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ПЕРЕДМОВА

Одним із найголовніших завдань сучасної освітньої політики 
є забезпечення якості освіти, адекватної темпам розвитку суспіль-
ства. Якісна освіта як складова суспільно-економічної діяльності 
лежить в основі розвитку будь-якої країни, а в період інформацій-
ного суспільства стала базовою умовою конкурентоспроможності 
держав, їх національної безпеки, впливу на глобальні економіч-
ні і соціально-політичні процеси. Якість вищої освіти покладена 
в основу побудови як загальноєвропейського освітнього простору, 
так і систем освіти країн-учасниць Болонського процесу. 

Мета освіти нині — створення такої її системи (за структурою, 
організацією та змістом), яка на основі національних надбань сві-
тового значення та усталених європейських традицій забезпечить 
підготовку фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність 
на демократичних та гуманістичних засадах у системі суспільної 
праці для забезпечення розвитку інформаційно-технологічного 
постіндустріального суспільства, спроможних бути конкуренто-
спроможними на ринку праці, реалізовувати соціальну політику 
як пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток 
та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-
культурних потреб. При цьому акцент робиться на універсальності 
підготовки випускника, його адаптованості до ринку праці. 

На сучасному етапі розвитку суспільства величезною є роль 
правових знань як найважливішої компоненти особистісного та со-
ціального розвитку. Як і в освіті загалом, у викладанні дисциплін 
правничого циклу відбувається удосконалення, суть якого полягає 
у зміні парадигми формування змісту освіти — перехід від знаннєво-
орієнтованого підходу до діяльнісного особистісно-орієнтованого. 

Фундаментальне значення у підготовці сучасного фахівця-
правника має система знань історико-правового спрямування, 
складові якої забезпечують наукове підґрунтя, методологічну базу 
та фаховий інструментарій для вивчення галузевих і міжгалузевих 
напрямів юриспруденції та підготовки фахівця-правника. Саме 
суспільно-історична практика породжує об’єкт пізнання, висуває 
його на перший план для подальшого теоретичного осмислення, 
зокрема, проблеми джерел права, діалектики правової діяльності та 
правових відносин як форми і результату цього різновиду соціаль-
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ної діяльності. Вивчення генези, становлення, розквiту і занепаду 
держави i права в певних цивiлiзацiях сприяє формуванню загаль-
ної i професiйної культури правника. Воно, насамперед, дозволяє 
зрозумiти, що iснування певних державно-правових iнститутiв 
iсторично обумовлене, залежить вiд рівня розвитку суспільства та 
правової культури населення конкретного регіону. 

Теоретичне i практичне значення навчальної дисциплiни “Іс-
торія держави і права зарубіжних країн” полягає у можливостi на 
основі ґрунтовного вивчення державно-правового досвiду країн i 
народiв cвiтy, здобутого у рiзнi iсторичнi періоди, глибше пiзнати 
державно-правовi реалiї сучасностi. Також її вивчення дає мож-
ливість здобути необхiднi знання щодо здiйснення економiчних 
реформ, демократизацiї полiтичного життя суспiльства i охорони 
прав громадян, прогнозувати подальший розвиток держави i права 
як в Україні, так i за її межами. 

Навчальний процес є цілісною системою професійної підго-
товки на основі широкого використання інтегрованого підходу, 
синергетичних зв’язків тощо. Кінцевим результатом освіти є здат-
ність якісно здійснювати систему функцій в процесі особистісно- 
та суспільноорієнтованої діяльності. Готовність і спроможність 
фахівця до такої діяльності визначається системою компетенцій 
випускника навчального закладу, що включає не лише традиційно 
визначувані знання, уміння та навички, а й формування ціннісно-
мотиваційних ставлень і проектування на їх основі особистісно- та 
суспільнозначущої діяльності*. 

Радою Європи прийнято визначення ключових компетенцій, 
якими “повинні володіти молоді європейці”, включно серед них 
спеціальні і професійні компетенції в межах навчальної дисциплі-
ни**. Результатами вважаються набори компетенцій, що включають 
знання, глибину усвідомлення й навички особи, яка навчається. 
Діяльнісний принцип організації правової освіти дозволяє через 
спостереження та аналіз, порівняльно-історичний і формально-
юридичний методи, моделювання правових явищ і процесів у пра-
вотворенні та правозастосуванні виробляти необхідні компетенції 

* Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські пер-
спективи / Під заг.  ред О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

** Вища освіта України і Болонський процес / Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., 
Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.; за ред. В.Г. Кременя. — Тернопіль: Вид-
во «Навчальна книга — Богдан», 2004. — 382 с.
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Аббасидів створено кримінальну поліцію шурта. Функції таємної 
поліції виконував один із диванів халіфа.

Мусульманське право (шаріат) тісно пов’язане з релігійними 
і моральними настановами пророка та священнослужителів (іма-
мів), звичаями. На ранньому етапі історії Арабського халіфату 
і розвитку ісламу мусульманське богослов’я і правознавство тісно 
перепліталися та сприяли формуванню феодальних відносин. При-
близно з середини X ст. правознавство почало відділятися від му-
сульманської теології, що виявилося в діяльності мусульмансько-
правових шкіл медресе.

Таблиця 9.2. 
Джерела мусульманського права

Джерело 
права Структура і коротка характеристика

Коран

Священна книга мусульман. Записи “одкровення Аллаха” 
для Мухамеда, що здійснювалися його послідовниками. 
Включає 144 глави (сури), що поділяються на аяти (вірші), 
всього 6219 аятів. Основну частину складають богословсько-
міфологічні аяти. Правові приписи містяться приблизно у 
500 аятах (переважно шлюбно-сімейне право та релігійні 
ритуали).

Сунна

Священне писання мусульман. Доповнення до Корану. 
Складається з хадисів — розповідей про рішення, вчинки 
і думки Мухамеда. Остаточна редакція здійснена у ІХ ст. 
Містить норми шлюбно-сімейного, спадкового, судово-про-
цесуального права, правила про рабів тощо. 

Іджма

“Згода, схвалення”. Погоджені думки сподвижників Муха-
меда і найавторитетніших знавців шаріату. Нині для судо-
чинства виступає остаточним тлумаченням пам’яток права 
Корану і Сунни. Не пов’язана безпосередньо з діяльністю 
Мухамеда. 

Фетва
Збірка судових рішень і вислови відомих мусульманських 
законників. Не пов’язана безпосередньо з діяльністю Му-
хамеда.

Кияс

Рішення судових справ за аналогією. Застосовувався у прак-
тичному судочинстві для швидкого вирішення справ та по-
лягав у застосуванні норм Корану, Сунни та Іджми у випад-
ках, які не були прямо прописані у текстах цих священних 
книг. 
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Урф і адат

Правові звичаї, що склалися як у самому арабському сус-
пільстві (уруф), так і в народів, включених до складу халі-
фату (адат). Використовувалися у випадку прогалин в за-
конодавстві.

Фірмани Укази та розпорядження халіфів. Не мали суперечити шаріа-
ту та доповнювали його нормами державного права.

Кануни

Закони і постанови державної влади. Не мали суперечити 
шаріату і доповнювали його нормами державного права, ре-
гулювали адміністративно-правові відносини органів влади 
з населенням. 

Правове регулювання власності

Під власністю шаріат розуміє право необмеженого розпоря-
дження річчю і користування її плодами. Речі поділялися на такі, 
що могли знаходитися у власності мусульман, і ті, що були вилуче-
ні з цивільного обігу. До других належали: повітря, море, пустеля, 
мечеті тощо. Існувало поняття “нечистих речей” (наприклад, вино, 
свинина, книги, що суперечать канонам ісламу). Землі в основно-
му поділялися на державні, приватні, покинуті, непридатні для об-
робітку. 

Особливий статус мала свята земля Хіджаз і частина Аравійсько-
го півострова, де жив Мухамед. Земля Мекки і околиць належала 
Аллаху і тут не мали права селитися невірні. На інших землях Хі-
джазу невірні не мали права жити більш ніж 3 дні на одному місці. 

Завойовані землі ставали власністю держави. Меншу частку зе-
мельного фонду складали землі халіфів і членів їхніх сімей, близь-
ких родичів і приватновласницькі землі. 

При Омейядах панували недостатньо розвинені форми фео-
дальної власності у вигляді державних, общинних і мулькових зе-
мель. Почала формуватися умовна феодальна власність на землю: 
земельні ділянки (катча) надавалися за службу військовим людям; 
великі території (хіма) передавалися арабським племенам (кочовим 
і землеробським). При Аббасидах з розвитком феодалізму набула 
широкого розповсюдження умовна форма земельних володінь — 
ікта, яка надавалася окремим феодалам за військову або державну 
службу. З часом феодали домоглися права передачі ікти у спадок 
незалежно від несення служби, після чого ці володіння наблизили-
ся за правовим статусом до мулькових земель.
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ется и крепнет новый общест венный строй, отвечающий интересам и 
стремлениям широчайших народных масс. 

 Основу существующей народной власти Польши составляет союз 
рабочего класса с трудящимся крестьянством. В этом союзе руково-
дящая роль принадлежит рабочему классу как передовому классу 
общества, опирающемуся на революционные достижения польского 
и международного рабочего движения, на исторический опыт победо-
носного социалистического строительства в Союзе Со ветских Социа-
листических Республик — первом государстве рабо чих и крестьян. 

 Выполняя волю польского народа и в соответствии со своим назна-
чением, Законодательный сейм Польской Народной Респуб лики тор-
жественно принимает настоящую Конституцию как осно вной закон, 
которым польский народ и все органы власти польских трудящихся 
должны руководствоваться в целях: 

 – укрепления народного государства как основной силы, обес-
печивающей наиболее полный расцвет польского народа, его неза-
висимость и суверенитет; 

 – ускорения политического, экономического и культурного ра звития 
Родины, а также роста ее сил; 

 – укрепления патриотических чувств, единства и сплоченности поль-
ского народа в борьбе за дальнейшее улучшение общественных 
отношений, за полную ликвидацию эксплуатации человека челове-
ком, за осуществление великих идей социализма; 

 – укрепления дружбы и сотрудничества между народами, осно ванных 
на союзе и братстве, которые объединяют сегодня польский народ с 
миролюбивыми народами всего мира в стремлении к общей цели — 
предотвращения агрессии и укрепления всеобщего мира. 

ГЛАВА І. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
Статья 1 
1. Польская Народная Республика есть государство народной демократии. 
2. Власть в Польской Народной Республике принадлежит тру дящимся 

города и деревни. 
Статья 2 
1. Трудящиеся осуществляют государственную власть через своих 

представителей, избираемых в Сейм Польской Народной Республики 
и в народные советы путем всеобщих, равных, прямых выборов при 
тайном голосовании. 

2. Представители народа в Сейме Польской Народной Респу блики и в 
народных советах ответственны перед своими избирате лями и могут 
быть ими отозваны. 

ГЛАВА VІІ. ОСНОВНЬІЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Статья 57 
 Польская Народная Республика, закрепляя и умножая завое вания 

трудящихся, укрепляет и расширяет права и свободы граж дан. 
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Статья 58 
1. Граждане Польской Народной Республики имеют право на труд, что 

означает право на получение работы с оплатой в соответ ствии с ко-
личеством и качеством труда. 

2. Право на труд обеспечивается: общественной собственнос тью на 
основные средства производства, развитием на деревне свободного 
от эксплуатации общественно-кооперативного строя, плановым рос-
том производительных сил, устранением источников экономических 
кризисов, ликвидацией безработицы. 

Статья 69 
1. Граждане Польской Народной Республики независимо от националь-

ности, расы и вероисповедания имеют равные права во всех облас-
тях государственной, политической, хозяйственной, об щественной и 
культурной жизни. 

 Нарушение этого принципа путем установления каких-либо прямых 
или косвенных преимуществ или ограничение в правах в зависимости 
от национальности, расы или вероисповедания подле жит наказанию. 

2. Воспрещено распространение ненависти или пренебреже ния, насаж-
дение раздоров или унижение человека в зависимости от националь-
ности, расы или вероисповедания. 

Статья 70 
1. Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу со-

вести и вероисповедания. Церковь и другие религиозные общества 
могут свободно отправлять свои религиозные функции. Нельзя при-
нуждать граждан не принимать участия в религиозных мероприяти-
ях или в обрядах. Нельзя также принуждать кого-либо участвовать в 
религиозных мероприятиях или обрядах. 

2. Церковь отделена от государства. Основы отношения госу дарства к 
церкви, а также правовое и имущественное положение религиозных 
обществ определяются законами. 

Статья 71 
1. Польская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу 

слова, печати, собраний и митингов, шествий и манифес таций. 
2. Осуществлению этой свободы служит предоставление тру дящимся 

и их организациям в пользование типографий, запасов бума-
ги, общественных зданий и залов, средств связи, радио и других 
необходимых материальных средств. 

 Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. 
Т. 2. / В.Д. Гончаренко (ред.). — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. — 
716 с.
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