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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Історія української юриспруденції» вивчає питання історичної ґенези 

вітчизняної правової думки, юридичної практики, та юридичної освіти як 

фундаментальних підвалин української правової традиції. Ця дисципліна належить 

до циклу базових юридичних дисциплін, аїї вивчення тісно пов’язано з іншими 

дисциплінами освітньої програми. «Історія української юриспруденції» скерована 

на отримання нових знань і осягнення правової істини, а також на обслуговування 

конкретних практичних потреб, а саме: розуміння процесів правотворчості, 

вдосконалення правових норм, концептуалізацію історичних відомостей про 

вітчизняну правову традицію та особливостей її формування, а також сприяння 

поширенню надбань української правової культури. В процесі застосування 

правових норм виникають певні колізії чи прогалини. Вирішити такі проблем і 

покликана саме юриспруденція. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладення навчальної дисципліни «Історія Української юриспруденції» є 

концептуалізація відомостей про історичні етапи виникнення та розвитку 

юриспруденції, культури та традицій у правіна українських теренах з метою 

задоволення пізнавальної потреби здобувачів вищої освіти, виховання у них духу 

національної свідомості, сприяти підвищенню якості володіння історико-

правовими знаннями, а також для всебічного глибокого усвідомлення цінності 

незалежності Української держави та її місця в історії Європи. 

Мета викладання зазначеної дисципліни також полягає в підвищенні загального 

рівня знань здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «доктор 

філософії» відділу аспірантури та докторантури Національного університету 

«Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право»у підготовці їх до 

системного та об’єктивного сприйняття історії української юриспруденції. 
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Мова 

викладання 
Українська 

 

Навчальне 

навантаження Лекції, год. Практичні заняття, год. Самостійна робота, год. 
Загальна 

кількість год. 

Денна форма 30 20 70 120 

Заочна форма 4 4 112 120 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі  

програмні результати навчання: 

 
ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 
ПРНК05 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти виділяти особливості 

сучасних загально-теоретичних концепцій у сфері тлумачення держави та права як 

суспільного явища чи окремих його галузей та інститутів  

ПРНК06 Вміти демонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей та 

інститутів у контексті їх історичного розвитку для об’єктивного розуміння цих явищ 

ПРНК07 Бути здатним пояснювати та інтерпретувати еволюцію правової ідеї та сучасної 

держави зі встановленням зв’язку між сучасним станом, історичними процесами 

танаступними тенденціями розвитку правової системи як явища або її окремих 

елементів  

ПРНК08 Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів крізь 

призму історико-правового досвіду  

ПРНА03 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти розв’язувати наукові 

проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти пояснювати 

фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання функціонування права 

як соціального явища 

ПРНА07 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти бути здатним 

ефективніше застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до формування 

нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти бути здатним 

концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти бути здатним 

узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо особливостей функціонування держави та 

права на різних історичних етапах їх розвитку 

ПРНП04 Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з історико-

правовими, філософськими, загальнотеоретичними та практичними аспектами 

функціонування держави, права в цілому та окремих його галузях та інститутах  

ПРНП05 Удосконалити існуючі історико-правові, філософсько-правові, теоретичні та практичні 

концепти, конструкти та теорії функціонування держави і права  

ПРНП06 Володіючи знаннями з історії української юриспруденції вміти адаптувати наукові 



здобутки та навички наукового обґрунтування до формування пропозицій щодо 

вдосконалення сфери функціонування права 

 

  Результати навчання 

 Символ ПРН Після успішного завершення курсу цієї 

навчальної здобувач вищої освіти буде: 

          Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

 ПРНК05 

ПРНК02 

Володіючи знаннями з історії української 

юриспруденції вміти виділяти особливості сучасних 

загально-теоретичних концепцій у сфері тлумачення 

держави та права як суспільного явища чи окремих 

його галузей та інститутів, а також емпатійно 

взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові особливості. 

Лекції, практичні 

заняття 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної 

роботи 

 ПРНК06 

ПРНК07 

Розуміти загальну логіку, закономірності та 

хронологію становлення системи права в контексті 

історії державотворчих процесів України та Європи 

та бути здатним пояснювати та інтерпретувати 

еволюцію правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом, 

історичними процесами та наступними тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих 

елементів  

Лекції, практичні 

заняття 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної 

роботи 

 ПРНА03 

ПРНК08 

Володіючи знаннями з історії української 

юриспруденції вміти розв’язувати наукові проблеми 

на основі досягнень сучасної гносеології та 

демонструвати глибинне розуміння доктрини прав 

людини, людиномірності та людиноцентризму, 

правової політики та способів реалізації правових 

приписів крізь призму історико-правового досвіду  

Лекції, практичні 

заняття 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної 

роботи 

 ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНП04 

 

Володіючи знаннями з історії української 

юриспруденції вміти пояснювати фундаментальні 

аспекти правової реальності та пропонувати власні 

способи вирішення дослідницьких задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання,концептуалізувати відомості про 

вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

Лекції, практичні 

заняття 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної 

роботи 

 ПРНА09 

ПРНА10 

Володіючи знаннями з історії української 

юриспруденції вміти бути здатним узагальнювати 

закономірності розвитку української юриспруденції 

з точки зору поєднання в ній теоретичних концепцій 

та юридичної практики з подальшим формуванням 

відповідних концепцій щодо особливостей 

функціонування держави та права на різних 

історичних етапах їх розвитку, та демонструвати 

соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним 

цінностям, сприяти захисту прав людини. 

Лекції, практичні 

заняття 

Усне опитування, 

перевірка 

самостійної 

роботи 

 ПРНП05 

ПРНП06 

Володіючи знаннями з історії української 

юриспруденції бути здатним до удосконалення 

Лекції, практичні 

заняття 

Усне опитування, 

перевірка 



існуючих історико-правових, філософсько-правових, 

теоретичних та практичних концептів 

функціонування держави і права та вмітиадаптувати 

наукові здобутки та навички наукового 

обґрунтування до формування пропозицій щодо 

вдосконалення сфери функціонування права 

самостійної 

роботи 

 

Зміст навчання 

Тема за 

п/п 

Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, (год., 

форма навчання)  

Тема 1. 

 

Предмет дисципліни «Історія української 

юриспруденції», її завдання, проблеми періодизації 

та методи пізнання 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/2 (денна ф/н) 

2/0/9(заочна ф/н) 

 

Тема 2. 

 

Поняття «право» та його еволюція в межах 

України-Русі у Х-ХІV ст. 

 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/4(денна ф/н) 

 0/0/9(заочна ф/н) 

Тема 3. 

 

Особливості правничої практики та правничої 

думки на українських землях у XV – першій 

половині XVII ст. 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/6(денна ф/н) 

 2/2/9(заочна ф/н) 

Тема 4. 

 

Оформлення української юриспруденції другої 

половини XVII – середини XVIII ст. 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/6(денна ф/н) 

 0/0/9(заочна ф/н) 

Тема 5. 

 

 

Генезис конституціоналізму в Російській та 

Австрійській імперіях та його вплив на розвиток 

української юриспруденції  

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

4/1/6(денна ф/н) 

 2/0/9(заочна ф/н) 

Тема 6 

 

Розвиток юриспруденції в Україні під імперською 

зверхністю доби буржуазно-демократичних реформ 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

4/1/8(денна ф/н) 

 2/0/9(заочна ф/н) 

Тема 7 

 

Розвиток правничої думки в Україні ХІХ – початку 

ХХ століття  

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/6(денна ф/н) 

 0/0/9(заочна ф/н) 

Тема 8 

 

 

Становлення юридичної освіти в Україні – 

важливого елемента національної правової системи 

держави (до 1917 р.) 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/6(денна ф/н) 

 0/0/9(заочна ф/н) 

 

Тема 9 Юриспруденція доби Української національної 
ПРНК02,05,06,0

4/2/8(денна ф/н) 



 революції 1917–1921 рр. 

 

 

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

 0/2/10(заочна ф/н) 

Тема 10 

 

 

Становлення юриспруденції соціалістичного типу в 

УСРР 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/6(денна ф/н) 

 0/0/10(заочна ф/н) 

Тема 11 

 

 

Особливості нормотворчої та правозастосовної 

практики в УРСР 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/0/6(денна ф/н) 

0/0/10(заочна ф/н) 

Тема 12 

Українська юриспруденція кінця ХХ – початку ХХІ 

ст. 

 

 

 

ПРНК02,05,06,0

7,08; 

ПРНА 

03,06,07,09,10; 

ПРНП 04,05,06 

2/2/6(денна ф/н) 

 0/0/10(заочна ф/н) 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчеснос

ті 

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ ―ОЮА‖ визначено у 

Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ "ОЮА" 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 80 

доповіді та повідомлення на практичних 

заняттях 
20 

виконання письмових індивідуальних 

завдань, рефератів, контрольних робіт 
20 

опитування на семінарських заняттях 40 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальненавантаженняздобувачавищоїосвіти 

 

Видинавантажен

ня 

Середнякількіст

ь год. на кожен 

вид (денна 

форма) 

Середнякількіст

ь год. на кожен 

вид (заочна 

форма) 

Кількістькредитів/год 4/120 год. 
4/120 гд. 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.: 50 
8 

● лекційнізаняття, год. 30 
4 

● практичнізаняття, год. 20 
4 

● семінарськізаняття, год. - 
 

● лабораторнізаняття, год. - 
 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 70 
112 

● контрольніроботи, к-сть/год. - 
 

● індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 30 
32 

● підготовка до аудиторних занять та контрольнихзаходів, год. 40 
80 

Екзамен + 
+ 

Залік - 
- 

 

 

 


