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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Історія держави і права України є дисципліною обов’язкової 

складової навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні  та загальні 

компетентності. Курс «Історія держави і права України» повинен дати студентам 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 Україні. Вивчення навчальної дисципліни дозволяє з’ясувати причини, суть та 

наслідки організаційно-структурних змін в державному апараті, системі права України в 

різних історичних, політичних та економічних обставинах. 

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни "Історія держави і 

права України" студент повинен попередньо вивчити дисципліни «Теорії держави і права», 

«Історії держави і права зарубіжних країн», «Історія політичних і правових учень».  

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна 

робота студентів, виконання індивідуальних завдань. Студенти мають змогу отримувати 

індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 

самостійної 

роботи 

студента 

4 180 4 4 екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 40 

Практичні заняття 50 

Самостійна робота 90 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання   

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до 

освітньо-професійної програми 

 



Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1: знання та розуміння 

предметної галузі, усвідомлення 

соціальної значущості своєї 

майбутньої професії; 

ЗК2: здатність сумлінно 

виконувати професійні обов’язки, 

діяти відповідно до етичних 

мотивів; 

ЗК3: здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК4: здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; 

ЗК5: здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК6: здатність бути критичним і 

самокритичним; 

ЗК7: здатність усвідомлювати 

рівні можливості та гендерні 

проблеми; 

ЗК8: 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. 

ЗК8: 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. 

ФК1: застосовувати в практичній діяльності 

набуті теоретико-методологічні знання; 

ФК2: підготувати наукову доповідь з 

проблем історії держава і права України; 

ФК3: аналізувати першоджерела та наукову 

літературу; 

ФК4: аналізувати зміни в законодавстві з 

точки зору історичного досвіду отриманого 

в процесі еволюції поглядів на державу і 

право; 

ФК5: дати порівняльну характеристику 

основних концепцій щодо держави і права; 

ФК6: самостійно виявляти як позитивні 

моменти, так і слабкі сторони в 

новозапропонованих концепціях; 

ФК7: застосовувати набуті знання в процесі 

правотворчої діяльності. 

 



  

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН1: визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин; 

ПРН2: здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; 

ПРН3: проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних періодів; 

ПРН4: формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми; 

ПРН5: давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю; 

ПРН6: оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 

ПРН7: складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами.; 

ПРН8: доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло; 

ПРН9: пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту; 

ПРН9: демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; 

ПРН10: володіти знаннями з основних етапів еволюції політико-правових 

систем України; 

ПРН11: вміти самостійно аналізувати джерела з історії держави і права; 

ПРН12: вміти робити висновки та узагальнення на основі інформації про 

еволюцію політико-правових систем України; 

ПРН13: вміти застосовувати набуті знання з історії держави і права України до 

аналізу сучасних інститутів держави та права; 
розкривати взаємозв’язку  еволюції держави і права із соціально-
політичними та культурними процесами певної історичної епохи. 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

Календарний план 

курсу 

Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 

Оціню-

вання 

роботи, 

бали 

Тижден

ь  

семестр

у 

Кіль-

кість 

годи

н 

   

Тема 1. Тема 1. Рабовласницькі держави 

та право на території України (VІІ ст. до 

н.е. – V ст. н.е.) 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК2, ФК1, ФК7, ФК14. 

Результати навчання: ПРН1, 

1-ий 2 лекція Лекція-
візуалізація, 

експрес-
опитування  

1 

2-ий 

– 3-ій 

 

2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 



ПРН2. 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 7 
Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок та завдань 
для самостійної роботи  
здобувачів вищої освіти першого 
бакалаврського) рівня спеціальності 
081 "Право" освітньо-професійної 
програми "Право" (далі - 
Методичних вказівок) 

1-ий – 

3-ій 

 

6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 
завдань, 

тестування в 
дистанційному 

курсі 

3 

Тема 2. Тема 2. Суспільний та державний 

устрій Київської Русі. 

Формування компетентностей: 

ЗК 1, ЗК2, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2. 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 15. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

2-ий 2 лекція Лекція-
візуалізація, 

експрес-
опитування  

1 

4-ий – 

5-ий 

2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 

4-ий – 

5-ий 

6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 
завдань, 

тестування в 
дистанційному 

курсі 

3 

Тема 3. Система права Київської Русі-

України  

Формування компетентностей: 

ЗК 1, ЗК2, ЗК4, ФК1, ФК14. 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 5, 15. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

3-ій 2 лекція Лекція-
візуалізація, 

експрес-
опитування  

1 

6-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, 

вирішення завдань, 
обговорення 
ситуаційних 

завдань 

3 

6-ий 6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань 

2 

Тема 4. Державність України у період 

феодальної роздробленості. Галицько-

Волинська держава як спадкоємиця 

Київської-Русі України. 

Формування компетентностей: 

ЗК2, ЗК3, ЗК6, ФК2, ФК7. 

Результати навчання: ПРН2, 

ПРН6. 

Рекомендовані джерела: 17, 22, 11, 

30, 38. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

4-ий 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

7-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, 

вирішення завдань, 
обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 

7-ий 6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань 

3 

Тема 5. Суспільно-політичний лад і право 

на українських землях у складі Великого 

князівства Литовського та Речі Посполитої 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК4, ФК1, ФК14. 

Результати навчання: ПРН1, 

5-ий 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

8-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, 

вирішення завдань, 
обговорення 
ситуаційних 

завдань 

3 



ПРН13. 

Рекомендовані джерела: 8, 18, 19. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

8-ий 6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних  
завдань 

2 

Тема 6. Українське козацтво – творець 

нової форми української державності. 

Формування компетентностей: 
ЗК1, ЗК2, ФК1, ФК7. 

Результати навчання: ПРН13, 

ПРН27. 

Рекомендовані джерела: 8, 15, 21. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

6-ий 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

9-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

3 

9-ий 6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань, 

тестування в 
дистанційному 

курсі 

2 

Тема 7.Становлення Української Козацької 

держави в період визвольної війни під 

керівництвом Богдана Хмельницького. 

Формування компетентностей: 
ЗК3, ЗК6, ФК7, ФК8, ФК10. 

Результати навчання: ПРН20, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 10, 17, 21 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

7-ий 2 лекція Лекція-
візуалізація, 

експрес-
опитування  

1 

10-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, 

вирішення завдань, 
обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 

10-ий 6 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань 

3 

Тема 8.Суспільно-політичний лад 

Козацько-гетьманської держави у другій 

половині XVII ст. XVII - 80-х рр. XVIII ст. 

Формування компетентностей: 
ЗК3, ЗК6, ФК2, ФК7, ФК8. 

Результати навчання: ПРН2, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 9, 10, 15. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

8-ий 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

11-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, 

вирішення завдань, 
обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 

11-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань 

3 

Тема 9. Система права в Україні в період 

Козацько-гетьманської держави. 

Формування компетентностей: 

ЗК1,  ЗК3, ФК7, ФК8. 

Результати навчання: ПРН2, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 16, 18, 20 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

9-ий 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

12-ий 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, 

вирішення завдань, 
обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 

12-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

3 



конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань 

Тема 10. Суспільно-політичний лад і право 

західноукраїнських земель у період 

австрійського панування /1772-1918 рр. 

Формування компетентностей: 
ЗК3, ЗК4, ФК6, ФК7, ФК8. 

Результати навчання: ПРН6, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 14, 21. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

10-ий 4 лекція Лекція-
візуалізація, 

експрес-
опитування  

1 

13-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

4 

13-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

самостійних 
завдань, 

тестування в 
дистанційному 

курсі 

3 

Тема 11. Суспільно-політичний лад і право 

в Україні  кінця XVIII – першої половини 
XIX ст. 

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

 

11-ий 4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

14-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

14-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 12. Зміни в суспільно-політичному 

ладі та праві України у другій половині 

ХІХ ст. 

Формування компетентностей: 
ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 
 

12-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

15-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

15-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 13.Суспільно-політичний лад і право 
в період відродження української держави 

(1917-1920 р.) 

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

13-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

16-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 



20. 

Завдання для СРС: Згідно 

"Методичних вказівок" 

 

16-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 14. Держава і право 

Західноукраїнської Народної Республіки 

(1918-1923 р.)  

Формування компетентностей: 
ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

14-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

17-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

17-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 15. Поширення на Україну 

радянської державності та права  

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

15-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

18-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

18-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 16.Утворення СРСР та зміни в 
суспільно-політичному житті України 

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

16-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

19-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

19-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 



Тема 17. Державно-політичний лад і право 

західноукраїнських земель у 20-30 рр. 

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

17-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

20-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

20-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 18. Проблеми української 
державності та права в роки Німецько-

Радянської війни. 

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

18-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

21-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

21-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 19. Завершення формування 

сучасних кордонів України. Держава і 

право України у післявоєнний період. 

Формування компетентностей: 

ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

19-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 

22-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

22-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

Тема 20. Розпад СРСР та відродження 
української суверенної держави. 

Формування компетентностей: 
ЗК4, ФК3, ФК14, ФК17. 

20-ий 

 

 

 

4 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

 

 



Результати навчання: ПРН27, 

ПРН28. 

Рекомендовані джерела: 12, 13, 15, 

20. 

 

23-ий 4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних 

завдань 

1 

23-ий 7 самостійна 

робота 

Робота з 
навчально-

методичною 
літера-турою, 

конспектуван-ня, 
вирішення 

зсамостійних 
авдань, тестування 
в дистанційному 

курсі 

3 

 

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальні самостійні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Історія держави і права 

України» та набути вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності.  

Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи виконують власні 

самостійні завдання з опрацювання і критичного осмислення джерел з історії держави і 

права.  

 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру 

ЛТЕУ (дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним 

контентом, виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Історія держави і права України / Під ред. Рогожина А.Й. — Харків, 1993. — Ч.1; 

1996.— 2. Історія держави і права Української РСР. 1917-1960 рр.—Київ, 1960. 
3. Історія держави і права України. Навч. посібник під ред. Гончаренка В.Г. — Київ, 1996. 

4. Кульчицькмй В.С., Настюк М.І., Тищик Б.П. Історія держави і права України. — Львів, 

1996. 

5. Гелей С.Д. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. — Львів, 1998. 

6. Гуречко М.М., Калиноеський В.С. та ін. Історія держави і права України (в схемах). — 

Київ, 1995. 

7. Хрестоматія з історії держави і права України.—Київ, 1996. 

8. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х т. (Укладачі: Гончаренко В.Д., 

Рогожин А.І., Світоцький О.Д.).—Київ, 1997. 

9. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до 

сьогодення. Хронологічний довідник. — Київ, 1995. 

10. Крип'якееич І. Історія українського війська. — Львів, 1992. 

11. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. — Т. 1-2. —Київ 1994. 

12. Макарчук С.А. Український етнос /виникнення та історичний розвиток/. — д. Київ, 

1992.  

13. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Істрія української державності. — Львів, 1995. 

14. Музичко П.П. Історія держави і права України. Навчальний посібник. — Київ, . 1999. 



15. Наконечний Є. Украдене ім'я /чому русини стали українцями/. — Львів, 1995. 

16. Окіншевич Л. Лекції по історії українського права. — Мюнхен, 1947. 

17. Окіншевич Л. Вступ до науки про право і державу. — Мюнхен, 1987. 

18. ПадохЯ. Нарис історії українського карного права. — Мюнхен, 1951. 

19. Полонська-Василенко Н. Історія України. Київ, 1993. — Т. 1; 1995. — Т. 2. 

20. Підкова 1.3., Шуст Р.М. Довідник з історії України: У трьох томах. —• Київ, 1993-1995. 

21. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. — Київ, 1993. 

22. Право // Енциклопедія українознавства. Загальна частина: У трьох томах. — Київ, 1995. 

— С.630-693. 

23. Радянська енциклопедія історії України. — Київ, 1969-1972. — Томи 1-4. 

24. Римаренко Ю.1._ Національний розвій України. — Київ, 1995. 

25. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. — Львів, 1994. 

26. Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості /кінець ХУІП 

—  

початок XX ст./ // Український історичний журнал. — 1993. — Ч. 7-8. 

27. Сергійчук В.І. Доля української національної символіки. — К-, 1990. 

28. Ткач А.М. Історія кодифікації дореволюційного права України. — Київ, 1968. 

29. Терлюк І. Історія держави і права України. — Київ, 1999. 

30. Чубатий М. Огляд історії українського права. — Мюнхен; Київ, 1994. 

31. Якимович Б. Збройні сили України. — Львів, 1996. 

 

 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних бібліотек та 

інформаційних центрів України  
3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів  
6. http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp=30 - енциклопедії та 

словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні)  
9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ ім. В.І.Вернадського 

(включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-інформаційні ресурси НБУ 
ім. В.І.Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  
14. http://www.vuzlib.net/ -економіко-правова бібліотека (оцифровані підручники)  

15. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська бібліотека юридичних 

ресурсів  
16. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста  

17. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова бібліотека  

18. http://urka.ru/catalog.php?parent=57 – каталог юридических ресурсів  
19. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ - електронні наукові видання НБУ ім.В.І.Вернадського 

20. www.lawukraine.com - каталог юриста  

21. www.defence.com.ua - сам собі юрист  

 



 
 

 
 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами 

обміну студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з 

метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та 

індивідуальних завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Робота на лекціях: 

 
- присутність на заняттях   

за кожне відвідування 0,3 

бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 
- участь у експрес-опитуванні   

за кожну правильну 

відповідь 0,1 бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 
- присутність на заняттях  

за кожне відвідування 0,3 

бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 

балів 

 - усне опитування, 
тестування, рішення 
практичних задач 

за кожну правильну 

відповідь 0,1 бала 

 - участь у навчальній 
дискусії, обговоренні 
ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 

бала 



Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 0,5 

бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових 
конференціях, підготовка 
наукових публікацій, участь у  
Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт 
за спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Екзамен проводиться у 

комбінованій формі  

Критерії оцінювання 

зазначено в таблицях 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання 

рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; 

оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів з поточного контролю знань 

Поточне оцінювання та самостійна робота (в балах) Сума 

балів 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 
Т.5 Підсумковий 

контроль Т.1-5 
Т.6 Т.7 Т.8 Т.9.  

100 
5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 

  

Т.10. 

- 5 

 

Т.11. 

– 5 

 

Т.12. 

- 5 

Т. 

13. - 

5 

Підсумковий 

контроль 

Т.5-13 - 20 

 

 

 

  

           

           

 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 

0- 
50 

51- 
52 

53 -
54 

55- 
57 

58-
60 

61-
63 

64-
67 

68-
70 

71-
73 

74-
76 

77-
79 

80-
81 

82-
83 

84-
85 

86-
87 

88-
89 

90-
91 

92-
93 

94-
95 

96-
97 

98-
99 

100 

100 
Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 



Критерій 

Відповідь 
невірна; 

відповідь 
на ситуа-

тивне 
завдання є 
необґрун-
тованою та 
алогічною 

Порушено алгоритм 

відповіді на питання 

і присутні помилки 

при аналізі, відсутні 

висновки; 

обґрунтування 
відповіді до 
ситуаційного 

завдання є слабко 
аргументованим і в 
окремих аспектах 

алогічним. 

Порушено 

алгоритм  

відповіді на 

питання або 

присутні помилки 

при аналізі, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 
відповіді до 
ситуаційного 

завдання є слабко 
аргументованим 

або в окремих 
аспектах 

алогічним 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 
розв’язку 
задачі є 

вірним, однак 
допущені 

помилки при 
аналізі  

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 
аналізу є 

вірним, однак 
допущені 
незначні 

помилки при 
розрахунках 

Відповідь 
містить 

послідовний 
та 

аргументо-
ваний аналіз 

вірно 
зроблені 

висновки до  
проблемних 

питань 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до 

Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-

економічного університету. 
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