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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» є фундаментальною 
дисципліною, що відноситься до циклу професійної підготовки здобувачів першого ступеню вищої 
освіти «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Метою навчальної дисципліни  «Історія держави і 
права зарубіжних країн» є у засвоєння студентами загальних закономірностей виникнення, 
функціонування і розвитку держави і права провідних країн світу в їх історичній конкретності та 
хронологічній послідовності. Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: знання: основні 
закономірності становлення і розвитку держави і права; систему органів влади і управління в 
провідних країнах Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів; основні джерела 
рабовласницького, феодального та буржуазного права; державно-правові інститути в розвинутих 
країнах Європи, Азії, Північної Америки; принципи континентальної, англосаксонської та ін. систем 
буржуазного права; загальну структуру судових органів, поліцейських служб, тюремних установ 
провідних країн світу. досвід: підготовка до вивчення загально професійних та спеціальних 
юридичних дисциплін; формування основ професійного праворозуміння і правової культури 
майбутніх юристів на основі історико-правового аналізу різних етапів світового державотворення і 
розвитку права.  

У 2 семестрі студенти готують реферат, вимоги до якого викладено у Методичних 
рекомендаціях із підготовки рефератів  з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 
країн». 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» здобувачі вищої 
освіти: 

- Будуть вміти  використовувати суспільно-політичний досвід, правову культуру провідних 
країн світу для розбудови та утвердження у світі незалежної, демократичної, правової 
України;  

- Здобудуть навички аналізувати законодавчі акти;  

- Будуть робити правильні прогнози стосовно тенденцій розвитку сучасного 
глобалізованого світу;  

- Зможуть систематизувати та узагальнювати сучасний політико-правовий досвід таких 
країн як Англія, США, Німеччина, Франція, та інших країн. в державно-правовому 
будівництві;  

- Проводити аналіз практики роботи парламентських структур в провідних країнах світу; 
розкривати сутність делегованого законодавства в Англії, США та інших країнах на 
сучасному етапі їхнього розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» 
вивчається паралельно з вивченням дисциплін «Теорія держави і права», та «Конституційне право», 
що є необхідною передумовою ефективного навчання та засвоєння матеріалу з огляду на системність 
та взаємопов’язаність подачі матеріалу з вказаними навчальними дисциплінами. 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння 
матеріалу використовується електронна пошта та месенджери.  
 

Перелік тем 

Тема 1. Предмет, методологія, періодизація історії держави та права зарубіжних країн 
Тема 2. Історія держави і права Стародавнього Єгипту 
Тема 3. Історія держави і права Стародавнього  Вавілону 
Тема 4.  Історія держави і права Стародавньої Індії 
Тема 5. Історія держави і права Стародавнього Китаю 
Тема  6. Афінська держава та право  
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Тема 7.  Історія держави і права Стародавньої Спарти 
Тема 8.  Історія держави і права Стародавнього Риму доби Республіки  
Тема 9. Історія держави і права Стародавнього Риму доби Імперії. 
Тема 10. Загальна характеристика епохи феодалізму. Держава Франків. 
Тема 11. Історія держави і права феодальної Франції 
Тема 12. Історія держави і права феодальної Англії 
Тема 13. Історія держави і права Арабського Халіфату 
Тема 14. Створення та розвиток держави і права Сполучених Штатів Америки 
Тема 15. Історія держави і права буржуазної та новітньої Франції 
Тема 16.  Історія держави і права буржуазної та новітньої Англії 
Тема 17. Історія держави і права буржуазної Німеччини 
Тема 18. Історія держави і права новітньої Німеччини 
 

Програмні результати навчання 1 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на першому 

занятті. 

№ 
з/п 

Результати навчання 
Методи 

навчання 

Форми 
оцінювання 
(контрольні 

заходи) 

Термін 
виконання 

1. 

Вміти використовувати суспільно-
політичний досвід, правову культуру 
провідних країн світу для розбудови та 
утвердження у світі незалежної, 
демократичної, правової України;  

Робити правильні прогнози стосовно 
тенденцій розвитку сучасного 
глобалізованого світу;  

Систематизувати та узагальнювати 
сучасний політико-правовий досвід 
таких країн як Англія, США, Німеччина, 
Японія, Франція, Китай та інших країн. в 
державно-правовому будівництві;  

Проводити аналіз практики роботи 
парламентських структур в провідних 
країнах світу; розкривати сутність 
делегованого законодавства в Англії, 
США та інших країнах на сучасному етапі 
їхнього розвитку. 
 

Робота з 
навчальною, 

науковою, 
літературою; 

робота в групах; 
дискусії; міні-
лекції; кейс-

методи. 

Усне 
опитування, 

публічні 
виступи 

Протягом 
всього 

навчання 

2. 
Мати навички фахово тлумачити 
нормативний зміст положень історично 
важливих нормативних актів 

Робота в групах, 
розв'язання 
практичних 

завдань, робота 
з нормативно-

правовими 
актами 

Виступи з 
презентаціями, 

виконання 
письмових 
практичних 

робіт, письмові 
творчі проекти 

Протягом 
всього 

навчання 

 

 
1Learning outcomes. 
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Форми та технології навчання 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни можуть 

використовуватися: проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові 

атаки, кейси, презентації, рольові ігри, дидактичні ігри, банки візуального супроводження 

навчального процесу, тощо. 

При цьому, потрібно враховувати рівень студентів, кількість студентів в групах, бажання їх 

приймати участь в тому чи іншому виді методик. 

Проблемні лекції покликані сприяти логічного мислення студентів і характеризуються тим, що 

коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага концентрується на 

матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 

навчальних закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням 

головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, проте, лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. 

Система питань в ході лекції відіграє активізуючу роль, змушує студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

Міні-лекції повинні бути побудовані так, щоб передбачити можливість викладення 

навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції, як правило, проводяться як частина 

заняття-дослідження з кінцевою постановкою конкретного науково-дослідного завдання невеликого 

за  обсягом і складністю. 

Семінари-дискусії (колоквіуми) проводяться для того, щоб сприяти обміну думками і 

поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвинути мислення, допомогти формуванню 

поглядів і переконань, виробити  вміння формулювати думки й висловлювати їх, вміння прислухатись 

до точки зору опонентів і «чути їх», навчитись оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити 

до власних поглядів. 

 
Навчальні ресурси 

Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали і 

нормативно-правові акти оприлюднено на сайті кафедри та розміщено у системі «Campus». 

 

Індивідуальне завдання 

Відповідно до навчального плану студент має підготувати реферат із запропонованої 

тематики. Реферат є самостійною, індивідуальною письмовою роботою, яку виконує студент при 

опанування навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». Тема реферату 

обирається самостійно студентом. Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної 

наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвічує володіння навичками логічного аналізу та 

узагальнення матеріалу, його системного викладу. Реферат показує здатність автора розбиратися у 

фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати 

наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики. Думки інших авторів та цитати 

повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень 

без вказівок джерел літературних джерел не допускається! 

Перелік тем рефератів та вимоги до його оформлення визначені у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (РПНЧ) «Історія держави і права зарубіжних країн». 

 

Система оцінювання 
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2 семестр 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 50 3 18 54 

2. Модульна контрольна робота 10 10 1 10 

3.  Самостійна робота  2 1 2 

3. Іспит 50 1 50 50 

 Всього 100 

  
Семестрова атестація студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до екзамену/заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 40 

Необов’язкові умови допуску до екзамену: 

1. Активність на практичних заняттях. 

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 

3. Відвідування лекційних занять. 

 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою2 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

 
Політика навчальної дисципліни 

 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред’являє до 

студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Основні 

вимоги стосуються відвідування занять, правил поведінки на заняттях, заохочень та стягнень. 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

 
2Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою оцінювання відповідно до рекомендацій 
Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ухвалених протоколом №7 від 29.03.2018 року. 
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Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Написання фахової статті 
Підготовка тез доповіді 

10 балів 
10 балів 

Порушення термінів виконання 
індивідуального завдання, 
відпрацювань практичних 

занять (без поважної причини) 

- 5 балів 

Відвідування занять 

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студенти зобов’язані 

відвідувати практичні заняття, оскільки на них аналізується теоретичний матеріал та розглядаються 

казуси, аналізується судова практика, розвиваються навички складання договорів. Система 

оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які 

здатні розвинути практичні уміння та навички.  

Пропущені контрольні заходи 

Перескладання пропущених семінарських занять відбуваються 1 раз в тиждень в назначений 

викладачем день.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів 

та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 

освітнього процесу студентами3. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

 
3Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 20 с. 
4Там само. 
5Там само. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації 4 8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умовою отримання атестацій є поточний рейтинг 5 ≥ 15 балів ≥ 28 балів 
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Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Дистанційне навчання  

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається за 

умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти 

онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але 

студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні. 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» може викладатися для більшості 

студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не 

дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших 

технічних засобів. 

Поза аудиторні заняття 

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в конференціях, форумах, круглих 

столах тощо.  

 

 


