
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ2.1; 

2. Назва: Історія правових і політичних вчень; 

3.Тип: обов’язковий; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гришко В.І., к.п.н, доцент 

кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: історичний процес 

формування, розвитку, зміни, а також наступництво знань про державу та право; особливості політико-

правових теорій, вчень в класичній спадщині різних країн; специфіку становлення вітчизняної думки в галузі 

держави та права, форм пізнання й обґрунтування політико-правових ідеалів у контексті загальносвітових 

досягнень. Вміти: самостійно аналізувати державно-правові ідеї минулого, давати їм науково-об'єктивну 

інтерпретацію й оцінку, виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей; вільно володіти поняттями та 

категоріями, які ввійшли в теоретико-методологічний арсенал загальнолюдської політичної та правової 

культури; творчо застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при поясненні сучасних 

вітчизняних і зарубіжних державно-правових теорій. 

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

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Теорія 

держави і право», «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», 

«Основи римського приватного права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права 

зарубіжних країн» 

12. Зміст курсу: Державно-правові погляди Стародавнього світу, розвиток учень про державу та 

право в середньовічному суспільстві, учення про державу та право в Західній Європі кінця XVIII ст. - 

початку XIX ст., становлення й розвиток учень про державу та право в слов'янських народів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посіб. 

К.: Юрінком Інтер, 1999.  

2. Жоль К.К. Философия и социология права. К.: Юринком Ін- тер, 2000.  

3. История политических и правових учений под ред. В.С. Нерсе- сянца. М.: Норма, 2001.  

4. История политических и правовых учений. Средние века и Воз- рождение под ред. В.С. Нерсесянца. М., 

1983.  

5. История политических и правовых учений: Хрестоматия. Сост. Г.Г. Демиденко. Х.: Выща. шк., 1999.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

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

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів…. 

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

   Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                                                                   к.пед.н., доцент Гришко В.І. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: BB2.1; 

2. Title: History of legal and political doctrines; 

3. Type: obligatory; 

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

6. Semester when the discipline is studied: 1; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Grishko V.I. Head of the 

department Doctor of pedagogical  
9. Results of studies: After studying the discipline, the student should know: the historical process of 

formation, development, change, as well as the succession of knowledge about the state and law; 

peculiarities of political and legal theories, students in the classical heritage of different countries; specifics 

of formation of national opinion in the field of state and law, forms of cognition and substantiation of 

political and legal ideals in the context of world achievements. Be able to: independently analyze the state-

legal ideas of the past, give them a scientific and objective interpretation and evaluation based on the priority 

of human values; freely master the concepts and categories that are included in the theoretical and 

methodological arsenal of universal political and legal culture; creatively apply knowledge of state-law ideas 

of past years in explaining contemporary domestic and foreign state-law theories.  

10. Forms of organizing classes: educational employment, independent work, practical training, control 

measures…; 

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

"Fundamentals of Roman Private Law", "History of State and Law of Ukraine" , "History of the State and 

Law of Foreign Countries"  

12. Course contents: State-legal views of the Ancient World, the development of the doctrine of state and 

law in medieval society, the doctrine of state and law in Western Europe at the end of XVIII century. - 

beginning of the XIX century., the formation and development of the doctrine of state and law in the Slavic 

peoples. 

13. Recommended educational editions:  
1. Bezrodny EF, Kovalchuk GK, Masny OS World Classical Thoughts on State and Law: Educ. tool. K .: 

Jurinkom Inter, 1999. 

2. Joly K.K. Philosophy and Sociology of Law. K .: Yurinkom Inter, 2000. 

3. History of political and legal doctrines, ed. V.S. Ner- shade. M .: Norm, 2001. 

4. History of political and legal doctrines. The Middle Ages and the Renaissance, ed. V.S. Nersesyan. M., 

1983. 

5. History of political and legal doctrines: Readings. Ex. G.G. Demidenko. X .: Higher. 1999.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 years lectures, 14 hours laboratory work, 58 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, individual and group 

research assignments, use of multimedia tools….  

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is based on a 100-point scale. 

   Final control: credit at the end of semester 1. 

  Current control (100 points): testing, surveys. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
Head of the department 

Doctor of pedagogical                   Hryshko V     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


