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Назва курсу
Історія держави і права зарубіжних країн
Адреса викладання курсу
вул. Січових стрільців 14, Львів
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна
Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, кафедра історії держави, права та політико-правових учень
Галузь знань, шифр та назва спеціальності
08 Право, 081 Право
Викладачі курсу
Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, професор кафедри історії держави, права та політико – правових учень.
Липитчук Ольга Василівна, к. ю. н., доцент кафедри історії держави, права та політико – правових учень.
Кольбенко Андрій Володимирович, к. ю. н., доцент кафедри історії держави, права та політико – правових учень.
Федущак-Паславська Г.М. к. ю. н., доцент кафедри історії держави, права та політико – правових учень.
Гутів Богдан Ігорович к. ю. н., кафедри історії держави, права та політико – правових учень.
Контактна інформація викладачів
 shlpls.dep.law@lnu.edu.ua
тел. (032) 239-41-73.
Консультації по курсу відбуваються
Консультації у першому семестрі за попередньою домовленістю. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладачів або дзвонити.
Сторінка курсу

Інформація про курс
Ця дисципліна дає можливість студентам усіх форм навчання зрозуміти і засвоїти вчення про державу і право в цілому. При цьому слід врахувати, що історія держави і права зарубіжних країн має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно – політичних і державно – правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість .Дисципліна допомагає студентам зрозуміти і засвоїти найважливіші питання таких навчальних дисциплін як теорія права та держави, основи римського права, конституційного права сучасних зарубіжних країн, міжнародного публічного і приватного права, історії політичних та правових вчень.

Коротка анотація курсу
Дисципліна « Історія держави і права зарубіжних країн» є основною дисципліною за спеціальністю «Право» для освітньо-наукової програми бакалавр , яка викладається в 1 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
   . Метою є ознайомити студентів і зрозуміти та засвоїти вчення про державу і право в цілому.
	При цьому слід врахувати, що історія держави і права зарубіжних країн має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно – політичних і державно – правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість.
Завдання:
-	розглянути та проаналізувати основні історико–правові проблеми, які мають місце в науці історії держави і права;
-	навчити студентів самостійно аналізувати історико–правові проблеми, застосовуючи належну наукову методологічну основу.
Згідно з вимогами освітньо–професійної програми студенти повинні:
ЗНАТИ:-	історико–правові передумови та причини виникнення різних країн світу;
-	основні пам’ятки права різних країн світу;
-	загальну та спеціальну літературу, яка стосується при вивченні предмету;
-	особливості державного і суспільного устрою права у зарубіжних країнах.
ВМІТИ:
-	уміння повно , всебічно і об’єктивно аналізувати стародавні державу і право;
-	уміння вирізнити особливості держави та права періоду Середньовіччя;
-	уміння повно , всебічно і об’єктивно аналізувати історію держави і права Нового часу;
-	уміння запропонувати набуті знання з історії держави і права зарубіжних країн, особливо позитивні фактори, їх державно – правового розвитку для сучасної Української держави, як і негативні для уникнення скоєних ними помилок.

Література для вивчення дисципліни
 Основна література: 
1.Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 1918 р.).Навч. пос. – Л.: «Світ», 2013  
2.Тищик Б.Й. Історія держави і права Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. – 1918 р.). Текст лекцій. – Л.: Вид. центр юрид. Ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 80 с.
3.Тищик Б.Й. Історія держави і права Польщі (Х ст. – 1795 р.). Текст лекцій. Л.: Вид. центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 512 с.
4.Тищик Б.Й. Історія держави і права Італії. (Новітній час: 1918 – початок ХХІ ст.). Текст лекцій. – Л.: Видавничий центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. - 376 с.
5.Тищик Б.Й. Німеччина: історія державності і права (IX ст. початок XXI ст.).- Львів – Тріада плюс, 2011. – 390 с. 
6.Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. /За ред. докт. Наук, проф., чл..-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2002.
7. Історія держави і права зарубіжних країн:правові джерела./упорядник Г. І.Трофанчук. – Київ: Юрінком Інтер, 2008.
8.  Крестовська H.М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія-практикум .-Харків: Одісей, 2010.
9.  Хрестоматія з Історії держави і права зарубіжних країн: у 2 томах./ /За ред. докт. юр. наук, проф., чл.-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 1998.
10.    10.    Качур В.О. Суспільно-політичний устрій Канади в XVII-60-x роках ХІХст. – К.: Магісір – XXI ст.,2008.
 11.   Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Атіка , 2007.
   12  Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник . – К.: Вид. дім «Ін Юре» , 2003.
  13 Тищик Б.И. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (1918 р. – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2016.
 14  Тищик Б.И. Італія: історія держави і права. (V – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2015.
15  Тищик Велика Британія: історія державності і права (І ст. до н.е. початок ХХІст.).-Львів-Світ.2020а222020вчальний посібник .- K.: Вища ола4.16. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М.: Юрид. лит-ра,Міщенко О. Туреччина: від ім-17.Тищик Б.Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІст.-1918р.) Навч. посібник – Л: ЛНУ 2007.   Крсесвітня історія. У 
18.    Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 – початок ст.)/3а ред. проф. М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011.
 19.	Балух В.О., Коцур В.П. історія Стародавнього Риму.-Чернівці: книги ХХІ,2005.
20.	Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. - М.: Юрид. лит-ра, 1980.
21.	Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ:-Україна, 1999.  
22.	Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. (Держава і право епохи станово-кастового суспільства): Навч. посіб. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. 
23.	Бостан Л.М., Бостан С.К., Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальн. посібник - K.: Центр, учбової л - ри , 2008.
24.	Войтович Л., Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum : Середні віки. Підручник. – Л.: Тріада плюс, 2010.
25.	Газін В.П.,Копилов С.А.Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 роки.Навч. посібник . – К.: Либідь , 2004.
26.	Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Істина, 2005.

Тривалість курсу
90 годин

Обсяг курсу
Денна форма: 82 годин аудиторних занять. З них 54 годин лекцій, 28 годин практичних занять та 126 годин самостійної роботи
Заочна форма: 46 годин аудиторних занять. З них 36 годин лекцій, 610годин практичних занять та 178 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу студент буде : 
ЗНАТИ:

-	історико–правові передумови та причини виникнення різних країн світу;
-	основні пам’ятки права різних країн світу;
-	загальну та спеціальну літературу, яка стосується при вивченні предмету;
-	особливості державного і суспільного устрою права у зарубіжних країнах.
ВМІТИ:
-	уміння повно , всебічно і об’єктивно аналізувати стародавні державу і право;
-	уміння вирізнити особливості держави та права періоду Середньовіччя;
-	уміння повно , всебічно і об’єктивно аналізувати історію держави і права Нового часу;
-	уміння запропонувати набуті знання з історії держави і права зарубіжних країн, особливо позитивні фактори, їх державно – правового розвитку для сучасної Української держави, як і негативні для уникнення скоєних ними помилок.

  

Ключові слова
Держава , право, судочинство,державні органи влади і управління,  суспільний устрій.
Формат курсу
 Денна, заочна.

Проведення лекцій та практичних занять у поєднанні з елементами діалогу з студентами,  консультації для кращого розуміння тем, підготовка есе та його презентація в інтерактивній формі.
Теми
1.Закони вавілонського царя Хаммурапі.
2.Державність і правоСтародавньої Греції
3.Держава і право Стародавнього Риму.
4Держава і право Франків.
5.Держава і право Середньовічної Франції.
6.Держава і право Середньовічної Англії.
7. Держава і право Середньовічної Німеччини.
8.Держава і право Англії (1640-1918рр.)
9.Утворення та конституційний розвиток США (1776-1918)
10Держава і право Франції в період 1789-1918рр.
11.Держава і правоСША в новий та новітній час (1918-2000рр.)
12.Веймарська республіка, встановлення та крах нациської диктатури в Німеччині. Проголошення ФРН.
13.Четверта і П'ята республіки у Франції.
14Держава і право Великої Британії 1918-початокXXI ст.
15Держава і право Італії в новий і новітній час.
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Підсумковий контроль, форма
Усний екзамен в кінці семестру.
Пререквізити
Відсутні _______________
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Лекції, практичні, дискусія, тести.

Необхідне обладнання
Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
  Оцінка в балах	Оцінка ECTS	За національною шкалою
		Для екзамену, курсової роботи , практики
90 – 100	А	                         Відмінно
81-89	В	Дуже добре
71-80	С	Добре

61-70	D	Задовільно 
51-60	Е 	Достатньо
0 - 50	2FX	Не задовільно з можливістю повторного складання
Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.


Схема курсу «ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА У НОВИЙ І НОВІТНІЙ ПЕРІОД»
Тиждень
Тема, план, короткі тези
Форма заняття* 
*лекція, самостійна, дискусія, групова робота) 
Література.*** Ресурси в інтернеті
Завдання, год
Термін виконання


денна
заочна

денна
заочна

1тиждень
Те.Закони вавілонського царя Хаммурапі.ма 1.   
Лекція,
практичне
Лекція
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком
 
Ресурси в інтернеті.
1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек



4
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури.

2 тиждень
Тема 2.  
.   Державність і правоСтародавньої Греції
Лекція,
практичне
практичне
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком
 
Ресурси в інтернеті.
1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
4
4
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

3 тиждень  .
Тема 3.   Держава і право Стародавнього Риму
Лекція,

Лекція
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися уІз літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком
 
Ресурси в інтернеті.
1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	2 робочій програмі, яка міститься за лінком 
2
2
2
Протягом заняття









Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури


4 тиждень
Тема4Держава і право Франків 4.  
Лекція ,
практичне

 Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком 

Ресурси в інтернеті.
1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	 
4

Протягом заняття







Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

5 тиждень
Тема 5.  Держава і право Середньовічної Франції
Лекція,


 Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком 

Ресурси в інтернеті

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	   
 
	
2

Протяго





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури
м заняття
6 тиждень
Тема 6. .  
Держава і право Середньовічної Англії.
Лекція,
практичне
Лекція
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

 Ресурси в інтернеті

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	   

4
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

7 тиждень
Тема 7.
Держава і право Середньовічної Німеччини
 
Лекція,


Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

    Ресурси в інтернеті

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	    ом
 

2

Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

8 тиждень
Тема 8. Держава і право Англії (1640-1918рр.)  
Лекція,
практичне
Лекція
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

    Ресурси в інтернеті

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	     

4
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

9 тиждень
Тема 9. .  Утворення та конституційний розвиток США (1776-1918
Лекція,

практичне
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

     Ресурси в інтернеті

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек
	     
2
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

10 тиждень
Тема 10. Держава і право Франції в період 1789-1918рр. 
Лекція,
практичне
Лекція
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робоч ій програмі, яка міститься за лінком
 
 Ресурси в інтернеті.
1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек

4
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

11 тиждень
Тема 11.  Держава і правоСША в новий та новітній час (1918-2000рр
Лекція


Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

 Ресурси в інтернеті.
1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек 

2

Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

12 тиждень
Тема 12.  Веймарська республіка, встановлення та крах нациської диктатури в Німеччині. Проголошення ФРН.
Лекція,
практичне

Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком
 
Ресурси в інтернеті.



1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек  

4

Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

13 тиждень
Тема 13. Четверта і П'ята республіки у Франції  
Лекція,

практичне
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком


 Ресурси в інтернеті.

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек   
2
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

14 тиждень
Тема 14. 14Держава і право Великої Британії 1918-початокXXI ст
 
Лекція,
практичне
Лекція
Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

 Ресурси в інтернеті.

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек   

4
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

15 тиждень
Тема 15. . Держава і право Італії в новий і новітній час.
 
Лекція,


Із літературою та переліком нормативно-правових актів можна ознайомитися у робочій програмі, яка міститься за лінком

 Ресурси в інтернеті.

1.	Книги і автореферати http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
2.	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
3.	Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний ресурс) // Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html#Список адрес Електронних каталогів бібліотек   

2
2
Протягом заняття





Опрацювати відповідні розділи рекомендованої літератури

 
 

 

 
 

 





 



