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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ  І 

ПОЛІТИЧНИХ  ВЧЕНЬ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Історія політичних та правових вчень – комплексна навчальна 

дисципліна, що  надає глибокі наукові знання з історії виникнення і 

розвитку політико-правових доктрин (з найдавніших часів до 

сьогодення) в різних країнах світу.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами знань з 

історії формування вчень про державу і право, за допомогою яких 

виробляються необхідні орієнтири в минулому та сучасному 

суспільно-політичному житті.      

Цей курс буде цікавим як для майбутніх юристів і юристів-

міжнародників тим, що наділяє їх важливою політико-правовою 

термінологією та  вмінням надавати правильну історичну оцінку  

суспільно-політичній та правовій дійсності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після проходження курсу студент оволодіє профілем знань, вмінь та 

навичок, необхідних для працевлаштування в політико-правовій 

сфері, серед яких: 

- виявляти знання і розуміння основних історичних особливостей 

та умов виникнення, формування та розвитку політико правових     

ідей, концепцій та напрямків у певний період історичного розвитку 

людства;    

- розуміння студентами правової атмосфери різних історичних 

етапів для здійснення порівняльного аналізу сучасних і  попередніх 

політико-правових доктрин, цінностей та принципів; 

- уміння розглядати політичні ідеї як відображення умов життя 

суспільства і характеру політичної боротьби;  

- уміння використовувати  набуті теоретичні знання при вивченні 

галузей  права сучасної України та міжнародного права та 

орієнтуватися в суспільно-політичних проблемах сьогодення.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних 

ситуаціях; 

- Здатність до логічного, критичного і системного аналізу джерел, 

розуміння їх правового характеру і значення; 

-  Знання і розуміння витоків міжнародних стандартів прав 

людини, положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини; 

- Здатність застосовувати знання засад і змісту політико-правових 

вчень у процесі дослідження інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного публічного та приватного права. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Передумови, причини виникнення та основні 

положення політико-правової ідеології в країнах Давнього Сходу: 

даосизм, конфуціанство, легізм, брахманізм, буддизм та інш. 

Становлення політичних і правових поглядів у Стародавній Греції та 

Римі. Політико-правові вчення Демокрита, софістів, Сократа, 

Платона, Аристотеля, Сенеки, Цицерона та римських юристі. 
Особливості розвитку політико-правових вчень  Середньовічної 

Європи у  теократичних доктринах А. Блаженного та Ф. Аквінського. 
Політичні та правові вчення в Західній Європі у період Відродження 

та Реформації: Ніколо Макіавеллі, Жан Боден. Ідеологія 

протестантизму та утопічного соціалізму: Т.Мор, Т.Кампанелла.  

Вплив буржуазних революції на формування державно-правових 

концепцій Просвітництва: Г.Гроцій, Т. Гобс, Д. Локк. Політичні та 

правові вчення Франції: Вольтер, Ш.Монтеск'є, Ж.Ж.Руссо. Етичне 

вчення про державу І.Канта. Діалектика Г.Гегеля як метод 

дослідження політико-правових концепцій. Політико-правові ідеї 

мислителів США періоду боротьби за незалежність. Буржуазна 

політико-правова ідеологія та соціалістичні вчення XIX ст. 
Становлення політико-правової думки України і Росії   (ІХ-ХУІІ ст.) 

Державно-правові вчення Просвіти, лібералізму та соціалізму в Росії 

та Україні. Основні напрями політико-правової думки п.п. ХХ ст. 

 Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні завдання 

і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та аналітичні 

завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

 
Пореквізити Є основною для вивчення загальних та фахових дисциплін у галузі 

знань право та міжнародне право  

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: 

Підручник /Ф. Шульженко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. 

2. Кухта Б. З історії української політичної думки / Б. Кухта. — 

К., 1994. 

3. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений / 

В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2005. – 352 с.  

4. Цюрупа М.В.Історія політичних та правових вчень. Курс 

лекцій /М.В. Цюрупа. - К. : Український Центр духовної 

культури, 2015. - 264 c. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26393 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26807 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31691 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26393
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26807
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31691


Викладач(і) Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна  

Посада: доцент кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат історичних 

наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11421  

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com  

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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