
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни  

Правові пам’ятки Нового і Новітнього часу 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 

Правові пам’ятки Нового і Новітнього часу 

 

Кафедра  
теорії та історії держави і права 

 

Курс та семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач  

Лекції, семінари, консультації, залік: Стеньгач Надія Олександрівна 

(https://www.univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-teoriyi-ta-

istoriyi-derzhavy-i-prava/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky), професорка 

кафедри, кандидатка історичних наук, доцентка 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни —давати знання з історії 

розвитку державних інститутів та права в  Нову і Новітню епоху, про 

особливості формування правових систем в країнах, які перебувають 

на відмінних етапах економічного, політичного та культурного 

розвитку. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК7. Здатністьвчитися і оволодіватисучаснимизнаннями. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

.  

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. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК2. Знання і розумінняретроспективиформуванняправових та 

державнихінститутів.  

СК12. Здатністьаналізуватиправовіпроблеми, формувати та 

обґрунтовуватиправовіпозиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізуправовихявищ і 

застосуваннянабутихзнань у професійнійдіяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізудокументів, розумінняїх правового характеру і значення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН2.  Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання . 

РН21. Застосовуватинабутізнання у різнихправовихситуаціях, 
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виокремлюватиюридичнозначущіфакти і 

формуватиобґрунтованіправовівисновки. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1.Буржуазна революція в Англії. Становлення парламентської 

монархії (ХVІI-XVIIIст.) 

Тема 2.Французька буржуазна революція. Утворення1-ї республіки 

(кін.  ХVІІІ ст.) 

Тема 3. Виникнення та становлення США (ХVІІ – ХVІІІ ст.ст.). 

Тема 4.Державний устрій країн Західної Європи та США уXIX ст. 

Тема 5. Фашистськірежими в періодміждвомасвітовимивійнами (20-40-

і роки XX ст.) 

Тема 6. Державний устрій і право   Китаю в Новітнійперіод. 

Тема 7. Державний устрій і право Індії в Новітній період. 

Тема 8. Державний устрій і право Західної Європи в Новітній період. 

Тема 9. Державний устрій і право США в Новітній період. 

 

 


