ЛІБЕРАЛІЗМ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ
Семестр: 7  (бакалаври)/ 1 або 2 (магістратура)
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС- 3);
аудиторні години – 48 (лекції - 32, практичні - 16, семінарські -	, лабораторні - ) Самостійна робота — 42
Лектор: к.ю.н. Коваль Андрій Федорович (ел. адреса: afkoval@gmail.com) ,
Результати навчання:
 Знати зміст
- праць Платона, Арістотеля, Ціцерона як представників античного сприйняття «лібералізму»;
- праць Томаса Гобса, Дона Лока, Самуеля Пуфендорфа як представників середгьовічного сприйняття «лібералізму»;
- праць Жана-Жака Руссо, Шарля Монтеск’є, Медисона, Гемілтона, Томаса Пейна як представників просвітницького сприйняття «лібералізму»;
- праць Альберта Дайтсі та Джона Ролза як представників сучасного сприйняття «лібералізму»;
- праць Володимира Мономаха, Феофана Прокоповича, Станіслава Прокоповича, Станіслава Оіховського-Роксоланина, Богдана Кістяківського та Михайла Драгоманова як українських  представників сприйняття «лібералізму»;


 вміти:
- аналізувати причини виникнення лібералізму як основи сучасного демократичного та громадянського світогляду;
- узагальнювати історію становлення і розвитку ідеї права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації;
- сформувати власний світогляд як майбутнього юриста.
- усвідомлювати засадничі цінності права і держави на різних історичних етапах розвитку людського суспільства;
- оцінювати інститути та ідеї верховенства права, права і свободи людини, суверенітету тощо. 

Анотація навчальної дисципліни:
Мета: При вивченні Лібералізму як сучасної правової концепції необхідно звернути увагу на історичні умови, за яких виникає дана концепція, на постаті вчених-творців даної концепції, а також на вчених-послідовників, які якісно розширили зміст лібералізму.

Завданням даного курсу є виявлення особливого підходу при теоретичному аналізі формування людської цивілізації, зокрема формуванні світогляду юриста. Даний курс повинен розкрити особливе (ліберальне) розуміння права і держави на різних історичних етапах розвитку людського суспільства.

Антологія лібералізму удосконалить правничу освіту в частині визнання та реалізації доктрини верховенства права, що вплинуло на появу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., формування Європейського суду з прав людини. Цінним є введення у науковий простір праць українських мислителів (Володимира Мономаха, Феофана Прокоповича, Станіслава Прокоповича, Станіслава Оіховського-Роксоланина, Богдана Кістяківського та Михайла Драгоманова), які поділяли та розвивали ідеї політичного лібералізму в Україні


Форма звітності: екзамен/залік
Мова навчання: українська
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