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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 5 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 навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних
країн»:
- загальна підготовка студентів у питаннях держави і права, вироблення в
них особливого юридичного мислення, необхідного для засвоєння та застосування
права;
- створення необхідних передумов для найкращого засвоєння таких
дисциплін, як теорія держави і права, історія політичних вчень, державне та
міжнародне право, а також інших юридичних дисциплін, включаючи цивільне,
кримінальне право і процес;
- сприяння формуванню наукового підходу до процесів, які відбуваються
в іншій країні і в усьому світі;
- розвиток вміння вірно і гуманно оцінювати поведінку людей, які за
своїм волевиявленням або випадково стали об’єктом чи суб’єктом державноправової діяльності.

В результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
•	предмет і метод історії держави і права зарубіжних країн;
•	сучасний стан і проблеми науки історії держави і права зарубіжних країн;
•	розвиток суспільного ладу на різних етапах історії зарубіжних країн;
•	систему органів влади в країнах стародавнього світу, в середні віки, новий та новітній часи;
•	основні джерела рабовласницького, феодального та буржуазного права;
•	основні державно-правові інститути в зарубіжних країнах у визначені періоди історії;
•	витоки основних принципів континентальної, англосаксонської та змішаної систем права.

Вміти:
•	вільно володіти поняттями і категоріями, які увійшли в теоретико-методологічний арсенал загальнолюдської політичної і правової культури;
•	використовувати суспільно-політичний досвід всесвітньої історії в побудові сучасної держави;
•	аналізувати історичні законодавчі акти;
•	аналізувати історичну практику роботи законодавчої, виконавчої та судової влади в державах Європи, Азії та Америки;
•	використовувати в практичній діяльності знання основних принципів континентальної , англосаксонської та змішаної систем права;
•	робити вірні прогнози в сучасному суспільно-політичному житті;
•	систематизувати та узагальнювати сучасний досвід держав в державно-правовому будівництві.
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39.Powszechna historia państwa i prawa. – Warszawa, 2000;
Тривалість курсу
150годин

Обсяг курсу
Денна форма: 80 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 70 годин самостійної роботи
Заочна форма: 20 годин аудиторних занять. З них 14 годин лекцій, 6 годин практичних занять та 130 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:
Загальні компетентності:
-здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, уміння виділяти чинники, значимі для виникнення, розвитку і регуляції стану тих чи інших державно-правових явищ та процесів;
-здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово, добре володіти термінологією, що використовується для характеристики державно-правових явищ та процесів в різні історичні періоди;
-уміння встановлювати і розуміти хронологічні межі існування державно-правових форм, виокремлювати їх етапи, характеризувати стан, динаміку і наслідки;
-здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями, використовуючи різні джерела та можливості;
-здатність проведення досліджень, уміння правильно і точно формулювати та висловлювати свої пропозиції, належним чином їх обгрунтовувати, брати участь в аргументованій дискусії;
- визначати основні тенденції, зв'язки та взаємовплив соціально-економічних, політичних, соціо- та етнокультурних, релігійних тощо явищ і процесів в історичній динаміці державно-правового простору, на сучасній стадії його розвитку та прогнозувати його розвиток у майбутньому;
-здатність бути критичним та самокритичним до власних досліджень державноправових явищ, враховуючи інтереси та мотиви поведінки інших осіб.
Фахові компетентності:
-знання історії розвитку державних та правових інститутів у світі;
-розуміння причин та механізмів виникнення, формування і розвитку, умов забезпечення стійкості державно-правових систем в різних соціально-економічних, політичних, соціально- та етнокультурних середовищах;
-застосування належних методів дослідження, створювати моделі процесів право творення і правозастосування у певних державно-правових системах в їх історичному розвитку;
- навички логічного, критичного і системного аналізу докумкетів, розуміння їх правового характеру та історичного значення;
-розуміння суті право творення і правозастосування в конкретних державноправових умовах співвідносно до характеру історичного процесу.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання:
1) соціально-гуманітарна ерудованість:
-здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання;
-проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел(історикоправові пам'ятки права, нормативно-правові акти, наукова література);
-на основі досліджуваної проблеми державно-правових явищ та процесів в історичній ретроспективі формулювати власні судження;
-давати короткий висновок щодо окремих проблем з наведенням аргументів;
-оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
2) дослідницьки навички:
-узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
-дотримуватися академічної доброчесності;
-використовувати різні джерела інформації для засвоєння проблемних питань державно-правового розвитку в історичній ретроспективі;
-самостійно визначати та формулювати питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.
3) комунікація:
-вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно використовувати правничу термінологію;
-викладати матеріал з історико-правових проблем у такий спосіб,щоб розкрити зміст основних питань;
-відтворювати зміст основних етапів розвитку історико-правових явищ та процесів, демонструючи їх розуміння.
4) професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:
-збирати та опрацьовувати інформацію з різних джерел;
-активно використовувати інформаційні технології для пошуку історик-оправових документів та наукової літератури;
-користуватися комп'ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням різних можливостей;
-працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
У 
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
ЗАКОНИ ВАВИЛОНСЬКОГО ЦАРЯ ХАММУРАПІ
  ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
ДЕРЖАВА І ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ
ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНКІВ
ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФРАНЦІЇ
ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ АНГЛІЇ
ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ НІМЕЧЧИНИ
ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПОЛЬЩІ (Х – ХVІІІ ст. ст.)
 ДЕРЖАВА І ПРАВО АНГЛІЇ (1640 – 1918).
УТВОРЕННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК США (1776 – 1918)
  ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНЦІЇ В ПЕРІОД 1789 – 1918 рр.
ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ (ХVІІІ – 1918 р.)
ДЕРЖАВА І ПРАВО США В НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС
ВЕЙМАРСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КРАХ
 ЧЕТВЕРТА І ПЯТА РЕСПУБЛІКИ У ФРАНЦІЇ.
ДЕРЖАВА І ПРАВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ  (1918 – початок ХХІ ст.).
ДЕРЖАВА І ПРАВО ІТАЛІЇ НОВІТНЬОГО ЧАСУ
Те
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

 
 

 

 
 

 





 







