
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

_________О.В. Ведмідський 

 

«___» ___________2016 
 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
З навчальної дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» 

спеціальність 081 Право 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету  

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

Плани семінарських занять навчальної дисципліни «Історія держави і права 

зарубіжних країн» для студентів 1 курсу юридичного факультету спеціальності 

081 «Право»/ Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. – 7 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Гринчак М.О. , доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДДУВС 

        

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін від 29 

липня 2016 р., протокол № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

 

 
 

 

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
 

                                                                    _______________________________ О.В.Марченко                
 

 

 

 

 

 

 

© Гринчак М.О. 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 



 

 3 

2. Теми семінарських занять  
 

 

 

ТЕМА 2. Держава і право країн  Стародавнього світу. 

                        

Семінарське заняття № 1 - 2 год. 

 

План 

1.Формування АфінськоЇ держави і права: реформи Тезея, Солона, Клісфена, 

Ефіальта та Перікла. 

2.Закони Драконта. Розвиток  системи права в Афінській державі. 

3. Особливості суспільного і державного ладу Спарти. 

 1. Виникнення  держави  у Стародавньому Римі. Реформи  Сервія  Туллія. 

2. Суспільство та державний лад Римської Республіки (509-27 р.р. до н .е.) 

3. Римська держава періоду імперії. 

4..Основні етапи розвитку та джерела римського права. 

 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
поліс, тиранія, рабовласницька демократія, аристократична держава, синойкізм, 

апелла, архонт, геліея, остракізм, архагет, агора, герусія, ефорат. військова 

демократія, рекс, рабовласницька демократія, аристократична республіка, 

сенат, принципат, домінат.                     

 

 

Рекомендована література : 4/1: 2.6., 3.1., 3.5., 3.10., 3.13., 4.1., 4.3., 4.10., 5.2., 

6. 1., 6.9., 6.23., 7. 12., 7.,13., 7.19., 7.23. 

 

ТЕМА 3. Держава і право доби Середньовіччя 

                                                                            

                                                                            Семінарське заняття № 2  – 2 год. 

План 

1.Становлення та розвиток феодальної суспільно-політичної системи. 

2.Державний та суспільний устрій  ранньофеодальних та сеньйоріальних 

монархій Європи. 

3.Станово-представницькі монархії Франції і Англії. Порівняльна 

характеристика.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: монархія, 

феод, бенефіцій, алод, васалітет, майорат, сеньйор (сюзерен), маршал,   манор, 

вергельд, конетабль, колон, ландтаг, ландсрат, парламент, ордонанс, кутюми,  

ордалії, ранньофеодальна монархія, сеньйоріальна монархія, станово-

представницька монархія.  

Рекомендована література до Теми 3: 1.9., 2.6., 3.1., 3.6., 4.10;  5.4., 7. 6., 8.15.   
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ТЕМА 4. Буржуазні революції ХVІІ - ХVІІІ cт. в країнах Європи та 

Північної Америки 

                                                                         Семінарське заняття № 3  – 2 год. 

 

План 

1. Англійська революція середини XVII ст.:  

а) причини і рушійні сили; 

б) початок та основні етапи Англійської революції (1640-1660 рр.). 

2.Законодавчі акти Англійської буржуазної революції: «Трирічний ак»(15 

лютого 1641 р.), «Велика ремонстрація» (1 грудня 1641 р.), Акти про 

скасування королівського звання і Палати лордів (березень 1649 р.) і   їх 

значення. 

3. Реставрація монархії і „Славетна революція” в Англії (1660-1688 рр.). 

4.Еволюція форми правління і становлення парламентської монархії, зміни у 

державному устрої  Англії (ХVIII- XIX ст..ст.)  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

„джентрі”, «огороджування земель», пуритани, парламент, пресвітеріани, 

індепенденти, левеллери, протекторат, лорд-протектор, «славетна революція”, 

білль, петиція, конституційна монархія, дуалістична монархія, торі, віги, 

контрасигнатура, кабінет міністрів, «тіньовий кабінет», палата общин, палата 

лордів. державний устрій.  

Рекомендована література до Теми 4: 1.9., 2.6., 3.1., 3.6., 4.10;  5.4., 7. 6., 8.15.   

 

 

ТЕМА 5. Боротьба Британських колоній у північній Америці за 

незалежність. Утворення США 

                                                                             Семінарське заняття № 4  –2 год.                                                                                                                                                                                   

 

План 

I. Заснування британських колоній в Північній Америці та їх   розвиток у XVII 

–  середині ХVIII ст.  

2. Війна  за незалежність (1775-1783 р.р.):  причини (економічні, соціальні, 

політичні), хід,  характер, наслідки.  

3. Конституційний розвиток США у другій половині XVIII ст.:             

 Декларація незалежності США 1776 р.: зміст, історичне значення..                          

 «Статті конфедерації» 1781р. – перша американська конституція. ЇЇ 

значення і недоліки. 

 Конституція 1787р., основні принципи: розподіл державної влади;     

федералізм;  судовий конституційний нагляд. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

«Бостонське чаювання», гомруль, конгрес, конфедерація, лоялісти, палата 

представників, президент, рабство, республіканці,  роялісти, сенат, федералісти,  

антифедералісти, штат, федерація.  
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Рекомендована література до теми 5: 1. 6., 1.7., 1.8., 2.4., 2. 6., 3.1., 3.8., 4.1., 

4.5., 5.4., 5.6., 6.22., 7.9., 7.18. 

 

 

ТЕМА 6. Держава і право у Новий час. Становлення та розвиток 

колоніальних імперій 

Семінарське заняття № 5  – 2 год. 

 

План 

1.  Громадянська війна у США (1861-1865 рр.) та її соціально-політчні і правові  

наслідки. 

2. Еволюція державного ладу США  у другій половині ХІХ – на  початкуХХ ст. 

Ключові слова та поняття: плантаційне  рабство, гомстед, промислова 

революція, Міссурійський компроміс, Чорні кодекси, Реконструкція півдня. 

1.Об’єднання німецьких земель у ХІХ ст.: Рейнський (1806 р.), Німецький 

(1815 р.) і Північнонімецький (1866 р.) союзи. 

2. Державно-правовий розвиток Пруссії та її боротьба за лідерство у Німеччині. 

Конституція Пруссії 1850 р. 

3. Утворення  Німецької імпертїї. (Другий  рейх). Конституція 1871р. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

„Священна Римська імперія германської нації”, Рейнський союз, Німецький 

союз, Північнонімецький союз, кайзер, канцлер, рейхстаг, рейхсрат, ландтаг, 

Друга німецька імперія ( Другий рейх). 

       

Рекомендована література до Теми 6:  1. 5., 1.12., 2. 3., 3.1., 3.13., 4. 3., 4.5., 

4.11., 5. 3, 5.7., 6. 22., 7.18. 1.1., 1.2., 1.7., 2. 6., 3.1., 3.8., 3.11., 3.14., 4.2., 4.7., 

4.10., 4.19.,  5.1.,  5.4., 6.1, 6.3., 7.16.,7.24. 

 

 

 

ТЕМА 7. Держава і право англо-саксонських країн  у Новітній час. 

Розвиток конституційного принципу "розподілу влади" 

                                                                           Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

 

План 

1. Особливості соціально-політичного розвитку США Новітнього періоду. 

 2. “Новий курс” президента Рузвельта і його головні заходи. 

 3.  Основні зміни у державному ладі США після Другої світової війни. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«Новий курс», «велика депресія,» картель, «Кодекси чесної конкуренції”, 

„доктрина Трумена”, сегрегація, лібералізм, неолібералізм, консерватизм , 

неоконсерватизм, «рейгономіка». 
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Рекомендована література до Теми 7:  1. 5., 1.12., 2. 3., 3.1., 3.13., 4. 3., 4.5., 

4.11., 5. 3, 5.7., 6. 22., 7.18. 1.1., 1.2., 1.7., 2. 6., 3.1., 3.8., 3.11., 3.14., 4.2., 4.7., 

4.10., 4.19.,  5.1.,  5.4., 6.1, 6.3., 7.16.,7.24. 

 

 

ТЕМА 8. Державний устрій і право Німеччини у Новітній час. 

                                                                     Семінарське заняття № 7 –2 год. 

 

План 

1. Німеччина після першої світової війни. Веймарська республіка (1919-1933): 

державний лад і правова система. 

2. Нацистський режим: суспільство, політика, право. 

3. Окупація Німеччини військами західних союзників та утворення ФРН 

4. Окупація Східної Німеччини Червоною армією та утворення НДР 

5. Форма правління та державний устрій сучасної (об'єднаної) Німеччини. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Веймарська республіка,  соціал–демократи, канцлер, фашизм, денафцифікація  

нацизм, Третій рейх, рейхс-фюрер, бундесрат, бундестаг, бундесвер, соціал-

демократи, «Західний Берлін», «Берлінська стіна», 

«соціальна держава». 

Рекомендована література до Теми 8: 1.4., 1.7., 1.12., 2.6., 3.1., 3.8., 3.10., 

3.14., 4.14., 4.19., 5. 14., 6.1., 6.3., 7.16., 7.24.  

  

 

ТЕМА 9. Держава і право Франції у Новітній час. Ррозвиток країни від 

Третьої до П'ятої республіки 

                                                                           Семінарське заняття №8 – 2 год. 

 

План 

 1.Франція після Першої світової війни. Кінець Третьої республіки. 

 2. Боротьба за демократичну конституцію після Другої світової війни. 

Конституція 1946 р. Четверта республіка (1946- 1958) 

3. Державний лад Франції за Конституцією 1958 р. П’ята республіка. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

 Народний фронт, уряд Віші», „мандат народу”, Четверта республіка, П’ята 

республіка, Національні збори, Сенат, пропорційна виборча система, 

мажоритарна виборча система. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.4., 1.7., 1.12., 2.6., 3.1., 3.8., 3.10., 

3.14., 4.14., 4.19., 5. 14., 6.1., 6.3., 7.16., 7.24.  
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ТЕМА 10. Держава і право країн Азії, Африки та Латинської Америки на 

сучасному етапі 

Семінарське заняття №9 – 2 год. 

План 

 1.            Новий революційний підйом у Китаї після Першої світової війни. 

 2. Ліберально-демократичні перетворення Японії після Другої світової війни: 

аграрна реформа, соціальне страхування, «дзайбацу» та ін.. 

3. Соціально-економічні і політичні зміни у китайському суспільстві в кінці  

ХХ-на початку ХХІ ст 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

економічне диво”, дзайбацу. „Великий стрибок”, „культурна революція”, 

хунвейбіни. 

Рекомендована література до Теми 10: 1.4., 1.7., 1.12., 2.6., 3.1., 3.8., 3.10., 

3.14., 4.14., 4.19., 5. 14., 6.1., 6.3., 7.16., 7.24.  

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні історико – правових документів. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність.  

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


