
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК 25.; 

2. Назва: Історія держави і права зарубіжних країн; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: професор кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін Панкевич І.М., асистент кафедри конституційного 

права та галузевих дисциплін Градиська Ю.В. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• самостійно вивчати окремі питання дисципліни, аналізувати законодавчі акти; 

• формулювати і обґрунтовувати теоретичні висновки і узагальнення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Теорія держави і права, 

Конституційне право зарубіжних країн; 

12. Зміст курсу: Держава і право стародавнього Єгипту. Рабовласницька держава і право в 

стародавньому Вавілоні. Держава і право стародавньої Індії. Зародження державності в стародавній 

Греції. Суспільний та державний лад Афінської держави та Стародавньої Спарти. Виникнення 

держави у Римі. Основні пам’ятки  Європейського феодального права. Арабський халіфат. Основні 

тенденції державно-правового розвитку Англії та Франції у новий час. Буржуазні революції. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Всеобщая история государства и права. / Под ред. К. Батыра - М., 1998. 

2. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. П. Галанзы - М., 1963. - Т. 1. 

3. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. 77. Галанзы, О. Жидкова. - М., 

1969.-Т. 2. 

4. История государства и права. В 3-х томах. / Под ред. П. Галанзы, 3. Черниловского. - М., 1949, 

1951, 1961. 

5. Перетерский И. Всеобщая история государства и права. - М., 1945. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, обговорення, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання. 

Модульний контроль (40 балів): здача 2-х змістовних модулів.  

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри конституційного  

права та галузевих дисциплін                                                                   к.ю.н., доцент І.В. Міщук 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ОК 25.; 

2. Title: History of rights and rights of foreign countries; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: І (bachelor's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: professor of the department of 

constitutional law and sectoral disciplines Pankevich I., assistant of the department of constitutional law and 

sectoral disciplines Hradyska Y. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student should be able to:• independently study 

specific issues of discipline, analyze legislative acts;• formulate and substantiate theoretical conclusions and 

generalizations. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:State and Law Theory, Constitutional Law 

of Foreign Countries; 

 12. Course contents: The State and Law of Ancient Egypt. The slave state and law in ancient Babylon. The 

State and Law of Ancient India. The emergence of statehood in ancient Greece. The social and political 

order of the Athenian State and Ancient Sparta. The emergence of the state in Rome. Highlights of European 

feudal law. The Arab Caliphate. Major trends in the legal development of England and France in modern 

times. The bourgeois revolutions. 

13. Recommended educational editions:  
1. The universal history of the state and law. / Ed. K. Batyr - M., 1998. 

2. History of the state and the rights of foreign countries. / Ed. P. Golanza - M., 1963. - Vol. 1. 

3. History of the state and the rights of foreign countries. / Ed. 77. Galanzi, O. Zhidkova. - M., 1969.-T. 2. 

4. History of the State and Law. In 3 volumes. / Ed. P. Galanza, 3. Chernilovsky. - M., 1949, 1951, 1961. 

5. Peretersky I. The universal history of the state and law. - M., 1945. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 22 hours practical classes, 98 hours. independent work. Total - 150 years. Methods: 

interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business and role-

playing games, case-methods, individual and group research tasks. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. Final control: credit at the end of semester 2. 

Current Control (60 points): testing, interviewing, discussing, individual and group research assignments. 

Modular control (40 points): delivery of 2 content modules. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

 

 

Head of the Department                                                I. Mishchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


