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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теорії та історії держави і права 

 
Освітньо-професійна програма «Бакалавр міжнародного права» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ 

Викладач 

Лекції, семінари, консультації, екзамен: Стеньгач Надія Олександрівна, 

(https://www.univer.km.ua/index.php/pro-universytet/kafedry/kafedra-teoriyi-ta-istoriyi-

derzhavy-i-prava/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky) професорка кафедри, 

кандидатка історичних наук, доцентка  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса : nadiya.stengach@gmail,com 

  

Профілі в наукових базах даних: 

ORCID : https://orcid.org/0000-0001-7011-4263  

 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівска, 57, ауд. 207 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю у робочі дні з 9.00 до 

17.00 

Консультації до іспиту: напередодні іспиту згідно з затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 

1. Знання та розуміння предметної галузі, усвідомлення соціальної 

значущості своєї майбутньої професії; здатність до здійснення дослідницької 

діяльності на основі знання та критичного аналізу правових проблем, вміння 

обирати оптимальні методи дослідження, обробляти результати досліджень, 

аналізувати їх з урахуванням актуальних наукових і правничих джерел; 

2. Здатність використовувати професійні знання й практичні навички з 

неюридичних дисциплін (філософії, історії, політології, психології) при 

вирішенні правових питань; розвиток критичного мислення щодо основних 

юридичних проблем і доктринальних концептів, формування власної 

обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних тверджень у 

юридичній науці та практиці;  

3. Здатність займатись науководослідницькою діяльністю на належному 

рівні із використанням широкого масиву джерельної бази, зокрема 

авторитетних джерел європейської правової традиції, традиції державного 

будівництва та політико-правових ідей, також із застосуванням ефективних 

методів осмислення й обробки інформації, аналізу її істинності та 
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прийнятності до застосування в конкретних доктринальних чи фахово-

прикладних умовах;  

4. Здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички 

правозастосування й використання принципу верховенства права, а також 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

 

Спеціальні компетентності 

1. Вміння визначити  специфіку становлення вітчизняної правової 

доктрини; вчення про державу, право, форми пізнання й обґрунтування 

політико-правових ідеалів у контексті загальносвітових досягнень;  

2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики; 

3. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі. 

Програмні 

результати 

навчання 

1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних 

принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню проблем; 

2. Здатність на професіин̆ому рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загально юридичних питань; поважати опонентів та 

їхню позицію; 

3. Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-правових 

явищ і процесів; 

4. Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності й 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 

національного права; міжнародного публічного і міжнародного приватного 

права; європейського права і права Європейського Союзу. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Обов’язкова навчальна дисципліна, курс навчання – 4-й, семестр – 6-й. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні були засвоїти 

компетентності із попередніх дисциплін: «Історія держави і права України та 

зарубіжних країн», «Історія міжнародного права», «Правничі системи 

сучасності», «Правничі системи сучасності». 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні розвивати 

компетентності із супутніх дисциплін: «Міжнародне гуманітарне право», 

«Право міжнародної безпеки». 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3,5 кредити ЄКТС / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 55 годин, 

лекційних - 30 години, семінарських - 20 годин. 

Форма навчання  Денна 

Тижневе 

навантаження 
3,8 аудиторних занять, 4,2 самостійної роботи на тиждень 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, екзамен. 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 
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Зміст навчальної 

дисципліни 

 

Години  

(лек. / сем. 

/ СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

2/2/4 

Політична і 

правова думка 

стародавнього 

Сходу 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/1/4 

Політичні і 

правові вчення 

Стародавньої 

Греції 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1.5 

2/1/4 

Політичні і 

правові вчення 

про державу і 

право 

середньовічного 

суспільства 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1.5 

2/0/4 

Політичні і 

правові вчення 

про державу і 

право 

середньовічного 

суспільства 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1.5 

2/2/4 

. Політичні і 

правові вчення 

епохи 

відродження та 

Реформації 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/2/4 

Політичні і 

правові вчення в 

Голландії та 

Англії в період 

ранніх 

буржуазних 

революцій 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/2/4 

Розвиток 

української 

політичної та 

правової думки 

XVI - XVIII ст. 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/2/4 Вчення про 

державу і право 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

Лекція – 0,6 

Семінарське 
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західноєвропейсь

кого 

Просвітництва 

XVIII ст 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/2/4 

Політичні і 

правові вчення в 

Росії та Україні у 

другій половині 

XVIII – першій 

половині XIX ст. 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/0/4 

Політична думка 

у США в період 

війни за 

незалежність 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

4/2/4 

Політичні і 

правові вчення в 

Західній Європі у 

XIX ст. 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

2/2/4 

Політична і 

правова думка в 

Україні кінця XIX 

- першій половині 

XX ст. 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1.5 

4/2/7 

Сучасні політико-

правові теорії 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні 

завдання, практичні 

завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 0,6 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень : навчальний посібник .К.: 

Атіка, 2005.  560 с. 

2. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу : підруч. для студ. юрид. 

вищ. навч. закл. Х.: Консум, 2007.  432 с 

3. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. К.: Правова 

єдність, 2009. 310  с. 

4. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. Міжрегіон. акад. упр. персоналом.  К.: Вид. дім «Персонал», 

2009. 478 с. 

5. Мироненко О. М. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. К.: 

Академія, 2010.  454 с 

6. Мірошниченко М. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. Нац. 

акад. внутр. справ України.  К.: Атіка, 2004.  222 с. 

7. Тополь Ю.О. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. 

Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2018. 537с. 
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Методи 

навчання та 

форми поточного 

контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. 

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені 

Леоніда Юзькова. 

Перескладання лекції: виконання завдання із використанням сучасних 

інформаційних технологій за темою пропущеної лекції. 

Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання тестових 

завдань, виконання практичних завдань із застосуванням інформаційних 

технологій. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни. 

 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами від 2020 року. 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Здобувач може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від   27.05.2020 р. № 201/20. 

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів, що проводяться в 

університеті. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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