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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбная дысцыпліна “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў” 

засноўваецца  на аднайменнай навуцы і з’яўляецца юрыдычнай навукай. 

Адначасова яна мае агульнатэарэтычны профіль, бо вывучае гісторыю тэорый аб 

дзяржаве і праве. Аб’ектыўна абумоўленая сувязь дзяржавы з правам 

перадвызначаюць непарыўнасць пазнавання гісторыі палітычных вучэнняў з 

прававымі. Тэорыі аб дзяржаве і праве фарміруюцца працай многіх даследчыкаў 

эвалюцыйна, пачынаючы з канцэптуальных ідэй і скончваючы грунтоўнымі 

вучэннямі пад уздзеяннем шматлікіх фактараў. 

Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў адлюстроўвае працэс іх 

станаўлення і развіцця з усімі “зігзагамі” гісторыі палітыка-прававой думкі з 

уключэннем у структуру курса як ісцінных тэорый аб дзяржаве і праве, так і 

адхіляючыхся ад іх незалежна ад таго ці з’яўляецца гэта вынікам памылковасці 

даследчыка або яго гістарычнай парадыгмай.  

Уздзеянне на гісторыю палітыка-прававых ідэй не толькі працэсаў развіцця 

дзяржавы і права, але і іншых сацыяльных абставін, цесна звязаных паміж сабой у 

каштоўнасным рэчышчы, якія абумоўліваюць неабходнасць выкладання гэтых 

вучэнняў у ўзаемасувязі з філасофскімі і этычнымі поглядамі адпаведных аўтараў. 

Пазнанне гісторыі палітычных і прававых вучэнняў дае магчымасць 

узбагаціцца палітычнымі і прававымі ведамі, якія былі здабытыя на працягу ўсёй 

гісторыі цывілізацыі, максімальна садзейнічае павышэнню палітычнай і праваой 

культуры асобы, а гэта значыць грамадства ў цэлым. 

У працэсе вывучэння курса “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў” 

студэнты павінны  

ведаць: 

- станаўленне і развіццё дакладных і сапраўдных вучэнняў аб дзяржаве і 

праве па меры руха грамадства па шляху сацыяльнага прагрэсу; 

- прычыны ўзнікнення і развіцця адпаведных тэорый аб дзяржаве і 

праве, фактары, якія абумоўліваюць гэты працэс; 

- галоўнае ў палітычных і прававых тэрыях; 

- вучэнне аб сутнасці дзяржавы і яго формах; 

- асноўныя этапы ў развіцці палітыка-прававой думкі;  

- сучасныя тэорыі аб дзяржаве і праве; 

умець характырызаваць: 

- сапраўдны змест палітычных і прававых тэорый адпаведных вучоных, 

іх аргументацыю; 

- прычыны, якія вызвалі з’яўленне тых або іншых вучэнняў аб дзяржаве 

і праве; 

- практычныю значнасць тэорый ў перыяд іх з’яўлення і ў сучаснасці; 

умець аналізаваць: 

- гісторыю палітычных і прававых вучэнняў як адлюстраванне рэальных 

сацыяльных фактараў і інтэлектуальных патэнцыялаў адпаведных вучоных ў 

кантэксце патрэб грамадства, якое развіваецца; 

- змест тэорый аб дзяржаве і праве ў іх гісторыка-храналагічным 

супастаўленні на глабальным і лакальным узроўнях; 
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- логіку выкладання палітычнага і прававога вучэння таго або іншага 

мысліцеля, яго доказы і метадалогію пазнання; 

набываць ўменні і якасці: 

- находзіць у палітычных і палітычных тэорыях навуковых, сапраўдных, 

прагрэсіўных палажэнняў і поглядаў, а таксама сцвярджэнняў, якія не адпавядаюць 

ісціне, квазінавуковых, ілжэнавуковых, рэакцыйных; 

- карыстацца ў пазнавальным працэсе і практычнай дзейнасці 

навуковымі дасягненнямі вучошых мінуўшчыны і сучаснасці; 

- валодаць назапашанай шматлікімі мысліцелямі метадалогіяй ў 

распрацоўцы палітычных і прававых вучэнняў. 

Вывучэнне курсу “Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў” 

ажыццяўляецца на  працягу аднаго семестра (агульная колькасць гадзін - 52) і 

сканчаецца іспытам. Асноўнай формай падрыхтоўкі з'яўляецца самастойная праца. 

У адпаведнасці з вучэбным планам чытаюцца лекцыі, праводзяцца семінарскія 

заняткі, калоквіўмы, выконваюцца кантрольныя заданні, рэфераты, курсавыя і 

дыпломныя працы, ажыццяўляецца тэставы кантроль засвоеных ведаў. 
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1. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ  

№ п/п 
Назва  раздзела, тэм 

 

Колькасць гадзін 

аўдыторных 

Самаст. 

работа Лекцыі 

Практычныя  

(семінар.) 

заняткі 

Лабар. 

заняткі 
КСР 

1. 
Тэма 1. Прадмет і метадалогія гісторыі палітычных і 

прававых вучэнняў  
1    2 

2. 
Тэма 2. Палітычныя і прававыя ідэі ў дзяржавах  

Старажытнага Ўсходу  
3 2   2 

3. 
Тэма 3. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Старажытнай 

Грэцыі  
2 2   2 

4. 
Тэма 4. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Старажытным 

Рыме  
1   2 4 

5. 
Тэма 5. Палітычная і прававая думка ў Хрысціянстве (I – 

VI ст.ст.)  
3 2   2 

6. 
Тэма 6. Палітычная і прававая думка ў Візантыі (V – XV 

ст.ст.) 
2 2   2 

7. 
Тэма 7. Палітычная і прававая думка ў Ісламе (VII – XIV 

ст.ст.) 
2    2 

8. 
Тэма 8. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй Еўропе 

ў Сярэднявеччы  
2 1   2 

9. Тэма 9. Палітычная і прававая думка Старажытнай Русі 2 1   2 

10. 
Тэма 10. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй 

Еўропе ў эпоху Адраджэння і Рэфармацыі  
2 2   2 

11. 
Тэма 11. Палітычная і прававая думка ў Вялікім княстве 

Літоўскім, Рускім і Жамойцкім у ХV- ХVII ст.ст. 
2 2   2 

12. 
Тэма 12. Палітычная і прававая думка ў Маскоўскай 

дзяржаве ў ХIV- ХVI ст.ст. 
2 2   2 

13. 
Тэма 13. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй 

Еўропе XVII – пач. ХVIII ст.ст.   2 1  
 

 
2 
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14. 
Тэма 14. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Францыі і Італіі 

ў ХVIII ст. 
2 1   

2 

15. 
Тэма 15. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Расіі ХVII – 

ХVIII ст.ст. 
2   2 2 

16. 
Тэма 16. Палітычныя і прававыя вучэнні ў ЗША ў ХVIII – 

ХIХ ст.ст. 
2   1 2 

17. 
Тэма 17. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Германіі і 

Англіі ў кан. ХVIII – пач. ХIХ ст.ст. 
2 2   2 

18. 
Тэма 18. Палітычныя і прававыя ідэі на тэрыторыі Беларусі 

ў XVIII – пер. пал. ХIХ ст.ст.  
2 2   2 

19. 
Тэма 19. Палітычныя і прававыя ідэі ў Расіі ў пер. пал. ХIХ 

ст.ст. 
2   1 4 

20. 
Тэма 20. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй 

Еўропе ў пер. пал. ХIХ ст.  
2 1   4 

21. 
Тэма 21. Палітычная і прававая думка ў Заходняй Еўропе ў 

друг. пал. ХIХ ст. 
2 1   4 

22 
Тэма 22 Палітычныя і прававыя вучэнні ў Расіі ў друг. пал. 

ХIХ ст. 
2 2   4 

23. 
Тэма 23. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Еўропе ў пер. 

пал. ХХ ст.  
2   1 4 

24. Тэма 24. Палітычныя і прававыя вучэнні Расіі ў ХХ ст. 2   1 4 

25. 
Тэма 25. Сучасныя палітычныя і прававыя вучэнні ў 

Заходняй Еўропе і ЗША  
2 2   4 



 7 

2. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Тэма 1. Прадмет і метадалогія гісторыі палітычных і прававых 

вучэнняў  

Прадмет гісторыі палітычных і прававых вучэнняў як гісторыя 

канцэптуальных ідэй і тэорый аб дзяржаве і праве, заканамернасцях 

фарміравання і развіцця палітычных і прававых вучэнняў. Месца гісторыі 

палітычных і прававых вучэнняў у сістэме юрыдычных дысцыплін. 

Спецыфіка беларускіх палітычных і прававых вучэнняў у агульным курсе 

гісторыі палітычных і прававых вучэнняў.  

Паняцце і агульная характарыстыка палітычных і прававых дактрын. 

Канцэптуальны змест гісторыі палітычных і прававых вучэнняў, адзнака 

іх тэарэтыка-пазнавальнай значнасці. Светапоглядная падстава 

палітычнага і прававога вучэння, яго тэарэтычны змест і праграмныя 

палажэнні. Суадносіны палітычнага і прававога ў вучэннях (дактрынах).  

Метадалогія гісторыі палітычных і прававых вучэнняў. Агульныя и 

прыватныя метады ў пазнанні прадмета гісторыі палітычных і прававых 

вучэнняў. Гістарычны і гісторыка-параўнальны метады пазнання. 

Суадносіны гістарычнага і лагічнага метадаў. Цывілізацыйны метад. 

Пераемнасць і навізна ў палітыка-прававых поглядах. 

Крытэрыі адзнакі палітычных і прававых дактрын. Перыядызацыя 

гісторыі палітычных і прававых вучэнняў. 

1   1 

 3.2.1. 

–  4, 7, 

8 

 

Апытанне, 

экзамен  
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Значэнне гісторыі палітычных і прававых дактрын у праватворчасці і 

праварэалізацыі, фарміраванні палітычнай і прававой культуры.  

2.  Тэма 2. Палітычныя і прававыя ідэі ў дзяржавах Старажытнага 

Ўсходу  

Міфалогія і тэакратычнае ўспрыманне палітыка-прававых з’яў. 

Політэістычная і монатэістычная тэакратыя. Канцэпцыя тэакратычнай 

арганізацыі ўлады, яе адлюстраванне ў палітыка-прававой думцы.  

Старажытны Егіпет. “Павучэнне Гераклеопальскага цара свайму 

сыну”, “Павучанне” Птахатэпа. “Выраз” Іпусэра. “Ма-ат” як 

характарыстыка праваразумення ў старажытнаегіпецкай палітыка-

прававой думцы. 

Старажытны Ізраіль. Тэакратыя ў Старажытнай Царкве. Сінайскае 

заканадаўства. Дагаварныя адносіны паміж выбраным народам і Богам 

(Запавет). Эсхаталагічныя чаканні і звязанае з імі месіянства (Царства 

Божае і Царства Ізраіля). Стаўленне да публічнай улады. Манархія як 

тэакратыя і як дэспатыя.  

Старажытная Індыя. Палітычныя і прававыя ідэі брахманізма і 

будызма. Палітычны трактат “Артхашастра”. Свецкія і рацыяналістычныя 

тэндэнцыі аб “артхе”. Асаблівасці будысцкага і брахманісцкага 

тлумачэння брахманісцкай катэгорыі “дхарма”. “Рта” як характарыстыка 

старажытнаіндыйскага праваразумення. Вучэнне школы “лакаята” аб 

“свабхаве”. 

Старажытны Кітай. Сацыяльна-палітычныя ўтопіі (Лао-Цзы и Мо-

Цзы). “Дао” як характарыстыка старажытнакітайскага праваразумення. 

Даасізм. 

Канфуцыянства. Парады па кіраванні дзяржавай. Мараль і мастацтва 

палітыкі. Ідэал дасканалага чалавека.  

Палітыка-прававая канцэпцыя легістаў (Шан-ян). Тэорыя дзяржаўнага 

кіравання, формы кантролю за дзейнасцю грамадзян. Узнагарода і 

пакаранне. Крытыка канфуцыянства. 

Сыма Цянь. Натуральныя законы гісторыі. Дыскрэтнасць гістарычнага 

развіцця. Кругазварот царстваў: уздым, развіццё, заняпад.  

3 2  3 

 3.2.1. 

– 4, 5, 

6, 15, 

16, 21 

3.2.2.1 

– 10, 

5, 33, 

46 

 

Апытанне, 

экзамен  

3.   Тэма 3. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Старажытнай Грэцыі  

Палітыка-прававыя сузіранні Геракліта. Кіраванне “лепшых”. 

Справядлівасць і закон. Роля закона ў жыцці грамадзян і дзяржавы.  

Палітычныя ідэалы Дэмакрыта. Дзяржава як “агульная справа” 

2 2  2 

 3.2.1. 

– 4, 5, 

6, 10, 

Апытанне, 

праца ў 

малых 

группах, 
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грамадзян, паходжанне дзяржавы. Роля і значэнне закона ў жыцці 

грамадзян і дзяржавы. Вучэнне аб мастацтве палітыкі. 

Вучэнне сафістаў. Малодшыя і старэйшыя сафісты. Ідэал сафістаў аб 

формах дзяржавы і закона. Проціпастаўленне пісанага права і няпісанай 

справядлівасці (Горгій), прыроды (фюсіс) і закона (номас) (Гіпій). Месца 

маралі і роля гвалту ў жыцці дзяржавы (Фрасімах). 

Сакрат. Трактоўка палітычнай рэчаіснасці. Крытыка этычнага 

рэлятывізма ў падыходзе да дзяржаўна-прававых з’яў, абгрунтаванне 

патрабаванняў законнасці, непрыняцце дэмакратыі. 

Платон. Ідэалістычная філасофія. Суадносіны свету рэчаў (з’яў) і свету 

ідэй. Метад стварэння ідэальных дзяржаўных мадэляў. Паходжанне 

дзяржавы. Праекты ідэальных дзяржаў у трактатах “Дзяржава” і 

“Законы”. Ідэя аб адпаведнасці паміж космасам ў цэлым, дзяржавай і 

асобнай чалавечай душой. Мэты і зменлівасць форм дзяржавы. 

Палітыка-прававая дактрына Арыстоцеля. Эмпірычная метадалогія. 

Суадносіны агульных тэндэнцый развітой дзяржавы і ўплыў духоўных і 

матэрыяльных фактараў у мадэлях адпаведнай пабудовы палітыка-

прававой сферы. Узаемазалежнасць сацыяльнай структуры і палітычнага 

рэжыма. Паходжанне і крытэрыі класіфікацыі форм дзяржавы. Палітыя як 

ідэальны лад, прычыны дзяржаўных пераваротаў. Змешаная форма, яе 

элементы. Характарыстыка дэмакратыі. Стаўленне да ўласнасці. 

Тоеснасць справядлівасці і права. Справядлівасць размеркавальная и 

ураўняльная.  

Палібій. Вучэнне аб дзяржаве і кругазвароце палітычных форм. 

Падставы да класіфікацыі дзяржаўных форм. Змешанае праўленне, яго 

элементы. Звычай і закон як асноўныя крыніцы і пачатак дзяржаўнага 

жыцця. 

14, 16, 

24, 21 

3.2.2.1  

– 4, 

81, 84 

 

экзамен  

4.  Тэма 4. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Старажытным Рыме 

Палітыка-прававое вучэнне Цыцэрона (трактаты “Аб дзяржаве”, “Аб 

законах”). Азначэнне дзяржавы. Тэорыя змешанай формы дзяржавы як 

злучэнне элементаў дэмакратыі, арыстакратыі і манархіі. Вучэнне аб 

рэспубліцы. Класіфікацыя форм дзяржавы. Патрабаванні да ідэальнага 

кіраўніка і ідэальнага грамадзяніна. Права, яго віды. Разуменне 

натуральнага права і міжнародна-прававыя ўяўленні. “Сапраўдны” закон.  

Рымская стоя (Сенэка, Марк Аўрэлій Антанін, Эпіктэт). Натуральна-

прававая база палітыка-прававой канцэпцыі вучэння стоікаў. Ідэя 

1  2 1 

 3.2.1. 

– 4, 5, 

6, 7, 

14, 16 

3.2.2.1  

– 31, 

37, 

117` 

Апытанне,  

экзамен 
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космаполіса ў адносінах да палітычных і прававых інстытутаў. Паняцці 

“закон лёсу”, “катэгорыя абавязку”, “вялікая дзяржава”, “малыя 

дзяржавы”. 

Вучэнне рымскіх юрыстаў аб праве як увасабленні дабра і 

справядлівасці. Якасці, якія характэрныя для юрыдычнага закона. Падзел 

права на публічнае і прыватнае. Сістэмы права. 

Асноўныя катэгорыі рымскага язычніцкага права: “права” - justitia; 

“адпаведнае права” - aeguum jus; “неадпаведнае права” iniguum jus; 

“натуральнае права” - jus naturale и “пазітыўны закон” – lex. Кадыфікацыя 

Юсцініяна. 

 

5.  Тэма 5. Хрысціянская палітычная і прававая думка ў дасаборны 

перыяд (I– IV вв.) 

Месіянскія ідэі Старога Запавета. Царства Бога як царства Ізраіля. 

Хрысціянства як рэлігія, заснаваная на гістарычным факце смерці і 

Уваскрашэння Іісуса Хрыста як месіі, прадказанага іудзейскімі прарокамі. 

Крыніцы хрысціянства. Свяшчэннае Паданне і Свяшчэннае Пісанне. Іх 

суадносіны і развіццё. Перыядызацыя хрысціянства. Канцэпцыя Новага 

Запавета Бога і Ізраіля. 

Хрысціянская антрапалогія. Чалавек як вобраз і падабенства Бога. 

Мэта быцця чалавека. Пашкоджанасць чалавечай прыроды і шляхі яе 

вылечвання. Вучэнне аб Хрысце. Хрыстос як цар і як вызваліцель. Розніца 

ў разуменні Месіі ў хрысціянстве і Старазапаветнай рэлігіі. Роўнасць і 

няроўнасць людзей. Узаемныя правы і абавязкі. Іерархічнасць і 

арганічнасць сацыяльных адносінаў. 

Маральныя, сацыяльныя і палітычныя і прававыя ідэалы Новага 

Запавета. Закон і дар божы. Суадносіны запаветаў Майсея і запаветаў 

бластва. Царства Божае і царства Кесара. Ізраіль па плоці і Ізраіль па духу. 

Нормы маралі і справядлівасці. Крытыка антынамізму як адмаўленне 

нормаў права і маралі. 

Царква як цела Хрыстова. Структура і іерархія царквы. Арганічнасць і 

іерархічнасць адносінаў у Царкве. Стаўленне да дзяржаўнай улады. 

Дзяржава як зямны інстытут, прызначаны для супрацьдзеяння злу. 

Маральныя патрабаванні да ўлады. Абавязкі хрысціян у дачыненні да 

ўлады. Адсутнасць дзяржавы пасля Другога прышэсця Хрыста. 

Эсхаталагічнасць хрысціянства. 

3 2  3 

 3.2.1. 

– 4, 5, 

6, 7, 

14, 15, 

16 

3.2.2.1  

– 1, 

12, 

112 

Апытанне, 

праца ў 

малых 

групах, 

экзамен 

6.  Тэма 6. Палітычная і прававая думка ў Візантыі (V – XV ст.ст.)  2 2  2  3.2.1. Апытанне, 
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Перыядызацыя палітычнай і прававой думкі. Асноўныя напрамкі і ідэі. 

Хрысціянізацыя Рымскай імперыі. Хрысталагічныя спрэчкі і іх палітыка-

прававое значэнне. Палітыка-прававыя ідэі Усяленскіх і Памесных 

сабораў. 

Палітыка-прававыя сузіранні Айцоў Царквы: свт. Іаан Златавуст, 

Амвросій Медыяланскі, Васіль Вялікі, Грыгорый Ніскі, Іаан Дамаскін. 

Уяўленне аб імператары як прадстаўніку праўды і міру, абаронцы 

хрысціян. 

Свяшчэнства і Царства. Імператар як знешні епіскап Царквы. Розніца 

паміж сутнасцю ўлады і асобай, ёю надзеленай. Суадносіны закона 

свецкага і Божага. Еўсевій Кесарыйскі. Узаемадзеянне Імперыі і Царквы. 

Роля імператара. 

Фемісцій. Патрабаванні да сапраўднага цара. Дзяржава і філасофскія 

ідэі. Задачы дзяржаўнай улады. Рэлігіёзная свабода, улада і закон. Сінезій. 

Нацыянальная ідэя. Улада і падданыя. Якасці дзяржаўцы. Разважанні аб 

тыраніі. 

Ідэі рымскага права ў Візантыі. Канон і закон. Уключэнне канонаў у 

права. Канонанатворчасць дзяржавы ў сферы царкоўнага жыцця. Кодэкс 

Юсцініяна. Сутнасць улады. Суверэнітэт народа. Імператраская ўлада, 

сенат і народ. Інстытуцыі і Навелы. Свяшчэнства і Царства. Сімфонія. 

Падставы да імператарскай улады. 

Пракопій Газскі. Кіраванне дзяржавай і мараль. Царкоўная ўлада і 

дзяржава. Агапіт (“Настаўленні кіраўнікам”). Асабістыя якасці цара і 

справядлівасць. Улада і воля народа. Улада і агульны дабрабыт. Цар, 

законы і саслоўі. Пётр Патрыкій. Узаемаадносіны кіруючых і падданых. 

Дзяржаўны строй. Менандр Пратэктар. Стаўленне да манархіі. 

Гістарычны вопыт і ўласныя назіранні. 

Развіццё візантыйскага права. “Эклога”. Справядлівасць перад законам 

і судом. “Эпанагога”. Прыватнае, крымінальнае і дзяржаўнае права. 

Вучэнне аб царскай уладзе. Тлумачэнне закона. “Прахірон”. Карысць 

падданых Служэнне справядлівасці. Пазнанне законаў. “Васілікі”. 

Крыніцы права. Улада патрыярха і імператара. Тэакратычнае 

абгрунтаванне ўлады. Заканадаўчая ўлада. 

Патрыярх Фоцій. Царкоўная ўлада. Веравызнанне і Царква. Боскія 

сімвалы і вобразы дабрадзейнага кіраўніка. Прыродныя дараванні і 

маральныя якасці кіраўніка. Паляпшэнне маральнай пароды людзей як 

– 2, 4, 

5, 6, 7, 

14, 16, 

17, 24, 

25 

3.2.2.1  

– 114, 

30 

 

экзамен 
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задача дзяржавы. Парадак і закон. 

Васілій I Македанянін. “Настаўленні сыну”. Выхаваўчыя задачы 

ўлады. Дабрачыннасці цара. Стаўленне да закона і справядлівасці. 

Падатковая палітыка. Канстанцін Багранародны. Ідэальны кіраўнік і яго 

задачы. Воля народа і царская ўлада. Знешняя палітыка Імперыі.  

Мікуліца. Тэакратычная ідэя. Улада і народ. Ураўнальная 

справядлівасць і фінансавая палітыка. Міхаіл Псел. Рацыянальнае 

стаўленне да манархіі. Законнасць і справядлівасць. Метады кіравання. 

Дэмакратызацыя дзяржаўнага ладу. Феафілакт Балгарскі. Выхаванне цара 

і падданых. Асабістыя якасці кіраўніка. Правільныя і скажоныя формы 

праўлення. Манархія і тыранія. Міхаіл Рытар. Дабрачыннасці цара. 

Устанаўленне права і справядлівасці. Ідэя ўсесусветнай манархіі. Нікіфар 

Влемід. Імператар і Бог. Імператар як правадыр і выхавальнік народа. 

Фёдар Метахіт. Ідэал дзяржавы. Палітычная думка і гістарчныя факты. 

Дзяржава, культура і эгаізм грамадства. Стаўленне да дэмакратыі. 

Сутнасць манархічнай улады. Манархія як лепшая форма праўлення. 

Фама Магістр. Стаўленне да царскай улады. Манархічная 

правасвядомасць. Стаўленне да закона. Дзяржава і яго задачы. Адзінства 

настрою думак як якасць грамадства. Дзяржава, культура і эгаізм 

грамадства. Суадносіны кіравання і жаданняў грамадства. Міхаіл 

Палеолаг. Каштоўнасць і задачы імператарскай улады. Імператар і 

Царква. Геміст Плітон. Вучэнне аб прадвызначэнні. Стаўленне да 

ўласнасці, рабства, народнага сходу. 

Феафілакт Сімакатта (“Гісторыя”); Феафан (“Хранаграфія”) і Георгій 

Пліфом. 

7.  Тэма 7. Палітычная і прававая думка ў Ісламе (VII – XIV ст.ст.) 

Фарміраванне і развіццё мусульманскай прававой думкі. Асаблівасці 

структуры мусульманскага права. Наяўнасць дзвюх груп нормаў (Каран і 

Сунна, збор юрыдычна значных паданняў рэлігійнага характару). Кіяс – 

погляды аўтарытэтных правазнаўцаў, “рацыянальных крыніц”, 

аднагалоснага рашэння (“іджма”). Роля свабоднага меркавання (позірку) 

суддзі (“іджціхад”) у фарміраванні мусульманскай прававой дактрыны, 

сутнасць канцэпцыі “вяршынства шарыята”.   

Мусульманскія прававыя школы-толкі: суніцкая і шыіцкая. 

Адрозненні шыіцкай і суніцкай трактовак ажыццяўлення ўлады халіфам. 

Імамат і халіфат. Этыка-філасофскі і нарматыўна-юрыдычны падыходы да 

2   2 

 3.2.1. 

– 1, 3, 

5, 23, 

19 

3.2.2.1  

– 35, 

18, 27 
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экзамен 
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вывучэння дзяржавы і палітыкі.  

Палітыка-прававыя ідэі арабскіх філосафаў і дзяржавазнаўцаў (Аль-

Фарабі, Ібн-Рушд, “Браты чысціні”, Аль-Мавардзі). 

Вучэнне Ібн-Хальдуна. Класіфікацыя формаў праўлення. Функцыі 

дзяржаўнай улады. Натуральныя законы станаўлення, развіцця і падзення 

дзяржавы. Чатыры этапы развіцця мусульманскай дзяржавы.  

8.  Тэма 8. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй Еўропе ў 

Сярэднявеччы  

Сузіранні блажэннга Аўгусціна. Антрапалагічныя перадумовы 

дзяржаўных і палітычных устаноў (грэшнасць і свабода волі): паняцце аб 

божым парадку як аб абсалютнай норме (тэаномнасць права) і 

натуральным праве як ідэальнай форме чалавечых адносін. Вучэнне аб 

двух градах. Абгрунтаванне дуалізма Боскага і зямнога пачаткаў, 

закладзеных ў прыродзе дзяржаўнасці і праваадносін. Узаемаадносіны 

царквы і дзяржавы. Ацэнка формаў праўлення. Уяўленні аб свабодзе волі 

хрысціяніна, меркаванні аб законным і злачынным. 

Падзеі палітычнай гісторыі сярэдневяковай Еўропы, якія зрабілі 

рашучы ўплыў на палітыка-прававую праблематыку. Папства і імперыя як 

асноўныя палітычныя інстытуты сярэдневяковай Еўропы. Феадальная 

траістая сістэма грамадства. Палітычныя прэтэнзіі Рымска-каталіцкай 

царквы, умяшальніцтва ў дзяржаўна-палітычную сферу. Ідэі тэакратыі, 

дактрына “двух мячоў”, “Дыктат папы”. Царкоўнае пакаранне як 

палітычны інструмэнт (Рыгор VII і Генрых IV). Свяшчэннае Пісанне і 

Свяшчэннае Паданне як асновы схаластычнай палітычнай і прававой 

думкі. Вывучэнне ідэй Арыстоцеля як альтэрнатыўнага для Хрысціянства 

светапогляду. Суадносіны багаслоўя і філасофіі.  

Метад сярэднявечнага палітыка-прававога мыслення, які 

распрацоўваўся ў межах багаслоўскай схаластыкі: прыёмы класіфікацыі, 

формы вядзення дыскусій, мастацтва аргуменрацыі, логіка.  

Тэакратычныя тэорыі сярэднявечнай Еўропы. Траістая сістэма 

грамадства, няроўнасць правоў і абавязкаў розных саслоўяў. Палітыка-

прававыя ідэі аб свецкай і духоўнай уладзе: св. Бернард (“Разважанне”), 

Гуго Флёрыйскі (“Аб царскай уладзе і свяціцельскім чыне”), Іаан 

Салюсберыйскі (“Полікратыкус”), Вільтрам Наумбургскі (“Аб захаванні 

адзінства царквы ”), манах Гуго (“De sacramentus”). 

Сярэднявечныя ерасі: дактрынальная характарыстыка, палітычныя, 

2 1  2 

 3.2.1. 

– 2, 

10, 16, 

20, 24 

3.2.2.1  

– 12, 
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прававыя і маральныя ідэалы. Багамілы, маніхеі, катары, альбігойцы, 

лоларды.  

Палітыка-прававая канцэпцыя Фамы Аквінскага. Уключэнне 

язычніцкай філасофіі Арыстоцеля ў сістэму каталіцкага багаслоўя. 

Тэалагічнае разуменне дзяржавы і права, абгрунтаванне першынства 

царкоўнай улады над свецкай. Сутнасць, форма і выкарыстанне як 

элементы дзяржаўнай улады. Віды законаў, якія складаюць сістэму права 

(“вечныя”, “божыя”, “натуральныя”, “чалавечыя”). Трактоўка ўлады 

“тырана” і “манарха”, розніца паміж абсалютнай і палітычнай манархіямі. 

Права народа на супраціў вярхоўнай уладзе. Умовы, якія неабходны для 

рэалізацыі гэтага права.  

Дантэ і Марсілій Падуанскі як выразнікі свецкіх інтарэсаў Свяшчэннай 

Рымскай імперыі германскай нацыі. Дантэ, трактат “Манархія”. 

Імператарская ўлада і імперыя. Крыніцы ўлады імператараў і папы. Ідэя 

сусветнага валадарніцтва імператараў і панавання ўсеагульнага закона. 

Палітычнае вучэнне Марсілія Падуанскага аб паходжанні дзяржавы. 

Суадносіны дзяржавы і права. Ідэі аб народным суверэнітэце. Царква і 

дзяржава. Умовы ўзнікнення тыранічнага праўлення, сродкі яго 

прадухілення. Ідэя выбарнай манархіі і падзел заканадаўчай і выканаўчай 

улады.  

Характарыстыка палітыка-прававой ідэалогіі сэрэднявечных юрыстаў. 

Умовы звароту да вывучэння “ачышчанага” (язычніцкага) рымскага 

права. Права як альтэрнатыўнае для Хрысціянства сістэма светапогляду. 

Супастаўленне пазіцый прыхільнікаў рымскага права (легістаў), 

звычайнага права і кананічнага права.  

9.  Тэма 9. Палітычная і прававая думка Старажытнай Русі  

Спецыфіка развіцця палітыка-прававой думкі Старажытнай Русі. 

Хрышчэнне Русі і пошук месца ў сусветна-гістарычным працэсе. 

Гісторыясофскае “упісванне” Русі ў біблейскую гісторыю. Пераважна 

багаслоўскае асэнсаванне палітыка-прававых праблем. Сафійская і 

Пячэрская традыцыі ва ўзаемаадносінах дзяржавы і Царквы. 

Мітрапаліт Іларыён аб праблеме суадносін прававога (“закон”) і 

маральна-рэлігійнага ("Благадаці") пачаткаў, адстойванне палітычнай 

незалежнасці Старажытнай Русі ад Візантыі і Хазарскага каганата. 

Характар сувязі законапаслухмяных і маральных паводзін, тэалагічны і 

юрыдычны аспекты закона. “Праўда” як мэта намаганняў публічнай 
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вярхоўнай улады. Святасць і абожанне як мэта жыцця. Уплыў канонаў на 

мэту жыцця чалавека. Кола правамоцтваў і абавязкаў ідэальнага 

правіцеля, яго правы і абавязкі перад народам. Біблейскі погляд на 

зямнога цара. 

Кірыл Тураўскі. Чалавек, яго мэты і задачы. Роля Царквы ў 

грамадстве. Узаемадзеянне Царквы і дзяржавы.  

Уладзімір Манамах. Вобраз, правы і абавязкі носьбіта вярхоўнай 

улады ў “Павучэнні”. Ажыццяўленне правасуддзя. Крымінальна-прававы 

аспект  “Павучэння”. Матывы адмаўлення смяротнага пакарання і 

кроўнай помсты.  

Данііл Заточнік. Уяўленні аб вярхоўным кіраўніку, яго правах і 

абавязках. Праблема ідэальнага кіраўніка і асаблівасці  вырашэння гэтай 

праблемы. Дарадчы орган пры вялікім князі, крытыка “безнараддзя” і 

баярскага самакіравання. Фактар “царскай маланкі” як падставы для 

дазволеных магчымасцяў княжацкай улады. Асноўныя накірункі 

ўнутранай і знешняй палітыкі. 

10.  Тэма 10. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй Еўропе 

ў эпоху Адраджэння і Рэфармацыі  

Гістарычныя працэсы, якія вызначылі палітычнае развіццё Заходняй 

Еўропы канца ХVI – ХVII стст. Апеляцыя да язычніцкіх каштоўнасцяў, 

імкненне да выціскання хрысціянства як дамінуючага светапогляду. 

Крызіс Свяшчэннай Рымскай імперыі германскай нацыі, папскай 

тэакратыі, станаўленне нацыянальных дзяржаў. Канфлікт паміж 

нацыянальнымі дзяржаўнымі інтарэсамі і інтэрнацыянальнымі 

(агульнаеўрапейскімі) інтарэсамі Імперыі і Папства. Зараджэнне 

абсалютысцкіх тэндэнцый на  падставе ўяўленняў аб манарху як вобразе 

Бога.  

Н. Макіявелі. Трактаты  “Князь”, “Разважанні на першыя тры кнігі 

Ціта Лівія”. Прапановы па кіраванні дзяржавай. Вучэнне аб палітычных 

формах арганізацыі грамадства і іх гістарычнай паслядоўнасці. 

Асацыяльная прырода чалавека і ўплыў матэрыяльных інтарэсаў на 

накіраванасць палітычнага курса і законатворчасці. Суадносіны права і 

палітыкі (сілы), права і маралі, палітыкі і маралі. Аддзяленне маралі ад 

палітыкі, апраўданне дзяржаўнага дэспатызму. Сутнасць дзяржаўнасці і 

сродкі ўтрымання ўлады. Структура арміі, яе роля ў дзяржаве.  

Ж. Бадэн, вучэнне аб суверэнітэце дзяржавы. Крыніца і якасці 
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(абсалютнасць, пастаянства, адзінства) суверэннай улады, яе выключныя 

паўнамоцтвы. “Каралеўская манархія” як ідэал дзяржавы. Роля 

дэмакратычных і арыстакратычных інстытутаў у кіраванні. Законнае, 

сеньярыяльнае і тыранічнае праўленне як спосабы ажыццяўлення права. 

Самакаштоўнасць права. 

Вучэнні сацыялістаў-утапістаў (Т. Мор, Т. Кампанэла), іх сувязь з 

зараджэннем вучэнняў аб натуральных правах і распадам феадальнай 

траістай сістэмы грамадства. Параўнальны аналіз адносін да уласнасці, 

арганізацыі працы і яе размеркавання. Характарыстыка палітычнай 

сістэмы і шляхі дасягнення ідэала. Структура і парадак фарміравання 

публічнай улады. Мадэлі калектывісцкай дзяржавы. Супярэчлівасць 

паміж прызнаннем высокіх якасцяў чалавека і накіраванасцю на 

аўтарытарнасць, нівеліраванне індывідуальных пачаткаў у чалавеку.  

Сацыяльна-палітычныя і тэалагічныя перадумовы Рэфармацыі. Змест 

палітыка-прававой мыслі Рэфармацыі (М. Лютэр, Ж. Кальвін, 

Т. Мюнцэр). Спроба “сімфоніі” дзяржавы і Царквы на падставе 

абмежавання свободы сумлення (Cujis est regio, illius est religio). 

М. Лютэр. Ідэя “усесвятарства” як форма раннебуржуазнага прынцыпу 

раўнапраўнасці. Суадносіны натуаральнага і Божага права як сфер, якія 

знаходзяцца па-за юрысдыкцыяй дзяржавы. Улада як цяжар, а не як 

прывілей.  

Т. Мюнцэр. Пачаткі рэспубліканскіх думак. Ідэя саюза сялянскіх 

абшчын. 

Ж. Кальвін. Палітыка-прававыя вывады з дагмата аб Божым 

прадвызначэнні. Прапановы па рэформе ўкладу Царквы. Уплыў 

кальвінізма на творчасць тыранаборцаў. Алігархічныя тэндэнцыі. 

11.  Тэма 11. Палітычная і прававая думка ў Вялікім княстве 

Літоўскім, Рускім і Жамойцкім у ХV- ХVII ст.ст. 

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага і светапоглядны канфлікт з 

Вялікім княствам Маскоўскім за “Кіеўскую спадчыну”. Палітыка-

прававыя ідэі беларускіх летапісаў ("Летапісец вялікіх князёў літоўскіх " 

(1446 г.), "Хроніка Быхаўца” і інш.). Генеалогія Вялікіх князёў Літоўскіх і 

яе палітычнае асэнсаванне. Асаблівасці хрысціянізацыі Жамойціі.  

Асаблівасці ўплыву міравых палітыка-прававых ідэі на ідэалогію 

Вялікага княства Літоўскага (Гуманізм, Рэнесанс, Рэфармацыя). Заходняе 

і ўсходняе ў вучэннях Вялікага княства Літоўскага. Палітыка-прававое 
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значэнне уній Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага. 

Палітыка-прававыя ідэі Францыска Скарыны. Ідэальная манархія. 

“Падвойны закон”. “Класіфікацыя заканадаўства. Патрабаванні да закона.  

Палітыка-прававыя погляды Міхалона Ліцвіна. Параўнанне 

палітычных і прававых інстытутаў Літвы, Масквы і Крыма. Уяўленні аб 

ідэальнай дзяржаве.  

Палітыка-прававыя сузіранні Мікалая Гусоўскага. Апалогія Вялікага 

князя Вітаўта. Уяўленні аб судзе.  

Палітыка-прававыя погляды Андрэя Волана. 

Канцэпцыі “Залатой вольнасці”, рэспублікі (Рэчы Паспалітай), 

сарматызма (Мацвей Мехаўскі). Узаемаадносіны свецкай і рэлігійнай 

улад. Ідэі натуральнага права і сацыяльнага кантракту ў дзяржаўным 

будаўніцтве. Палітыка-прававыя функцыі манарха Вялікага княства 

Літоўскага і Рэчы Паспалітай.  

Канцэпцыя ўлады Льва Сапегі. Падставы для існавання дзяржавы. 

Свабода і Статут. Розум як крыніца ўлады. Стаўленне да Люблінскай і 

Берасцейскай уній. Права и дзейнасць кіраўніка. Стаўленне да тыраніі.  

Палітыка-прававыя ідэі Статутаў Вялікага княства Літоўскага. 

Роўнасць перад законам. Статус Вялікага князя. Кампетэнцыя і роля суда.  

Ідэі самастойнасці Вялікага княства Літоўскага ў адносінах да 

Каралеўства Польскага.  

Супрацьстаянне Каталіцтва, Праваслаўя і Пратэстантызма ў палітыка- 

прававых вучэннях. Берасцейская царкоўная ўнія і яе палітыка-прававое 

асэнсаванне. Пётр Скарга. Розніца паміж палітыкай і дагматыкай. 

Патрабаванні да дзяржавы. Іпацій Пацей. Тэарэтычнае абгрунтаванне ўніі. 

Тэакратыя і стаўленне да ўлады.  

Канстанцін Астрожскі. Філалет. Крытыка дзеянняў Рымскай курыі. 

Мялецій Сматрыцкі. Мараль, этыка, палітыка. Дзяржава як Божае 

ўтварэнне. Свабода чалавека. Свецкае, кананічнае і натуральнае права, 

крыніцы. Стаўленне да традыцыі. Св. Афанасій Філіповіч. Абсалютная 

манархія як ідэальная форма. Стаўленне да Маскоўскага цара. Меркаванні 

аб шляхецкай анархіі і свавольстве. Леонцій Карповіч.  

12.  Тэма 12. Палітычная і прававая думка ў Маскоўскай дзяржаве ў 

ХIV- ХVI ст.ст. 

Сацыяльныя і палітычныя ідэалы Расіі ХIV- ХVI ст.ст. 

Гісторыясофскія прэтэнзіі на “Кіеўскую спадчыну” і вядучую ролю ў 
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свеце. Храналагічныя (Рускі Хранограф 1512 г.”), генеалагічныя 

(“Казанне пра князёў Уладзімірскіх”) і прароцка-эсхаталагічныя (цыкл 

“Масква – трэці Рым”) тыпы сувязяў рускай гісторыі з сусветнай і іх 

адлюстраванні ў палітыка-прававых ідэях.  

Уяўленні аб формах арганізацыі і ролі Царквы ў грамадстве. 

Канцэпцыі несцяжацеляў і іасіфлян як розныя трактоўкі функцыі Царквы 

і дзяржавы.  

Несцяжальніцтва (св. Ніл Сорскі). Ідэал абшчыннага ўладкавання, 

стаўленне да ўласнасці і працы, свабоды волі і ерасяў. Абмежаванне 

ўплыву Царквы на палітыку. Максім Грэк: паходжанне і віды вярхоўнай 

улады (наследная і выбарная). Маральныя крытэрыі цара. Стаўленне да 

ўласнасці. Найлепшая форма праўлення; праблемы вайны і міра. Роля 

ведаў у палітыцы.  

Свт. Іосіф Волацкі. Уяўленні аб перавазе духоўнай улады над свецкай. 

Вярхоўная ўлада, яе органы. Вобраз носьбіта вярхоўнай улады. 

Маральныя крытэрыі вярхоўнай улады; права на супраціў уладзе, якая не 

адпавядае маральным крытэрыям (“мучыцельскай”). Узаемаадносіны 

Царквы і дзяржавы. Царкоўная палітыка, гаспадарчая дзейнасць Царквы, 

стаўленне да ерэтыкоў.  

Фёдар Карпаў, уплыў палітыка-прававой думкі Антычнасці ў 

творчасці. Адстойванне прадстаўнічай манархіі і законных шляхоў 

рэалізацыі ўлады. Паняцце “царскай маланкі”. 

Зіновій Оценскі, погляды на мэты дзяржавы. Абгрунтаванне 

абавязковасці ўлады для чалавечага грамадства. Царская ўлада, якая 

абапіраецца на “сінкліт”, як найлепшая форма праўлення. Адносіны да 

узурпацыі ўлады (тыраніі). Віды заканадаўства і класіфікацыя законаў. 

Правасуддзе, яго арганізацыя.  

Старац Філафей. Уяўленні аб “Рыме” як аб містычным сусветным 

сховішчы Хрысціянства, апошнім вандроўным Царстве, іх ідэйная 

трансфармацыя ў канцэпцыю “Масква – трэці Рым”. Гісторыка-рэлігійнае 

абгрунтаванне стварэння адзінай рускай дзяржавы з палітычным, 

рэлігійным і культурным цэнтрам у Маскве. Мэты и задачы такой 

дзяржавы як абаронцы Хрысціянства. Идэя аб боскім паходжанні царскай 

улады.  

І. С. Перасветаў. Праграма ўнутрыпалітычных рэформаў. Уяўленні аб 

найлепшай арганізацыі вярхоўнай улады і аптымальнага падбору яе 
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паўнамоцтваў. Суадносіны “веры” і “праўды”, крытыка баярства, праяў 

несправядлівасці ў судовай дзейнасці, характарыстыка месніцтва і 

халопства.  

Рэлігійная сутнасць і містычная роля царскага тытула, адлюстраваная 

ў ідэях аб неабмежаваных прэрагатывах вярхоўнай улады Івана IV 

Жахлівага. Абгрунтаванне законнасці паходжання кіруючай дынастыі, 

адмаўленне “сімфоніі” уладаў, абсалютнае адзінаўладства і надзаконнасць 

статуса правіцеля, апраўданне царскага дэспатызму, цар як Памазанік 

Божы. 

Параўнанне палітычных сузіранняў на канцэпцыю Івана IV Жахлівага 

і А. Курбскага. А. Курбскі аб прававым статусе вярхоўнай улады. 

Значэнне дарадчых органаў пры цары, іх віды. Роля правасуддзя, 

стаўленне да ганебных і жорсткіх пакаранняў, завочнаага асуджэння. 

Крытыка А. Курбскім урадавай дзейнасці Івана IV Жахлівага. 

Палітыка-прававая творчасць Івана Цімафеева. Паходжанне ўлады і 

класіфікацыя правіцеляў (законныя і незаконныя). Прававое палажэнне 

ўладароў і падуладных, межы падпарадкавання другіх першым. 

Абмежаванне ўлады правіцеля (трактоўка “самадзяржаўя” і 

“самаўладдзя”, крытыка тыранічнага праўлення). Права на супраціўленне 

тырану, шляхі яго ажыццяўлення. Патрабаванні да станоўчага права. 

Неабходнасць уліку грамадскай думкі, формы яго арганізацыі (манарх з 

усепадданейшым “Саборам”). 

13.  Тэма 13. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Заходняй Еўропе  ў 

XVII – пач. ХVIII ст.ст.  

Хрысціянская аснова канцэпцыі натуральнага права (чалавек як 

вышэйшая каштоўнасць, вобраз і падабенства Бога, валадар прыроды), 

вывядзенне натуральнага права з ідэй Старажытнай Грэцыі і 

Старажытнага Рыма. Страта Заходнім Хрысціянствам статусу адзінага 

светапогляду, выцісканне яго з палітыка-прававой сферы. Набыццё 

правам статусу ўніверсальнага рэгулятара. Эвалюцыя канцэпцыі 

натуральнага права ад рэлігійнай да секулярнай.  

Ключавыя элементы натуральна-прававой дактрыны: ідэя 

натуральнага становішча, якая сцвярджае першасную аўтаномію асобы ў 

адносінах да дзяржаўнай улады; ідэя "натуральных правоў асобы", якія 

нададзены чалавеку праз сам факт нараджэння, але не праз дзяржаву. 

Розная колькасць натуральных правоў (права на жыццё, на прыватную 
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ўласнасць, свабода сумлення, права на ўдзел у справах кіравання і г.д.). 

Ідэя сацыяльнага кантракту як пагаднення паміж уладарамі і 

падуладнымі, яе біблейскія карані. Развіццё механістычных тэорый, якія 

тлумачаць сутнасць права і палітыкі. 

Г. Гроцый, твор "Аб праве вайны і міру". Паходжанне, мэты і задачы 

дзяржавы. Сутнасць вярхоўнай улады ("агульны носьбіт" і "носьбіт") і яе 

прадстаўнічай формы. Суверэнітэт дзяржаўнай улады; суадносіны 

прававога прынцыпу справядлівасці і палітычнага прынцыпу карыснасці, 

права і сілы. Асаблівасці тэорыі натуральнага права, яе рацыяналістычная 

інтэрпрэтацыя. Крыніца прадпісаных натуральных правоў. Юрыдычны 

падыход да праблематыкі міжнародных зносін. Міжнароднае права як 

новы універсальны метад вырашэння міжнародных супярэчнасцяў. 

Б. Спіноза, вучэнне аб натуральным і пазітыўным праве. Натуральны і 

грамадзянскі стан чалавека. Паняцце натуральнага (суверэннага) права 

дзяржавы як меры свабоды індывіда, межы грамадзянскай улады. 

Характарыстыка манархіі (праблема Савета), арыстакратыі (праблема 

колькасці патрыцыяў і федэратыўнага ладу) і дэмакратыі. Паняцце 

прыватнага грамадзянскага права.  

Палітычныя і прававыя вучэнні ў перыяд Англійскай буржуазнай 

рэвалюцыі ХVII ст. Канцэпцыя каралеўскага абсалютызму, тэалагічная 

тэорыя, тэорыя патрыярхальнага паходжання дзяржавы (Р. Фільмер). 

Палітычная праграма індэпендэнтаў (Дж.Мільтан, Сіднэй); левелераў 

(Дж.Лільберн аб рэспубліцы і размеркаванні публічна-ўладарных 

паўнамоцтваў; дыгераў (Дж.Уінстэнлі аб натуральным праве, разуменні 

свабоды, патэрналісцкія тэндэнцыі). Абсалютнасць улады Бога як факт 

адноснасці любой іншай улады (О. Кромвель). 

Т. Гобс, творы “Левіафан”, “Аб грамадзяніне”. Уяўленні наконт 

прыроды індывіда, натуральных законаў, ролі дагавора, характару 

ўзаемаадносін дзяржавы і індывіда, дзяржавы і грамадства. Сутнасць, 

паліцэйскія і выхаваўчыя функцыі абсалютнай улады, яе межы, 

таталітарызм дзяржавы. Абсалютная манархія як ідэальная форма 

праўлення, дагаварная канцэпцыя паходжання дзяржавы, народ як 

крыніца палітычнай улады. Механіцызм і біялагізм, суадносіны паміж імі 

ў канцэпцыі Т. Гобса.  

Дж. Лок. Паняцце, сутнасць дзяржавы. Канстытуцыйная парламенцкая 

манархія як лепшая форма праўлення. Канцэпцыя падзелу ўлад  як 
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найлепшая гарантыя супраць тыранічных формаў праўлення. 

Ігдывідуальная свабода як базавая каштоўнасць і неад’емныя правы асобы 

(жыццё, свобода і ўласнасць). Суверэнітэт народа і суверэнітэт дзяржавы. 

Крытэрыі закона і законнасці; элементы прававой дзяржавы; арганізацыя 

публічнай улады (адрозненне “вярхоўнай” улады ад “абсалютнай”).  

Дактрына натуральнага права ў Германіі. С. Пуфендорф. Паняцце аб 

двух дагаворах як юрыдычнай базе дзяржавы. Дагавор як падстава для 

ўтварэння дзяржаў, пастанова як падстава для вызначэння формы 

праўлення. Недатыкальнасць натуральных свабод. Спроба сінтэзу 

поглядаў Ж. Бадэна, Г. Гроцыя і Т. Гобса. Натуральнае права як 

універсальная сацыяльная этыка. Натуральнае дагаварное права як 

зыходны пункт узнікнення дзяржавы. 

Х. Тамазій. Дзяржава як вынік дагавора. Суадносіны маралі і права, 

улады і права. Спробы ажыццяўлення права і маралі. Манархія як 

найлепшая форма дзяржаўнага праўлення. Скасаванне прыватнай 

уласнасці.  

Х. Вольф. Натуральны закон паводзінаў людзей. Мэта дзяржавы. 

Суадносіны натуральнага і пазітыўнага законаў. Пазітыўны закон як 

адчувальнае выяўленне натуральнага закона. Дзяржава як складанне воль 

контрагентаў на падставе дагавора. 

14.  Тэма 14. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Францыі і Італіі ў 

ХVIII ст. 

Асноўныя ідэі еўрапейскага асветніцтва. Ідэі асветніцкага 

абсалютызму і рэфармавання феадальнага грамадства.  

Вальтэр. Асветніцкая абсалютная манархія як ідэальная форма 

праўлення. Прынцыпы рэалізацыі асветніцкай манархіі з дапамогай 

інстытутаў дзяржаўнай улады. Свабода, уласнасць, законнасць. Свабода 

асобы і свабода грамадства. Палітыка-юрыдычны ідэал роўнасці, 

стаўленне да юрыдычнай і маральнай роўнасці. Адмаўленне ад 

дэмакратыі. Адмаўленне юрыдычных і ідэалагічных асноў Францыі XVIII 

ст. Дзяржава, яе формы. Узаемаадносіны царквы і дзяржавы. Аўтарытэт 

маралі. 

Ш.-Л. Мантэск'ё. Катэгорыя "закон", віды законаў, правілы іх 

складання. Ідэя мноства фактараў, якія вызначаюць разнастайнасць 

дзяржаўных ладаў, іх ролю ў вызначэнні формы дзяржавы і сутнасці  

права. Прынцыпы і асноўныя ўласцівасці, якія адпавядаюць кожнай 
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форме дзяржавы. Распазнаванне грамадзянскага і палітычнага станаў. 

Вырашэнне праблемы суадносінаў свабоды і закона. Падзел улад і 

арганізацыя судовай улады. 

Ж.-Ж. Русо, трактат "Аб грамадскім дагаворы". Паходжанне дзяржавы. 

Асаблівасці грамадскага дагавора, ("агульная воля" і "воля ўсіх"), 

абгрунтаванне гвалтоўнага шляху звяржэння феадальных парадкаў, 

ідэалізацыя натуральнага існавання. Ідэя і прыкметы народнага 

суверэнітэту (неадчужальнасць, непадзельнасць, неабмежаванасць). Віды 

законаў і патрабаванні да заканадаўцы. 

Канцэпцыя фізіякратызму (Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Цюрго, О.Г.Мірабо, Вю 

Гурнэ). Філасофія эканамічнага жыцця. Панаванне прыроды. Натуральны 

парадак рэчаў. Прырода свету як стварэнне Бога. Гаспадарчая свабода і 

рэлігія. Натуральнае права і натуральны парадак ладу чалавечага 

грамадства. Сацыяльны статус чалавека як адлюстраванне натуральнага 

прыроднага права. Стаўленне да Асветніцтва, паляпшэнне сацыяльна-

эканамічнага ладу. Французскія сацыялісты-утапісты (Ж.Мелье, 

Д.Марэллі, Г.Маблі, Г.Бабёф). Варыянты ідэальнага грамадска-

палітычнага ладу, агульнае і асаблівае. Арганізацыя кіравання, стаўленне 

да прынцыпу выбарнасці, рэгламентацыя сацыяльнага і асабістага жыцця 

(Д.Марэллі). Канструкцыя ўлады (Г.Маблі). Арганізацыя "народнага 

кіравання" (Г.Бабёф). 

Ідэалогія якабінцаў  (Ж.-П.Марат, М.Рабесп'ер). Суадносіны 

натуральных і грамадзянскіх правоў, крытыка дэспатызму і грэбаванне 

юрыдычнымі гарантыямі індывідуальных правоў. Сацыяльны ідэал і 

палітычныя сродкі яго дасягнення. Тры пачаткі палітычнага саюза; 

канцэпцыя канстытуцыйнага і рэвалюцыйнага ўрада, абгрунтаванне 

тэрора. 

Палітыка-прававое вучэнне Дж.Віко. Сутнасць гісторыка-

параўнальнага метаду для даследвання дзяржаўна-прававых інстытутаў. 

Ідэя цыклічнага развіцця ("тры эпохі"), уплыў іх на эвалюцыю дзяржавы. 

Асноўныя прынцыпы палітычна-прававога жыцця. Тры пачаткі права. 

Сувязь карысці і інтарэсу з правам. Прававая абарона індывіда. 

Аб'ектыўная неабходнасць і логіка рэчаў як прычыны з'яўлення дзяржавы.  

Ч. Бекарыа. Абарона свабоды і бяспекі індывіда як прызначэнне 

дзяржавы і права. Роля права ў дадзеным працэсе. Патрабаванні да 

крымінальнага права і судаводства. Прынцыпы законнасці. Юрыдычная 
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адказнасць. 

15.  Тэма 15. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Расіі ХVII – ХVIII 

ст.ст. 

Агульная характарыстыка, палітычна-прававое асэнсаванне 

гістарычнага перыяду і вызначэнне далейшага шляху Расіі 

("грэкафільства", "лацінства", стараабрадніцтва). Патрыярх Нікан і цар 

Аляксей Міхайлавіч, спроба "сімфоніі", раскол. 

Юры Крыжаніч. Класіфікацыя формаў праўлення (правільныя, 

няправільныя, "дасканалае самаўладства"). Вярхоўны кіраўнік, гарантыі 

ад усталявання тыраніі. Сутнасць, паходжанне і прызначэнне дзяржавы. 

Абгрунтаванне неабходнасці адмаўлення ад царскага тытула, апеляцый да 

старажытнага легендарнага паходжання. Суадносіны справядлівасці, 

права і законаў. Месца і роля законаў у жыцці дзяржавы. Судаводства і 

арганізацыя правасуддзя. Знешняя палітыка. Суадносіны рабства 

сацыяльнага і палітычнага. 

Сімяон Полацкі. Асветніцкая абсалютная манархія. Розніца паміж 

царом і тыранам. Уяўленні пра належны лад правасуддзя. Суадносіны 

"праўды" і "закона". Знешняя палітыка. 

Палітычная тэорыя А.Л.Ардзіна-Нашчокіна. Улада манарха і 

самастойнасць мясцовых гандлёва-прамысловых цэнтраў. Рэформа 

мясцовага самакіравання. Асноўныя ідэі наконт сацыяльна-палітычных 

праблем. Праект новагандлёвага статуту. Прапановы па рэфармаванні 

войска. 

Феафан Пракаповіч. Генезіс дзяржавы. Ідэал і сума правамоцтваў 

абсалютнага манарха. Варыянты манархічнай улады, яе ідэальная форма. 

Трактоўка тэрміна "самаўладдзе". Узаемаадносіны Царквы і дзяржавы, 

Царква як дзяржаўны інстытут, падначалены непасрэдна манарху. 

Дагавор як аснова ўзнікнення дзяржавы. Вырашэнне праблемы пераходу ў 

спадчыну прастола. Манарх як крыніца права. 

І.Т. Пасашкоў. Сацыяльна-эканамічная праграма, яе ўзаемасувязь з 

палітыкай. Рэгламентаванне становішча саслоўяў у дзяржаве: статус 

купецтва і дваранства, меры змякчэння прыгону. Праекты "непасрэднага 

правасуддзя" і кадыфікацыі. Роля дзяржаўнай улады ў эканамічным 

жыцці краіны. Праект судовай рэформы. Распаўсюджванне Асветніцтва. 

В.І. Тацішчаў. Канцэпцыя паходжання дзяржавы ў спалучэнні 

натуральна-прававых і гістарычных элементаў. Тыпы ўладарання. Умовы, 
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якія вызначаюць характар формы праўлення. Ідэя прадстаўнічага органа, 

які абмяжоўвае вярхоўную ўладу. Лепшая форма праўлення для Расіі. 

Асуджэнне "лютасці" уладара. Патрабаванні да заканадаўцаў і 

законатворчасці. Абгрунтванні неабходнасці прытрымлівацца законаў. 

Стаўленне да прыгоннага права, халопства, рабства. Неабходныя змены ў 

прыгонным праве. 

М.М. Шчарбатаў. Асаблівасці натуральна-прававой і дагаварной 

тэорый. Мэты дзяржавы. Меркаванні наконт вартасцяў, недахопаў формаў 

і тыпаў праўлення. План ідэальнай мадэлі абмежаванай манархіі. 

Арганізацыя заканадаўчай дзейнасці. Меркаванні пра права і правасуддзе. 

С.Е. Дзясніцкі. Паходжанне і мэты дзяржавы. Вучэнне пра падзел 

уладаў. Праект законадарадчага органу пры манарху. Судовая ўлада, яе 

фармаванне. 

Я.П. Казельскі. Мэты і задачы дзяржавы. Паходжанне дзяржавы, 

залежнасць найлепшай формы праўлення ад мэтаў, да якіх імкнуцца 

("усеагульнае дабро" і "агульная карысць"). Суадносіны натуральнага і 

палітычнага законаў. Утапічны праект ідэальнага сацыяльнага і 

палітычнага ладу. 

А.Н. Радзішчаў. Паходжанне дзяржавы. Сувязь натуральна-прававых 

поглядаў з адмаўленнем абсалютызму і прыгонніцтва, зацверджаннем 

прынцыпу народнага суверэнітэту. Змест сацыяльна-палітычнага ідэалу. 

Набор абвешчаных свабод і прапанаваны парадак правасуддзя. Стаўленне 

да прыватнай маёмасці. Ідэальны варыянт ладу дзяржавы. Патрабаванні 

да выконвання асноўных натуральных правоў чалавека. 

16.  Тэма 16. Палітычныя і прававыя вучэнні ў ЗША ў ХVIII – ХIХ 

ст.ст. 

Асаблівасці ўзнікнення ЗША як дзяржавы, каланізацыя Паўночнай 

Амерыкі пратэстантамі. Апеляцыя вольных каланістаў да права, якое 

ўвасабляецца ў генерале-губернатары як супрацьвазе таталітарызму 

першых рэлігійных абшчын на чале з прэсвітэрамі. Практычная 

рэалізацыя ў ЗША большасці тэарэтычных заходнееўрапейскіх прававых 

канструкцый. Трансфармацыя дэмакратыі як кіравання большасці ў 

абарону правоў багатай меншасці. Асноўныя ідэі, пакладзеныя ў аснову 

Дэкларацыі незалежнасці і Канстытуцыі. "Федэраліст" як збор памфлетаў 

у абарону Канстытуцыі. Трансфармацыя ідэі падзелу ўладаў у канцэпцыю 

"стрымліванняў і супрацьваг", запазычаную ў рэспубліканскім Рыме.  
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Т.Пэйн. Паходжанне дзяржавы. Федэрацыя як форма дзяржаўнага 

ладу. Рэспубліканскае самакіраванне штатаў. Крытыка дзяржаўнага ладу 

Англіі і Канстытуцыя ЗША. Рэспубліканскі палітычны ідэал. Адрозненне 

грамадства ад дзяржавы. Натуральныя правы. Прырода ўлады і правы 

чалавека. Погляд на царкоўныя ўстановы.  

Т. Джэферсан. Рэспубліка як дэмакратыя і палітычны ідэал. Асноўныя 

палажэнні Дэкларацыі незалежнасці. Прыватная ўласнасць як сацыяльная 

аснова дзяржавы. Усеагульнае раўнапраўе. Натуральныя правы, 

гарантаваныя заканадаўствам. Арыстакратыя здольнасцей.  

А.Гамільтан. Рэспубліка з моцнай прэзідэнцкай уладай. Канцэпцыя 

федэралізму. Сістэма  стрымліванняў і супрацьваг. Незалежнасць суда. 

Дж. Адамс. Формы праўлення, іх трактоўка. Змешаная форма 

праўлення як ідэал. Сістэма стрымліванняў і ўзаемнага ўраўнаважання 

ўладаў. 

Дж. Мэдзісан. Натуральнае права і грамадскі дагавор. Тэарэтычнае 

абгрунтаванне "факцыі", яе ролі ў грамадскай сістэме. Сістэма 

адасаблення і сбалансавання трох частак улады. Узаемаадносіны розных  

галін публічнай улады.  

Дж. Калхун. Апраўданне рабаўладальніцтва і неабходнасці кіравання 

меншасці. Канцэпцыя суверэнітэту, яе ўвасабленне ва ўладзе штатаў. 

Абгрунтаванне размежавання ўлады федэральнага ўрада і штатаў. Права 

штатаў на супраціў дзеянням федэральнага ўрада. Вольнае выйсце з 

саюзу.  

О. Холмс. Вучэнне аб праве. Залежнасць развіцця права ад умоў 

існавання чалавека. Жыццядзейнасць права. Права і эмпірычная навука. 

17.  Тэма 17. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Германіі і Англіі ў кан. 

ХVIII – пач. ХIХ ст.ст. 

І.Кант, трактоўка "катэгарычнага імператыву" і "практычнага розуму". 

Права і свабода як фактар аўтаноміі волі. Прычыны неабходнасці 

дзяржавы, разуменне грамадскага дагавора і асаблівасці суверэнітэту 

народа. Віды дзяржаўных формаў і метадаў кіравання; крытыка 

айчыннага праўлення. Мадэль падзелу ўладаў. Ідэал дзяржавы. Правы 

падначаленых у дачыненні да дзяржавы. Тыпалогія права, крыніцы 

розных відаў права, іх інстытуты. 

Класіфікацыя права. Ідэя “вечнага міру” і супольнасці дзяржаў. 

І.-Г. Фіхтэ. Суб’ектыўны ідэалізм. Права і “чыстая форма розуму”, 
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юрыдычны закон і мараль. Праект дзяржаўнага ўладкавання. Паходжанне 

дзяржавы. Натуральна-прававая дактрына. Мера свабоды грамадзян, 

кантроль над уладай і юрыдычны закон.  

Гістарычная школа права як рэакцыя на натуральна-прававую і 

дагаварную тэорыі існавання і паходжання дзяржавы і права. Паходжанне 

і развіццё права, суадносіны фактара “народнага духу” і ролі заканадаўцы. 

Права як аб’ектыўны працэс (Г. Гуго). Залежнасць эвалюцыі права ад 

руху нацыянальнага духу. Гісторыя права як раскрыццё субстанцый на 

глебе народнага руху. Юрыдычныя інстытуты як апора знешняга парадку. 

Права як мова. (К.Савіньі). Права як агульныя перакананні нацыі, права і 

народны дух. Тры эпохі развіцця права (звычай, заканадаўства і 

юрыспрудэнцыя) (Г. Пухта). 

Г.-В.-Ф. Гегель. Паходжанне дзяржавы. Суадносіны дзяржавы і 

грамадства. Адносіны да прыватнай уласнасці. Палітычны ідэал. 

Катэгорыі маралі (сям’я, грамадства і дзяржава). Месца права ў 

суб’ектыўнай, аб’ектыўнай і абсалютнай ступенях развіцця “сусветнага 

духу”, прадмет філасофіі права. Тры значэнні права: “ідэя права”, 

“асаблівае права”, “пазітыўнае права”. Тры разнавіднасці свабоднай волі: 

абстрактнае права, мараль, маральнасць і яго саслоўная структура. 

Траістая праява ідэі дзяржавы. Этычная версія прававой дзяржавы. 

Гегелеўская крытыка тэорыі падзелу ўладаў і народнага суверэнітэту. 

Суадносіны і арганізацыя заканадаўчай і ўрадавай уладаў; прынцыпы 

міждзяржаўных адносін. 

Э. Бёрк. Удасканаленне дзяржаўнага ладу і векавыя звычаі. Народ як 

аб’ект доследаў. Трактоўка тэрміну “правы чалавека”. Эмпірычнае 

вызначэнне правоў чалавека і дзяржаўнага ладу. Канстытуцыя і звычаі, 

рэлігія, норавы. Сіла Канстытуцыі і традыцыі. Аб’ектыўны ход развіцця 

права. 

18.  Тэма 18. Палітычныя і прававыя ідэі на тэрыторыі Беларусі 

XVIII- ХIХ ст.ст. 

Палітычныя і прававыя ідэі ў Рэчы Паспалітай. Адлюстраванне ідэй 

Асветніцтва. Аналіз прычын заняпаду дзяржаўнасці. Прапановы 

дзяржаўных пераўтварэнняў. Ідэі канфедэрацый (Барская, Таргавіцкая, 

Слуцкая). 

Ідэі Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 1791 г. Адлюстраванне ідэй 

Амерыканскай і Французкай рэвалюцыі. Ураўнанне правоў саслоўяў. 
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Абмежаванне свавольства шляхты. Ліквідацыя федэратыўнага ладу Рэчы 

Паспалітай. Т. Касцюшка. 

Фізіякраты. Іеранім Страйноўскі. Натуральнае, палітычнае, 

міжнароднае права. Вучэнне пра натуральны парадак. Законы прыроды і 

грамадства. Усеагульная асвета і патрабаванні прыроды. Біялагічная 

прырода асобы і грамадскае жыццё. Натуральныя правы і абавязкі 

асобнага чалавека. Дзяржава як вынік грамадскага дагавора. Іаахім 

Літавор Храптовіч. Натуральны парадак і правы і абавязкі членаў 

грамадства. Маральны парадак і фізічны парадак прыроды. Канстанцін 

Багуслаўскі. Суадносіны вечных законаў прыроды і законаў грамадства. 

Прырода чалавека і заканадаўства. Патрабаванні да заканадаўства. 

Канстытуцыйная манархія як ідэальная форма праўлення.  

Антоній Тызенгауз. Разважанні пра веліч дзяржавы. Вытокі 

дзяржаўнага багацця. Ідэі адраджэння Вялікага княства Літоўскага ў 

Расійскай імперыі. Міхал Клеафас Агінскі. Адам Чартарыйскі. 

Старажытная Літва ў ідэях рамантызму.  

Тайныя таварыствы (філаматы, філарэты). Ідэі натуральных правоў 

чалавека. Крытыка дэспатызму. Пошук нацыянальных каранёў. 

Канцэпцыя заходне-русізму (М.Каяловіч). Рэлігійнае ў палітычных і 

прававых ідэях. Польскія і рускія акцэнты ва ўяўленнях пра дзяржаву. 

Польскія і рускія прэтэнзіі на тэрыторыю Беларусі як на "спрадвечныя" 

землі.  

Ідэі паўстанняў 1830 і 1863 гг. Месца ў Беларусі ў праграмах “белых” і 

“чырвоных”. Кастусь Каліноўскі. Стаўленне да ўлады, Царквы, Расіі і 

Польшчы. Ідэалізацыя сялянства. Роўнасць перад законам і сацыяльная 

справядлівасць. 

107, 

72 

19.  Тэма 19. Палітычныя і прававыя ідэі ў Расіі ў пер. пал. ХIХ ст.  

М.М. Карамзін. Развіццё гістарычнай школы ў Расіі. Неабмежаваная 

манархія як ідэальная форма праўлення для Расіі. Ідэал моцнага манарха. 

Фактары, якія прадвызначаюць падрыхтаванасць краіны да адпаведнай 

формы праўлення. Крытыка падзелу ўладаў. Самаўладдзе і тыранія. 

Магчымасці юрыдычнага рэгулявання расійскага самаўладдзя. Крытыка 

бюракратычнага дзяржаўнага апарату. Крытыка рэформаў. Натуральна-

прававая тэорыя. План развіцця адукацыі ў Расіі. Прапановы па саслоўнай 

арганізацыі грамадства. Юрыдычнае рэгуляванне прыгонннага права.  

М.М.Сперанскі. Паходжанне, мэты і задачы дзяржавы. План 
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дзяржаўных пераўтварэнняў. Канстытуцыйная манархія. Праект рэформаў 

дзяржаўнага кіравання. Падзел і аб'яднанне ўладаў. Арганізацыя мясцовай 

улады. Праект прававога афармлення саслоўнага ладу. Вучэнне пра 

палітычную і грамадскую свабоду. План ліквідацыі прыгонніцтва.  

Культуралагічныя ідэі П.Я.Чаадаева. Меркаванні пра шляхі развіцця 

Расіі. Палітычная эвалюцыя расійскай дзяржаўнасці, яе пажаданая і 

непажаданая накіраванасць. Асвета як адзін з самых моцных рычагоў 

сацыяльных і палітычных пераўтварэнняў дзяржавы.  

Палітычныя ідэі дзекабрыстаў. "Руская праўда" Пестэля. Форма 

праўлення і форма дзяржаўнага ладу. Аграрныя пераўтварэнні. Знішчэнне 

саслоўных прывілеяў. Вырашэнне нацыянальнага пытання. Рэвалюцыйнае 

і канстытуцыйнае кіраванне. Таталітарызм і дыктатура грамадства. 

Катэгорыя "Дабрадзейства" і прыярытэт дзяржаўных інтарэсаў. 

Патрабаванні да заканадаўства. Зямельная рэформа і сацыяльная 

арганізацыя. Будова вярхоўнай улады: Часовае Вярхоўнае кіраванне, 

Народнае веча, дзяржаўная Дума. Правы і свабоды грамадзян. 

М.М.Мураўёў. Тры варыянты Канстытуцыі: форма праўлення, форма 

дзяржаўнага ладу. Найлепшая форма кіравання. Судовая ўлада. 

Натуральнае права і дагаварная тэорыя паходжання дзяржавы. 

Вырашэнне сялянскага пытання. Умовы ліквідацыі прыгонніцтва і 

саслоўнай няроўнасці. Правы і свабоды грамадзян.  

Палітыка-прававыя погляды славянафілаў. А.С. Хамякоў. Дзяржаўная 

ўлада і народ, ідэал у іх разуменні. Прынцыпы права, іх суадносіны ў 

пазітыўным праве і звычаі. Права і закон. Перагляд вопыту дапятроўскай 

Русі. Уплыў Пятроўскай рэформы на адносіны дзяржавы і грамадства, 

дзяржавы і Царквы. Новы погляд на функцыі Царквы. І.В. Кірэеўскі.  

Супрацьпастаўленне грамадскіх пачаткаў Расіі індывідуалізму і 

фармалізму Заходняй Еўропы. Закон і звычай. К.С. Аксакаў. Славянская 

абшчына. Хрысціянскі рэлігійны ідэал. Крытыка еўрапейскага 

парламентарызму. Саборнасць і грамадства. Ідэя асаблівага рускага 

шляху. Узаемаадносіны Царквы і дзяржавы. Самаўладдзе як ідэальная 

форма праўлення. Суадносіны палітычнай і маральнай свабоды.  

Палітыка-прававая ідэалогія заходніцтва. А.І.Герцэн. Паходжанне, 

мэты і задачы дзяржавы. Дагаварная тэорыя паходжання дзяржавы. 

Манархія і рэспубліка. Адрозненне палітычнай і сацыяльнай рэспублік. 

Крытыка самаўладдзя і прыгонніцтва. Калектывізм рускай  абшчыны. 
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Форма арганізацыі чалавечага сумеснага пражывання.  

Н.Г. Чарнышэўскі. Паходжанне дзяржавы. Сувязь палітычных і 

эканамічных працэсаў у грамадскім жыцці. Крытыка ўраду, бюракратыі і 

прыгонніцтва. Перамены ва ўладкаванні грамадства і дзяржавы, ацэнка 

народных звычаяў і ўрадавых законаў. Роля прыватнай уласнасці ва 

ўтварэнні дзяржавы і права. Шляхі і сродкі дасягнення сацыяльна-

палітычнага ідэалу. 

В. Белінскі. Канцэпцыя "рэвалюцыі зверху". Ідэал — асветніцкі 

абсалютызм. Канцэпцыя нацыянальнага сацыялізму.  

М. Бакунін. Сацыяльная і палітычная рэвалюцыя як разбуральнікі 

"Улады", "Рэлігіі" і "Дзяржавы". Адмаўленне ад усіх формаў палітычнай 

улады, уяўленне пра сапраўдную свабоду. Ідэал — федэрацыя камун, 

абласцей і правінцый, суполак і арцеляў з самакіраваннем без 

цэнтральнай улады і кіравання. 

20.  Тэма 20. Палітычныя і прававыя ідэі ў Заходняй Еўропе ў пер. 

пал. ХIХ ст. 

І. Бентам. Утылітарысцкая канцэпцыя дзяржавы, мэты, задачы і межы 

кампетэнцыі дзяржавы. Роля права ў рэгуляванні грамадскіх адносін. 

Суадносіны маральных і прававых нормаў. Стаўленне да ўласнасці. Метад 

утылітарызму пры падыходзе да палітыка-прававых з'яў. Чатыры 

пастулаты утылітарызму. Суадносіны свабоды і карысці. Прычыны 

крытыкі натуральна-прававых ідэй, неад'емных правоў чалавека. 

Адрозненне права ад закона. Дагаварная тэорыя паходжання грамадства і 

дзяржавы. Праект дэмакратызацыі палітычнай сістэмы. Асаблівасці 

падзелу ўладаў і аб'ёму ўрадавай дзейнасці.  

Дж.Ст. Міль. Крытыка пазіцыі І. Бентама на дзяржаву. Паняцце і віды 

індывідуальнай свабоды, асабістая карысць і ўзгадненне інтарэсаў. 

Суадносіны парадку і прагрэсу: абгрунтаванне прадстаўнічага кіравання і 

праблема сферы ўрадавага ўмяшання. "Масавая дэмакратыя" і 

нівеляванне асобы. Ідэалогія гістарычнага прагрэсу: ідэя прыналежнасці 

народа да ладу і дзейнасці дзяржавы.  

Б. Канстан. Адзнака рэвалюцый. Грамадзянская і асабістая свабода 

індывіда і гісторыя іх развіцця. Прычыны неўмяшання ў эканамічную 

дзейнасць індывідаў. Палітычныя гарантыі, прадстаўленыя дзяржавай 

індывіду, іх значэнне ў забеспячэнні бяспекі. Інстытут грамадскага 

меркавання. Падзел і раўнавага ўладаў. Значэнне ўсеагульнага выбарчага 
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права. Абмежавальная трактоўка народнага суверэнітэту, канстытуцыйная 

манархія як ідэал. Права як гарант індывідуальнай свабоды.  

Тэорыя дэмакратызму А.Токвіля. Усеагульная роўнасць і аўтаномія 

індывіда. Суадносіны свабоды і роўнасці, лібералізму і дэмакратыі. 

Адзнака цэнтралізацыі дзяржаўнай улады. Падзел уладаў, мясцовае 

самакіраванне як аснова народнага суверэнітэту. Прадстаўнічая форма 

праўлення як ідэал. Грамадзянскасць і індывідуалізм. Свабода як 

вышэйшая каштоўнасць. 

В.Гумбальдт. Тры ўзроўні размежавання дзяржавы і грамадства. 

Канцэпцыя "мінімальнай дзяржавы". Адмаўленне ад патэрналісцкай місіі 

дзяржаўнай улады. "Натуральнае і агульнае права" як аснова для 

пазітыўнага права. Прававы закон і свабода.  

Л.Штэйн. Узаемаадносіны дзяржавы і грамадства. План сацыяльных 

рэформаў. Індывід — грамадства — дзяржава, іх суадносіны. Дзяржава як 

персаніфікаваны арганізм усеагульнай волі. Прынцып прававой дзяржавы. 

Канстытуцыйная манархія як форма прававой дзяржавы.  

А. Сен-Сімон. Тэалагічная, метафізічная і пазітыўная фазы 

гістарычнага працэсу. "Залаты век". Пераход улады ад "пасрэдніцкага 

класу" да "індустрыяльнага", ідэя абмежавання палітычнага ўладарання.  

Ш. Фур'е. Ідэя паслядоўнага развіцця гісторыі. Аналогія чатырох 

рухаў. Анархічныя тэндэнцыі праекту фалангі. Мадэль соцыэтарнага 

грамадства. Арганізацыя ўлады. Дзяржаўны лад.  

Р. Оўэн. План сацыяльных рэформаў, канстытуцыі "селішчаў 

супольнасці". Характар грамадства. Адмаўленне ад рэвалюцыйнага 

дзеяння. Ацэнка ведаў дзяржаўных і прававых інстытутаў.  

Ж. дэ Местр. Абсалютная манархія як найлепшая форма кіравання. 

Уладны характар саслоўных прывілеяў. Рэстаўрацыя палітыка-прававой 

сістэмы. Кіруючая роля каталіцкай царквы і рэлігіі. Адмаўленне 

рэвалюцыі. Крытыка канстытуцыйных актаў Францыі, якія складзены на 

прынцыпах Розума. Сярэднявечныя асновы і "сярэднявечная тэакратыя" 

як ідэал дзяржаўна-палітычнага ладу.  

Л. дэ Банальд. Законы як выяўленне божай волі, прыроды чалавека і 

агульнай волі. Манархія як натуральны лад грамадства. Сям'я як 

правобраз і асноўны элемент манархіі. Немагчымасць рэалізацыі ідэі 

падзелу ўлады. Саслоўна-прадстаўнічая манархія з моцнай роляй Царквы 

як ідэал. Саслоўі і касты ў сацыяльнай структуры грамадства.  
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Суадносіны дзяржавы і хрысціянства (рэлігіі).  

Л. фон Галер. Натуральны закон кіравання ў чалавечых грамадствах. 

Апраўданне няроўнасці. Крытыка тэорыі грамадскага дагавора. 

Узнікненне дзяржавы. Панаванне духоўнай улады над свецкай. Манархія і 

правы падначаленых.  

Тэорыя пазітывізму О. Конта. Сацыялогія як навука пра паходжанне і 

развіццё чалавечага грамадства. Закон трох стадый. Тры крыніцы 

грамадскіх вымярэнняў. Стаўленне да ўласнасці. Сацыякратыя — ідэал 

арганізацыі чалавечага грамадства. Сацыялогія (сацыяльная статыка і 

дынаміка) як тэараэтычная аснова сацыякратыі. Вызначэнне права. 

Крытыка паняцця "правоў чалавека". Ідэя пазытывісцкай рэлігіі і царквы.  

К. Маркс і Ф. Энгельс. Вучэнні пра класы, уласнасць, дзяржаву і 

рэвалюцыю. Роля рэвалюцыі ў гістарычным прагрэсе. Дыктатура як 

форма палітычнага панавання пралетарыяту. Азначэнне дзяржавы і права. 

Дзве фазы развіцця камуністычнага грамадства. Сутнасць гісторыка-

матэрыялісцкай канцэпцыі дзяржавы і права. Характар уздзеяння 

"рэальнага базіса" – сацыяльна-эканамічнай фармацыі на палітыка-

юрыдычную надбудову. Канцэпцыя класавай барацьбы: агульныя і 

класавыя рысы дзяржаўнасці, роля гвалту. Тры фазы пераходу да 

камунізму, ідэал дыктатуры пралетарыяту. Дзяржава як апарат 

падаўлення; права як узведзеная ў закон воля пануючага класа.  

21.  Тэма 21. Палітыка-прававая думка ў Заходняй Еўропе ў друг. пал. 

ХIХ ст. 

Р. Іерынг. Гісторыя развіцця права. Эвалюцыя поглядаў ад 

“юрыспрудэнцыі тэрмінаў” да “юрыспрудэнцыі інтарэсаў”. 

“Фізіялагічнае” і “аналітычнае” даследаванні права. Тэлеалагічная 

трактоўка паходжання права і паняцце “інтарэсу”. Суадносіны 

дзяржаўнай улады, грамадскага дабрабыту і закона. Канцэпцыя “барацьбы 

за права”. Мэта ў праве.  

Вучэнне пра права Р. Штамлера. Крытыка марксізму. Суадносіны 

права і “сацыяльнай гаспадаркі”. Аддзяленне права ад маралі і 

свавольства. Ідэя справядлівага і несправядлівага права. Прагрэс 

грамадства і абстрактны прававы ідэал.  

Дж. Осцін. Юрыдыка-пазітывісцкі падыход у разуменні права (“закон 

ёсць закон”). Праватворчасць як умова атрымання нормай юрыдычнага 

характару. Размежаванне тэрмінаў этыкі, навукі пра законатворчасць і 
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юрыспрудэнцыі. Суверэнная ўлада як крыніца права. Права як загад 

улады. Утылітарызм, метад эмпірычнага пазнання права (“права як факт”) 

як філасофская аснова вучэння. Праватворчая роля суддзяў і судоў.  

Г. Спенсэр. Арганічная тэорыя. Метад біялагічных аналогій, тэзіс пра 

падобнасць стадыяльнасці арганічнага і сацыяльнага жыцця. Катэгорыя 

“інтэграцыі” і “дыферэнцыяцыі” ў структуры і дзейнасці сацыяльна-

палітычных агрэгатаў. “Вайсковы” і “прамысловы” тыпы арганізацыі 

грамадства, адпаведныя ім тыпы права. Асуджэнне метадаў дзяржаўнага 

сацыялізму, умяшанне ў прамысловае і духоўнае жыццё.  

Сацыялагічная тэорыя дзяржавы Л.Гумпловіча. Сутнасць і генезіс 

дзяржаўнасці. Эканамічныя матывы як асноўны фактар сацыяльнага руху. 

Фактар “заваявання” і трансфармацыі сутыкненняў расава разнастайных 

“ордаў” у сацыяльныя канфлікты. Дзяржава як вынік адносін пераможцаў 

і пераможаных. Суадносіны дзяржавы і права. 

Ф.Ніцшэ. Эвалюцыя дзяржаўнасці як вынік барацьбы дзвюх воль за 

ўладу. Аб’яднанне элітызму з антыэтатызмам. Біялагічнае абгрунтаванне 

каставых ідэалаў. Арыстакратычны, дэмакратычны і сацыялістычны тыпы 

дзяржавы. Дзяржава, права, заканадаўства як службовая зброя барацьбы 

сілаў і воль. Крытыка ліберальных і дэмакратычных канцэпцый маралі, 

культуры, грамадства і дзяржавы. Няроўнасць правоў і справядлівасць. 

Г. Елінэк. Сацыяльныя і юрыдычныя паняцці дзяржавы і права. 

Пісаная і фактычная канстытуцыі. Права як сукупнасць нормаў узаемных 

стасункаў асоб. Праблема законнасці дзеянняў дзяржаўнай улады. 

Парламент і прадстаўнічае кіраванне.  

22.  Тэма 22.  Палітычныя і прававыя вучэнні ў Расіі ў друг. пал. ХIХ 

ст. 

Б.М. Чычэрын. Асноўныя пачаткі грамадска-палітычнага існавання. 

Роля дзяржавы і грамадства. Асноўныя элементы дзяржавы. 

Канстытуцыйная манархія як ідэал кіравання. Асоба (грамадзянін), 

дзяржава, іх узаемаадносіны. Гегельянская трактоўка прыроды права. 

Суадносіны права і маральнага закону. Уласнасць як праява свабоды. 

Стаўленне да права як да спосабу рэалізацыі свабоды. Тры віды 

лібералізму. Уяўленне пра эвалюцыю палітычных ідэй. Перспектывы 

рускай дзяржаўнасці і небяспечнасці, якія ёй пагражаюць. 

С.А. Мурамцаў. Тэорыя сацыяльнай абароны. Прававая і юрыдычная 

форма абароны. Юрыдычныя нормы, права і правапарадак. “Прававыя” 
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(якія абараняюцца) і “юрыдычныя” адносіны (вымушаныя, ці якія 

абараняюць). Права як прававы парадак. Заканамернасці развіцця права. 

Права як грамадская салідарнасць. Крытыка натуральных правоў. Ацэнка 

судовай праватворчасці.  

М.М.Каркуноў. Права як сродак дасягнення сацыяльных інтарэсаў 

асобы і грамадства. Дзяржава і дзяржаўная ўлада. Трактоўка тэорыі 

падзелу ўладаў. Права як сродак размежавання інтарэсаў. Аб’ектыўны і 

суб’ектыўны бакі права. Роля дзяржавы ў рэалізацыі права. Закон і загад. 

Выбарчае права. Роля суда.  

М.М.Кавалеўскі. Паходжанне дзяржавы. Умовы ўзнікнення развіцця 

права і грамадская салідарнасць. Стадыі развіцця грамадства і дзяржавы. 

Крытыка сацыялістычнай дактрыны дзяржавы. Роля права ў стварэнні 

“улагоджанага асяродку”. Уплыў пазітывізму, параўнальны метад у 

правазнаўстве, новае ў даследваннях гісторыі палітыка-прававых ідэй.  

М.Я.Данілеўскі. Тэорыя культурна-гістарычных тыпаў. Законы 

гістарычнага ўзнікнення, развіцця і заняпаду культурнага свету. 

Культурна-гістарычны тып і капіталістычная сістэма дзяржаў. Крытыка 

прагрэсу. Суадносіны нацыянальнага і “агульнаграмадскага”.  

К.М.Лявонцьеў. Агульныя заканамернасці жыцця дзяржаўных 

арганізмаў; крытыка эгалітарна-ліберальнага працэсу і “сацыялістычнага 

феадалізму” як вынікаў распаду і змешвання. Крытыка дэмакратыі і 

тэакратыі В. Салаўёва. Гістарычнае спалучэнне – Царква і цар як ідэал 

Візантызму. Месіянства і руская нацыя. Уяўленне пра культуру як 

арганічнае (якое расце і памірае) адзінства. Дэспатычная дзяржава як 

абарона іерархічнай і шматкаляровай культуры.  

К.М.Пабеданосцаў. Пра форму праўлення ў Расійскай імперыі. 

Стаўленне да права і заканадаўства. Асноўныя патрабаванні да закону. 

Крытыка прагрэсу і заходняй дэмакратыі. Царква і дзяржава. Стаўленне 

да друку, суда прысяжных, сям’і.  

Ф.М.Дастаеўскі. Погляды на палітыку, дзяржаву, права. Почвеніцтва. 

Стаўленне да ўласнасці. Погляды на Заходнюю Еўропу і яе каштоўнасці. 

Руская ідэя. Рускі народ і яго сусветная роля. Справядлівая дзяржава, 

рускі народ і Хрыстос. Стаўленне да прыгонніцтва.  

Л.А.Ціхаміраў. Крытыка дэмакратыі і канстытуцыйнага руху ў Расіі. 

Манархія, арыстакратыя, дэмакратыя як асноўныя формы праўлення. 

Ідэал – манархія з камбінаваннем арыстакратыі і дэмакратыі. Крытыка 
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абсалютызму і бюракратыі. Праваслаўны ідэал і сацыяльная іерархія. 

Манархічная ідэя як маральны ідэал. Манархія як форма і змест.  

Тэакратычная утопія Ўл. Салаўёва. Узаемаадносіны дзяржавы і 

Царквы. Хрысціянская палітыка і задачы хрысціянскай дзяржавы 

(ахавальная і прагрэсіўная). Суадносіны статусаў "чалавека" і 

"грамадзяніна", сутнасці натуральнага і станоўчага права. Права і мараль. 

Маральны і юрыдычны закон. Канцэпцыя "адроджанага" натуральнага 

права. Роля славянскага Ўсходу ў гісторыі развіцця чалавецтва. 

Нацыянальнае пытанне ў Расіі, шляхі вырашэння.  

Я.М.Трубяцкі. Права як знешняя свабода. Суадносіны права і маралі. 

Разуменне "адроджанага" натуральнага права. Ідэя тэорыі натуральнага 

права са зменлівым зместам. Рэлігійная філасофія ўсеадзінства. Прававыя 

катэгорыі, якія выцякаюць з паняццяў "дзяржавы", "сілы", "інтарэсу", 

"маралі". Крытыка "чорнага звера" і "чырвонага звера".  

Адроджанае натуральнае права ў інтэрпрэтацыі П.І.Наўгародцава. 

Нарматыўна-этычная канцэпцыя права. Абгрунтаванне грамадскага 

ідэалу. Абсалютны і адносны ідэалы. Суадносіны права і маралі. Права і 

этычны ідэал. Натуральнае права са зменлівым зместам. Асноўныя ідэі 

прававой дзяржавы.  

Б.А.Кісцякоўскі. Права як частка духоўнага жыцця чалавека. 

Асноўныя азначэнні паняцця права. Дзяржава і дзяржаўная ўлада. Правы 

чалавека і ідэя прававой дзяржавы. Атаясамленне канстытуцыйнага і 

прававога паняццяў дзяржавы. Ідэя сацыяльна-справядлівай дзяржавы. 

Суадносіны права і дзяржавы.  

Азначэнне дзяржавы П.А.Крапоткіна. Дзяржава і сацыяльная 

рэвалюцыя. Крытыка правасуддзя і дзяржаўнай арганізацыі. Свабода як 

сутнасць гісторыі. Выпадковасць і перапыннасць дзяржаўнай арганізацыі. 

Умовы існавання бездзяржаўнага ладу. Крытыка марксізму. Сувязь 

вучэння пра анархію і навукі пра прыроду і грамадства. Сацыяльная 

рэвалюцыя і ідэал камуністычнага грамадства. Ступені пераходу: 

дзяржава – дзяржаўная федэрацыя – анархакамунізм. Правасуддзе як 

узаконеная помста і права. 

К.Д.Кавелін. Гістарычны працэс грамадскіх формаў. Апраўданне 

Пятроўскіх рэформаў. Пазямельная абшчына як арганічнае ўтварэнне з 

прававымі механізмамі і прынцыпамі, якія не супярэчаць афіцыйнаму 

праву. Юрыдычная і грамадская супольнасць.  
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П.Л.Лаўроў. "Рускі сацыялізм" і "формула прагрэсу". Народная 

федэрацыя рускіх рэвалюцыйных абшчын і арцеляў. Дзяржава і 

"мінімальны мінімум". Спыненне кіравання чалавека чалавекам.  

П.Г.Ткачоў. Камунізм як народны ідэал сялянства ў Расіі. Партыя 

меньшасці і народная рэвалюцыя. "Рэвалюцыя зверху" як пераўтварэнне 

абшчын у камуны, аграмадзянліванне прыладаў вытворчасці, аслабленне і 

скасаванне цэнтральных функцый дзяржаўнай улады.  

23.  Тэма 23. Палітычныя і прававыя вучэнні ў Еўропе ў пер. пал. ХХ 

ст. 

Л.Дзюгі. Ідэя сындыкалісцкай (карпаратыўнай) дзяржавы. Рэжым 

каардынацыі і іерархіі класаў. Крытыка дзяржаўнага сацыялізму і 

катэгорыі "суб'ектыўных правоў". Змест тэрміну "сацыяльная норма". 

Салідарызуючая функцыя дзяржавы і права. Сындыкалісцкі федэралізм як 

палітычны ідэал. Дагаварныя адносіны паміж класамі.  

Інстытуцыяналізм. М.Орыу. О. Рэнар. "Інстытуцыі" як працягла 

існуючыя сацыяльныя аб'яднанні. Інстытут як ідэя, ідэал, прынцып. 

Грамадства як сукупнасць інстытутаў. Карпаратыўныя (гандлёвыя 

таварыствы, асацыяцыі, дзяржава) і рэчавыя (права) інстытуты. Уяўленні 

пра мэты прававога парадку.  

М. Вебэр. Канцэпцыя ідэальных тыпаў улады. Патрыярхальная, 

харызматычная і рацыянальна-легісцкая ўлада. Адбор палітычных лідэраў 

і кантроль над адміністрацыйнай бюракратыяй як спосаб кіравання. Роля 

людзей ведаў у справах уладарання і кіравання. Бюракратыя і 

рацыянальныя правілы закону. Характарыстыка ўлады бюракратыі.  

Канцэпцыя "вольнага права" Е.Эрліха. Роля свабоды і судзейскага 

меркавання. Зыходныя пачаткі права. Права і развіццё грамадства. 

"Жывое права" і нормы права.  

Г.Гурвіч. "Сацыяльнае права" і сацыяльнае заканадаўства. Параметры 

права і непасрэдны юрыдычны вопыт. Вызначэнне калектыўных "актаў 

прызнання". 

Палітыка-прававая ідэалогія нацыянал-сацыялізму (фашызму). 

Ідэйныя папярэднікі фашызму. Сутнасць фашысцкай канцэпцыі 

таталітарнай улады. Расава-саслоўная структура. Катэгорыя "нацыі", яе 

якасці. Супрацьпастаўленне "матэрыяльнай прававой дзяржавы" 

"фармальнай" дзяржаве ліберальных дэмакратый. Антыліберальнае 

праваразуменне.  
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Дзяржава ў трактоўцы О.Шпенглера. Эвалюцыя феадальнага саюзу да 

саслоўнай дзяржавы. Праблема саслоўяў. Права і ўлада. Сэнс і значэнне 

канстытуцыі. Ідэя ўласнасці. Самазнішчэнне дэмакратыі. Трактоўка 

права. Залежнасць зместу, сэнсу і напоўненасці права ад культуры. 

Юрыдычная "статыка" антычнасці і "воля і дзеянне" заходняга права. 

Юрыдычная схаластыка, грамадскі і эканамічны лад.  

24.  Тэма 24. Палітычныя і прававыя вучэнні Расіі ў ХХ в. 

С. Н. Булгакаў. Узаемаадносіны Царквы і дзяржавы як ”аддзяленне без 

адчужэння”. Ідэал дзяржавы і патрабаванні маральнай свядомасці. Асоба, 

свабода і роўнасць як аксіёмы натуральнага права. Натуральнае права як 

ідэальная норма для ацэнкі пазітыўнага права. Права як сінтэз свабоды і 

роўнасці. 

Н.А.Бярдзяеў. Улада і апраўданне дзяржавы. Ідэі хрысціянскай 

дзяржавы. Ацэнка марксізму, рускага камунізму, анархізму. Праблемы 

гісторыясофскага і эсхаталагічнага характару. Непарушныя (вечныя) 

сацыяльныя каштоўнасці: царква, дзяржава, права і закон.  

Псіхалагічнае вучэнне аб праве Л.І.Петражыцкага. Маральныя і 

правыя эмоцыі. Інтуітыўнае і афіцыйнае права. “Імператыўнасць”, 

“мараль”, “атрыбутыўнасць” права як зыходныя прычыны адрозненняў 

паміж сістэмамі права. “Размеркавальныя” і “арганізацыйныя” функцыі 

права. Класіфікацыя станоўчага права.  

Г.Ф.Шаршаневіч. Паняцце і элементы дзяржавы. Дзяржаўная ўлада і 

яе аснова. Узнікненне дзяржавы. Прыкметы права. Права і мараль. 

Крытыка дагматызму ў праве.  

Канстытуцыйныя ліберальныя палітычныя дактрыны (П.Н.Мілюкоў, 

Д.Н.Шыпаў). Ідэі аб стварэнні дэмакратычнай манархіі, прававой 

дзяржавы і грамадзянскай супольнасці. Канстытуцыйная манархія з 

размеркаваннем паўнамоцтваў паміж уладамі як ідэал (П.Н.Мілюкоў). 

Паходжанне і сутнасць дзяржавы. Геаграфічны фактар у рускай 

дзяржаўнасці. Тры ступені грамадскага развіцця.  Пераўтварэнне 

Расійскай дзяржавы ў “прамыслова-прававую” (Д.Н.Шыпаў). Ідэі 

канстытуцыйнага манархізму з народным прадстаўніцтвам. Шляхі 

трансфармацыі самадзяржаўнага ладу Расійскай дзяржавы ў “прававы”. 

Палітыка-прававая ідэалогія бальшавізму (В.І.Ленін, Н.І.Бухарын, 

І.В.Сталін). Дзяржава і права ў тэорыі бальшавізму. Ідэя “дыктатуры 

пралетарыяту”. Задача “пралетарскай рэвалюцыі”. Дыктатура 
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пралетарыяту як пераходная форма дзяржавы. Стаўленне да дэмакратыі, 

падзелу ўладаў, выбарнага права і парламентарызму. Матывацыя 

адзінаасобнай дыктатарскай улады. Ідэя сусветнай рэвалюцыі. 

Суадносіны законнасці і мэтазгоднасці. Бальшавісцкая мадэль развіцця 

права. Пераход ад “буржуазнага права” да арганізацыйных і тэхнічных 

нормаў рэгулявання. Права і правасвядомасць рэвалюцыйных мас, іх 

крытыка. 

Псіхалагічная тэорыя М.А.Рэйснера. Інтуітыйнае права сацыяльнага 

класа. Кангламерат правасвядомасцяў розных класаў і кодэксы. 

Суадносіны прававых і тэхнічных нормаў П.Стучкі. Тэхнічныя нормы як 

ступень развіцця прававой формы. Сацыялагічная школа права 

Е.Б.Пашуканіса. Права як асаблівая сістэма адносін, заснаваных на 

ўмовах вытворчасці. Умовы адмірання прававой формы. 

І.А.Ільін. Прырода і агульнае прызначэнне ўлады ў сацыяльным, 

псіхалагічным і духоўна-рэлігійным аспектах. Патрабаванні (аксіёмы) да 

належнай арганізацыі ўлады ў дзяржаве. Духоўныя ўстаноўкі дзяржаўнай 

улады. Манархія і рэспубліка. Манархія як ідэальная форма праўлення 

для Расіі. Крытыка рэспубліканскага і федэратыўнага ладу ў Расіі. 

Духоўная справядлівасць ў Расіі. Духоўная справядлівасць як падстава 

для пазітыўнага права. Натуральнае права і ўласная маёмасць.  

Г. П. Фядотаў. Расія як імперыя. Стаўленне да ліберальнай і 

рэвалюцыйнай інтэлігенцыі. Бальшавізм і савецкая Расія. Руская культура 

і хрысціянства.  

І.Л.Саланевіч. Самадзяржаўе як натуральная форма Рускай 

дзяржаўнасці. Народнасць і саслоўнасць самадзяржаўя. Народная 

манархія як палітычная арганізацыя і духоўная супольнасць. Праваслаўе 

як непісаная канстытуцыя Расіі. Права, фармальны закон і Праваслаўе. 

Крытыка лібералізму, камунізму і фашызму. Стаўленне да інтэлегенцыі і 

да правячай эліты Расійскай імперыі. Руская літаратура і рэальная Расія. 

Бюракратыя і народнае самакіраванне. 

Рух еўразійцаў. Самадастатковасць культурнага прастору “Расія- 

Еўразія”. Фактары, якія вызначаюць утварэнні еўразійскай дзяржавы. 

Суадносіны культурна-матэрыяльнага і нацыянальнага дзяржаўнага ладу. 

Грамадска-культурныя цыклы зараджэння, развіцця, росквіту і распаду 

дзяржаў. Эвалюцыя і рэвалюцыя ў свеце права. Размежаванне сфер 

царквы і дзяржавы ва еўразійскім праекце. Праваслаўе як асобая частка 
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хрысціянскай культуры. Дэмакратычная канцэпцыя дзяржавы. 

Самабытнасць і самадастатковасць нацыянальнай культуры і 

ідэакратычная сістэма ўлады (“ідэя-кіраўніца”, “ідэалакіраўніцтвава 

еўразійскім праекце. Прынцып адбору кіруючага слоя ў ідэакратыі.  

Н. Н. Аляксееў. Хрысціянства і ідэя манархіі. Рускі народ і дзяржава. 

Стаўленне да ўласнасці і яе віды. Дзяржава і яго элементы. Гарантыйная 

дзяржава. Носьбіты ўлады, вядучы слой і кіруючы адбор. Прававая 

дзяржава і дзяржава праўды. Культурная і нацыянальная глеба і 

парламент. 

С. Л. Франк. Права і мараль. Мараль як абсалютная каштоўнасць. 

Містычны вопыт і філасофія права. Суадносіны грамадства і дзяржавы. 

Дзяржава як адзінства грамадскай волі.  

Тэорыя пасіянарнасці Л.Н.Гумілёва. Этнас і этнагенэз: гісторыя 

паходжання і знікнення этнасаў. Фазы этнагенезу ў паралелі з сацыяльнай 

гісторыяй. Стварэнне этнасу і ўтварэнне дзяржавы. Развіццё любога 

сацыяльнага інстытута і папярэднія этнічныя працэсы. Дзяржава, улада, 

кіраванне і права ў розных фазах этнагенезу. Факты, якія ўплываюць на 

стварэнне, станаўленне, расшырэнне і падзенне этнасу і яго сацыяльнай 

формы (дзяржавы). Росквіт права ў пэўнай фазе цывілізацыі.  

Ідэі нацыянальнага адраджэння Беларусі. Асаблівасці ўяленняў аб 

дзяржаве і праве ў нацыянальнай публіцыстыцы. Кансерватыўнае, 

ліберальнае, сацыял-дэмакратычнае і камуністычнае крыло. Ідэі 

адраджэння Беларуска-Літоўскай дзяржаўнасці. Асэнсаванне месца 

Беларусі ў Расійскай дзяржаве.  

Палітыка-прававыя ідэі Устаўных грамат Беларускай Народнай 

Рэспублікі.  

Ідэі нацынальнага будаўніцтва ў Канстытуцыі БССР 1919 г., 

дакументах Абласнога Выканаўчага камітэта Заходняга фронту. 

25.  Тэма 25. Сучасныя палітычныя і прававыя вучэнні ў Западнай 

Еўропе  

Аналітычная юрыспрудэнцыя Г.Харта. Класіфікацыя прававых 

правілаў. Змест і роль “першасных” і ”другасных” правілаў, узыходных да 

вышэшай нормы прызнання. Кампраміснае стаўленне да натуральнага 

права. Правілы змянення и вынясення судовых рашэнняў. Суадносіны 

прававых і маральных абавязкаў.  

Г. Кельзен. Нарматывісцкая тэорыя права. “Чыстая” тэорыя права. 
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Сістэматызацыя і значэнне нормаў права. Лесвічная структура права. 

Асноўная норма, яе роля. Паняцце “прававой рэальнасці”. Крытыка 

натуральнага праваразумення. Суадносіны правоў і абавязкаў 

грамадзяніна ў прававой норме.  

К. Левеллін, Дж. Фрэнк. Вучэнне аб свабодным меркаванні суддзяў у 

тэорыях “рэалістычнага” накірунку. Крытыка юрыдычнага пазітывізму. 

Прагматычны пазітывізм у праве. Нарматыўная дзейнасць і 

правапрымяняльная дзейнасць. Права і судовае рашэнне. 

Супрацьпастаўленне права і канцэпцыі “сучаснага натуральнага права”. 

“Узроджанае” натуральнае права, адрозненне ад класічнага 

натуральнага права. Ідэя балансу патрабаванняў “вечнай” справядлівасці і 

каштоўнасцяў канкрэтнага грамадства. Гістарычная зменлівасць зместу 

натуральнага права. Тэорыі ўзроджанага натуральнага права (неатамізм, 

неакантыянства, неагегельянства, экзістэнцыялізм, фенаменалогія, 

персаналізм).  

Ж. Марытэн. Неатамісцкая філасофія права, яе сувязь з вучэннем 

блажэннага Аўгусціна і Фамы Аквінскага. Суадносіны натуральнага, 

Божага (боскага) і пазітыўнага права. Тэорыя экзістэнцыі (Г. Кон, Э. 

Фехнер). Ацэнка права пры дапамозе крытэрыяў экзістэнцыяльнай 

філасофіі. Непастаянны змест права.  

Л. Фулер. Спасцігаемая розумам мэта і інструмэнтальныя сродкі яе 

дасягнення ў нормах права. Імпліцытныя (якія маюцца на ўвазе) і 

экспліцытныя (знешне аформленыя) правы. Патрабаванні да 

экспліцытнага права. Мэта і сродкі ў прававой норме і маральныя 

каштоўнасці. 

Дж.Роулс. Паняцце “першасных бластваў” і іх склад. Змест прынцыпу 

“справядлівага размеракавання”. 

А. Каўфман. Натуральна-прававое ўспрыманне і наяўнасць “дзеяння 

па-запазітыўных прававых прынцыпаў”. Судовае меркаванне і закон. Ідэі 

тэлеалагізму (Дж.Дж.Фініс). Пералік асноўных бластваў і 

размяркоўваючая справядлівасць. 

Тэорыя канвергенцыі (Г. Гелбрэйт, П. Сарокін). Правілы паводзінаў. 

Дынаміка сацыяльнай серады і сацыяльнага ўзаемадзеяння. Рост прававой 

культуры і шаблоны паводзінаў. Прававая норма як ядро сацыяльна 

арганізаванай групы, інстытута. Права ўвогуле і крымінальнае права як 

выразнікі грамадскіх перамен. Тэрміны-градацыі (П.Сарокін). Тры тыпы 
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культуры. Гісторыя чалавецтва як змена культурных суперсістэм. 

Разумовая, ідэальная і пачуццёвая суперсістэма. Ідэацыянальная тэорыя 

права. Ідэалагічныя, культурныя, матэрыяльныя сістэмы і суперсістэмы. 

Сацыялагічная школа права (Р. Паунд). Права як інструмэнт 

сацыяльнага кантролю жыцця індывідаў, прынцып пабудовы грамадскай 

салідарнасці. Каштоўнасці і “юрыдычныя пастулаты цывілізаванага 

грамадства”. Сродкі сацыяльнага кантролю і права. Прагматычны 

падыход да вывучэння права. Суадносіны тэарэтычнай пабудовы і 

практычнае значэнне права. Мэта ў праве. Гісторыя права і 

рэгламентацыя іншых формаў грамадскага жыцця. Тры аспекты ў 

сучасным свеце. Сацыяльная інжынерыя і права. Роля суда і суддзяў.   

Г.Д.Гурвіч. Сацыяльная група і індывід. Узроўні жыццядзейнасці 

грамадства. Нарматыўны факт і агульныя каштоўнасці. Права як 

рэальнасць. Сацыяльнае і індывідуальнае права. Права і справядлівасць. 

“Сацыяльнае права” і сацыяльнае заканадаўства. Паняцце калектыўных 

“актаў прызнання”.  

Інтэгратыўная юрыспрудэнцыя (А.С.Яшчанка, П.Г.Вінаградаў). 

Сінтэтычны падыход да вывучэння права. Крытыка свету абстрактных 

прававых паняццяў. Інтэграцыя пазітывізму і натуральнага права. Роля 

гістарычнага прававодства. Г. Дж. Берман. Структура інтэгратыўнай 

юрыспрудэнцыі. Узаемадзеянне пазітывізму, натуральнага права і 

гістарычнай школы. Права як сацыяльна-эканамічны факт. Ідэі і паняцці. 

Прававы плюралізм. Каштоўнасці і жывы закон. Дж.Холл. Каштоўнасці, 

прававыя нормы і юрыдычныя факты. Рэчаіснасць і прававы вопыт. 

Прававая структура і правапрацэс. Сацыяльныя дзеянні і дынамічная 

структура.  

Тэорыя эліт (В. Парэта, Г. Моска). Тыя, хто кіруе, і тыя, кім кіруюць, ў 

сацыяльнай сістэме. Падзел грамадства на страты. Эліта (лепшыя, 

дастойныя) і масы. Прыёмы і сродкі, якія прымяняюцца меньшасцю для 

кіравання большасцю.  

Тэорыя, ідэі і мэты дзяржавы “усеагульнага дабрабыту. Асноўныя 

прынцыпы палітыкі і прыкметы дзяржавы “усеагульнага дабрабыту. 

Дзяржаўны лад ЗША і Западнай Еўропы як вынік тэорыі “ўсеагульнага 

дабрабыту. 

Канцэпцыя “рух крытычных прававых даследаванняў”. Права як 

сродак “сацыяльнай тэхналогіі”. Крытыка юрыдычнага пазітывізму і 
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сістэмы капіталістычнага рынку. Знішчэнне сацыяльнай іерархіі. 

Дэстабілізацыйныя правы індывіда. Канцэпцыя дэмакратыі, якая надзяляе 

правамоцтвамі. Прапановы па ўстанаўленні новых інстытуцыянальных 

формаў дэмакратыі і рынку. Сацыяльна-прававыя механізмы 

самаабнаўлення сацыяльных і прававых сістэм. Сістэма стратафікавання 

грамадства. Роля права на шляху да ідэалу грамадства, якое абнаўляе 

сябе. Закон і аб’ектыўныя прававыя патрэбнасці. 

Неалібералізм і неакансерватызм. Уплыў ідэй неалібералізму на 

палітычную практыку і заканадаўства. Ідэі пашырэння дзяржаўнага 

ўздзеяння на грамадскія працэсы. Праблематыка функцыяніравання 

дэмакратыі ў сучасных умовах і кантроль за дзейнасцю правячай эліты. 

Асноўныя ідэі сучаснага кансерватызму. Крытыка антытрэстаўскага 

заканадаўства і праграма скарачэння дзяржаўнага сектара эканомікі. 

Трактоўка паняцця “верхавенства права”.  

А.Дж.Тойнбі. Гісторыя як жыццядзейнасць лакальных цывілізацый. 

Лакальныя цывілізацыі і яе рысы. “Жывыя”, “рэліктавыя”, “якія не 

артымалі адпаведнага развіцця", "якія затрымалі сваё развіццё” 

цывілізацыі. Выклік – адказ як стымул генезіса цывілізацыі. Творчая 

меньшасць і пасіўная большасць. Стаўленне да запазычання чужой 

культуры і тэрытарыяльнага пашырэння. Прыкметы паміраючай 

цывілізацыі. Рэлігія як крытэрый вылучэння цывілізацыі. Сусветная 

палітыка як фактар стану цывілізацыі.  

С. Хандзінгтон. “Сутыкненне цывілізацый”. Цывілізацыя як 

культурная супольнасць найвышэшага рангу. Агульныя рысы 

цывілізацыі. Геаграфічны фактар. Стаўленне да рэлігіі. Цэнтральныя і 

перыферыйныя дзяржавы ў палітычнай структуры цывілізацыі. 

Глабалізацыя, права чалавека і дэмакратыя як крыніца міжнародных 

канфліктаў ЗША і астатняга свету. Вайна як вынік канфлікту цывілізацый. 

 ВЫНІК 50 28  8   экзамен 
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ПРАТАКОЛ  
узгаднення вучэбнай праграмы па дысцыпліне “ГІСТОРЫЯ 

ПАЛІТЫЧНЫХ І ПРАВАВЫХ ВУЧЭННЯЎ” 

 з іншымі дысцыплінамі спецыяльнасці  

на 2012 / 2013   вучэбны год  

 
Назва дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб зменах у змесце 

вучэбнай праграмы па 

вывучаемай дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную праграму (з 

указаннем даты і 

нумара пратакола) 

1. Гісторыя 

дзяржавы і права 

Рэспублікі Беларусь 

кафедра тэорыі 

і гісторыі 

дзяржавы і 

права 

  

2. Гісторыя 

дзяржавы і права 

замежных краін 

кафедра тэорыі 

і гісторыі 

дзяржавы і 

права 

  

3. Канстытуцыйнае 

права  

кафедра 

канстытуцыйна

га права 

  

4. Паліталогія  кафедра 

паліталогіі  
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