
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Історія правових і політичних вчень» 
 

 

Спеціальність: _081_ «Право» 

                                                           

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр   

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 / 90 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Предметом історії правових і політичних учень є історія 

виникнення і розвитку теоретичних знань про право, державу, 

політику, законодавство, політичних і правових теорій, концепцій, 

доктрин.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Чому до цього часу нам цікаве вчення Конфуція? Хіба  не виклик  

вступити в дискусію із самим Ніколо Макіавеллі?Чи насправді 

мета виправдовує засоби?Чи концепція поділу влади все ж 

залишається основною у запобіганні узурпації влади? Відповіді на 

ці та інші питання ви отримаєте вивчивши історію правових і 

політичних вчень. Для майбутнього юриста розуміти, чому в той 

чи інший період часу виникають ті чи інші  концепції та доктрини і 

як вони впливають на подальший розвиток держави і права. 

Метою навчальної дисципліни  є оволодіння студентами знаннями 

про сутність та розвиток права і держави з огляду на теоретико -

правові ідеї вітчизняних науковців різного часу та сформувати 

високу історико - теоретичну культуру в опануванні професією 

«юрист». 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студент отримає  базові теоретичні знання з сучасних правових 

відносин, які необхідні для формування навичок професійної 

роботи; ознайомиться із  закономірностями боротьби у сфері 

політико-правової ідеології;  аналізують  складність і 

суперечності історичного процесу розвитку знань про державу і 

право, здійснюють критичний аналіз реакційних доктрин і 

теорій, розрізняють  їх якісну відмінність від прогресивних 

надбань людства; уміють використовувати здобуті знання при 

аналізі поточних правових подій. 

 
 

 

Місце  
для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 03) 

 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні досягти таких компетентностей: - засвоєння найбільш 

передових концептуальних та методологічних знання в галузі 

теорії права; - вміння самостійно аналізувати та застосовувати 

політико-правові доктрини; - навички збору і аналізу інформації з 

національних і міжнародних джерел, оцінка її достовірності, 

використання сучасних інформаційних технологій і баз даних; - 

здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії; - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; - 

здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Навчальний матеріал дисципліни 

структурований за модульним принципом і складається з одного 

навчального модуля "Історія правових і політичних вчень, як 

наука і навчальна дисципліна. Політико-правові Вчення Сходу, 

Античності, Середньовіччя та епохи просвітництва. Політико-

правові вчення в період формування та розвитку громадянського 

суспільства ( XVII - XXI ст)” 

Види занять: лекції - 17 год , семінарські заняття - 17 год 

Методи навчання: Під час викладання лекційного матеріалу 

передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції – 

бесіди і лекції-візуалізації. Лекція – бесіда забезпечує 

безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє 

привернути увагу здобувачів вищої освіти до найбільш важливих 

питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості 

сприйняття навчального матеріалу здобувачами вищої освіти, 

завдяки чому лектор може оперативно вносити корективи у 

викладання лекції. 

Лекція-візуалізація являє собою візуальну форму подачі 

лекційного матеріалу технічними засобами навчання або аудіо-

відеотехніки (відео-лекція).  

Під час проведення семінарських занять передбачено поєднання 

таких методів навчання, як ділові і дидактичні ігри, тренінги, 

дискусійні форми розгляду ситуацій, складання і рішення 

тематичних кросвордів, наукові семінари,  дебатні турніри, 

реферативні читання, навчальні конкурси, тестування.  

Форми навчання: очна, дистанційна 

аудиторні заняття 

самостійна робота 
 

 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни:історія держави і права зарубіжних країн, історія 

держави і права України,теорія держави і права, конституційне 



право міжнародне приватне право, міжнародне публічне право 

України, державне право зарубіжних країн,філософія права 

Пореквізити Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу:: методика та методологія наукової діяльності та 

викладання юриспруденції, теорія та практика праворозуміння, 

правотворчості та правозастосування в умовах глобалізації, основи 

права Європейського Союзу забезпечення прав людини і 

громадянина в Інтернет-просторі,правові основи забезпечення 

кібербезпеки України, міжнародні стандарти в галузі прав людини 

тощо. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

 

Марчук В.П Марчук Г.В. Історія політичних і правових вчень 

Навч. посібник. К.: Д П Вид. Дім Персонал, 2009.480 с. 

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Історія політичних і правових 

вчень: Навч. посіб.  К.: Юрінком, 2001.-346 с. 

 Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Навч. 

посіб.   К.: Юрінком, 2007. 240 с. 
Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних  вчень нової доби. 
Навч.посібник.К.: Центр учбової літератури, 2008.414 c. 

 История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под 

общ. ред. проф. Г. Г. Демиденко.  Харьков: Факт, 1999.580 с. 

Історія вчень про право і державу. Хрестоматія для юридичних 

вузів і факультетів. 2-ге видання, допов. І переробл. /  За ред. Г.Г. 

Демиденко.  Х., 2002.456 с. 

Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. К.: 

Основа, 1997.380 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9134/simple-search?filterquery 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/ 

 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійний проектор, ноутбук, екран, комп’ютери з 

доступом до Інтернет, аудиторія 1439 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра теорії та історії держави і права 

Факультет юридичний 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9134/simple-search?filterquery
http://www.lib.nau.edu.ua/search/


то за 

бажанням 

Викладач(і) ПІБ  Череватюк Вікторія Богданівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11119 
Тел.: 380672570606 

E-mail: viktoriia.cherevatiuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: ауд. 1455 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Вивчаючи навчальну дисципліну студенти знайомляться з  

оригінальними працями  Ніколо Макіавеллі, Шарля Луї 

Монтеск”є, Жан Жака Русо та інших відомих мислителів і мають 

можливість формувати свою власну оцінку їх вкладу у сучасне 

державо- і право творення. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/MTI0MzYyNDk0MTcx  

   ojagtzr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11119
https://classroom.google.com/u/1/c/MTI0MzYyNDk0MTcx

