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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 4 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  120 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
1 Лекції: 30 8 

Семестр: 1 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 4 Семінарські заняття: 22 6 
самостійна робота: 4 Самостійна робота: 68 106 

Форма підсумкового 

контролю: 
Екзамен Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

ННП кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять 

заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою 

kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: 

Препозит: Постпозит: 

Історія та культура України, теорія держави 

і права, юридична деонтологія  

Цивільне право, кримінальне право 

 

 

Мета вивчення дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн» є дати можливість студентам усіх форм навчання зрозуміти і засвоїти 

вчення про державу і право загалом. Водночас слід враховувати, що ця 

навчальна дисципліна має не лише теоретичне, а й практичне значення. Адже 

вона дозволяє зрозуміти сучасні суспільно- правові явища та інститути. 

Знайшовши у минулому історичні корені сучасності, ми певною мірою можемо 

не лише з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їхню значимість, 

а й прогнозувати наступний розвиток цих явищ. 

Предметом навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн» є вчення про державу і право загалом в історичній ретроспективі з 

найдавніших часів до сьогодення, зокрема з історичними типами і формами 

держави і права, політичними установами та правовими інститутами в їх 

історичному розвитку. 

Завдання дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» засвоїти 

особливості державно-правового розвитку різних народів на різних історичних 

етапах. 



 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за 

Освітньою програмою): 

ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю.  

ПРН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами.  

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного 

та всебічного встановлення певних обставин. 
 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення дисципліни 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність і 

автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

     

ЗК 7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 3, ПРН 5 ПРН 7, ПРН 8 ПРН 1, ПРН 2 
ПРН 1, ПРН 2, 

ПРН 7 

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. 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 

3, ПРН 5  
ПРН 7, ПРН 8 ПРН 1, ПРН 2 

ПРН 3, ПРН 5, 

ПРН 8 

ЗК14. Цінування та повага 

різноманітності і 

мультикультурності. 

ПРН 3, ПРН 5, ПРН 

7, ПРН 8 
ПРН 7, ПРН 8 ПРН 1, ПРН 2 

ПРН 1, ПРН 2, 

ПРН 3, ПРН 5  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК 2.Повага до честі і гідності 

людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння 

їх правової природи. 

ПРН 1, ПРН 2 
ПРН 1, ПРН 2, 

ПРН 7, ПРН 8 

ПРН 5, ПРН 

7, ПРН 8 
ПРН 7, ПРН 8 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука і 

навчальна дисципліна 

Джерела вивчення історії зарубіжних країн. Історіографія, критичний 

аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з питань «Історії держави і права 

зарубіжних країн». Сучасна наукова концепція державності, періодизація 

курсу. Місце та значення «Історії держави та права зарубіжних країн» в системі 



історико-правових наук. Роль історії держави та права зарубіжних країн у 

професійній підготовці юриста. 

 

Тема 2. Держава і право країн давньосхідної та античної цивілізацій 

Держава і право країн давньосхідної цивілізації.  Основи їх суспільного 

ладу. Загальні риси суспільного ладу давньосхідних країн: багатоукладність 

господарського життя; основні соціально-класові утворення (пануючий 

соціальний прошарок, вільні дрібні виробники, особи, позбавлені засобів 

виробництва). Особливості суспільного ладу: (авілум і мушкенум) у 

Стародавньому Вавилоні; система варн (брахмани, кшатрії, вайш’ї, шудри) у 

Стародавній Індії; рабство та його особливості. Роль релігії у давньосхідному 

суспільстві. Функції, механізм та форми давньосхідних держав. Право країн 

Стародавнього Сходу. Спільні риси та особливості права давньосхідних країн. 

Джерела права: звичаї, шумерські закони, законодавство Мойсея, письмові 

закони Стародавнього Китаю: «Книга законів царства Вей». Найважливіші 

правові пам’ятки давньосхідних країн: стародавніх Вавилону та Індії: Закони 

царя Хаммурапі, Закони Ману. Правові інститути давньосхідного права. 

Державно-правові відносини, специфічність їх правового закріплення та 

регулювання у країнах Стародавнього Сходу. Цивільно-правові інститути: 

право власності; право зобов'язань; сімейно-шлюбні відносини і їх правова 

регламентація; правове регулювання спадкових відносин. Злочини і покарання: 

загальне та особливе. Судовий процес, його основні види (звинувально-

змагальний, розшуковий).  

Держава і право країн античної цивілізації. Виникнення держави в 

країнах античної цивілізації, основи їх суспільного ладу. Основи суспільного 

ладу античних країн, спільні риси та особливості. Соціальна структура: вільні - 

повноправні (заможні верстви в Стародавніх Афінах, спартіати – в Спарті, 

патриції — в Стародавньому Римі; обмежені в правах (метеки – В Афінах, 

періеки - в Стародавній Спарті, клієнти, плебеї, перегрини – в Стародавньому 

Римі), неповноправні (люмпен-пролетарі - в Стародавніх Афінах і Римі, ілоти – 

в Стародавній Спарті); невільні – державні раби і раби приватних осіб. Функції, 

механізм та форми античних держав. Внутрішні та зовнішні функції античної 

держави: організаційно-господарська, охорона рабовласницької власності, 

придушення соціального опору, ідеологічна; зовнішні функції: оборони країни і 

мирного контакту з іншими народами, захоплення чужих територій, управління 

завойованими територіями. Державний механізм античних республік - Афін, 

Спарти та Риму. Законодавчі органи - народні збори: екклесія в - Афінах, 

апелла - в Спарті, центуріатні, трибутні, куріатні коміції - в Римі. Виконавчі 

органи: архагети, ефори, герусія - в Спарті, Рада п’ятисот (буле) - в Афінах; 

сенат - в Римі, магістрати: принципи їх організації та діяльності. Армія, поліція: 

принципи формування та діяльності. Судовий процес у Римі, основні його 

види: легісакційний, формулярний, екстраординарний, інквізиційний. 

 

Тема 3. Держава і право країн Європи 

Візантія - правонаступниця давньоримської держави. Особливості 



суспільного ладу та державного устрою Візантії. Держава і право франків й 

англосаксів. Створення ранньофеодальної держави у племен, які населяли 

територію Північної та Північно-Західної Європи. Виникнення держави у 

франків, основні етапи її розвитку (Меровингський VІ – VІІ ст., Каролінгський 

VІІІ - перша пол. ІХ ст.). Суспільний лад та форми їх державної організації. 

Державний механізм. Королівська (княжа) влада і палацево-вотчинна система 

управління. Розпад франкської держави. Верденський договір (843 р.) та його 

вплив на подальші процеси державного розвитку в Західній Європі. 

Виникнення англосаксонських держав на Британських островах та їх роль у 

державотворенні Англії. Основі риси ранньофеодального права. Джерела права. 

Звичаєве право. Варварські правди. Салічна правда, англосаксонські правди. 

Королівське законодавство. Регулювання общинного побуту Салічною 

правдою, правове становище франків. Злочини й покарання. Судовий процес у 

державах раннього середньовіччя (франків та англосаксів). 

Основні риси феодального права Англії: загальне право, право 

справедливості, судовий прецедент. Дуалістичний характер судово-правової 

системи Англії. Цивільно-правові інститути. Види майнових прав на землю: 

право власності (алод); утримання: вільні, шляхетні (бенефіцій, феод (лен), 

лицарська служба, (довірча власність); нешляхетні (цензіва, короткострокова 

оренда). Право зобов’язань: поява нових видів договорів (найму, підряду, 

доручення), поява перших банків, векселя. Сімейно-шлюбне право, роль 

канонічного права. Спадкове право: спадкування за законом та за заповітом, 

принцип майорату. 

 

Тема 4. Держава і право країн Сходу 

Основні риси східного феодалізму, його вплив на сутність та форму 

держави. Становлення феодальної держави в країнах Сходу. Основні етапи 

розвитку держави у Китаї, її форма та механізм, подальша модифікація східної 

деспотії у феодальному Китаї. Право країн середньовічного Сходу. Особливості 

права в країнах середньовічного Сходу. Загальні риси східного права: 

консерватизм, стабільність, традиційність норм права і моралі. 

Становлення мусульманського права, основні його риси. Джерела 

мусульманського права: Коран, сунна, іджма, фетва, кияс, місцеві звичаї, 

фірмани і кануни. Основні інститути мусульманського права. Цивільно-правові 

інститути: право власності, категорії земельних володінь (священна земля, 

державна земля, землі, що знаходились в приватній власності, общинна земля); 

зобов’язальне право, особливості договірних відносин. Сімейно-шлюбне та 

спадкове право. Злочини   покарання в мусульманському праві. Класифікація 

злочинів і відповідність їм покарань. Судовий процес, його обвинувальний 

характер. 

 

Тема 5. Становлення держав нового типу 

Революції та їх вплив на становлення держави нового типу. Голландська 

революція та її роль у формуванні основ держави нового типу. Форма та 

сутність англійської держави в роки революції: конституційна монархія (1640 – 



1649 рр.), індепендентська республіка (1649 – 1653 рр.), Протекторат Кромвеля 

(1653 – 1658 рр.). «Знаряддя управління» (1653 р.). Реставрація Стюартів 

(1660р.). Політична програма Дж. Локка, державно-правові ідеї Мільтона. 

Сутність та форма держави США за Конституцією 1787 р. Біль про права 

1791 р. Соціально-економічні, політичні та ідеологічні передумови Великої 

французької революції. Державно-правові ідеї Вольтера, Ж.-Ж.Руссо, Ш. 

Монтеск’є. Основні етапи революції. Декларація прав людини і громадянина 

(26 серпня 1789 р.).  

Форми держави та їх розвиток в епоху громадянського суспільства. 

Основні тенденції розвитку елементів форми держави: форми державного 

правління, форми державно-територіального устрою та форми політичного 

режиму. Форми державного правління та їх розвиток після буржуазних 

революцій ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Становлення республіканських форм правління та їх розвиток. 

Президентська республіка в США та її еволюція: поправки XII (1804 р.), XV 

(1870 р.), XVII (1913 р.), XX (1933 р.), XXII (1951 р.), XXIV (1964 р.), XXVI 

(1971 р.) до Конституції США; використання ―вашингтонської‖ моделі 

президентської форми правління в інших країнах. 

Становлення парламентської республіки у Франції та її розвиток в роки 

ІІІ і IV республік; парламентська республіка в Німеччині (кінець 1940-х рр. – 

поч. ХХІ ст.). Змішана республіка та її розвиток: Республіка Фінляндія (Суомі) 

та Веймарська республіка (1919-1933 рр.) - перший досвід змішаної республіки; 

французька модель змішаної форми республіканського правління (V 

республіка); становлення змішаних республік в інших країнах. 

Механізм держави нового типу. Органи законодавчої та виконавчої влади 

у державному механізмі зарубіжних країн. Становлення парламентів, їх місце 

та роль у системі вищих органів державної влади. Основні тенденції розвитку 

виконавчої влади в епоху громадянського суспільства: еволюція інститутів 

глави держави та урядової влади. 

 

Тема 6. Держава і право країн новітнього часу 

Конституція 1947 р. Китайська держава: Сіньхайська революція 1911 р. та 

її вплив на становлення держави нового типу в Китаї; падіння монархії та 

встановлення республіки; китайський мілітаризм 1917-1949 рр.; Китайська 

народна республіка 1949-1976 рр., її модернізація після смерті Мао Цзедуна: 

Конституція 1982 р., реформи Ден Сяопіна. 

Загальні риси та особливості державного ладу «нафтових монархій» 

Перської затоки (Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт). «Нафтові республіки» 

Перської затоки та специфіка їх державного ладу: Ісламська республіка Іран; 

республіка Ірак. Турецька республіка та основні етапи її розвитку: історичні 

передумови становлення республіки у Туреччині (турецький султанат епохи 

«танзимату»); младотурецька революція 1908-1909 рр.; кемалістська революція 

та формування засад сучасної турецької держави у 20-40-х рр. ХХ ст.; форма 

турецької держави у другій пол. ХХ ст. Конституція 1982р. 

Право країн східної цивілізації. Право Японії: основні тенденції розвитку 



права після революції Мейдзі; цивільне та суміжні з ним галузі права; 

кримінальне право і процес. Право Китаю: китайське право та його специфіка в 

1911-1949 рр.; право КНР часів Мао Цзедуна (1949-1976 рр.); китайське право у 

пореформений період: основні риси цивільного та суміжних з ним галузей 

права, кримінального права і процесу.  

Право мусульманських країн. Основні риси права близькосхідних країн. 

Право Туреччини: цивільне та суміжні з ним галузі права; кримінальне право і 

процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни  
(тематичний план)  

ДЕННА ФОРМА 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

Л п/ла
б. 

сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Історія держави і права зарубіжних 
країн як наука і навчальна дисципліна 

15 2  2 11 

Тема 2. Держава і право країн давньосхідної та 
античної цивілізацій 

25 8  6 11 

Тема 3. Держава і право країн Європи 23 6  4 11 

Тема 4. Держава і право країн Сходу 23 6  4 11 

Тема 5. Становлення держав нового типу 23 6  4 12 

Тема 6. Держава і право країн новітнього часу 15 2  2 11 

Форма контролю- екзамен      

Усього годин 120 30 0 22 68 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

Всього у тому числі 

Л п/ла
б. 

сем. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Історія держави і права зарубіжних 
країн як наука і навчальна дисципліна 

17    17 

Тема 2. Держава і право країн давньосхідної та 
античної цивілізацій 

21 2  2 17 

Тема 3. Держава і право країн Європи 22 2  2 18 

Тема 4. Держава і право країн Сходу 20 2   18 

Тема 5. Становлення держав нового типу 22 2  2 18 

Тема 6. Держава і право країн новітнього часу 18    18 

Форма контролю- екзамен      

Усього годин 120 8 0 6 106 



 

4. Організація самостійної роботи студентів 
 

4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти 

відповідно до визначеного планів практичних занять готують теоретичний 

матеріал, користуючись зазначеними джерелами основної та 

додатковоїлітератури. Формування практичних навичок порівняння історичних 

процесів здійснюється шляхом виконання кейсів та обговорюється їх 

вирішення на заняттях. 
 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання 

Підготувати реферативні доповіді на теми: 

1. Спільні риси та особливості суспільного ладу античних країн. 

2. Державний механізм античних республік. 

3. Форми республіканських античних держав. 

4. Еволюція форми державного правління у Стародавньому Римі. 

5. Форма та державний механізм монархічного Риму. 

6. Основні цивільно-правові інститути римського права. 

7. Шляхи виникнення ранньофеодальних держав у країнах Європи. 

8. Основні риси феодального права за Салічною правдою. 

9. Станово-представницька монархія у Франції. 

10. Князівський абсолютизм у Німеччині. 

11. Судоустрій феодальної Англії, його особливості. 

12. Рецепція римського права в середньовічних державах Європи. 

13. Основні інститути феодального права у країнах Західної Європи. 

14. Особливості джерел права феодальної Англії. 

15. Форми земельної власності за феодальним правом країн Західної Європи. 

16. Форми та механізм Арабського Халіфату. 

17. Цивільно-правові інститути мусульманського права. 

18. Злочини і покарання в мусульманському праві. 

19. Принципи і характерні риси буржуазного права. 

20. Англійська революція та її вплив на становлення держави нового типу. 

21. Французька революція та її вплив на становлення держави нового типу. 

22. Революційна війна за незалежність в США та її вплив на становлення 

держави буржуазного типу. 

23. Механізм фашистської диктатури в Німеччині. 

24. Державно-правовий розвиток Німеччини на сучасному етапі. 

25. Державно-правовий розвиток Франції на сучасному етапі 

26. Демократичні революції в країнах “народної демократії” 1989-1991рр. та 

крах комуністичної системи. 

27. Передумови та етапи створення Європейського Союзу. 



4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю: 

1. Процес виникнення та розвитку вітчизняної науки історії держави і права 

зарубіжних країн. 

2. Суть і функції стародавньосхідної деспотії. 

3. Спільні риси та особливості суспільного ладу країн Стародавнього Сходу. 

4. Місце і роль судових і правоохоронних органів у механізмі давньосхідних 

держав. 

5. Цивільно-правові інститути країн Стародавнього Сходу. 

6. Спільні риси та особливості суспільного ладу античних країн. 

7. Державний механізм античних республік. 

8. Форми республіканських античних держав. 

9. Еволюція форми державного правління у Стародавньому Римі. 

10. Форма та державний механізм монархічного Риму. 

11. Основні цивільно-правові інститути римського права. 

12. Шляхи виникнення ранньофеодальних держав у країнах Європи. 

13. Основні риси феодального права за Салічною правдою. 

14. Сеньйоральна монархія в країнах Західної Європи, її спільні риси і 

особливості. 

15. Станово-представницька монархія у Франції. 

16. Князівський абсолютизм у Німеччині. 

17. Судоустрій феодальної Англії, його особливості. 

18. Рецепція римського права в середньовічних державах Європи. 

19. Основні інститути феодального права у країнах Західної Європи. 

20. Особливості джерел права феодальної Англії. 

21. Форми земельної власності за феодальним правом країн Західної Європи. 

22. Державний устрій станово-представницької монархії в Росії (середина XVI- 

середина XVIІ ст.) 

23. Джерела права Росії в XIV-XVI ст. 

24. Форми та механізм Арабського Халіфату. 

25. Цивільно-правові інститути мусульманського права. 

26. Злочини і покарання в мусульманському праві. 

27. Принципи і характерні риси буржуазного права. 

28. Англійська революція та її вплив на становлення держави нового типу. 

29. Французька революція та її вплив на становлення держави нового типу. 

30. Революційна війна за незалежність в США та її вплив на становлення 

держави буржуазного типу. 

31. Процес формування державно-територіального устрою США в 70-80-х 

роках ХVІІІст. 

32. Революції середини ХІХ ст. в Німеччині та їх вплив на становлення 

держави буржуазного типу. 

33. Зміни в державно-територіальному устрої Німеччини протягом ХІХ ст. 

34. Буржуазно-демократичні реформи в Росії в ХІХ ст. 

35. Основні етапи становлення конституційної монархії в Англії. 

36. Еволюція парламентської монархії в Англії у ХХ ст. 

37. Британська колоніальна імперія й основні тенденції її розвитку у ХХ ст. 



38. Еволюція президентської республіки в США в ХІХ-ХХ ст. 

39. Державно-правовий розвиток США у міжвоєнний період. 

40. Судові органи США в їх історичному розвитку. 

41. Процес утворення сучасної судової системи Англії. 

42. Механізм фашистської диктатури в Німеччині. 

43. Державно-правовий розвиток Німеччини на сучасному етапі. 

44. Державно-правовий розвиток Франції на сучасному етапі 

45. Виникнення національних держав в Центральній і Східній Європі після 

Першої світової війни. 

46. Демократичні революції в країнах “народної демократії” 1989-1991рр. та 

крах комуністичної системи. 

47. Передумови та етапи створення Європейського Союзу. 

48. Еволюція Європейського Союзу та європейського права. 
 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, 

розроблено таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку 

отримати максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі заліку. 

Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і нижче здає 

залік із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не здав пропущені 

без поважних причин теми, до складання заліку не допускається. 

Підсумкової формою контролю якості отриманих знань є залік. Залік 

може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на два 

теоретичних питання. 
 

 

5.1. Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики 

доброчесності при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання з дисципліни 

«Історія держави і права зарубіжних країн». Відповідно до Закону України 

«Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 



розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати 

власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації.  

2. Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

викладачем дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності 

пропусків семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти 

повинен здати пропущені теми в позаудиторний час, звернувшись до 

викладача.  

 

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Інд. 

Робота 

Максимальні 

Бали 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Мінімальні 

бали 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 5 Відмінно відмінне виконання 

2 4 Добре вище середнього рівня 

3 3 Добре загалом хороша робота 

4 2 задовільно Непогано 

5 1 задовільно виконання відповідає мінімальним критеріям 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінк

а 
Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 
80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 

 



 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна  

 

7. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна: 

1. Авдиев В.И. История древнего Востока. – М.: Политиздат. 1955. 

2. Аньшин В.М. Налогообложение в системе экономического развития. – М., 

1991. 

3. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави та права зарубіжних країн: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

4. Бригінець О.О. Динамічний підхід до дослідження проблем безпеки держави. 

Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» (Національного 
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