
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни  

Правові пам’ятки Стародавнього світу і середніх віків 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 

Правові пам’ятки Стародавнього світу і середніх віків 

 

Кафедра  
теорії та історії держави і права 

 

Курс та семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач  

Лекції, семінари, консультації, залік: Стеньгач Надія Олександрівна 

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

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

кафедри, кандидатка історичних наук, доцентка 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни —давати знання з історії 

розвитку державних інститутів та права в різних історичних епохах та 

політичних обставинах, з найдавніших часів і до сьогодення, про 

особливості формування правових систем в країнах, які перебувають 

на відмінних етапах економічного, політичного та культурного 

розвитку. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

.  

ЗК13. Здатність зберігати та 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. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів.  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

РН2.  Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання . 
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вищої освіти РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Державний лад і право країн Стародавнього Сходу (IV-III 

тисячоліття – VI ст. до н.е.) 

Тема 2.Стародавня Греція: держава та право (VIII - ІІІ ст. ст. до .н.е.) 

Тема 3. Стародавній Рим: республіка та імперія (VI ст. до н.е. – 476 р. 

н.е.) 

Тема 4Держава та право феодальної Франції (V- XVIII ст.ст.) 

Тема 5. Держава та право феодальної Англії (V- XVIII ст.ст.) 

Тема 6. Держава та право феодальної Німеччини ( IX - XVIII ст.ст.). 

Тема 7. Феодальні держави Сходу (VII – XVIII ст. ст.) 

Тема 8. Держава та право феодальної Польщі (X – XVIII ст.ст.) 

Тема 9. Тема 8. Держава і право феодальної Росії (ХІV – XІX ст.ст.) 

 

 


