
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

1. Кафедра: 
Теорії та філософії права  

Кафедра державно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладача 

1.Магновський Ігор Йосифович – доктор юридичних 

наук, професор, професор кафедри теорії та філософії 
права факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 120 наукових 

праць, досвід роботи більше 19 років. 
З 20 липня по 20 жовтня 2020 року пройшов підвищення 

кваліфікації (міжнародне стажування) в Університеті 

Марії Кюрі Склодовської (Польща), факультет права та 

адміністрації (Реєстраційний № 2001/10), (180 год.). 
Сфера наукових інтересів: теорія держави та права,  

конституційне право, муніципальне право, проблеми 

забезпечення прав і свобод людини. 
Із викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

Старокиївське шосе, 42 б, каб. 112 тел. (097) 896 1967 

Viber, Telegram, електронна адреса: magn.igor@ukr.net 

 

2. Янчук Наталія Дмитрівна – кандидат  юридичних наук, 

доцент, в.о. професора кафедри кафедри теорії та 

філософії права факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування. Автор більше 80 

наукових праць, досвід роботи більше 16 років. Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації за напрямом державно-

правового циклу, видане Одеським державним 

університетом внутрішніх справ 18.07.2022 р. 

Реєстраційний № 10354/22 (Курси підвищення 

кваліфікації з 14.02.2022 по 18.07.2022 р. – обсягом 180 

академічних годин (6 кредитів ЄКТС). Сфера наукових 

інтересів: Теорія держави та права, порівняльне 

правознавство, право Європейського Союзу, галузева 

компаративістика. З викладачем можна зустрітися за 

адресою: м. Одеса, Старокиївське шосе, 42 Б, каб. 112, 

тел. (073) 029 31 50 Viber, Telegram, електронна адреса: 

yanchuknd@ukr.net. 
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3. Тарасенко Лідія Борисівна - кандидат історичних наук, 

доцент, професор кафедри теорії та філософії права 

факультету підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування. Автор більше 90 наукових праць, досвід 

роботи в системі вищої освіти більше 18 років. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямом 
державно-правового циклу, видане Одеським державним 

університетом внутрішніх справ 20.03.2020 р. 

Реєстраційний № 7493/10 (Курси підвищення кваліфікації 

з 10.02.2020 по 20.03.2020 р. – обсягом 180 академічних 
годин (6 кредитів ЄКТС). 

Сфера наукових інтересів: Відомі правники та філософи 

різних часів – представники українського народу. 
Радянська держава та Голодомори ХХ ст. в Україні. 

Підприємницька діяльність селянства Донбасу в добу 

нової економічної політики та історія повсякденності 

селянства цього періоду. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 21 

км. Старокиївської дороги, 42 в, каб. 112. Тел. (067) 868 

63 89 Viber, Telegram, електронна адреса: 
tarasenko_lb@ukr.net 

4. Борисова Олеся Олегівна – кандидатка юридичних 

наук, доцентка кафедри державно-правових дисциплін 

факультету 1 навчально-наукового інституту права та 
кібербезпеки. Досвід роботи більше 10 років. Авторка 

навчально посібника «Юридична деонтологія». У 2021 

році пройшла стажування в Університеті Марії Кюрі-

Склодовської (Польша), юридичний факультет.  
Сфера наукових інтересів: 

Юридична деонтологія, Поліцейська деонтологія, Історія 

держави і права, Юридична компаративістика.  
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, вул. 

Успенська 1, каб. 314, тел. 063 260 34 37 Viber, Telegram, 

електронна адреса: oob81@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі на першому 

році навчання (денна), у першому та другому семестрі 
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на першому році навчання (заочна).  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3                      3 

 

90 (денна)       90 (заочна) 

44 (денна)       16 (заочна) 

22 (денна)         8 (заочна) 

22 (денна)         8 (заочна) 

46 (денна)        74 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Історія держави та права» 
належить до історично-юридичних дисциплін. Вона має 

важливе наукове, світоглядне, політичне та практичне 

значення, є базою для опанування інших юридичних 
дисциплін, дає змогу значно поглибити загальні 

юридичні знання здобувача вищої освіти, сприяє 

виробленню юридичного мислення та загальної 

юридичної культури.  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія 

держави та права» є: формування уяви про загальні та 

специфічні риси виникнення, розвитку й функціонування 
держави та права в різних народів від найдавніших часів 

до наших днів, усвідомлення загальних закономірностей 

становлення й тенденцій розвитку держави та права. 

Предметом історії держави та права є вивчення 
процесів, загальних закономірностей, специфічних 

особливостей виникнення, функціонування та розвитку 

держави та права в певних країнах світу в конкретних 
історичних умовах і хронологічній послідовності. 

Зокрема, формування знань з історії рабовласницької 

держави та права здійснюється на прикладі країн 

Стародавнього Сходу та античних країн, феодальної – на 
прикладі держав Західної Європи та Сходу, буржуазної та 

історії держави та права періоду Новітнього часу – на 

прикладі країн Західної Європи та США. Синхронно 

відбувається вивчення історії держави та права України. 

 



9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Теорія держави та права», «Конституційне 

право» та «Поліцейська деонтологія» 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

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. 

 

11 Форма контролю: Екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

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)/ 



≤ 20 ≤ 40 
ЕКЗАМЕН 

(Е) 

≤ 60 ≤ 40 

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

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

 
 

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: 

ПК = 
∑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). 

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; 

- 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. 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення дисципліни «Історія держави 

та права» здобувач вищої освіти має:  

знати: предмет, мету вивчення, завдання й значення 

курсу; сучасні підходи до проблем розвитку держави та 

права; основні етапи становлення та розвитку держави і 

права; фактичний матеріал навчальної дисципліни 



«Історія держави та права»; основні характерні риси 

історичних типів держави та права; стан розвитку 

основних проблем науки «Історія держави та права»; 

сутність історичного процесу розбудови української 

державності та права; основні етапи становлення та 

розвитку української держави та права; основні ідеї 

української державності минулого та сучасності; сучасні 

підходи до проблем держави та права України; 

уміти: проводити порівняльно-правовий аналіз 

тенденцій розвитку держави та права в різних країнах 

світу; тлумачити історико-правові джерела; розв’язувати 

казуси на основі конкретних джерел права; здійснювати 
порівняльний синхронний та діахронний аналіз. 

орієнтуватися в історичному минулому української 

державності; характеризувати основні етапи становлення 
та розвитку української державності та права; аналізувати 

основні юридичні документи та правові інститути з 

найдавніших часів існування української державності і 

фактично до сучасності; використовувати отримані 
знання в процесі аналізу сучасних тенденцій українського 

державо- та правотворення. 

 

14. Основні 

інформаційні джерела 
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навчальний посібник / О. В. Шкуратенко, Д. І. Курас та 

ін. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 170 с. 

6.Кузьминець О.В., Дурнов Є.С., Сокур Ю.В. Історія 

держави та права зарубіжних країн (схеми, коментарі, 



термінологічний словник). Навчальний посібник. Київ, 

2012. 

7. Трофанчук Г.І. Історія держави та права зарубіжних 

країн: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2019. 448 с. 

8.Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. 

Посібник. К.: Юрінком Інтер, 2021. 568 с. 

9.Історія держави і права України: хрестоматія-

практикум / М. Ю. Бурдін, Є. С. Логвиненко, 

І. А. Логвиненко; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків : 

Майдан, 2021. 890 с. 

 
 


