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Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Серед юридичних наук важливе місце займає історія 
політичних та правових вчень, або, як можна ще інакше 
назвати цю науку, історія філософії права. Завданням цієї 
науки є не тільки вивчення історії становлення і розвитку ідеї 
права, закону, держави, головних державно-правових 
інститутів у процесі формування людської цивілізації, але й 
формування світогляду юриста. 

Мета вивчення дисципліни - набуття студентами знань 
щодо етапів історичного процесу нагромадження знань у 
сфері держави та права (загальнотеоретичних, державно-
правових, цивільно-правових, кримінально-правових і інших) 
у вигляді вчень, теорій, шкіл, ідей в різні періоди 
(рабовласницький, феодальний, буржуазний, 
соціалістичний, посткапіталістичний, постсоціалістичний) з 
визначенням своєрідності систем юридичного знання певних 
народів і держав, вітчизняної думки про державу та право. 

         Завдання дисципліни: 
- допомогти у засвоєнні студентами об’єктивної 

історичної закономірності становлення державно-правових 
форм організації суспільного життя; 

- сформувати навички орієнтування у 
складнощах правової методології сучасних концепцій, що 
пояснюють сутність та призначення держави, права, 
правових явищ; 

- обгрунтувати конкретні державно-правові 
погляди; 

- визначити новизну, оригінальність і соціальну 
цінність концепцій і поглядів; 

- сприяти оптимальному використанню 
історичного досвіду правового розвитку демократичних 
країн, що має практичне значення для вдосконалення 
процесу вітчизняного державотворення. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197 

Компетентності    СК 1. Здатність застосовувати знання з 
основ теорії та філософії права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у 
суспільстві. 
   СК 2. Знання і розуміння ретроспективи 
формування правових та державних інститутів. 
  СК 5. Здатність застосовувати знання засад і 
змісту інститутів міжнародного публічного права, 
а також міжнародного приватного права.  

Програмні    Застосовувати набуті знання у різних правових 
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результати 
навчання 
 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 
факти і формувати обґрунтовані правові висновки; 
виявляти знання і розуміння основних сучасних 
правових доктрин, цінностей та принципів 
функціонування національної правової системи. 
 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 
 

   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до навчання, комунікаційні якості, 
навички письмового спілкування, налагоджувати 
контакти з незнайомцями, уміння слухати і 
запитувати, формування власної думки та 
прийняття рішення та інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 
 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати завдання зі складання та 
оформлення документів, вчасно здати модульні 
контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом усного опитування та 
письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача самостійно 
оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 
    49 балів за усні та письмові завдання; 
    11 балів за індивідуально-дослідне завдання; 

20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів,есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

  
Модульний контроль проходитиме у формі 

тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 
2 запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання 
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по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
 
    Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

  
Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

Вивченню даної дисципліни передує: Теорія держави і 
права 
Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з 
таких дисциплін – Конституційне право України, історія 
держави і права 
 
 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
      

Інформаційні 
ресурси 

- Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в 

которых объяс- няются естественное право и 

право народов, а также принципы пуб- личного 

права. - М.: Ладомир, 1994. 

- Забигайло В.К. Эволюция современного буржуазного 

государ- ства и права. - К.: Наук, думка, 1991. 

- Исаев И. Политико-правовые утопии в России. 

Конец XIX - на- чало XX вв. - М.: Наука, 1991. 

- Історія філософії України: Хрестоматія. -- К.: 

Либідь, 1993. ' 

- Кампанелла Т. Місто Сонця. -К.: Вища шк., 1988. 

- Кант И. Метафизика нравов в двух частях // 

Сочинения: В 6 т. -Т. 4. -М.: Мысль, 1965. 

- Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів 

Америки: Посіб. - К.: Наук. думка, 1993. 

- Клечевня А.С. Социально-политические идеи в 

творчестве Ки- рилла Туровского // Отечественная 

общественная мысль эпохи средне- вековья: Сб. 

науч. трудов. - К., 1988. - С. 185-194. 

- Копиленко О. "Українська ідея" Грушевського. Історія 

і сучасність. - К.: Вища шк., 1991. 

- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. - М.: 

Госполитиздат. - Т. 33, 39. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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- Макиавелли Н. Государь. - М.: Планета, 1990. 

- Марченко М.Н. Политическия теория и 

политическая прак- тика в развитых 

капиталистических странах. - М.: Изд-во МГУ, 1992. 

- Материалисты Древней Греции. - М.: Наука, 1955. 

- Мор Т. Утопія. - К.: Наук. думка, 1988. 

- Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: 

история и совре- менность. - М.: Наука, 1974. 

- Нерсесянц В.С. Гегель. - М.: Юридическая лит., 

1979. 

- Нерсесянц В.С. Платон. - М.: Юридическая лит., 

1984. 

- Нерсесянц В.С. Право и закон: из истории правовых 

учений. - М.: Наука, 1983. 

- Павленко Ю. Історія світової цивілізації. - К.: Вища 

шк., 1996. 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 
перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
 

Вимоги до 
відвідування 

      Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи 
іншу поважну причину то студенту не потрібно 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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відпрацьовувати пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
    
      При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
   

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
           Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 
даної дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 
підсумковому оцінюванні. 

 
ДОДАТКОВО 

 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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історії політичних та правових вчень. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі історії політичних та 
правових вчень. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали. 
   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

     - 

Інтернаціоналіза
ція 

Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 18 год Прак. 14 год Самостійна робота 58 год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 
невідомих умов та обставин 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Завдання, предмет, функції і значення курсу історії вчень 
про державу та право 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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ситуаційні дослідження 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання – 10 балів 
 

 
 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 
і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Тести, кейси, ситуативні задачі 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 

 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання - 10 балів 
 

 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (РН4, РН5), модуль 2- 20 балів 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН12 

Доносити до респондента метеріал з певної проблематики доступно  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись на групи 
(кількість осіб залежить від описаної ситуації). 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 

 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 10 балів 
 

 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 

Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 
професійній діяльності 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Створювати та оформляти завдання у вигляді презентацій 
та слайд-шоу. 

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 

 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 10 балів 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної правової системи 

 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Підготувати навчальний кейс  розділившись на 
групи (кількість осіб залежить від описаної 
ситуації). 

Методи та технології навчання Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
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За поточну (практичну) 
 складову оцінювання – 10 балів 
 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань (РН4, РН5), модуль 2- 20 
балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Державно-правові погляди Стародавнього світу 
 

Результати 
навчання 

 
РН 1 

Кількість 
годин: 

лекції – 4 
практ. – 2 

Література: 
- Антология мировой философии: Сб. 
философских текстов. - Т. 1. - К.: Наук. думка, 
1991. 
- Аристотель Никомахова этика. Политика // 
Сочинения: В 4 т. - Т. 4. - М.: Мысль, 1983. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 

Опис теми Завдання, предмет, функції і значення курсу історії вчень про державу та 
Право 

 
Тема 2. Розвиток учень про державу та право в середньовічному 

суспільстві 
 

Результати 
навчання 

 
РН 1 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
- История политических и правовых учений. 
Средние века и Воз- рождение / Под ред. В.С. 
Нерсесянца. - М., 1983. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 

Опис теми Розвиток учень про державу та право юридичними школами X — XVI 
Століть 

 

Тема 3. Західноєвропейські вчення про державу та право XV-XVII 
століть. Державно-правові концепції утопічного соціалізму 

 
Результати 
навчання 

 
РН 2 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література:  
- Мірошниченко М.І., Мірошниченко 
В.І. Історя вчень про державу і право. - К.: 
Атака, 2001. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 
 

Опис теми Загальна характеристика мислення періоду Відродження, державно-правові погляди 
Томаса Мора 

 

Тема 4. Учення про державу і право західноєвропейського 
Просвітництва XVIII ст. та періоду боротьби за незалежність США 
Результати 
навчання 

 
РН 2 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
- История политических и правових учений. 
XVII-XVIII в. / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М., 
1989. 
- Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів 
Америки: Посіб. - К.: Наук. думка, 1993. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 
 

Опис теми Загальна характеристика державно-правової думки доби Просвітництва, основні 
риси вчень про державу та право США періоду боротьби за 
Незалежність 

 

Тема 5. Учення про державу та право в Західній Європі кінця XVIII 
ст. - початку XIX ст. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=197
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Результати 
навчання 

 
РН 12 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
- Семенов В.Г., Шульженко Ф.П. 
Формування ідеї громадянского суспільства 
та правової держави в західноєвропейській 
філософії XVII-XVIII ст. - К.: Наук. думка, 
1995. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 
 

Опис теми Державно-правові погляди Іммануїла Канта, політико-тіравова концепція Георга 
Гегеля 

 

Тема 6. Становлення й розвиток учень про державу та право в 
слов'янських народів 

 
Результати 
навчання 

 
РН 12 

Кількість 
годин: 
лекції – 4 
практ. – 2 

Література: 
- Історія філософії України: Хрестоматія. -- К.: 
Либідь,1993. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 
 

Опис теми Державно-правові погляди Івана Вишенського, конституційний проект незалежної 
держави Пилипа Орлика 

 

Тема 7. Основні державно-правові вчення другої половини XIX 
ст. — XX ст. 

 
Результати 
навчання 

 
РН 16 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
- Українська суспільно-політична думка в XX 
ст. Документи і матеріали. Сучасність: У 2 т. - 
К.: Вища шк., 1983. 
- Юм Д. Трактат о человеческой природе // 

Сочинения: В 2 т. - Т. 1. - М.: Мысль, 1966. 

https://exam.nuwm.edu.u
a/course/view.php?id=19

7 
 

Опис теми Становлення та загальна характеристика правового (юридичного) позитивізму, 
Марксистське вчення про державу та право, Теорія національної держави 

 

 

 

Лектор, к.педаг.н., доцент                                                           В.І. Гришко 

 

 


