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Практичні завдання 
до ККР з курсу 

„Історія політико-правових вчень про державу і право” 
 

 Варіант № 1 
Пояснити, яка концепція праворозуміння втілена у твердженні Дж. 

Локка про те, що кожна людина відповідно до закону природи має 
право на захист „своєї власності, свого життя, своєї свободи і майна”. 

 
Варіант № 2 

Яка сутнісна ідея покладена у твердженні Г. Кельзена: „Право має 
цінність саме тому, що є нормою”? 

 
Варіант № 3 

Дайте пояснення твердження Е. Еріха, що джерелом розвитку 
права є не законодавство, а саме суспільство. 

 
Варіант № 4 

Визначте основні політико-правові ідеї фашистської концепції 
держави і дайте їм характеристику. 

 
Варіант № 5 

Поясніть, як співвідноситься поняття “народ”, “держава” і “право” 
в концепції правової держави. 

 
Варіант № 6 

На Ваш погляд, що є джерелом права згідно з соціологічною і 
психологічною концепціями права? 
 

Варіант № 7 
Дайте тлумачення принципу „соціалістичної законності”. Чим 

відрізняється вказаний принцип за змістом і значенням від принципу 
верховенства права? 

 
Варіант № 8 

Дайте пояснення твердженню Дж. Остіна: „Існування права – 
одне, його переваги та недоліки – інше”. 

 
Варіант № 9 

З’ясуйте різницю між об’єктом і предметом „Історія політико-
правових вчень про державу і право” і визначте основні її функції. 
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Варіант № 10 
Поясніть, в чому полягає гуманістичний підхід в тлумаченні 

державно-правових вчень і назвіть критерії оцінки державно-
правових вчень. 

 
Варіант № 11 

Обґрунтуйте наукове і практичне значення вивчення державно-
правової думки в історії людства. 

 
Варіант № 12 

Поясніть, який вплив мала міфологічна свідомість на розвиток 
державно-правової думки в країнах Стародавнього Сходу. 

 
Варіант № 13 

Дайте характеристику деспотичної форми правління і її 
особливостей. 

 
Варіант №14 

Дайте загальну характеристику політико-правової ідеології 
макіавеллізму і в чому його антидемократична спрямованість. 

 
Варіант № 15 

Поясніть, чим відрізняється східна деспотія від полісу. 
 

Варіант № 16 
Обґрунтуйте, у чому полягає сутність ідеї змішаної форми 

правління і хто її автор. 
 

Варіант № 17 
Розкрийте зміст патріархальної теорії держави й ідеї договірної 

теорії держави. 
 

Варіант № 18 
Порівняйте політико-правові доктрини на державу і право 

Аристотеля і Цицерона. 
 

Варіант № 19 
Дайте тлумачення теоретичним міркуванням Г. Гроція, Т. Гоббса, 

Б. Спінози: “суспільний договір є засобом досягнення і гарантією 
індивідуальної свободи”, „природне право – це матерія, зміст 
позитивної форми права. 
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Варіант № 20 
Порівняйте, що спільного і відмінного в ідеях про народний 

суверенітет М. Падуанського і Ж.Ж. Руссо. 
 

Варіант № 21 
Співставивши погляди Дж. Локка і Ж.Ж. Руссо на суспільну 

нерівність, з’ясуйте, як вони пов’язували її з питанням виникнення 
держави. 

 
Варіант № 22 

Дайте тлумачення змісту поняття „політичної свободи” і 
охарактеризуйте вираз Ш. Монтеск’є: „Свобода є правом робити те, 
що дозволене законами. Якби громадянин міг робити те, що цими 
законами заборонено, він би втратив свободу, оскільки те ж саме 
могли б робити й інші громадяни”. 

 
Варіант № 23 

На ваш погляд, чим ідея поділу властей Монтеск’є і Локка 
відрізняється від ідеї розподілу державної влади Т. Джефферсона, 
покладеної в американську конституцію? 

 
Варіант № 24 

Сформулюйте суть державно-правової ідеології просвітителів і 
дайте її характеристику. 

 
Варіант № 25 

Проаналізуйте, що спільного і відмінного в ідеях народного 
суверенітету М. Падуанського і Ж.Ж. Руссо. 

 
Варіант №26 

Вкажіть на відмінності в доктринах Ж.Ж. Руссо і Г. Гегеля на 
державу і суспільство. 

 
Варіант № 27 

На вашу думку, в чому змістовна відмінність державно-правових 
концепцій французького ( Б. Констант, О. Конт) і англійського 
лібералізму (І. Бентам)? 

 
Варіант № 28 

Доведіть утопічність ідеї ідеального суспільного устрою в теоріях 
утопічного соціалізму. 
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Варіант № 29 
Обґрунтуйте своє ставлення до твердження В. Леніна, що 

диктатура пролетаріату – це найвища форма демократії. 
 

Варіант № 30 
На вашу думку, в чому позитивна ідея М. Муравйова (декабрист), 

який стверджував, що основним аспектом реалізації природного 
права людини на свободу, упередження деспотії є побудова влади в 
державі за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову? 

 
Варіант № 31 

Охарактеризуйте перші пам’ятки права України і визначте 
особливості державно-правової думки IX-XII ст. 

 
Варіант № 32 

Порівняйте державно-правові погляди Ф. Прокоповича і П. Могили. 
 

Варіант № 33 
Назвіть основні риси державно-правової думки України XX ст. і 

поясніть її сутність. 
 

Варіант № 34 
В чому відмінність поглядів Пестеля і Муравйова (декабристи) на 

державу, владу і право? 
 

Варіант № 35 
Вкажіть різницю в поглядах Сталіна і Троцького на державу, 

владу і право. 
 

Варіант № 36 
У чому особливість політико-правової доктрини І. Ільїна на 

правову і тоталітарну держави (на основі роботи „Про монархію і 
республіку”). 

 
Варіант № 37 

Порівняйте політико-правові погляди М. Грушевського і Б. 
Костяківського на державу і право. 

 
Варіант № 38 

Сформулюйте основні ідеї юридичного позитивізму і дайте 
характеристику антропологічної концепції (Л. Петражицького). 
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Варіант № 39 
Викладіть основні ідеї органічної теорії держави і охарактеризуйте 

основні типи цивілізованих суспільств (Г. Спенсер). 
 

Варіант № 40 
Порівняйте теорію Л. Дюгі і теорію плюралістичної демократії 

М. Дюверже. 
 

Варіант № 41 
Дайте характеристику теорії конвергенції (Р. Арон, У. Ростоу). 


