робіт). 

Наукова стаття обсягом 8 сторінок, підготовлена до друку у збірці 

студентських виступів на підсумковій щорічній науковій студентській 

конференції (виконується протягом 2-х модулів, зараховується лише у 

випадку відповідності її змісту основним вимогам щодо такого виду робіт). 

Реферативне повідомлення обсягом 10-12 сторінок із списком 

використаної літератури (зараховується у разі надання викладачу ксерокопій 

всієї використаної літератури: статті, витяги із монографій, нормативно-

правові акти тощо).  

Підготовка оригінальних авторських завдань із відповідями (10) з 

однієї теми курсу «Історії вчень про державу і право» (надається викладачу 

на перевірку на окремому аркуші). 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право України», 

«Вісник Академії правових наук України», «Вісник Львівського 

університету. Серія юридична», «Держава і право. Збірник наукових праць», 

«Часопис Київського університету права»  за 2009-2011 роки (надається 

викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – 

забороняєтьсяопрацюванняоднієїстаттідекількома студентами. 

Пошукстаттейіз будь-якої теми  курсу у науковомувиданні(мм. 

Київ,Львів, Харків)  поточного року для 

поповненняелектронноїбібліотекикафедри (обов’язковим є 

наявністьусіхвихіднихданих, тобто: прізвища автора, назвичасопису, року та 

номеру видання). 

 

 

 

2. Індивідуальна робота 

 

Підготовка реферату 

 

Реферативне повідомлення готується студентами відповідно до 

методичних рекомендацій. Зокрема, обсягом 10-12 сторінок із списком 

використаної літератури (зараховується у разі надання викладачу ксерокопій 

всієї використаної літератури: статті, витяги із монографій, нормативно-

правовві акти тощо). 



 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

Тема 1. 

1. Основні особливості національних напрямів  політико-правової думки.  

2. Проблема теоретичного обгрунтуанняпправоих цивілізацій. 

3. Особливості політико-правовї думки Заходу іСходу. 

 

Тема 2. 

1. Політико-правові ідеї конфуціанства. 

2. Вчення Цицерона про державу і право. 

3. Політико-правовевченняДіогена.  

4. Політико-правовевчення Сократа.  

5. Апологія дисномії у вченнях софістів і кініків.  

6. Витокианархізму. 

7. Політико-правовівчення у ДавньомуРимі. 

 

Тема 3. 

1. Політико-правові ідеї раннього християнства. 

2. Комуністичні ідеї в Біблії. 

3. Н.Макіавеллі та нова наука про політику. 

4. Обгрунування антиклерикальних ідей в епоху Відродження і 

Реформації. 

5. Вчення Фоми Аквінського про державу і право. 

6. Н.Макіавеллі – творець нової науки про політику. 

7. Ранній утопічний соціалізм та його провідні ідеї (Т.Мор, 

Т.Кампанелла). 

8. Політико-правові ідеї Г.Гроція. 

 

Тема 4. 

1. Політико-правові ідеї якобінців. 

2. Обґрунтування ісламської правової цивілізації. 

3. Гоббс Т. Философскиеоснованияучения о гражданине.  

4. Джефферсон Т. Авобиография. Заметки о штате Виргиния. 

5. Особливості природньо-правової теорії Т. Гоббса. Політичний ідеал 

Гоббса. 

6. Вчення про державу і право Ш. Монтеск’є. 

7. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо. 

8. Американські просвітники часів боротьби за американську 

незалежність про державу і право. 

 

Тема 5. 

1. Вебер М. Протестантскаетика і держава. 

2. Гегель Г. Обгрунування свободи чи тоталітаризму? 

3. Кант І. Вчення про катеогричний імператив. 



4. Політико-правові погляди І.Канта. 

5. Політико-правові погляди Г.Гегеля. 

6. Теорія утилітаризму І.Бентама. 

7. Провідні ідеї англійського лібералізму першої половини ХІХ ст. 

8. Погляди Ієринга на державу і право.  

9. Юридичнийпозитивізм, йоготеоретичнеобгрунтування. 

10. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест комуністичної партії: обгрунування 

диктатури прлетаріату. 

11. Французький лібералізм (Б.Констан, А. Де Токвілль). 

12. Специфіка марксистського вчення про державу і право. 

13. Провідні ідеї політичного анархізму. 

14. Ніцше Ф. про державу та право. 

15. Нормативна теорія Г.Кельзена. 

16. Соціологічна юриспруденція. 

 

Тема 6.. 

1. Конституція П.Орлика. 

2. Політико-правові ідеї Ф.Прокоповича 

3. Філософія права П.Юркевича. 

4. Соціологічна концепція права Б.Кістяковського. 

5. Порівняльний аналіз концепцій українського націоналізму Д.Донцова і 

В.Липинського. 

6. Політико-правові ідеї у творчості Г.Сковороди. 

7. Політико-правові погляди М.Драгоманова. 

8. Розробка ідеології українського консерватизму у творах 

В.Липинського.    

 

Тема 7. 

1. Соціокультурна правова концепція Б.Кістяківського.  

2. Проблеми правової держави у творчості С.Гессена. 

3. Політико-правові погляди радянських дисидентів. 

4. Політико-правова концепція О.Зінов’єва.   

5. Утопічні політичні проекти державного переоблаштування: історична 

еволюція. 

6. Ідеологія тоталітарної держави: причини її суспільної привабливості. 

7. Чи вірно називати Платона ідеологом тоталітаризму? 

 

Тема 8.. 

1. Вчення ісламу про державу і політику 

2. Неолібералізм про державу.  

3. Неконсерватизм про державу. 

4. Солідаризм. 

5. Еволюція ставлення до проблеми співвідношення права і моралі від 

давніх часів до сьогодення. 

6. Теорія природного права: доля від зародження до сучасності. 



7. Історія класифікацій державних форм від античних часів до ХХ 

століття. 

8. Теорія еліт (В.Парето, Г.Моска). 

 

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти 
Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у тематичний 

словник - 5 балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 

балів. 

 

 

 


