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вивчення 
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«Право» 

 

 

перший   

(бакалаврський) рівень 

 

Денна 

 

1 

 

1 4/120 

 

 
Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Аніщук Ніна Володимирівна 

Проведення лекційних/ практичних занять 

посада, науковий ступінь, вчене звання – професор, д.ю.н., професор 

кабінет 505, корпус на вул. Академічна 2,контактний телефон – 719-87-73 

контактна електронна адреса history@onua.edu.ua 

 

 

Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

 

Історія держави і права України вивчає питання еволюція української суспільної, 

державної та правової традиції в цілому; розвиток механізмів державної влади в 

Україні; зародження і функціонування суду, а також інших правоохоронних 

органів, процесу, правової системи в цілому і окремих галузей права України. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Концептуалізувати історико-правові відомості про процеси вітчизняного державо 

та правотворення та їх особливості, вітчизняну правову традицію та поширювати 

надбання української правової культури, а також для всебічного глибокого 

усвідомлення цінності незалежності Української держави та її місця в історії 

Європи. 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 



 
Навчальне навантаження 

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

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 24 30  66            4/120 

Результати навчання 

 
Символ ПРН 

Після у 

спішноПісля успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

  ПРНК01 

демонструвати знання правової теорії, 

основних галузей публічного права 

 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультація 

викладача 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу, 

екзамен 

 

  ПРНК02 

Розуміти та інтерпретувати тенденції 

основ приватного права 

 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультація 

викладача 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу, 

екзамен 

 

  ПРНК06 

 

 

 

 

здійснювати аналіз передумов та 

наслідків виникнення складних 

економічних явищ для функціонування 

людини, суб’єктів господарювання та 

держави 

 

 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультація 

викладача 

 

 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу, 

екзамен 

 

 

   ПРНА01 

 

Демонструвати високий рівень правової 

ідеології. 

Сприймати людину як найвищу 

соціальну цінність, поважати права і 

свободи людини і громадянина 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультація 

викладача 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу, 

екзамен 

    ПРНА02 

 

 

Зах захищати права та законні інтереси 

юридичних та фізичних осіб відповідно 

до процесуальних вимог різних 

юрисдикційних процесів, працювати з 

нормативно-правовими актами 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультація 

викладача 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу, 

екзамен 

   ПРНА03 

 

 

демонструвати почуття відповідальності 

за прийняті власні рішення та рішення 

колективу 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультація 

викладача 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу, 

екзамен 



 

 
Зміст навчання 

Тема за п/н 
Назва теми 

Посилання на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Тема 1 

 

Предмет і завдання дисципліни «Історія 

держави та права України», його періодизація 

та історіографія. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

 

2/0/0 

Тема 2 

Держава і право Київської Русі. ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

 

4/4/0 

Тема 3 

Утворення та розвиток Галицько-Волинської 

держави, її органи влади і право 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

 

2/2/0 

Тема 4 

Входження українських земель до складу 

князівства Литовського та їх правове 

становище. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

 

2/2/0 

Тема 5 

Характеристика права на українських землях 

кінця ХІV–середини XVI ст. та його 

кодифікація у Великому князівстві 

Литовському. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 
2/2/0 

Тема 6 

Правове становище українських земель у 

складі Речі Посполитої 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

2/2/0 

Тема 7 

Розвиток українського козацтва, його 

організація та боротьба за права українського 

народу (XV ст. – 1657 р.) 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/2/0 

Тема 8 

Боротьба України-Гетьманщини за 

збереження своєї політичної автономії (друга 

половина XVII-перша половина XVIII ст.) 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/2/0 

Тема 9 

Розвиток права в Україні-Гетьманщині та 

його кодифікація  у  XVIII ст. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

2/2/0 

Тема 10. 

Суспільно-політичний лад і право на 

українських землях у складі Російської імперії 

(кінець XVIII ст. – початок ХХ ст.) 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/0/12 

Тема 11 

Суспільно-політичний лад і право на 

західноукраїнських землях у складі 

Австрійської (Австро-Угорської) імперії 

(кінець XVIIІ – початок ХХ ст.) 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 
0/0/12 



Тема 12 

Передумови та особливості відродження 

української  державності на початку ХХ ст. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/0/14 

Тема 13 

Відродження Української держави (березень 

1917 – квітень 1918 рр.), її органи влади і 

право 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

2/2/0 

Тема 14 

Українська Держава та право за 

П.Скоропадського. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

2/2/0 

Тема 15 

Утворення української державності на 

теренах Західної України, її органи влади і 

право 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

2/2/0 

Тема 16 

Держава і право Української Народної 

Республіки доби Директорії. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

2/2/0 

Тема 17 

Становлення радянської державності в 

Україні (1917-1929 рр.).  

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/2/0 

Тема 18 

Держава і право Радянської України (1930 – 

1945 рр.); приєднання Західної України до 

складу УРСР. 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/2/0 

Тема 19 

Держава і право УРСР у перші повоєнні роки 

та доби «відлиги» (1946-1964). 

ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/0/14 

Тема 20 

Держава і право незалежної України  ПРНК01, ПРНК02, 

ПРНК06, ПРНА01, 

ПРНА02, ПРНА03 

0/0/14 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

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, икладання 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    

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 
Середня кількість год. на 

кожен вид (денна форма) 

Кількість кредитів/год 4/120 год. 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  50 

● лекційні заняття, год. 24 

● практичні заняття, год. 30 

● семінарські заняття, год. - 

● лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 66 

● контрольні роботи, к-сть/год. - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 66 

Екзамен + 

Залік  

 

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


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) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


