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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчанн

я 

Кількість кредитів  –3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

Нормативна 

 
Спеціальність 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 1 

 

Освітній ступень: 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

 І-й І-й 

                                            Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

 

 22 год. 6 год. 

семінарські 

22 год. 6 год. 

 

  

Самостійна робота 

46 год. 78 год.  

 

Вид контролю:  

Екзамен 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права» є 

надання студентам знань про історію створення та розвитку держави та 

права, процеси виникнення, утворення і розвитку держави і права у певній 

конкретній історичній обстановці, в різних країнах та в Україні; з’ясування 

питань виникнення, розвитку, а також занепаду історичних типів держави та 

права, форм держави та права, їх різновидів, причин і наслідків 

організаційних і структурних змін у державному апараті і системах права. 

 

Завдання навчальної дисципліни «Історія держави і права» - 

сформулювати  у студентів відповідну понятійну базу, необхідну для 
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подальшого оволодіння спеціальними та фаховими дисциплінами, зокрема, 

грунтовними знаннями з історії та традицій світового та вітчизняного 

державотворення та правотворення, процесів становлення та розвитку його 

інститутів. Засвоєння Історії держави і права базується на таких видах 

навчальних занять, як: лекції, семінарські/практичні заняття, дискусії з 

актуальних питань. 

 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ правоохоронної діяльності; 

дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності. 

 СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

 

 

 

Результати навчання: 
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ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері  

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти 

протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Історія держави і 

права» існують з наступними навчальними дисциплінами: Теорія держави і 

права, Конституційне право. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема  1.  
 

1. Історія держави та права: теорії їх виникнення та розвитку 
 

«Історія держави та права» як наука та навчальна дисципліна. Предмет 

історії держави і права. Методи дослідження та вивчення історії держави та 

права. Значення історії держави і права для підготовки сучасного юриста. 

Визначення держави та права, їх ознаки. Влада та норми поведінки у 

первісному суспільстві. Неолітична революція та генезис надобщинних 

структур. Диференціація соціальних функцій та формування політичної 

влади. Теорії виникнення держави і права як феноменів єволюції людського 

суспільства. Періодизація історії держави і права. 
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Тема 2. Держави і право країн Стародавнього Сходу.  

Єгипет та Месопотамія 
 

 Загальне та особливе у процесі виникнення держави і права в межах 

східної цивілізації. Природне середовище та його вплив на процеси 

формування держави і права. Загальні риси-принципи права Стародавнього 

Сходу. Джерела права. Соціально-правовий лад. Основні стани населення. 

Патріархальний характер рабства. Особливий режим права власності на 

землю та воду. Сільська община. Поняття та ознаки східної деспотії.  

Основні етапи розвитку Стародавнього Єгипту 

 Періодизація історії Стародавнього Єгипту. Соціальна структура 

Стародавнього Єгипту.  

 Державний лад Стародавнього Єгипту. Економічна функція держави та 

її вплив на соціальний та державний лад. Деспотично-теократичний характер 

влади фараона. Особливості успадкування влади фараона. Палацово-

вотчинна система управління. Місцеве управління. Армія. Суд. 

 Держави Месопотамії 

 Періодизація історії держави  у Месопотамії. Особливості виникнення 

та розвитку держав Месопотамії. Держави-міста. Суспільний лад  

Стародавнього Вавилону. Правовий стан основних верств населення.  Авілум 

та мушкенум. Особливості  вавілонського рабства. Державний лад 

Стародавнього Вавилону за часів Хаммурапі. Роль громади та храмів в 

управлінні. Судоустрій. Армія.  

 

Тема 3.  Древньоримське право та державний устрій Древнього Риму 
  

Стародавній Рим 

 Основні етапи розвитку держави у Стародавньому Римі. Суспільний лад 

Стародавнього Риму. Патриції та плебеї. Клієнтела. Реформа Сервія Туллія. 

Патріархальний характер рабства на ранньому етапу розвитку римського 

полісу. 

 Аристократична республіка у Стародавньому Римі. Порядок 

формування та компетенція сенату. Принципи формування та 

функціонування магістратури. Види та компетенція народних зборів. Збройні 

сили. Управління провінціями. Поняття та значення мішаної форми 

правління. 

 Криза республіки та встановлення режиму особистої диктатури. 

Перехід до імперської форми держави. Поділ імперії та Східну та Західну 

частини. Причини загибелі Римської держави.  

Значення римської державності для сучасного державотворення. 

Основні етапи розвитку римського права. Характерні риси та джерела права 

на різних етапах розвитку римського права. Становлення та розвиток 
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преторського права.Закони ХІІ таблиць: історія створення, основні 

положення, значення в історії права. 

Основні інститути римського права: право осіб, речове право, 

зобов’язання, договори, спадкове право. Типи судового процесу. 

Значення римського права для сучасної правотворчості та юридичної 

практики. 

 

Тема 4. Феодальні держави і право в середні віки:  

Франція, Англія, Німеччина 
 

 Різноманітність шляхів становлення феодального суспільства в країнах 

Європи. Феодальні стани. Феодальна ієрархія. Система васалітету-

сюзеренітету та її особливості в різних країнах. Форми феодальної 

залежності селянства та їх еволюція. 

Франція 

 Франція в добу середньовіччя. Поняття та характерні ознаки 

сеньйоріальної монархії. Централізація державної влади у XIII ст. Утворення 

станово-представницької монархії, її характерні ознаки. Порядок 

формування, структура та компетенція Генеральних Штатів. Центральне і 

місцеве управління. Судова система. Паризький парламент. Передумови 

встановлення абсолютизму. Поняття та характерні ознаки абсолютної 

монархії. Реформи Ришельє. Класичний абсолютизм Людовіка XIV.  

Англія 

 Англосаксонські держави в період раннього феодалізму. Норманське 

завоювання та його вплив на подальший розвиток країни. Особливості 

системи васалітету-сюзеренітету  та становища селянства. Реформи Генріха 

II. Формування судів “загального права”. Становлення станово-

представницької монархії в Англії. Велика хартія вільностей та її значення в 

історії англійської державності. Виникнення парламенту. Порядок 

формування, структура та компетенція парламенту в добу середньовіччя. 

Формування суду лорда-канцлера (суду справедливості). Встановлення та 

особливості абсолютизму в Англії. Місцеве самоврядування. 

Німеччина 

 Утворення і державний лад Священної римської імперії німецької 

нації. Золота булла 1356 р. і закріплення децентралізації імперії. 

Повноваження імператора, рейхстагу, імперського суду. Вестфальський мир 

1648 р. та остаточне закріплення роздробленості імперії. Еволюція суб’єктів 

імперії. Особливості станово-представницької монархії в країнах Німеччини. 

Піднесення Пруссії. Поліцейський та просвічений абсолютизм у Пруссії. 

Особливості державного ладу Австрії. Просвічений абсолютизм в Австрії. 
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Тема  5. Утворення і розвиток держави і права  

в Сполучених Штатах Америки 
 

      Виникнення держави на території США. Передумови війни 

Північно-Американських колоній за незалежність. Декларація незалежності 

1776 р. Конституційний розвиток штатів після проголошення незалежності. 

Необхідність політичного союзу штатів. Статті конфедерації та вічного 

союзу 1781 р. 

        Розробка та прийняття Конституції США 1787 р. Принципи та структура 

Конституції США. Організація та компетенція федеральної влади. Порядок 

формування та повноваження Конгресу. Порядок обрання та повноваження 

Президента США. Верховний Суд США. Білль про права (перші 10 поправок 

до Конституції США). 

Найважливіші зміни в конституційному ладі США у XIX ст. Утворення 

конституційного нагляду. Складання двопартійної політичної системи. 

Державно-правові наслідки громадянської війни у США. Гомстед-акт 1862 р. 

Прокламація про звільнення рабів 1863 р. XIII-XIV поправки до Конституції 

США. Заборона сецесії штатів. 

Основні поправки до конституції США у ХХ ст. Централізація 

державної влади, посилення ролі та повноважень виконавчої влади. 

Утворення нових органів федеральної влади (ЦРУ, ФБР). 

 

 

Тема 6.  Першодержавні утворення і право на території сучасної 

України: рабовласницький період 

 

Розклад первіснообщинного ладу на території України. Зародження 

класового суспільства. Загальні закономірності та особливості цього процесу. 

 Рабовласницькі держави скіфів, сарматів та їх суспільно-політичний 

лад. Античні міста-держави на Північному Причорномор'ї: Ольвія, Херсонес, 

Пантікапей. Їх органи управління. Утворення Боспорського царства та 

особливості його суспільно-політичного ладу. Монархія і республіка — 

політичні форми перших рабовласницьких держав на території України. 

Джерела і основні риси рабовласницького права.  

 

Тема 7. Суспільний та державний устрій Київської Русі. 

Система права Київської Русі (феодальний період) 

 

Передумови утворення держав у східних слов'ян. Зародження і формування 

феодальних відносин та виникнення східнослов'янської державності. Перші 

протодержавні утворення у східних слов'ян. Східнослов'янські племена і 

союзи племен. Інститути публічного управління племен та союзів племен — 

зародки державної влади.  
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  Причини політичної консолідації східних слов'ян. Періодизація історії 

Київської держави. Основні теорії виникнення Київської держави. Київ як 

столиця держави. Суспільний лад. Феодали. Князі. Боярство. Духовенство. 

Міське населення. Купці і ремісники. Феодально-залежне населення. Смерди, 

закупи, рядивичі, ізгої. Ремісники і чорні люди. Холопи. Правове становище 

окремих груп залежного населення. Державний лад.  

Ранньо-феодальна монархія, її характерні риси. Вищі органи державної 

влади: великий князь, рада при князеві ,боярська рада, народні збори, 

феодальні з'їзди, удільні князі. Сюзеренітетвасалітет. Принципи спадкування 

великого князівського престолу. Місцеві органи управління: посадники, 

волостелі. Адміністративно-фінансова реформа Х ст. Чисельна і двірцево-

вотчинна системи управління. Судова організація. Військовий устрій.  

 

 

Тема 8. Період державності і права у часи Галицько-Волинського 

князівства та Річі Посполитої 

 

Утворення Галицько-волинського князівства та його історичний 

розвиток. Розвиток феодального землеволодіння у Галицькому князівстві. 

Князівське землеволодіння у Володимиро-Волинському князівстві. 

Суспільний лад. Феодали. Князь, боярство. Служилі феодали. Церковна 

знать. Феодально-залежне населення. Смерди, міське населення. Холопи і 

челядь. Державний лад. Форма правління Галицько-волинської держави. 

Особливості управління після татаро-монгольського нашестя.. Джерела 

права. Скорочена редакція "Руської правди". Міжкнязівські договори. 

Князівське законодавство. Особливості правової системи.  

Литовсько-українська держава як спадкоємниця київського та 

галицького періодів розвитку української держави і права. Історичні 

передумови приєднання українських земель до Великого князівства 

Литовського та до Польщі. Умови Кревської та Городельської уній та їх 

вплив на Україну. Суспільно-політичне значення для України Люблінської 

унії 1569 р.  

Джерела права. Звичаєве право. Польсько-литовське законодавство. 

"Устави на волоки". Литовські статути 1529, 1566 і 1588 рр. Королівські 

привілеї та їх класифікація. Збірники магдебурського і хелмського права; 

Акти церковного права. Основні риси і зміст права. Право власності. Право 

володіння. Зобов'язальне і сімейне право. Спадкове право. Поняття і види 

злочинів. Мета і система покарань. Судочинство.  

 

Тема 9. Запорізька Січ 
 

Виникнення українського козацтва. Основні наукові гіпотези 

походження козацтва. Причини появи козацтва. Станові суперечності в 
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Україні. Джерела та соціальна база формування козацтва: міські козаки, 

вихідці з шляхетського стану, міська і сільська біднота, покозачення. 

Історичне значення українського козацтва. Запорізька Січ та її роль в історії 

українського народу.  Територія, кордони, структура і чисельність 

населення Запоріжжя. Елементи української державності в Запорізькій Січі. 

Поступовий перехід від самоврядування до 8 протореспубліканських форм 

управління. Демократичний характер суспільних відносин на Запорізькій 

Січі. Військово-територіальний устрій Запорізької Січі. Курені. Паланки. 

Система органів влади та управління Запорізької Січі. Січова рада. 

Паланкова рада і курінні сходи. Кіш Війська Запорізького. Військова 

старшина. Кошовий отаман. Військові суддя, писар, обозний та осавул. 

Курінний отаман, військові чиновники. Паланкова старшина. Збройні сили 

Козацької республіки.   

 

 

Тема 10. Держава і право України радянського періоду   
 

  Створення в 1922 р. Союзу радянських республік і прийняття в 1924 р. 

Конституції СРСР. Диктатура пролетаріату. Конституційний процес в 

Україні в радянський період. Вплив Конституції СРСР 1977 року на 

Українську республіку. Прийняття Конституції УССР в 1978 р.: політичні, 

економічні права, право на працю, на відпочинок та ін.; соціальні права: на 

матеріальне забезпечення, на житло, на охорону здоров'я та ін.; культурні 

права: на освіту, на літературну, художню та наукову творчість. За період 

знаходження України в складі СРСР формою правління в Україні була 

радянська республіка, формою державного устрою - унітарна республіка як 

суб'єкт федерації СРСР, за формою державного режиму - соціалістична 

демократія. Правова система України тих часів – соціалістична, джерело 

права - нормативно-правовий акт. 

 

Тема 11. Держава і право сучасної України 

 

Оформлення державної незалежності України. Процеси 

державотворення. Деларація про державний суверенітет Українни. Державні 

символи, атрибути держави. Державна і муніципальна влада. Зміни у 

соціальному та політичному житті, економічні зміни після подіння 

радянського режиму. Конституція України 1996 року. Конституційний 

процес в державі. Розвиток і становлення правової системи України. 

Правотворчість та правоохоронна діяльність в державі. Юридичні процеси та 

їх керування. Євроінтеграційні процеси та їх вплив на державу і право 

України. Судова система України та її реформування. Юридична доктрина та 

юридична наука. Юридична практика в сучасній Україні.  
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4. Структура навчальної дисципліни Історія держави і права 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 денна форма Заочна форма 

 усьог

о  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л с п інд с.р

. 

л с п ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема  № 1.  

 

Історія держави 

та права: теорії їх 

виникнення та 

розвитку 

8 2 2   4 12 2    8 

Тема № 2. 

Держава і право 

країн 

Стародавнього 

Сходу.  

Єгипет та 

Месопотамія. 

8 2 2   4 6     6 

Тема № 3.  

Древньоримське 

право та 

державний 

устрій Древнього 

Риму. 

8 2 2   4 6     6 

Тема №4. 

Феодальні 

держави і право 

в середні віки:  

Франція, Англія, 

Німеччина. 

8 2 2   4 8     8 

Тема № 5. 

Утворення і 

розвиток 

держави і права  

в Сполучених 

Штатах Америки 

8 2 2   4 14 2 2   6 

Тема 6.  

Першодержавні 

утворення і 

право на 

території 

8 2 2   4 14 2 2   6 
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сучасної 

України: 

рабовласницький 

період 

Тема 7. 

Суспільний та 

державний 

устрій Київської 

Русі. 

Система права 

Київської Русі 

(феодальний 

період). 

8 2 2   4 10     8 

Тема 8. Період 

державності і 

права у часи 

Галицько-

Волинського 

князівства та Річі 

Посполитої. 

8 2 2   4 10     8 

Тема 9. 

Запорізька Січ 

8 2 2   4 10     6 

Тема 10. 

Держава і право 

України 

Радянського 

періоду   

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

     

 

 

 

4 

     8 

Тема 11. 

Держава і право 

сучасної України 

 

 

10  

 

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

  2   8 

             

Усього годин  
 

90 

22 22   46 80 6 6   78 

 

 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема  № 1. Історія держави та права: теорії їх 

виникнення та розвитку 

2 

2 Тема № 2. Держава і право країн Стародавнього Сходу.  

Єгипет та Месопотамія  

2 

3 Тема № 3.  Древньоримське право та державний устрій 

Древнього Риму 

2 

4 Тема №4. Феодальні держави і право в середні віки:  2 
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Франція, Англія, Німеччина 

5 Тема № 5. Утворення і розвиток держави і права  

в Сполучених Штатах Америки 

2 

6 Тема 6.  Першодержавні утворення і право на території 

сучасної України: рабовласницький період 

2 

7 Тема 7. Суспільний та державний устрій Київської Русі. 

Система права Київської Русі (феодальний період). 

2 

8 Тема 8. Період державності і права у часи Галицько-

Волинського князівства та Річі Посполитої 

2 

9 Тема 9. Запорізька Січ 2 

10 Тема 10. Держава і право України Радянського періоду   2 

11 Тема 11. Держава і право сучасної України 2 

Разом 22 

 

 

 

 

 

 

 

6. Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

5 Тема № 5. Утворення і розвиток держави і права  

в Сполучених Штатах Америки 

2 

6 Тема 6.  Першодержавні утворення і право на території 

сучасної України: рабовласницький період 

2 

11 Тема № 11. Держава і право сучасної України 2 

Разом 6 
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7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема  № 1. Історія держави та права: теорії їх 

виникнення та розвитку 

4 

2 Тема № 2. Держава і право країн Стародавнього Сходу.  

Єгипет та Месопотамія 

4 

3 Тема № 3.  Древньоримське право та державний устрій 

Древнього Риму 

4 

4 Тема №4. Феодальні держави і право в середні віки:  

Франція, Англія, Німеччина 

4 

5 Тема № 5. Утворення і розвиток держави і права  

в Сполучених Штатах Америки 

4 

6 Тема 6.  Першодержавні утворення і право на території 

сучасної України: рабовласницький період 

4 

7 Тема 7. Суспільний та державний устрій Київської Русі. 

Система права Київської Русі (феодальний період). 

4 

8 Тема 8. Період державності і права у часи Галицько-

Волинського князівства та Річ Посполитої. 

4 

9 Тема 9. Запорізька Січ 4 

10 Тема 10. Держава і право України Радянського періоду   4 

11  Тема 11. Держава і право сучасної України 6 

   

Разом 46 

 

 

 

 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема  № 1. Історія держави та права: теорії їх 

виникнення та розвитку 

8 

2 Тема № 2. Держава і право країн Стародавнього Сходу.  

Єгипет та Месопотамія 

6 
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3 Тема № 3.  Древньоримське право та державний устрій 

Древнього Риму 

6 

4 Тема №4. Феодальні держави і право в середні віки:  

Франція, Англія, Німеччина 

8 

5 Тема № 5. Утворення і розвиток держави і права  

в Сполучених Штатах Америки 

6 

6 Тема 6.  Першодержавні утворення і право на території 

сучасної України: рабовласницький період 

6 

7 Тема 7. Суспільний та державний устрій Київської Русі. 

Система права Київської Русі (феодальний період) 

8 

8 Тема 8. Період державності і права у часи Галицько-

Волинського князівства та Річі Посполитої 

8 

9 Тема 9. Запорізька Січ 

 

6 

10 Тема 10. Держава і право України Радянського періоду   8 

11 Тема 11. Держава і право сучасної України 

 

8 

Разом 78 

 

 

8. Індивідуальні завдання  

 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, 

прищеплення навичок самостійної роботи з літературою 

пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді 

написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати 

виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 

літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

курсанта і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень.  

До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті 

та ін.) З проблем, досліджених у наукових рефератах, курсанти 

можуть підготувати і виголосити доповіді під час проведення 

семінарських занять або засідань наукового студентського гуртка. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також 

передбачено виконання домашньої контрольної роботи за визначеною 

тематикою (додається). 
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9. Методи навчання 
 

      Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти та особливостями освітнього 

процесу у закладі вищої освіти. Зокрема, для досягнення мети 

навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних знань та 

вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності  
 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та 

шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної 

роботи - 60 балів;  40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
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Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 

межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому 

загальна сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну 

роботу здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань 

за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. 

Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх отриманих під 

час проведення навчальних занять балів розділена на кількість 

семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

 

                                                       ∑КБ 

                              ПК = __________________ ×КВ, 

                                                КЗ  

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні 

заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 

– для денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що 

він дуже добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у 

занятті та надав повну відповідь на питання семінарського заняття, 

або на додаткове питання науково-педагогічного працівника, навів 

приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю 

або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що 

він достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь 

у занятті, доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з 

теми семінарського заняття, надав правильну, але не зовсім повну 

відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 
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може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які 

було підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під 

час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, 

якщо не приймає активної участі в семінарському занятті та не 

висловлює цікавості до матеріалу, йому складно дати визначення 

понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає помилки, не 

орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено 

виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 

обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-

педагогічний працівник може поставити оцінку «2» 

(незадовільно). Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання 

здобувачем вищої освіти значної частини навчального матеріалу за 

змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив 

невміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач, відмовився від відповіді та/або не вирішив 

практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання 

та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 

дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 

отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними матеріалами із 

зазначенням балів за виконання кожної самостійної роботи 

відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно 

визначає і розробляє форму проведення модульної контрольної 

роботи, структуру завдань, систему та критерії оцінювання 

результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання 

підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 
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має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач 

вищої освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу 

відповідно до графіку, встановленого науково-педагогічним 

працівником до підсумкового контролю і не більше двох пропусків 

та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати 

підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

не складати підсумковий контроль і отримати накопичену 

кількість балів як підсумкову оцінку; 

складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового 

контролю прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про 

недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

вирішує науково-педагогічний працівник та здійснює відповідний 

запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання 

підсумкового контролю, має право скласти його під час визначеного 

окремим графіком для ліквідації академічної заборгованості, 

попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 

балів за поточний контроль на підсумковому контролі без поважної 

причини прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач 

вищої освіти має право скласти підсумковий контроль під час 

ліквідації академічної заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити 

деканат/інститут про свою можливу відсутність на підсумковому 

контролі до його початку. Здобувач вищої освіти, який був відсутній 

на підсумковому контролі з поважних причин, які підтверджені 

відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий 

контроль у визначений деканатом час. 
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Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання підсумкового контролю 

після закінчення екзаменаційної сесії, але до початку наступного 

семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-

екзаменаційної сесії має академічну заборгованість з трьох і більше 

освітніх компонентів, відраховується з Університету.  

 

Критерії оцінювання знань 

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний 

матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; 

оволодів навиками аналізу, моделювання та адекватного оцінювання 

ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних 

фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не 

зовсім повні визначення термінів; засвоїв основи аналітичного 

методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих 

теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної 

дисципліни, але декламує із деякими упущеннями при визначенні 

основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до 

проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати 

набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій 

та явищ; відсутні знання основних норм і визначень; матеріал 

викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо 

здобувач вищої освіти виявив достатньо повні знання матеріалу 

навчальної дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 



 20 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, дає 

правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; 

допускає неточності у розкритті окремих теоретичних положень, 

норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо 

вивчення ним матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати 

визначення основних термінів та визначень; викладає матеріал 

непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня 

переконливість у викладенні матеріалу. 

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За
 внутріш
ньою 
шкалою закладу
 вищої 
освіти в балах 

 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

 

А,В,С,D,Е/Зарахова

но 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

 

35-59 

FX/Незадовільно FX/Не 

зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

 

0-34 

F/Незадовільно F/Не 

зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Історія держави та права - як наука та навчальна дисципліна. 

2. Методи дослідження та вивчення історії держави та права.  

3. Поняття держави та її ознаки. 
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4. Історичні передумови виникнення держави. 

5. Теоріі виникнення держави. 

6. Право – як явище людської еволюції. Поняття та ознаки. 

7. Види права (публічне та приватне, матеріальне та процесуальне, 

регулятивне та охоронне). 

8. Теорії виникнення права. 

9. Періодизація історії держави і права. 

10. Чотири основні епохи розвитку людства, їх характеристика. 

11. Період первісного суспільства – характеристика, побут, досягнення. 

12. Природне середовище та його вплив на процеси формування держави і 

права. 

13. Причини виникнення держав і права. 

14. Історія Стародавнього Єгипту: основні етапи розвитку. 

15. Інститут влади фараону: характеристика та ознаки. 

16. Соціально-правовий лад країн Стародавнього Сходу. 

17. Держави-міста  у Месопотамії: умови виникнення та суспільний лад. 

18. Загальна характеристика Законника Хаммурапі. 

19. Судова система та судовий процес у Древньому Вавилоні. 

20. Правове положення жінки в Древньому Вавилоні. 

21. Релігія у Древньому Вавилоні. 

22. Правове становище жінки у Древньому Єгипті. 

23. Закальна характеристика Римської стародавньої держави. 

24. Основні етапи розвитку держави у Стародавньому Римі. 

25. Суспільний лад Стародавнього Риму. 

26. Період Римської республіки. 

27. Період Римської Імперії. 

28. Розвиток права в Древньому Римі. 

29. Римські юристи та предтеча юридичної діяльності в Древньому Римі. 

30. Преторське право: характеристика, історія розвитку, ознаки. 

31. Загальна характеритика римського права, його вплив на світову 

спільноту. 

32. Закони 12 таблиць – характеристика документу. 

33. Поняття «феодалізм» та його ознаки. Чим відрізняється від рабовлас-

ництва? 

34. Право в феодальному суспільстві. 

35. Держава древніх франків – загальна характеристика, історія. 

36. Салічна правда – джерело франкського права. 

37. Монархія як форма правління: види, ознаки, характеристика. 

38. Франція в добу середньовіччя: загальна характеристика державного та 

правового буття. 

39. Англосаксонські держави в період раннього феодалізму: загальна 

харак-теристика державного та правового буття. 

40. Велика хартія вольностей – характеристика та історія документу. 
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41. Німеччина – як нащадок Римської Імперії: історичний аспект. 

42. Держава і право Німеччини феодального періоду: характеристика та 

особ-ливості. 

43. Магдебурзьке право: характеристика, особливості. 

44. Історія виникнення держави на території США. 

45. Громадянська війна в США – причини та наслідки. 

46. Розробка та прийняття Конституції США 1787 р.  

47. Принципи та структура Конституції США. 

48. Організація та компетенція федеральної влади. 

49. Білль про права (перші 10 поправок до Конституції США). 

50. Характеристика сучасної держави США  форма правління, політичний 

режим, територіальний устрій. 

51. Першодержави скіфів та сарматів, розташовані на території сучасної 

України. 

52. Зародження класового суспільства на території Північного 

Приверномор’я. 

53. Древньогрецькі колонії Ольвія та Херсонес. 

54. Боспорська держава: історія виникнення, характеристика. 

55. Рабовласницьке право: характеристика та ознаки. 

56. Джерела рабовласницького права. 

57. Загальна характеристика рабовласницької держави. 

58. Східнослов’янські племена і союзи племен. 

59. Передумови утворення держав у східних слов’ян (економічні, 

політичні, правові). 

60. Київська Русь – характеристика державного устрою. 

61. Особливості феодальної держави. 

62. Право феодальної держави: характеристика, риси. 

63. Суспільний та політичний лад Київської Русі. 

64. Вищі органи влади Київської Русі. 

65. Феодали, князі, боярство, духовенство: правове становище, права та 

обов’язки. 

66. Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичний 

розвиток. 

67. Форма правління Галицько-волинської держави загальна 

характеристика. 

68. Устави Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха: загальна 

характеристика документів. 

69. «Руська правда» - як джерело права. 

70. Історичні передумови приєднання українських земель до Великого 

князівства Литовського та до Польщі. 

71. Литовські статути 1529, 1566 і 1588 рр – характеристика та зміст 

документів. 

72. Люблінська Унія – характеристика документа та його значення. 
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73. Історичний контекст та передумови виникнення Запорізької Січі. 

74. Соціальний побут та владне керування на території Запорізької Січі. 

75. Територія, кордони, структура і чисельність населення Запоріжжя. 

76. Демократичний характер суспільних відносин на Запорізькій Січі. 

77. Військово-територіальний устрій Запорізької Січі. 

78. Система органів влади та управління Запорізької Січі. Січова рада. 

79. Ієрархія війського управління казаками. 

80. Передумови створення в 1922 р. Союзу радянських республік. 

81. Радянська Конституція 1924 року: характеристика, основні положення. 

82. Диктатура пролетаріату – характеристика та основні риси цього явища. 

83. Українська республіка в складі СРСР – правове положення, соціальне 

життя населення.. 

84. Прийняття Конституції УРСР в 1978 р. – характеристика документу, 

перелік основних прав громадян. 

85. Політичний та правовий режим в Україні за часів Радянського періоду. 

86. Соціалістична демократія: загальна характеристика, особливості, 

характері риси. 

87. Оформлення державної незалежності України: дати, події, історичні 

умови. 

88. Державні символи України та атрибути державної влади. 

89. Конституція України 1996 року – історія прийняття, загальна  

характеристика, основні положення. 

90. Форма правління та політичний режим сучасної України. 

91. Територіальний устрій України. 

92. Правотворчіть в України – суб’єкти та види. 

93. Правоохоронна діяльність в Україні: суб’єкти та їх повноваження. 

 

13.  Рекомендована  література 

Базова 

1. Амбул С.В. Крізь століття: історичні нариси. Монографія. / С.В. Албул. 

Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. 124 с. 

2. Олійник А.Ю. Основи історії і теорії держави та права. К. : Центр учбової 

літератури, 2021. 200 с. 

3.Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, 

правової держави в Україні у контексті євроінтеграції: колективна 

монографія / Л.Г. Матвєєва, І.Й. Магновський, Л.Б. Тарасенко та ін. Одеса: 

РВВ ОДУВС, 2021. 290 с. 
 

4. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України. Навчальний посібник. 

Київ : Юрінком Інтер, 2021. 568 с. 
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5. Історія держави і права України : навчально-методичний посібник /  А. Є.   

       Шевченко, С. В. Кудін – Вінниця: ТОВ «Твори» – 2020. – 688 с.  

 

6. Практикум з історії держави та права: навч. метод. посіб. / П.М. Балтаджи,  

       В.В. Македон. - Одесса, ОДУВС. 2018. - 200 с. 

 

7. Шигаль Д.А. Історія держави і права України: посібник для підготовки до 

іспиту. Київ : Право, 2017. 252 с. 

 

8. Практикум з теорії  та історії держави і права: навч. метод. посіб. / П.М. 

Балтаджи, Д.С.Суханова, І.А.Юрій. – Одесса. ОДУС. 2016. - 280 с. 

 

9. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. 

Практикум. Тести: підручник. 2-ге вид., випр. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 

2019. 584 с.  

 

10. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за заг. ред. д-ра 

юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; [Бандурка О. М., Швець Д. В., Бурдін М. 

Ю., Головко О. М., та ін. ; вступ. слово О. М. Бандурки]. Харків : Майдан, 

2020. 618 с.  

 

11. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник. 

Київ : Юрінком Інтер, 2019. 448 с.  

 

12. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з історії держави 

і права зарубіжних країн. Для студентів першого курсу / П.М. Балтаджи - 

Одеса, ОДУВС. 2015. - 76 с. 

 

13. Хома П. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник. 

Київ: Каравела, 2015. 480 с. 

 

14. Тихоненков Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. 

посібник. Харків : Право, 2017. 246 с. 

 

15. Практикум з історії держави і права : практикум / уклад. П. М. Балтаджи, 

Д. С. Суханова, І. А. Юрій – Одеса : ОДУВС, 2012. 184 с.  

 

16. Практикум з теорії  та історії держави і права: навч. метод. посіб. / П.М. 

Балтаджи, Д.С.Суханова, І.А.Юрій. - Одесса, 2016. - 280 с.  

 

17. Орленко В. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для 

підготовки до іспитів. Київ : Ін Юре, 2015. 244 с.  
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 18. Лісовський, П. М. Мудрість народів світу: Навч. посіб. / П.М. 

Лісовський. – Київ : КондорВидавництво, 2017. – 332 с. 

 19. Тищик Б. Й. Велика Британія: історія державності і права (V – початок 

ХХІ ст.) : навч. посіб. Львів : Світ, 2017. 351 с. 

  

Допоміжна література 

 

1. Устименко О. С. Загальнотеоретична характеристика основних 

наукових концепцій походження держави. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. 

№ 2. С. 25-28 

2. Логвиненко Є. С. Становлення та розвиток системи покарань у 

Давньоримській державі. Право і безпека. 2015. № 3(58). С. 31-35. 

3. Логвиненко Є.С., Логвиненко І.А. Покарання в праві держав 

Стародавнього світу. Харків : ФОП Панов А.М., 2019. 252 с. 

4. Логвиненко Є. С. Покарання військових в античних державах. Право і 

Безпека. 2017. № 1 (64). С. 31-35. 
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Ради України. 2016. № 3. С. 107–113. 

6. Щербатюк В. М. Зародження протодержавних і державних об’єднань на 

теренах України / В. М. Щербатюк, Ю. В. Сокур // Юридичний часопис 

Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 138–151. 

7. Стецюк Б. Р. Функціонування судового процесу в Київській Русі // 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук, 

праць. Серія: Юридичні науки. 2015. № 824. С. 405–411. 

8. Балко О. До питання про історіографію дослідження інституту шлюбу в 

системі права Давнього Риму / О. Балко     //  Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали 18-ої 

регіон. наук.-практ. конф. 26-27 січня 2012 р. - 2012. - С. 66-67. 

9. Радько П. Г. Козацька державність в сучасній історичній літературі. 
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журнал. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 1 
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сербськогосередньовічного права / А. Кольбенко // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали 18-ої 
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16. Коцюба Т.М.  Правове становище жінки за Законами Ману в Індії / Т.М. 

Коцюба    // Верховенство права очима правників-початківців : у 3 т. : 

матеріали Всеукр. студент. наук. конф. (Одеса, 29 листопада 2014 р.). - 

2014. - Т. 1. - 2014. - С. 62-64. 

17. Львова О.Л.  Права жінки згідно ісламських документів з прав людини / 

О.Л. Львова // Порівняльне правознавство : зб. наук. праць : сучасний 

стан і перспективи розвитку. - 2013. - С. 233-235. 

18. Маймескулов Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн / Л.М. 

Маймескулов. – Харків : «Право», 2011. – 520 с. 

19. Павлів А. Роль Англійської, Французької та Російської революцій в 

історії країн світу / А. Павлів // Український науковий журнал. - 2011. - 

№ 4. - С. 160-169. 

20. Романов А. К. Право и правовая система Великобритании : учеб. 

пособие / А. К. Романов. – М. : Форум, 2010. – 288 с.  

21. Савицький О.   Виникнення і розвиток феодальних відносин у Західній 

Європі / О. Савицький  //  Земельне право України: теорія і практика.  -  
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22. Сирко М.В. Зобов'язальне право за французьким Цивільним кодексом 

1804 р. / М. В. Сирко //  Часопис Київського університетуту права. - 
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23. Харатян Т. Н. Особливості виникнення державності в Стародавній 

Греції / Т. Н. Харатян //  Питання державотворення в Україні та 

зарубіжних країнах на різних етапах історії : матеріали I Всеукр. наук. 

істор.-прав. конф. молодих учених 1 груд. 2011 р., м. Харків; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого", 

2011. – С. 111-113. 

24. Харитонова Т.Є. Римське право як джерело систематизації Юстиніана / 

Т. Є. Харитонова   //  Часопис цивілістики : Наук.-практ. журн.  -  2011. - 

№ 11. - С. 80-85. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

https://uinp.gov.ua/  Український інститут національної пам’яті  

http://idpnan.org.ua/zagalna_informacija.html Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України 

http://history.org.ua/uk Інститут Історії України НАН України 

http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадський 

https://www.rada.gov.ua/ Верхавна Рада України 

https://www.kmu.gov.ua/ Кабінет Міністрів України 

 

 

15. Тематика модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Історія держави та права 

 

Варіант № 1 

Теоретичні питання: 

1. Історія держави та права - як наука та навчальна дисципліна  

2. Історія Стародавнього Єгипту: основні етапи розвитку. 

Практична частина.  

Проаналізувати теорії виникнення держави, представити одну, як головну 

(основну), на думку здобувача. Аргументувати свою позицію. 

 

Варіант № 2 

Теоретичні питання: 

https://uinp.gov.ua/
http://idpnan.org.ua/zagalna_informacija.html
http://history.org.ua/uk
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
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1. Загальна характеристика Законника Хаммурапі. 

2. Зародження класового суспільства на території Північного 

Приверномор’я. 

Практична частина. 

Скласти порівняльну таблицю державного устрою Древнього Єгипту та 

Вавилону. 

 

Варіант № 3 

Теоретичні питання: 

1. Загальна характеристика рабовласницької держави. 

2. Передумови створення в 1922 р. Союзу радянських республік. 

Практична частина.  

Скласти схему владної організації Запорізької Січі. 

 

Варіант № 4 

Теоретичні питання: 

1. Історичний контекст та передумови виникнення Запорізької Січі. 

2. Оформлення державної незалежності України у 1991 році: дати, події, 

історичні умови. 

Практична частина.  

Проаналізувати теорії виникнення права, обрати одну, яку здобувач вважає 

основною (головною), аргументувати свою позицію. 

 

Варіант № 5 

Теоретичні питання: 

1. Форма правління та політичний режим сучасної України. 

2. Право в феодальному суспільстві. 

Практична частина.  

Скласти порівняльну таблицю різних видів монархії, як існувала від давніх 

часів до сьогодення. 

 

Обсяг виконання – не менше двох сторінок друкованих аркушів, формату 

А4, включаючи таблицю, та не більше трьох сторінок. 
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