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1. Опис навчальної дисципліни 

Мова навчання: українська 

Статус дисципліни: вибіркова навчальна дисципліна 

 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: оволодіння фаховими компетентностями, що 
формуються під час вивчення дисципліни «Теорія держави і права». Проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Історія вчень про державу і право», «Основи соціології та політології». 

 
Предметом вивчення дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» є історія змін та 

еволюції систем управління та правових систем зарубіжних країн, їх зв’язок із соціально-політичними 

процесами. 
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться  

150 годин 5 кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладення навчальної дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» є 

отримання знань про загальну історію держави та права, процеси виникнення, утворення і розвитку 
держави і права у певній конкретній історичній обстановці у кожній окремій країні; з’ясування питань 

виникнення, розвитку, а також занепаду історичних типів держави та права, форм держави та права, їх 

різновидів, причин і наслідків організаційних і структурних змін у державному апараті і системах права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» є 
утвердження у здобувачі вищої освітиів свідомої громадянської позиції та готовності до практичного 

застосування набутих знань через активну участь у справах суспільства й держави; у формуванні 

гуманізму, терпимості до інакомислення, здатності до діалогу, толерантного, неупередженого ставлення 
до інших народів. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Історія держави та права зарубіжних країн» забезпечує набуття здобувачами освіти 

компетентностей: 

 

 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

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. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 



Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен досягти таких запланованих 

результатів навчання: 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПР2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПР8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

ПР13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту 

ПР15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних 

ПР20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПР21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки 

 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» 

здобувач освіти повинен: 

знати: еволюцію держави і права зарубіжних країн; розвиток механізму державної влади (органів 
центрального і місцевого управління, юстиції);зародження та функціонування правової системи в цілому і 

окремих галузей права зокрема на засадах формаційного та цивілізаційного підходів до вивчення 

предмету. 

вміти: визначати та розуміти фактори, які справляють вплив на особливості формування державно-
правової системи на різних етапах розвитку людства; визначати та аналізувати процеси в еволюції 

держави і права та виявляти основні закономірності розвитку зарубіжних держав на сучасному етапі. 

володіти: здатністю до практичного застосування набутих знань через активну участь у справах 
суспільства й держави; у формуванні гуманізму, терпимості до інакомислення, здатності до діалогу, 

толерантного, неупередженого ставлення до інших народів. 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пп 
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Змістовий модуль 1 Історія держави і права країн Стародавнього світу. Історія держави і права 

середніх віків 

1 Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ 
ВИВЧЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ 

ІДПЗК 

14 4 1 9 0 14 2 2 10 0 

2 Тема2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН 
СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 

14 4 1 9 0 14 2 0 12 0 

3 Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ 

10 6 2 2 0 10 0 0 10 0 

4 Тема 4. РАННЬОФЕОДАЛЬНА 

ДЕРЖАВА І ПРАВО В КРАЇНАХ 
ЄВРОПИ ТА АЗІЇ 

11 4 2 5 0 11 0 0 11 0 

5 Тема 5. СТАНОВО- 

ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В 

КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ТА МОСКОВІЇ 

12 4 2 6 0 12 1 0 11 0 

6 Тема 6. АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ В 

КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

14 4 2 8 0 14 2 0 12 0 

 Всього за модуль 1 75 26 10 39 0 75 7 2 66 0 

Змістовний модуль 2. Історія держави і права нового часу. Історія держави і права новітнього часу 

 

7 Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (ХVІІ-ХІХ СТ.) 

10 4 2 4 0 10 3 0 7 0 

8 Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

США (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

9 3 2 4 0 9 0 0 9 0 

9 Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

ФРАНЦІЇ (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

9 3 0 6 0 9 0 0 9 0 

10 Тема 10.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

НІМЕЧЧИНИ (ХІХ СТ.) 

9 3 0 6 0 9 0 0 9 0 

11 Тема 11.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 

9 3 0 6 0 9 0 0 9 0 

12 Тема 12.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

9 3 2 4 0 9 0 0 9 0 

13 Тема 13. ДЕРЖАВНО- 

ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН 

СВІТУ У ХХ СТ. 

10 3 2 5 0 10 2 0 8 0 



14 Тема 14. РОЗПАД 

КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ ТА 

ВИНИКНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ 
ДЕРЖАВ В АЗІЇ, АФРИЦІ ТА 

ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

10 4 2 4 0 10 2 2 6 0 

Разом  модуль 2 75 26 10 39 0 75 7 2 66 0 

Усього годин 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік 



 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

 

Зміст курсу: Історія держави і права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна. Держава та 
право країн Стародавнього Сходу. Античні держави та право. Ранньофеодальна держава і право. Станово-

представницька монархія. Абсолютна феодальна монархія. Держава та право Нового та Новітнього часу. 

Держава та право Великої Британії (ХVII – ХІХ ст.) Держава та право США (ХVII – ХІХ ст.) Держава та право 
Франції (ХVІІІ – ХІХ ст.) Держава та право Німеччини в ХIX ст. – на поч. ХХ ст. Державно-правовий розвиток 

Російської імперії (XIX – поч. ХХ ст.) Формування та розвиток радянської держави та права. Державно-правовий 

розвиток країн світу у XX – поч. ХХІ ст. 

 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІДПЗК 
Історія держави і права зарубіжних країн як юридична дисципліна. Предмет ІДПЗК. Місце історії 

держави і права зарубіжних країн в системі загально-правових, суспільних і спеціальних юридичних 

дисциплін, співвідношення з іншими правовими дисциплінами. Значення вивчення ІДПЗК для підготовки 
юристів вищої кваліфікації. 

Загальнонаукові та спеціальні методи пізнання та вивчення історії держави і права зарубіжних 

країн. Періодизація ІДПЗК. Система навчального курсу. 
 

 

Тема 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 

Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. Утворення держави в Єгипті, Вавилоні, Індії, 
Стародавньому Китаї. Індоарійські коріння слов'янства. 

Особливості в розвитку країн Стародавнього Сходу. Дискусія про азіатський спосіб виробництва. 

Соціально-класова структура Стародавньосхідних суспільств. Кастовий лад країн Стародавнього Сходу: 
авілум і мушкенум Стародавнього Вавилону, система варн Стародавньої Індії. Правове становище різних 

груп населення. 



Державний устрій країн Стародавнього Сходу. Центральні та місцеві органи влади і управління. 

Особливості Стародавньосхідної деспотії. Місце і роль духовенства в країнах Стародавнього Сходу. 

Військова організація і військове мистецтво. Суд. Поліцейські органи. 
Основні закономірності виникнення та розвитку Стародавньосхідного права. Зв'язок релігії з 

правом. Основні джерела права. Закони царя Хаммурапі. Закони Ману. Правове закріплення станово-

кастового поділу суспільства. Право власності. Правове регулювання договірних відносин. Шлюбно-

сімейне та спадкове право. Злочини і покарання. Судовий процес. 

 
Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ 

Утворення Афінської держави. Реформи Тезея, Синойкізм. Реформи Солона і Клісфена. 

Демократизація Афінської держави у V ст. до н.е. 
Виникнення держави у Спарті. Особливості цього процесу. 

Утворення Римської держави. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Тулія. 

Періодизація римської рабовласницької держави. 
Суспільний лад античних держав. Правове становище різних груп населення в Афінах, Спарті і 

Римі. Античне рабство. Правовий статус ілотів в Спарті. 

Державний устрій в країнах античного світу. 

Рабовласницька Афінська демократична республіка. Центральні органи Афінської держави: народні 
збори, рада п'ятисот, геліея, ареопаг. Державні посади і порядок їх заміщення. Армія. Суд. Поліція. 

Занепад афінської демократії. 

Військово-аристократичний характер політичної організації Спарти. Органи влади і управління: 
архагети, герусія, ефорат, апелла. Пережитки родового устрою в державному механізмі Спарти. Криза і 

занепад Спарти. 

Державний устрій Риму в царський період і в період Республіки. Види народних зборів, сенат, 

магістратура. Падіння республіки і перехід до імперії. Державний устрій в періоди принципату і домінату. 
Армія. Поліція. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії. 

Права античних держав. Основні джерела афінського права. Закони Драконта. Звичаєве право і 

закон. Право власності. Право зобов'язань. Шлюбно-сімейне і спадкове право. Злочини і покарання. 
Право Спарти. Закони Лікурга. Общинна власність. Шлюб і сім'я. Пережитки матріархату. Основні 

етапи в розвитку римського права: найдавніший, класичний і посткласичний. 

Джерела римського права. Закони ХІІ таблиць. Едикти магістратів. Преторське право. Право народів. 
Імператорські конституції. Роль римських юристів у правотворенні. 

Римське право найдавнішого періоду. Право власності. Манципація. Контракти. Шлюб і 

сім'я. 

Римське право класичного та посткласичного періодів. Публічне і приватне право. Право 
власності. Зобов'язальне право. Шлюбно-сімейне і спадкове право. Злочини і покарання. Судовий 

процес. Значення римського права, його рецепція. 

 
Тема 4. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА І ПРАВО В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ 

Держава франків. Суспільний лад. Розвиток феодальної власності, формування феодальних 

відносин. Основні групи населення, їх правовий статус. Сутність сюзеренітету-васалітету. 
Державний устрій. Двірцево-вотчинна система управління. Королівська влада, центральні та 

місцеві органи управління. Адміністративні та судові права феодалів. Військова організація та суд. 

Основні джерела права. Салічна Правда. 
Розпад франкської імперії. Верденський договір 843 р. і утворення феодальної держави в Німеччині 

та Франції. Утворення державності у південних та західних слов'ян. Ранньофеодальна монархія в Англії, 

Франції та Німеччині у ІХ – ХІІІ ст. Перехід до феодалізму в Індії та Китаї. 



Виникнення феодального суспільства і держави в Японії. Державний лад ранньофеодальної Японії. 

Імператорська влада. Встановлення сьогунату. Органи центрального і місцевого управління. Військова 

організація. Джерела і основні риси права Японії. 
Утворення держави Чінгіз-Хана. Родовий та військово-феодальний принцип управління. Розпад 

імперії в 1227 р. Золота Орда. Суспільний лад. Державний устрій. Особливості верховної влади хана. 

Курултай – колегіальний орган в Золотій Орді. Система центральних органів управління. Джерела права. 

Велика Яса 1206 р. Право власності. Шлюбно-сімейне право. Виключна жорстокість кримінального 
права. 

Формування турецької державності. Утворення в ХV ст. Османської імперії. Влада султана. 

Центральні і місцеві органи влади і управління. Особливості становлення і розвитку мусульманського 
права, зв'язок релігії та права. Коран. Сунна. Канун-наме – кодекси султанів. Право власності. 

Зобов'язання із договорів. Шлюбно-сімейне право. Злочини і покарання. 

 
Тема 5. СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА 

МОСКОВІЇ 

Зміни в суспільному ладі. Формування трьох основних станів: духовенства, дворянства і городян. 

Правовий статус селян. 
Становлення станово-представницької монархії у Франції. Посилення королівської влади. 

Генеральні штати, їх структура і компетенція. Центральні і місцеві органи управління. Судова система. 

Соціально-політична боротьба в Англії в кін. ХІІ – на поч. ХІІІ ст. Велика хартія вольностей 1215 
р. Виникнення і розвиток парламенту. Центральні органи влади та місцеве самоврядування. Судові 

органи. 

Особливості в розвитку феодальної Німеччини. Золота булла 1356 р. Правове закріплення  

політичної роздробленості Німеччини. Рейхстаг та ландтаги. 
Утворення Московської централізованої держави. Виникнення станово-представницької монархії. 

Земські собори. Розвиток приказної системи. Місцеві органи управління. Запровадження губернського та 

земського самоврядування. Армія. Судова система. Основні джерела права. Судебники 1497 і 1550 рр. 
Соборне уложення 1649 р. Право власності. Договірні зобов'язання. Шлюбно-сімейне і спадкове право. 

Злочини і покарання. Судовий процес. 

Виникнення і розвиток міст. Боротьба за міське самоврядування. Роль міст в утворенні станово-
представницької монархії. Цехи і гільдії. Братства. Суд. Магдебурзьке право. 

 

Тема 6. АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА РОСІЙСЬКОЇ 

ІМПЕРІЇ 

Зародження абсолютизму. Розклад феодальних станів. Зростання буржуазії. Французький 
класичний абсолютизм. Ліквідація станово-представницьких органів та посилення необмеженої 

королівської влади. Створення бюрократичного управлінського апарату. Армія. Суд. Поліція. Накази в 

“запечатаних конвертах”. 
Незавершений характер абсолютизму в Англії. Взаємовідносини короля і парламенту. Таємна рада 

та Зіркова палата. Місцеве самоврядування. Специфіка військової організації. Судова система. Криваве 

законодавство. Загальне право і право справедливості. Статутне право. 
Особливості абсолютизму в Німеччині. Піднесення курфюрстів. Князівський абсолютизм.  

Збереження політичної роздробленості Німеччини. Кароліна 1532 р. Злочини і покарання. Судовий 

процес. 

Римсько-католицька церква в країнах Західної Європи. Канонічне право. Інквізиція. 
Розвиток міського права. Статути вільних міст, цехів і купецьких гільдій. Магдебурзьке право. 

Рецепція римського права в Західній Європі. 

Абсолютна монархія в Росії, її особливості. Суспільний лад. Станові реформи Петра І і Катерини ІІ. 
Державний устрій. Створення регулярної армії і флоту. Військова реформа Петра І. 



Поліція. Кримінальне право за Артикулами військовими з коротким тлумаченням. Судовий процес. 

Розвиток права у першій пол. ХІХ ст. Кодифікація М.М. Сперанського. Цивільний, торгівельний та 

кримінальний кодекси. Повне зібрання законів Російської імперії. Звід законів Російської імперії. 
Уложення про покарання кримінальні та виправні. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (ХVІІ-ХІХ СТ.) 
Причина і особливості англійської буржуазної революції, її основні етапи. Встановлення  

конституційної монархії. Політичні течії в революції. Проголошення республіки. Протекторат О.  

Кромвеля. Знаряддя управління 1653 р. Система органів влади і управління в період протекторату. 
Реставрація і формування в Англії конституційної монархії. Славна революція 1688 р. Білль про права 

1689 р. Акт про упорядкування 1701 р. Зародження політичних партій. Консерватори (торі) і ліберали 

(віги). Хабеас корпус акт. Розвиток англійського парламентаризму у ХVІІІ – ХІХ ст. Британська 
колоніальна імперія. 

 

 

Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО США (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 
Революція 1775 – 1787 рр. у Північній Америці. Початок війни англійських колоній за незалежність. 

Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. Другий етап революції. Статті 

конфедерації 1781 р. Мир з Англією 1783 р. – початок третього етапу. Повстання Д. Шейса. Розробка і 
прийняття Конституції США 1787 р. Білль про права 1791 р. Соціально-економічний і політичний 

розвиток США наприкінці ХVІІІ ст. – у пер. пол. ХІХ ст. 

Громадянська війна 1861 – 1865 рр. і її вплив на подальший розвиток законодавства в США. 

Чорні кодекси. ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ і ХVІІ поправки до Конституції. Зростання централізації. Посилення 
ролі Верховного Суду США. 

 

Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНЦІЇ (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

Буржуазна революція 1789-1794 рр. у Франції. Основні етапи революції. Державно-правові ідеї 
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск'є. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р. 

Жирондистська республіка. Диктатура якобінців. Революційний уряд. Конвент та його комітети. 

Революційний трибунал. Армія. Соціально-економічні заходи якобінців. Переворот 9-го термідора і 
термідоріанська реакція. Конституція 1795 р. Уряд Директорії. 

Переворот 18 брюмера 1799 р. Наполеона Бонапарта. Конституція 1799 р. Консульство та імперія 

Наполеона Бонапарта. Створення централізованого бюрократичного апарату. Революція 1848 р. і 

проголошення Другої республіки. Конституція 1848 р. 
Державний переворот Луї Бонапарта в 1851 р. Відновлення Другої імперії. Конституція 

1852 р. 

Революція 18 березня 1871 р. у Франції. Вибори і проголошення Паризької Комуни, її державний 
устрій. Законодавство та соціально-економічні заходи Комуни, її судова система. Уроки Паризької 

Комуни. 

Третя республіка у Франції. Партії і політична боротьба після загибелі Паризької Комуни.  
Конституція 1875 р. Еволюція французького парламентаризму. Кодифікація права. Цивільний кодекс 

Наполеона 1804 р. Торгівельний кодекс 1807 р. Кримінальний 1810 р. та інші класичні кодекси 

буржуазного права. 

 
Тема 10. ДЕРЖАВА І ПРАВО НІМЕЧЧИНИ (ХІХ СТ.) 

Пруський шлях розвитку капіталізму. Падіння священної Римської імперії німецької нації. 

Утворення німецького союзу. 



Об'єднання Німеччини на чолі з Пруссією. Створення Німецької імперії. Імперська Конституція 

1871 р. Державний устрій. Панування Пруссії в Німецькій імперії. 

Німецький кримінальний кодекс 1871 р. та цивільне уложення 1900 р. 
 

 

Тема 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

(друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) 
Зміни в суспільному ладі і державному устрої Росії в другій половині ХІХ ст. Причина та  

передумови прийняття буржуазних реформ. Селянська реформа 1861 р. Поліцейська реформа 1862 р. 

Земська 1864 р. реформа. Судова реформа 1864 р. Військова реформа 1864-1874 рр. Міська 1870 р. 
реформа. Реформа пенітенціарної системи Росії 1879-1880 і в подальші роки. 

Контрреформи 80-90-х років. 

Вплив першої російської революції на зміни в суспільному ладі та державному устрої Росії. 
Столипінська аграрна реформа. Царська влада. Державна дума та Державна рада, їх взаємодія. Державний 

переворот в Росії 3 червня 1907 р. Режим виключного становища і надзвичайної охорони. Посилення 

поліції. Охоронні відділення. 

Основні закони 1905 р. Маніфест від 17 жовтня 1905 р. Аграрне законодавство Столипіна 
1906 і 1910 рр. 

Держава і право Росії періоду першої світової війни. 

Криза царизму. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 р. Утворення Рад та 
Тимчасового уряду. Двовладдя. Законодавство Тимчасового уряду. 

 

 

Тема 12. УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
Жовтневий державний переворот в Росії та створення Радянської держави і права. Повалення 

Тимчасового уряду. ІІ-й Всеросійський з'їзд рад та його нормативно-правові акти. Розпуск Установчих 

зборів. Утворення органів влади і управління як в центрі, так і на місцях. Декларація прав трудящого і 
експлуатованого народу. Розгром опозиційних партій і оформлення однопартійної системи. Створення 

каральних органів. Становлення радянської міліції. Організація ВНК та її органів на місцях. Виникнення 

судових та позасудових органів. Організація Червоної армії. Проголошення рівності і суверенності 

народів Росії. Декларація прав народів Росії. Утворення Російської федерації. 
Підготовка, прийняття та загальна характеристика Конституції РРФСР 1918 р. 

Створення основ радянського права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Трудове право. 

Земельне право. Кримінальне право. Процесуальне право. 
Вплив громадянської війни на перебудову більшовицького державного апарату. Ревком. Комбіди. 

Політика воєнного комунізму. Згортання цивільно-правових і розширення воєнно- адміністративних 

методів керівництва економікою. ВРНГ і створення централізованої системи управління. 
Початок кодифікації радянського законодавства. 

Утворення та державно-правовий розвиток СРСР. Взаємовідносини радянських республік перед 

утворенням СРСР. І-й Всесоюзний з'їзд Рад та його нормативно-правові акти. Розробка і прийняття 

Конституції СРСР 1924 р. Утворення органів влади і управління. Судова система. Прокуратура. 
Кодифікація 20-х років та формування системи нового законодавства. Утвердження командитно-

адміністративної системи управління. 

Конституція СРСР 1936 р. Перебудова органів державної влади і управління. Розвиток радянського 
права в 30-ті роки. Надзвичайне законодавство. Обмеження громадянських прав. 

Радянсько-німецькі договори 1939 р. та їх наслідки. Зміни кордонів СРСР. Велика Вітчизняна війна 

і перебудова державного апарату до діяльності в надзвичайних умовах. Особливості розвитку права в 
роки війни. 



Кінець другої світової війни. Утворення ООН. 

Реорганізація правоохоронних органів в 50-60-ті роки. Початок реабілітації незаконно 

репресованих. Ліквідація позасудових органів. Розбіжності між Конституцією, законами та реальною 
практикою партійного і державного життя. Викривлення в національно-державному будівництві. 

Прийняття основ законодавства СРСР і союзних республік в галузях кримінального, трудового, 

шлюбно-сімейного, земельного та іншого права, судового устрою. Відомча нормотворчість. 

Конституція СРСР 1977 р. 
Зміни в державному устрої СРСР в роки “перебудови ”. Спроба укладення нового союзного 

договору. Децентралізаційні тенденції в національно-державному будівництві. Серпневий 1991 р. путч. 

Розпад Союзу РСР. Утворення та розвиток СНД. Проблеми міждержавних стосунків в СНД. 
Об'єднавчі державотворчі тенденції. 

 

Тема 13. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ У ХХ 
СТ. 

Велика Британія. Соціально-економічна структура. Розвиток британської двопартійної системи. 

Консерватори і ліберали. Централізація державного апарату. Виборчі реформи 1918, 1928 і 1948 рр. 

Корона. Посилення ролі уряду. Делеговане законодавство. Розпад колоніальної системи. 
Листопадова 1918 р. революція в Німеччині. Веймарська Конституція 1919 р. Система органів 

влади і управління в період Веймарської республіки (1919-1933 рр.). Встановлення фашистської 

диктатури. Зміни в державному устрої. Фюрер. Рейхстаг. Імперська канцелярія. Каральні органи. 
Агресивна зовнішня політика. 

Сполучені Штати Америки. Розвиток державно-монополістичного капіталізму. Державне 

регулювання ринкових відносин. “Новий курс” президента Ф.Д. Рузвельта. Двопартійна система  США. 

Демократи і республіканці. Інші політичні партії та угрупування. Основні зміни в державному розвитку 
США. Централізація влади. Конгрес та його комітети. Демократизація виборчого права. Президент. 

Апарат Білого дому. Мілітаризація. Пентагон і ЦРУ. ФБР. Поліція. Верховний суд США. Поправки до 

Конституції 1787 р. 
Третя республіка у Франції після першої світової війни. Багатопартійність. Фашистські організації. 

Народний фронт 1934-1938 рр. Уряд Народного фронту та його заходи в політичній і соціальній сферах. 

Державний механізм Третьої республіки. 
Встановлення та законодавче оформлення фашистської диктатури в Італії. Виняткові закони 1926-

1927 рр. Одержавлення фашистської партії. Корпоративна держава в Італії, корпоративний устрій 

Муссоліні. Каральні органи. 

Японія в період між двома світовими війнами. Особливості японського фашизму. Мілітаризація 
суспільства. Нова політична структура і нова економічна структура. Збереження монархічної влади. 

Каральні органи. 

Поразка Німеччини у другій світовій війні. Потсдамські угоди. Окупаційний статут. Політика 
розколу країни: Бізонія і Тризонія. Утворення ФРН. Боннська Конституція 1949 р. Утворення єдиної 

німецької держави в 1990 році. 

США після другої світової війни. Основні зміни в розвитку держави, права і каральних органів. 
Франція у другій світовій війні. Кінець Третьої республіки. Боротьба за прийняття після закінчення 

війни демократичної конституції. Референдуми. Утворення Четвертої республіки у Франції. Конституція 

1946 р. Військовий заколот 1958 р. в Алжирі. Уряд генерала де Голля. Антидемократичний перегляд 

Конституції 1946 р. Утворення п'ятої республіки. Конституція 1958 р. 
Італія після другої світової війни. Боротьба за демократизацію Італійської держави. 

Конституція 1947 р. 



Японська держава після другої світової війни. Перебудова суспільно-економічних засад. 

Конституція Японії 1947 р. 

Народно-демократичні революції в країнах Європи та Азії. Основні соціальні та державно- правові 
перетворення. Посилення впливу комуністичних партій. Спроби звільнення окремих держав Європи від 

тоталітарно-комуністичного режиму. Втручання СРСР. Криза та розпад системи соціалістичних держав. 

Демократичні революції 1989-1990 рр. Демонтаж тоталітарно- комуністичних режимів. 
 

Тема 14. РОЗПАД КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ ТА ВИНИКНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ В 

АЗІЇ, АФРИЦІ ТА ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

Криза колоніальної системи після першої світової війни. Поширення національно- визвольної 
боротьби у колоніях після другої світової війни. Розпад колоніальних імперій. 

Остаточний розпад Британської колоніальної імперії. Підйом національно-визвольного руху. 

Руйнування колоніальної імперії. Прийняття актів про незалежність. Політична незалежність домініонів 
Англії. Визнання в 1919 р. незалежності Афганістану. Акт про незалежність Індії 1947 р. і утворення двох 

домініонів. Конституція Індії 1949 р. Проголошення республіки Індія 1950 р. Державний устрій Індії. 

Проголошення незалежності Індонезії. Конституція 1946 р. Посилення влади президента. 

Переворот генерала Сухарто в 1965 р. 
Криза французької колоніальної імперії. Боротьба колоній за незалежність. Зміни в структурі 

Французької колоніальної імперії після прийняття Конституції Франції 1946 р. Створення французького 

союзу. Спілка сімнадцяти африканських колоній. Проголошення у 1962 р. незалежності Алжиру. 
Національно-визвольні революції в країнах Арабського Сходу. Національна революція в Єгипті. 

Конституції 1956 і 1971 рр. Надання незалежності Йорданії в 1946 р.; Сирії та Лівану в 1948 р.; Судану, 

Марокко, Тунісу в 1956 р. та іншим. 

Зростання національно-визвольного і демократичного руху в Латинській Америці. 

 

 

6. Теми лекцій 

 

 

№ 

пп 

 

Назва теми 

Кількіст

ь годин 

Денна 

форма 

Заоч 

на 

форм 

а 

1 Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ 

ВИВЧЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІДПЗК 

4 2 

2 Тема2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 4 2 

3 Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО 
КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ 

6 0 

4 Тема 4. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА І ПРАВО В КРАЇНАХ 
ЄВРОПИ ТА АЗІЇ 

4 0 

5 Тема 5. СТАНОВО- ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ 
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

ТА МОСКОВІЇ 

4 1 

6 Тема 6. АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

4 2 

7 Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (ХVІІ-ХІХ СТ.) 4 3 



8 Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

США (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

3 0 

9 Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

ФРАНЦІЇ (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

3 0 

10 Тема 10.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

НІМЕЧЧИНИ (ХІХ СТ.) 

3 0 

11 Тема 11.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 

3 0 

12 Тема 12.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

3 0 

13 Тема 13. ДЕРЖАВНО- 

ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ У ХХ СТ. 

3 2 

14 Тема 14. РОЗПАД КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ ТА ВИНИКНЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ В АЗІЇ, АФРИЦІ ТА 

ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

4 2 

Усього годин 52 14 

 

7. Теми практичних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом   

8. Теми семінарських занять 

 

 

№ 

пп 

 

Назва теми 

Кількіст

ь годин 

Денна 

форма 

Заоч 

на 

форм 

а 

1 Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ 

ВИВЧЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІДПЗК 

1 2 

2 Тема2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 1 0 

3 Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО 
КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ 

2 0 

4 Тема 4. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА І ПРАВО В КРАЇНАХ 

ЄВРОПИ ТА АЗІЇ 

2 0 

5 Тема 5. СТАНОВО- ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ 
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

ТА МОСКОВІЇ 

2 0 

6 Тема 6. АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

2 0 

7 Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (ХVІІ-ХІХ СТ.) 2 0 

8 Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

США (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

2 0 

9 Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

ФРАНЦІЇ (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

0 0 



10 Тема 10.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

НІМЕЧЧИНИ (ХІХ СТ.) 

0 0 

11 Тема 11.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 

0 0 

12 Тема 12.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

2 0 

13 Тема 13. ДЕРЖАВНО- 

ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ У ХХ СТ. 

2 0 

14 Тема 14. РОЗПАД КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ ТА ВИНИКНЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ В АЗІЇ, АФРИЦІ ТА 

ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

2 2 

 Усього 20 4 

 

9. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

10. Теми самостійної роботи



 

№ 

пп 

 

Назва теми 

Кількіст

ь годин 

Денна 

форма 

Заоч 

на 

форм 

а 

1 Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ 

ВИВЧЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІДПЗК 

9 10 

2 Тема2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 9 12 

3 Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ 

2 10 

4 Тема 4. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА І ПРАВО В КРАЇНАХ 
ЄВРОПИ ТА АЗІЇ 

5 11 

5 Тема 5. СТАНОВО- ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ 

ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ТА МОСКОВІЇ 

6 11 

6 Тема 6. АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

8 12 

7 Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (ХVІІ-ХІХ СТ.) 4 7 

8 Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

США (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

4 9 

9 Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

ФРАНЦІЇ (ХVІІІ – ХІХ СТ.) 

6 9 

10 Тема 10.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

НІМЕЧЧИНИ (ХІХ СТ.) 

6 9 

11 Тема 11.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 

6 9 

12 Тема 12.   ДЕРЖАВА   І   ПРАВО 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

4 9 

13 Тема 13. ДЕРЖАВНО- 

ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ У ХХ СТ. 

5 8 

14 Тема 14. РОЗПАД КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ ТА ВИНИКНЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ В АЗІЇ, АФРИЦІ ТА 

ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ 

 

4 6 

 Усього 78 132 

 

 

11. Завдання для самостійної роботи 

 

1. Право Стародавнього Вавилону. 

2. Право Стародавньої Індії. 

3. Суспільний лад та державний устрій Афінської рабовласницької 
республіки. 

4. Суспільно-політичний устрій Спарти. 5.Римське 

рабовласницьке право найдавнішого періоду 

5. Форми цивільного процесу в

Римі.  

6. "Салічна правда" - пам'ятка ранньофеодального права франків. 

7. "Руська Правда" - пам'ятка права Київської Русі. 

8. Генеральні штати, парламент, рейхстаг - станово-представницькі органи Франції, 

Англії, Німеччини. 

9. Соборне уложення - пам'ятка права Росії періоду станово-представницької монархії. 



10. Кароліна - кримінально-процесуальний кодекс Німеччини. 

11. Криваве законодавство в Англії. 
Характеристика; 

цивільно-правових відносин (майнових, зобов'язальних, шлюбно-сімейних, спадкових) за Соборним 

уложенням. 

12. Право Росії доби абсолютизму. 

13. Особливості російського, англійського та німецького абсолютизму. 

14. Станові реформи Петра І та Катерини II. 

15. Конституція США 1787 року. 

16. Характеристика етапів Великої французької буржуазної революції. 

17. Звід законів Російської імперії 1835 року. 

18. Громадянська війна в США та її вплив на подальший розвиток законодавства. 

19. Характеристика буржуазних реформ (селянської, поліцейської, судової, земської та 
міської) у Росії в другій половині XIX ст. 

20. Характеристика права Німеччини кінця XIX ст. 

21. Жовтневий державний переворот у Росії та створення радянської держави та права. 

22. Характеристика Конституції СРСР 1924 року. 

23. Зміни в державно-правовій системі СРСР в роки Великої Вітчизняної війни. 

24. Конституція Франції 1946 року. 

25. Конституція Японії 1947 року. 

26. Демократичні революції 1989-1990 рр. в країнах південно-східної та центральної 
Європи. 

27. Розпад радянської імперії і утворення нових незалежних держав. 

 

 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю (диференційований залік)  

1. До якої групи наук відноситься Історія держави і права зарубіжних країн: а) 

галузевих; 

б) міжгалузевих; 
в) загальнотеоретичних; г) 

історико-теоретичних. 

 

2. В якому столітті нашої ери здійснював правління Вавилонський цар Хаммурапі: а) ХVІІ 

ст.; 

б) ХVІІІ ст.; 

в) ХІХ ст. 

3. Період Стародавнього царства в Єгипті характеризуються: а) 
сильною владою жерців; 

б) сильною владою візиря; в) 

сильною владою монарха; г) 

сильною владою фараона. 
 

4. Основними адміністративно-територіальними одиницями у Стародавньому Єгипті були: а) 

графство; 
б) губернія; 

в) провінція; 

г) ном. 
 

5. Назвіть найбільш привілейовану групу населення в Стародавньому Вавілоні: а) 

брахмани; 
б) кшатрії; 

в) вайшії; 

г) шудри. 



6. Форма правління в Стародавній Індії: а) 

монархія; 

б) республіка. 

 

7. Основними адміністративно-територіальними одиницями у Стародавній Індії були: а) 

округ; 

б) ном; 

в) князівство; 
г) провінція. 

8. Шлюбну угоду між собою у Стародавній Індії укладали: а) 

наречений і наречена; 
б) наречений і батьки нареченої; в) 

батьки нареченого і наречена; г) 

батьки нареченого і нареченої. 

9. Основною метою покарання в країнах Стародавнього Сходу було: а) 

відплата за вину; 

б) попередження злочину; в) 
залякування; 

г) поповнення казни держави. 

 

10. Стародавні Афіни за формою правління були: а) 

монархією; 

б) республікою. 
 

11. До якої групи населення відносилась родова знать Афін: а) 

геомори; 
б) евпатріди; 

в) деміурги. 

 

12. Коли в Афінах з'явились писані закони Драконта: а) 
509 рік до н.е.; 

б) 594 рік до н.е.; 

в) 621 рік до н.е. 
 

13. В якій стародавній країні боротьба між патриціями і плебеями прискорила процес утворення 

держави: 

а) в Стародавньому Вавилоні; б) 
в Стародавній Індії; 

в) в Стародавніх Афінах; г) 

в Стародавньому Римі; д) в 
Німеччині. 

 

14. До якого року до н.е. відносять виникнення міста Рим: а) 27 
рік до н.е.; 

б) 509 рік до н.е.; 

в) 753 рік до н.е. 

 

15. Скільки періодів в своєму розвитку пройшла Римська рабовласницька держава: а) два; 

б) три; 

в) чотири; 



г) п'ять. 

 

16. Диктатора під час надзвичайних ситуацій а Римській республіці призначав: а) 

центуріатні збори; 

б) сенат; в) 

консул; г) 
цензор. 

 

17. На який термін призначався в Римській республіці диктатор: а) до 

6 місяців; 
б) до 1 року; 

в) до 2 років; 

г) до 3 років. 

 

18. Форми цивільного процесу в Римі: а) 

звинувально-змагальний; 

б) інквізиційно-розшуковий; в) 
легіс-акційний; 

г) формулярний; 

д) екстраординарний. 
 

19. Види актів імператорської влади в Римі в період монархії: а) 

едікти; 
б) мандати; в) 

рескріпти; г) 

декрети. 

 

20. Основні етапи розвитку римського права: а) 

стародавній; 

б) найдавніший; 
в) класичний; 

г) посткласичний; д) 

середньовічний. 

 

21. З якими роками в Римі пов'язується поява Законів ХІІ таблиць: а) 

753 рік до н.е.; 

б) 509 рік до н.е.; 
в) 450 рік до н.е.; 

г) 71 рік до н.е. 

 

22. Держава Франків виникла: а) 

в 4 ст.; 

б) в 5 ст.; 
в) в кінці 4 - на початку 5 ст.; г) 

в 6 ст.; 

д) в кінці 5 – на початку 6 ст. 

 

23. Якою державою було королівство Франків: а) 

ранньорабовласницькою; 

б) ранньофеодальною; 
в) ранньокапіталістичною; г) 

ранньосоціалістичною. 



24. Хто був фактичним правителем франкської держави зразу після її утворення: а) 

візир; 

б) головний мантрін; в) 

майордом; 

г) князь; 
д) нубанда. 

 

25. Основними адміністративно-територіальними одиницями франкського королівства були: а) 

губернії; 
б) провінції; 

в) територіальні округи; г) 

воєводства. 
 

26. Охоронцем рухомого майна короля і казни у Франкській державі був: а) 

канцлер; 
б) сенешал; 

в) референдарій; 

г) камерарій. 
 

27. Прекарій у Франкській державі передбачав: а) 

звільнення селян від феодальної залежності; б) 
позбавлення привілеїв феодалів; 

в) надання привілеїв селянам; 

г) закріплення залежності селян від феодалів. 

 

28. Збірником права Франкської держави є: а) 

Велика хартія вольностей; 

б) Золота булла; 

в) Саксонське зерцало; г) 
Аламанська правда; д) 

Бургундська правда; е) 

Салічна правда. 
 

29. Салічна правда була складена за часів правління: а) 

Карла Великого; 
б) Володимира Великого; г) 

Пилипа ІV; 

д) Олега; 
е) Хлодвіга. 

 

30. Станово-представницький орган Франції у середні віки: а) 

Національні збори; 
б) Парламент; 

в) Конгрес; 

г) Генеральні штати; д) 
Рейхстаг; 

е) Сейм. 

 

31. Вперше засідання Генеральних штатів відбулось у: а) 

1215 р.; 

б) 1302 р.; 



в) 1356 р.; 

г) 1532 р. 

 

32. У Генеральних штатах були представлені: а) 

духовенство, герцоги, дворяни; 

б) герцоги, селяни, духовенство; в) 
духовенство, селяни, міщани; г) 

духовенство, дворяни, міщани. 

 

33. Станово-предстаницький орган Англії у середні віки: а) 
Генеральні штати; 

б) Рейхстаг; 

в) Земський собор; г) 

Парламент. 
 

34. У складі станово-представницького органу Англії були представлені: а) 

барони, рицарі, селяни; 
б) міщани, селяни, рицарі; в) 

міщани, рицарі, барони. 

 

35. Основними адміністративно-територіальними одиницями в середньовічній Англії були: а) 

губернії; 

б) області; в) 
провінції; г) 

графства; 

д) воєводства. 

 

36. В якому році в Англії була прийнята Велика Хартія вольностей: а) в 

1215 р.; 

б) в 1356 р.; 
в) в 1497 р.; 

г) в 1532 р. 

 

37. Основні риси англосаксонської правової системи: 

а) головним її джерелом є прецедентне право, широкий розвиток кодифікації, слабкий вплив римського 

права; 

б) головним джерелом є закон, слабкий розвиток кодифікації, архаїчність, широкий вплив римського 
права; 

в) головним її джерелом є прецедентне право, архаїчність, слабкий розвиток кодифікації, слабкий вплив 

римського права. 
 

38. Загальноімперський станово-представницький орган Німеччини: а) 

ландтаг; 
б) бундестаг; 

в) рейхстаг. 

 

39. До складу станово-представницького органу Німеччини в середні віки входили: 

а) колегія курфюрстів, світські князі, духовні князі, імперські графи, представники імперських міст; 

б) світські князі, духовні князі, лицарі, колегія курфюрстів; 

в) колегія курфюрстів, лицарі, представники селян, імперські графи. 

40. За формою державного устрою Німеччина у середні віки була: 



а) унітарна держава; 

б) федеративна держава; в) 

конфедерація; 
г) союз феодальних державних об'єднань. 

 

41. До якого року відноситься поява в Німеччині Золотої булли: а) до 

1215 р.; 
б) до 1356 р.; 

в) до 1532 р.; 

г) до 1550 р. 

 

42. Основні риси права у середньовічній Німеччині: 

а) відсутність загальнонімецької правової системи, слабкий вплив римського права; 

б) дуалізм звичаєвого і римського права, розвинена загальнонімецька правова система; 
в) відсутність загальнонімецької правової системи, дуалізм звичаєвого і римського права. 

 

43. Найважливіша пам'ятка права Німеччини в період середньовіччя: а) 
Велика хартія вольностей; 

б) Золота булла; 

в) Саксонське зерцало; г) 
Кароліна; 

д) Швабське зерцало. 

 

44. Станово-представницький орган Польщі у середні віки: а) 

Генеральні штати; 

б) Парламент; 

в) Рейхстаг; 
г) Земський собор; 

д) Сейм. 

 

45. Станово-представницька установа Росії: а) 

Генеральні штати; 

б) Парламент; 

в) Рейхстаг; 
г) Земський собор; 

д) Сейм. 

 

46. Основні пам'ятки права Росії періоду станово-представницької монархії: а) 

Руська правда; 

б) Новгородська судна грамота; в) 
Судебник 1497 р.; 

г) Судебник 1550 р.; 

д) Соборне уложення 1649 р.; е) 

Військовий статут 1716 р. 
 

47. Першими органами управління Московської дерави були: а) 

міністерства; 
б) департаменти; 

в) колегії; 

г) прикази; 
д) путі. 



48. В якій європейській державі абсолютизм склався у чисто класичному вигляді: а) в 

Англії; 
б) в Голландії; 

в) в Німеччині; 

г) в Польщі; 

д) в Португалії; 
е) у Франції. 

 

49. В якому столітті абсолютизм у Росії склався в чисто класичному вигляді: а) 16 

ст.; 
б) 17 ст.; 

в) 18 ст.; 

г) 19 ст. 

 

50. В якому році в Російській імперії було скасоване кріпацтво: а) 

1859 р.; 

б) 1860 р.; 
в) 1861 р. 

 

51. Абсолютна монархія – це така форма правління, при якій вся повнота державної влади 
належить: 

а) придворним і верхівці чиновництва; б) 

сенату; 
в) боярській думі і боярській аристократії: 

г) ніким і нічим не обмеженому спадковому монарху: 

д) синоду. 

52. В якій країні відбулась перша в світі буржуазна революція: а) в 

Англії: 

б) в Нідерландах: 
в) в Німеччині: 

г) у Франції. 

 

53. Із скликанням якого парламенту пов'язують початок англійської буржуазної революції: а) 
короткого: 

б) довгого. 

 

54. Пресвітеріани в англійській буржуазній революції виражали інтереси: а) 
селян: 

б) міщан: 

в) дрібної буржуазії: 
г) крупної буржуазії і земельної аристократії. 

 

55. Чиї інтереси виражали в англійській буржуазній революції індепенденти: а) 
дрібнобуржуазних елементів міста і села: 

б) середнього і дрібного дворянства, середніх прошарків міської буржуазії: в) 

крупної буржуазії і земельної аристократії. 
 

56. Левеллери в англійській буржуазній революції виражали інтереси: а) 

крупної буржуазії і земельної аристократії: 
б) середнього і дрібного дворянства, середніх прошарків міської буржуазії: в) 

дрібнобуржуазних елементів міста і села. 



57. Який період охоплює протекторат О. Кромвеля – один із етапів англійської буржуазної 

революції: 
а) 1640 – 1642 рр.: 

б) 1642 – 1649 рр.: 

в) 1649 – 1653 рр.: 

г) 1653 – 1658 рр. 

 

58. Знаряддя управління 1653 р. в Англії це: а) 

ордонанс: 

б) статут: 
в) прецедент; г) 

конституція. 

 

 

59. Хто з королів Англії був засуджений до смертної кари: а) 

Яків І; 

б) Карл І; 
в)Карл ІІ; 

г) Яків ІІ. 

 

60. Хто став королем Англії в результаті “Славної революції 1688 р.”: а) 

Яків І; 

б) Карл І; 
в)Карл ІІ; 

г) В. Оранський. 

 

61. Коли відбувся перший континентальний конгрес американських колоній: а) 
в1773 р.; 

б) в 1774 р.; 

в) в 1775 р.; 
г) в 1776 р. 

 

62. Декларацію незалежності США прийняв: а) 
перший континентальний конгрес; 

б) другий континентальний конгрес; в) 

третій континентальний конгрес. 

 

63. В якому році була прийнята Декларація незалежності США: а) 

в1774 р.; 

б) в 1776 р.; 
в) в 1781 р.; 

г) в 1787 р. 

 

64. Хто був автором Декларації незалежності США: а) Т. 

Джефферсон; 

б) А. Гамільтон; 
в) Д. Адамс; 

г) Т. Пейн. 

 

65. На час проголошення незалежності США там існувало: а) 10 

колоній; 

б) 13 колоній; 



в) 17 колоній; 

г) 20 колоній. 

 

66. В якому році були схвалені Статті Конфедерації США: а) в 

1776 р.; 

б) в 1781 р.; 
в) в 1783 р.; 

г) в 1787 р. 

67. Згідно Статей Конфедерації США були: а) 
унітарною державою; 

б) федерацією; 

в) конфедерацією. 

 

68.  Конституція якої держави є першою писоною конституцією світу: а) 

Німеччини; 

б) Росії; 
в) США; 

г) Франції. 

 

69. В якому році була прийнята Конституція США: а) в 

1776 р.; 

б) в 1781 р.; 
в) в 1783 р.; 

г) в 1787 р. 

 

70. Яку форму правління закріпила Конституція США: а) 

абсолютну монархію; 

б) конституційну монархію; в) 
парламентську монархію; г) 

президентську республіку; 

д) парламентсько-президентську республіку. 

 

71. Згідно Конституції США за територіальним устроєм є: а) 

унітарною державою; 

б) федерацією; 

в) конфедерацією. 

 

72. Конгрес США складається із таких палат: а) 

палати представників, палати лордів; 

б) палати общин, сенату; 
в) палати представників, сенату; 

г) палати представників, ради штатів. 

 

73. Скільки сенаторів згідно Конституції США має кожний штат в Сенаті Конгресу: а) 

одного; 

б) двох; 
г) трьох; 

д) чотирьох. 

 

74. Декларацію про звільнення негрів, які перебувають на території південних штатів А. Лінкольн 

підписав: 

а) в 1861 р.; 



б) в 1862 р.; 

в) в 1863 р.; 

г) в 1865 р. 
 

75. Якою поправкою до Конституції було ліквідовано рабство на всій території США: а) 7; 

б) 10; 
в) 13; 

г) 16. 

 

76. Хто з Президентів США був звільнений з посади в порядку імпечменту: а) А. 
Лінкольн; 

б) Е. Джонсон; 

в) Р.Ніксон; 

г) Б.Клінтон 
 

77. Скільки поправок внесено до Конституції США: а) 

10; 
б) 19; 

в) 26; 

г) 43; 
д) 57. 

 

78. Якому органу держави згідно прецеденту від 1803 р. ввірене право перегляду законів, інших 
нормативно-правових актів, признання їх такими, що суперечать Конституції США: 

а) Конгресу; б) 

Президенту; 

в) Верховному Суду. 

 

79. Згоду на укладення міжнародних угод Президенту США згідно Конституції надає: а) 

Палата представників; 
б) Сенат; 

в) Верховний суд. 

 

80. В якому році розпочалась Велика французька буржуазна революція: а) в 

1781 р.; 

б) в 1787 р.; 
в) в 1789 р.; 

г) в 1792 р.; 

д) в 1794 р. 
 

81. Скільки етапів в своєму розвитку пройшла Велика французька революція: а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 
г) 4; 

д) 5. 

 

82. В якому році Установчі збори Франції прийняли перший конституційний акт-Декларацію прав 

людини і громадянина: 

а) в 1781 р.; 

б) в 1787 р.; 



в) в 1789 р.; 

г) в 1791 р.; 

д) в 1794 р. 
 

83. Фельяни у Французькій буржуазній революції виражали інтереси: а) 

широких народних мас; 
б) середньої торгово-промислової буржуазії; 

в) крупної буржуазії і ліберального дворянства. 

 

84. Фельяни прагнули встановити у Франції: а) 
парламентську республіку; 

б) президентську республіку; 

в) парламентсько-президентську республіку; г) 

абсолютну монархію; 
д) конституційну монархію. 

 

85. Форма правління Франції згідно Конституції 1791 р.: а) 
парламентська республіка; 

б) президентська республіка; 

в) парламентсько-президентська республіка; г) 
абсолютна монархія; 

д) конституційна монархія. 

 

86. Перша республіка у Франції була проголошена: а) в 

1789 р.; 

б) в 1791 р.; 

в) в 1792 р.; 
г) в 1793 р.; 

д) в 1794 р. 

 

87. Жирондисти у Французькій буржуазній революції виражали інтереси: а) 

широких народних мас; 

б) середньої торгово-промислової буржуазії; 

в) крупної буржуазії і ліберального дворянства. 
 

88. Жирондисти мали намір встановити у Франції: а) 

монархію; 
б) республіку. 

89. В якому році влада у Франції перейшла до якобінців: а) в 

1789 р.; 
б) в 1791 р.; 

в) в 1792 р.; 

г) в 1793 р.; 
д) в 1794 р. 

 

90. Якобінці у Французькій буржуазній революції виражали інтереси: а) 
крупної буржуазії і ліберального дворянства; 

б) середньої торгово-промислової буржуазії; в) 

широких народних мас. 

91. Вищим органом державної влади у Франції в період якобінської диктатури був: а) 

комітет громадського порятунку; 

б) комітет громадської безпеки; 



в) конвент. 

 

92. Боротьба із внутрішньою контрреволюцією в період якобінської диктатури покладалася: а) на 

конвент; 

б) на комітет громадської безпеки; 

в) на комітет громадського порятунку. 

 

93. Функції революційного уряду у Франції в період якобінської диктатури здійснював: а) 

конвент; 

б) революційний трибунал; 
в) комітет громадянської безпеки; г) 

комітет громадського порятунку. 

 

94. Термін перебування на посаді першого консула згідно Конституції Франції 1799 р. складав: 

а) 5 р.; 

б) 10 р.; 

в) пожиттєво. 
 

95. В якому році плебісцит схвалив призначення Наполеона Бонапарта довічним консулом: а) в 

1795 р.; 
б) в 1799 р.; 

в) в 1802 р.; 

г) в 1904 р. 
 

96. Коли органічний сенатус-консульт скасував республіку і проголосив Наполеона Бонапарта 

імператором французів: 

а) в 1799 р.; 
б) в 1802 р.; 

в) в 1804 р.; 

г) в 1814 р.; 
д) в 1825 р. 

 

97. Цивільний кодекс Наполеона набув чинності: а) в 
1802 р.; 

б) в 1804 р.; 

в) в 1807 р.; 

г) в 1810 р. 
 

98. Торговий кодекс набрав чинності: а) 

в 1802 р.; 
б) в 1804 р.; 

в) в 1807 р.; 

г) в 1810 р. 
 

99. Кримінальний кодекс набрав чинності: а) в 

1904 р.; 
б) в 1807 р.; 

в) в 1810 р.; 

г) в 1830 р. 

 

100. Хартія 1830 р. закріпила у Франції: 



а) президентську республіку; б) 

парламентську республіку; в) 

абсолютну монархію; 
г) дуалістичну монархію; 

д) парламентську монархію. 

 

101. Друга республіка у Франції була проголошена: а) в 
1830 р.; 

б) в 1848 р.; 

в) в 1852 р.; 

г)1871 р. 
 

102. Друга республіка у Франції проіснувала на протязі: а) 

1840 – 1850 рр.; 
б) 1848 – 1852 рр.; 

в) 1854 – 1871 рр. 

 

103. Третя республіка у Франції проіснувала на протязі: а) 

1871 – 1875 рр.; 

б) 1875 – 1940 рр.; 
в) 1875 – 1945 рр. 

 

104. Згідно Конституції 1875 р. законодавча влада у Франції належала: а) 
сенату; 

б) палаті депутатів; 

в) національним зборам; г) 

конгресу; 

д) президенту. 

 

105. Народний фронт Франції виник у: а) 
1934 р.; 

б) 1936 р.; 

в) 1938 р.; 
г) 1940 р. 

 

106. Режим Віші у Франції був проголошений у: а) 
1938 р.; 

б) 1940 р.; 

в) 1942 р.; 
г) 1945 р. 

 

107. В якому році у Франції була проголошена Четверта республіка: а) в 

1944 р.; 
б) в 1945 р.; 

в) в 1946 р. 

 

108. Четверта республіка у Франції за формою правління була: а) 

президентською; 

б) парламентською; 

в) парламентсько-президентською. 

 

109. Конституція Франції 1946 р. була прийнята: 



а) установчими зборами; б) 

національними зборами; в) 

референдумом. 
 

110. Згідно Конституції Франції 1946 р. законодавча влада належала: а) 

раді республіки; 
б) національним зборам; в) 

парламенту; 

г) конгресу. 

 

111. Четверта республіка у Франції проіснувала на протязі: а) 

1940 - 1945 рр.; 

б) 1945 - 1946 рр.; 

в) 1946 - 1958 рр. 
 

112. П'ята республіка у Франції була проголошена у: а) 

1946 р.; 
б) 1958 р.; 

в) 1962 р. 

 

113. В якому році у Франції була прийнята Конституція П'ятої республіки: а) в 

1946 р.; 

б) в 1958 р.; 
в) в 1962 р. 

 

114. Якою за формою правління у Франції є П'ята республіка: а) 

парламентською; 

б) президентською; 

в) парламентсько-президентською. 

 

115. Конституція П'ятої республіки у Франції була прийнята: а) 

радою республіки; 

б) національними зборами; в) 
установчими зборами; г) 

референдумом. 

 

116. В якому році Акт англійського парламенту “Про народне представництво” остаточно зрівняв у 

виборчих правах жінок з чоловіками: 

а) в 1918 р.; 
б) в 1928 р.; 

в) в 1948 р. 

 

117. В якому році в Німеччині була прийнята Веймарська Конституція: а) в 

1917 р.; 

б) в 1918 р.; 

в) в 1919 р. 
 

118. Веймарська Конституція 1919 р. була прийнята: а) 

рейхстагом; 
б) референдумом; 

в) національними зборами; г) 

установчими зборами; 



д) парламентом. 

119. Якою за формою правління була Веймарська республіка: а) 
парламентською; 

б) президентською; 

в) парламентсько-президентською. 

 

120. Зразком для розробки Конституції Японії 1889 р. стала: а) 
Конституція США 1787 р.; 

б) Конституція Франції 1791 р.; в) 

Конституція Німеччини 1850 р. 

121. Конституція РСФРР була прийнята: а) 

в 1917 р.; 

б) в 1918 р.; 
в) в 1919 р.; 

г) в 1920 р. 

 

122. Конституція Італії 1947 р. була прийнята: а) 

національними зборами; 

б) установчими зборами; в) 

референдумом; 
г) парламентом. 

 

123. Конституція 1947 р. закріпила в Італії: а) 
парламентську республіку; 

б) президентську республіку; 

в) парламентсько-президентську республіку. 

 

124. Президент Італії згідно Конституції 1947 р. обирається: а) 

палатою депутатів; 

б) сенатом; 
в) парламентом; г) 

референдумом. 

 

125. За формою правління Японія згідно Конституції 1947 р.: а) 

абсолютна монархія; 

б) дуалістична монархія; в) 
конституційна монархія; 

г) парламентська республіка. 

 

126. Згідно Боннської Конституції 1949 р. ФРН за формою правління є: а) 

парламентською республікою; 

б) президентською республікою; 

в) парламентсько-президентською республіко; г) 
конституційною монархією. 

 

127. В якому році була утворена єдина Німецька держава: а) в 
1989 р.; 

б) в 1990 р.; 

в) в 1991 р.; 
г) в 1992 р. 

 

128. Сучасна єдина Німецька держава була утворена шляхом: 



а) включення НДР у вигляді окремих земель до складу ФРН; б) 

включення ФРН в склад НДР; 

в) об'єднання ФРН та НДР і утворення єдиної Німецької держави. 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Джерела та основні риси права держав Стародавнього Сходу. 

2. Афінська демократична рабовласницька республіка. 
3. Римська рабовласницька держава. 

4. Римське рабовласницьке право. 

5. Феодальна держава та право: особливості виникнення та розвитку. 
6. "Салічна" та "Руська" Правди - пам'ятки ранньофеодального права (порівняльний аналіз) 

7. "Кароліна"- видатна пам'ятка права Німеччини. 

8."Соборне уложення"- пам'ятка права Московії. 

9. Буржуазна держава та право: виникнення, розвиток та сучасна оцінка. 

10. Буржуазна революція в Англії (особливості, характеристика етапів). 

11. Утворення та оформлення державності США. 

12. Велика французька буржуазна революція (характеристика етапів, формування 

буржуазної держави і права). 

13. Законодавство Паризької комуни. 

14. Французький цивільний  Кодекс 1804 р.  (історія створення, основні положення, 

значення). 

15. Кримінальний 

Кодекс Франції 1810р. 

16. Буржуазні реформи другої половини XIX століття в Росії. 

17. Державно-правовий розвиток Німеччини в другій половині XIX на початку XX ст. 

18. Держава і право Росії після Лютневої революції. 

19. Державно-правовий розвиток Німеччини між двома світовими війнами. 

20. Утворення та конституційне оформлення СРСР. 

21. Розвиток виборчого права в XX ст. у Великобританії. 

22. Конституція РРФСР 1918р. (розробка, прийняття, загальна характеристика). 

23. Кодифікація радянського законодавства в 20-х роках. 

24. Новий курс Президента Ф.Д.Рузвельта. 

25. Фашистська диктатура в Німеччині. 

26. Утворення незалежних держав в країнах Азії після другої світової війни. 

27. Німеччина після другої світової війни. 

28. Державно-правовий розвиток Японії після другої світової війни. 

29. Державно-правовий розвиток Франції після другої світової війни. 

30. Демократичні революції 1989-1990 років в країнах Південно-Східної та Центральної 
Європи. 

 

 

13. Методи навчання 

 

 

Методи навчання на лекціях: вербальний метод (лекція, дискусія тощо); методи візуалізації 
(презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-

методичною літературою (конспектування, тезування, анотування тощо); інші методи у сполученні з новітніми 

інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);  

 

Методи навчання на семінарських заняттях: вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо); метод 

візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з 
навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші методи у 

сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення ситуацій тощо); практичний, пошуковий метод).  

 

 

14. Методи оцінювання 



 
У процесі вивчення дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» використовуються такі 

методи оцінювання: для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе (рефератів), 
виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо; для модульного контролю у вигляді 

письмової відповіді, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо; для підсумкового 

контролю проведення диференційованого заліку (усна та/або письмова відповідь, тестування, вирішення 
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.). 

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

 
Поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та методів оцінювання 

знань, що проводиться за кожною темою. Модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів 

контрольних завдань. Підсумковий контроль передбачає проведення диференційованого заліку.  
 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Контроль знань здобувачів вищої освіти 

 

Поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та методів оцінювання знань, що 

проводиться за кожною темою. Модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 
завдань. Підсумковий контроль передбачає проведення диференційованого заліку 

 

Засоби діагностики успішності навчання: теоретичні питання, практичні завдання, завдання для проведення 
письмових модульних контрольних робіт, питання для опитування під час практичних завдань, , індивідуальні 

питання, питання для поточного контролю, тести, питання для підсумкового контролю.



Робоча програма передбачає застосування трьох форм контролю знань здобувачів вищої освіти: 

 поточний контроль проводиться за кожною темою шляхом тестування, перевірки індивідуальних 
та колективних завдань, обговорення конкретних ситуацій, перевірки завдань для самостійної роботи, кожне з 

яких оцінюється за відповідними критеріями у балах. 

 модульний контроль проводиться за певним блоком тем шляхом тестування, виконання 

контрольної роботи. 

 підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю диференційований залік. 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти враховується їх наступне ранжування: 

I рівень знань. Здобувач вищої освіти володіє усім обсягом навчального матеріалу на теоретично-
репродуктивному рівні 

II рівень знань. Здобувач вищої освіти володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його 

аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний асоціювати теоретичні 
знання з практичними прикладами 

III рівень знань. Здобувач вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої 

основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює власні думки, проявляє творчий підхід до 
виконання індивідуальних та колективних завдань аудиторної і самостійної роботи. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання: 
Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою. 

Поточний контроль = 30 балів. Самостійна робота = 10 балів. 

Модульний контроль =20 балів. 

Підсумковий контроль = 40 балів. 
 

Порядок переведення оцінок у систему ЄКТС 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 

ОЦІНК 

А ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B добре 

75-81 C 

64-74 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

 

1-34 
 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 



 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота І Підсумковий 

тест 

Сума 

М1 М2 

ЗМ1 ЗМ2 

30 30 20 20 100 

 

18. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» узагальнено в 

комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 
- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 
- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  

 

19. Рекомендована література 

 

Базова література: 

 

1. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / Авт.: О.М. Джужа [ред.], В.С. 

Калиновський, Т.А. Третьякова; [2-ге вид., переробл. и доп.]. – К.: Атіка, 2016. – 256 с.  

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / О.М. Джужа, Т.А. Третьякова, 

В.С. Калиновський та ін. – К.: НАВС, 2012. – 376 с.  

3. Історія держави і права зарубіжних країн: правові джерела / Упорядн. Г.І. Трофанчук; [навч. 

посіб.]; МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 347 с. 22.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія / Ред. Гончаренко В.Д. – К., 2002. – 
198 с. 

5. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. – М.: Былина, 1996. 

6. Библиография по всеобщей истории государства и права (1918-1978 гг.) Сост. В.Н. 

Садиков. – М.: Юридическая литература, 1979. 

7. Исаев И.А. История государства и права России. – М.: Юрист, 1994. 

8. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч.: Учебник для вузов. Под ред. 

Крашенинниковой Н.А. и Жидкова О.А. – М.: Норма, 1996. 

9. История государства и права зарубежных стран (рабовладельческое и феодальное 
государство и право). Под ред. Галанзы П.Н. и Громакова Б.С. – М.: Юридическая литература, 1980. 

10. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Під заг. ред. Джужи О.М. 

– К.: НАВСУ, “Правові джерела”, 2000. 

11. История государства и права зарубежных стран. Словарь-справочник. Под ред. М.И. 

Сизикова. – М.: Юридическая литература, 1997. 

12. История государства и права СССР. В 2 ч. – М.: Юридическая литература, 1980 и 

1988. 

13. История советского государства и права. В 3-х кн. (1917-1945 гг.). – М.: Наука, 
1968-1985. 

14. Конституции буржуазных государств. Сост. В.В. Маклаков. – М.: Юридическая 

литература, 1982. 

15. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Атіка, 2000. 

16. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов. В 2 ч. 

– М.: Юрист, 1998. 

17. Рогов Р.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 

XV-XVII в.в. – М.: Юрист, 1995. 

18. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Под общ. ред. О.И. Чистякова. – 
М.: Юридическая литература, 1984 – 1989. 



 

Додаткова література: 

 

19. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. Сост. К.Е. Ливанцев. – 
Л.: Изд-во Ленинград. Университета, 1977. 

20. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Х.: Право, 

2001. 

21. Тишик Б.П. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навчальний 

посібник. – Львів: Світ, 2001. 

22. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вища школа, 1994. 

23. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Под ред. З.М. 
Черниловского. – М.: Юрист, 1996, 1984. 

24. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2 т. (За ред. В.Д. Гончаренка). – 

К.: Ін.Юре, 1998. 

25. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юрист, 1996. 

26. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1996. 

 

20. Наукові та електронні бібліотеки в Україні  
 

1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського www.nbuv.gov.ua  
2. Національна парламентська бібліотека www.alpha.rada.kiev.ua 

3. Електронна бібліотека Львівської комерційної академії www.dev.lac.lviv.ua/lib 

4. Наукова бібліотека імені Максимовича www.lib-gw.univ.kiev.ua 

5. Дніпропетровська обласна наукова бібліотека www.libr.dp.ua 
6. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А.Тімірязєва 

7. www.library.vinnitsa.com 

8. Львівська електронна бібліотека імені В.Стефаника www.lsl.lviv.ua 
9. Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького www.ognb.odessa.ua 

10. Велика економічна бібліотека www.economics.com.ua 

11. Електронна бібліотека www.lib.com.ua 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.alpha.rada.kiev.ua/
http://www.dev.lac.lviv.ua/lib
http://www.lib-gw.univ.kiev.ua/
http://www.libr.dp.ua/
http://www.library.vinnitsa.com/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
http://www.economics.com.ua/
http://www.lib.com.ua/
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