
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Освітня програма 
Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Освітньо-професійна програма 

підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня молодший 

бакалавр на Факультеті 

цивільної та господарської 

юстиції при Національному 

університеті «Одеська юридична 

академія», за спеціальністю 081 

«право» 

Початковий 

(короткий цикл) 

рівень 

Денна 1 2 2/60 

 

 
Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Попсуєнко Людмила Олександрівна статус по навчальній дисципліні (лектор) 

посада, науковий ступінь, вчене звання – к.ю.н., доцент, кабінет, корпус – каб. 

505, вул. Академічна, 2, контактний телефон – 0677101051, контактна електронна 

адреса history@onua.edu.ua 

Бехруз Хашматулла Набійович - статус по навчальній дисципліні (проведення 

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

кабінет, корпус – каб. 505, вул. Академічна, 2, контактний телефон – 7198773, 

контактна електронна адреса history@onua.edu.ua 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

«Історія держави і права зарубіжних країн» є однією із фундаментальних 

дисциплін в системі підготовки правників у вищій школі. У системі юридичних 

наук та юридичної освіти історія держави і права зарубіжних країн є самостійною 

науковою та навчальною дисципліною історико-теоретичної групи. Зрозуміти 

сучасні тенденції розвитку держави і права неможливо без знання минулого й 

особливостей виникнення держави і права. Концентруючи у собі світовий досвід 

державно-правового розвитку різних народів, історія держави і права є важливим 

фактором формування сучасної правової культури, юридичного мислення, 

дозволяє зрозуміти процеси, які відбуваються у розвитку державних і правових 

установ, їхню логіку. Особливої актуальності курс “Історія держави і права 

зарубіжних країн” набуває при підготовці українських юристів, оскільки у 

контексті світових тенденцій державно-правової еволюції дозволяє краще 

осмислити і зрозуміти специфіку розвитку держави і права України. 

Предметом дисципліни історії держави і права зарубіжних країн є процес 

виникнення, розвитку і зміни типів та форм держави і права, а також державних 

органів і правових інститутів конкретних держав у конкретних народів у певні 

історичні періоди на основі виявлення і пізнання властивих їм об’єктивних 

законів. Матеріали дисципліни сприяють кращому сприйняттю спеціальних 

юридичних дисциплін.  
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Мета 

навчальної 

дисципліни 

  Концептуалізувати історико-правові відомості про процеси державо та право 

творення в зарубіжних країнах та їх особливості; формування широкого 

загальнокультурного світогляду в питаннях історії держави та права зарубіжних 

країн, професійної правосвідомості та правової культури майбутнього юриста,  

вміння аналізувати історико-правові документи тощо; дати систематичний огляд 

історії утворення та розвитку держави та права від найдавніших часів до нашого 

часу, зосереджуючись в основному на найбільших цивілізаційних здобутках 

кожної історичної епохи: стародавній світ та античність, середньовіччя, новий та 

новітній час. 
 

 
 

Мова викладання Українська 

 

 
Навчальне навантаження 

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

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 14 14             32 2/60 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти 

буде: 

Методи викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення 

здобувача 

ПРНК01. Демонструвати здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу знаннями у 

галузі історико-правової науки.  

Використовувати знання з основ теорії та 

філософії права, знань і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультації з викладачем 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу 

ПРНК02. Застосовувати знання з історії держав і 

права у практичних ситуаціях. 

Набути здатність бути критичним і 

самокритичним у процесі оцінки своєї 

історичних подій 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультації з викладачем 

 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу 

ПРНК06. Розуміти предметну область та розуміння 

професійної діяльності крізь призму 

історико-правових знань. 

Діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) у навчальному процесі та у 

майбутній професійній діяльності. 

Примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його 

місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

Використовувати знання і розуміння 

ретроспективи формування правових та 

державних інститутів. 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультації з викладачем 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу 



ПРНП03. Удосконалити здатність реалізації своїх 

права і обов’язків як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні за допомогою 

історико-правових знань. 

Усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми, спираючись на 

матеріали Історії держави і права 

Аналізувати правові проблеми, формувати 

та обґрунтовувати правові позиції за 

допомогою отриманих історико-правових 

знань. 

 лекції, практичні, 

самостійне навчання, 

консультації з викладачем 

 

 

Усне опитування, 

виконання завдань 

винесених на 

самостійну роботу 

 
Зміст навчання 

Тема за 

п/н 
Назва теми 

Посилання на перелік 

компетентностей 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Тема 1 
Предмет і методологія курсу «Історія держави 

і права зарубіжних країн» 

ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/0/1 

Тема 2 
Держава і право Давньовавилонського 

царства 
ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/2/1 

Тема 3 
Держава і право Давньої Індії ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/2/1 

Тема 4 
Держава і право Давніх Афін ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/2/1 

Тема 5 
Держава і право Спарти ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 6 
Держава і право Стародавнього Риму ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/2/1 

Тема 7 
Арабський Халіфат та його мусульманське 

право 
ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/2/1 

Тема 8 
Держава і право Франкського королівства ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 9 
Держава і право феодальної Англії ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 10 
Держава і право феодальної Сербії ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 11 
Держава та право феодальної Болгарії ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 12 
Держава та право феодальної Франції ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/2 

Тема 13 
Держава та право феодальної Німеччини ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 14 
Держава та право феодального Китаю ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 15 Держава та право феодальної Японії ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 0/0/2 



ПРНП03 

Тема 16 

Держава і право Англії в період буржуазної 

революції та формування парламентарної 

монархії. 

ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 2/2/2 

Тема 17 
Держава та право Франції наприкінці 18-на 

початку19 ст. 
ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/2 

Тема 18 
Держава і право США (18-20 ст.) ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/1 

Тема 19 
Держава і право Німеччини наприкінці 19 - 

на початку 20 ст. 
ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/2 

Тема 20 
Держава та право Японії в 19 ст. ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/2 

Тема 21 
Державність Італії, Німеччини  у першій 

половині 20 ст. 
ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/2 

Тема 22 
Держава і право Китайської Народної 

Республіки (КНР) 
ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
2/2/2 

Тема 23 
Держава і право Росії в Новітній час ПРНК01, ПРНК02, ПРНК06, 

ПРНП03 
0/0/2 

 

Список 

основної 

літератури 
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літератури, 2016. 872 с. 
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6. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія-

практикум / Н. М. Крестовська, О.Ф. Цвіркун; НУ «ОЮА». Харків: Одіссей, 2010. 

488 с.  

7. Макарчук В.С. Загальна історія держави та права зарубіжних країн: навчальний 

посібник. 8-е вид. доп. Київ: Атіка; Харків: Право. 2015. 624 с. 

8. Попсуєнко Л.О. Історія держави і права зарубіжних країн (ч. 1): навч.-метод. 

посібник / Н.В. Аніщук, Л.О. Попсуєнко, В.А. Шершенькова. Одеса: Фенікс, 2018. 

72 с. 

9. Тищик Б. Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 

1918 р.): навчальний посібник. Львів: Світ, 2013. 750 с. 

10. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник. Київ: 

Юрінком Інтер, 2018. 448 с.   

 

 

Дотриман- 

ня вимог 

академіч-

ної 

доброчес-

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. 



ності 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    

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 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 
Середня кількість год. на 

кожен вид (денна форма) 

Кількість кредитів/год 2/60 год. 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  28 

● лекційні заняття, год. 14 

● практичні заняття, год. 14 

● семінарські заняття, год. - 

● лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 32 

● контрольні роботи, к-сть /год. - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. - 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 32 

Екзамен  

Залік + 
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