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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна 

дисципліна 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Цивілізаційний та формаційний підходи до вивчення історії держави і права 

зарубіжних країн. 

2. Історіографія науки. 

3. Функції історії держави і права зарубіжних країн. 

4. Завдання курсу історії держави і права зарубіжних країн. 

5. Значення вивчення дисципліни для професійної підготовки працівників 

органів внутрішніх справ. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.14.; 2.2.-2.5.; 3.1.-3.8. 

  

ТЕМА 2. Розвиток первісного суспільства та  ґенеза держави і права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Вплив суспільного розподілу праці, диференціації соціальних функцій на 

формування  державної влади і становлення права. 

2. Первинність права стосовно держави. 

3. Головні характеристики первісного ладу. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.14.; 2.2.-2.5.; 2.12.; 3.1.-3.8. 
 

ТЕМА 3. Держава і право країн Стародавнього Сходу 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Іригаційна теорія. Характерні риси суспільного ладу давньосхідних держав. 

2. Загальна характеристика права Стародавнього Сходу. 

3. Фараон. Роль жерців у державному управлінні. 

4. Вавилонська держава. Закони царя Хамурапі. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.16., 1.24.; 2.1.-2.5., 2.8.; 3.1.-3.8. 
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ТЕМА 4. Держава і право країн Античності 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Античний поліс, його види та полісна система. 

2. Наддержавні об’єднання Стародавньої Греції: Пелопоннеський та 

Афінський морські союзи. 

3. Звід законів Юстиніана. Рецепція римського права. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1.-1.16.; 2.2.-2.5.;3.1.-3.8. 
 

ТЕМА 5. Держава і право країн Європи у Середні віки 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Шляхи виникнення ранньофеодальних держав. 

2. Походження поняття «Візантія». 

3. Особливе місце греко-православної церкви в політичній системі. 

4. Завоювання турків-османів. Падіння Константинополя (1453 р.). 

5. Землеробський, військовий, морський закони. Прохірон (872 р.). 

6. Основні риси феодалізму. Феодальна держава Європи. 

7. Право та його джерела у Франції. 

8. Право Англії. 

9. Особливості німецького абсолютизму. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.14.; 2.2.-2.5., 2.10., 2.13., 2.14.; 

3.1.-3.8. 
 

ТЕМА 6. Держава і право Середньовічного Сходу 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Мусульманське право Середньовічного Сходу. 

2. Державний лад Китаю у Середні віки. 

3. Особливості соціального ладу Японії. 

4. Дхармашастри, нібандхи, правовий звичай середньовічної Індії. 

5. Мусульманізація державного управління Індії в середньовіччі. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.14., 1.24.; 2.1.-2.5.; 3.1.-3.8. 
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ТЕМА 7. Держава і  право Великої Британії у новий та новітній час  

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Політичні течії в революції Англії: пресвітеріани, індепенденти, левеллери. 

2. Військова диктатура Кромвеля. 

3. Три етапи Англійської буржуазної революції. 

4. Законодавство періоду буржуазної революції: «Habeas corpus act»1679 р., 

Білль про права 1689 р. Акт про престолонаслідування 1701 р. 

5. Державно-правовий розвиток країни, в процесі формування конституційної 

монархії. 

6. Еволюція державного ладу Англії у ХVІІІ–початку ХХ ст.: формування 

нового типу держави – буржуазної держави. 

7. Виборчі реформи 1832, 1867, 1884–1885 рр. і остаточне оформлення 

державних структур парламентської монархії у Великій Британії. 

8. Становлення буржуазного права: англо-американська правова сім’я 

(джерела, структура, основні інститути). 

9.  Створення та державний устрій колоніальної імперії Великої Британії. 

10. Еволюція державного ладу Англії після Першої світової війни. 

11. Розвиток британської двопартійної системи. Консерватори і ліберали. 

Посилення лейбористської партії. 

12. Основні напрямки державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ–початку 

ХХІ ст. 

13. Особливості англійського парламентаризму. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.-1.14., 1.17.-1.22.; 2.2.-2.5.,2.15.; 

3.1.-3.8. 

 

ТЕМА 8. Держава і право Франції у новий та новітній час 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Державно-правові ідеї Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є. 

2. Три основні етапи Великої французької революції 1789–1794 рр. 

3. Переворот 9-го термідора і термідоріанська реакція. 

4. Основні ідеї конституцій Франції 1791 р. і 1795 рр. 

5. Реставрація монархії Бурбонів. 

6. Державний переворот Луї Бонапарта (1851 р.) і Конституція 1852 р. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1.-1.14., 1.18.-1.21., 1.25.-1.26., 1.29.; 

2.2.-2.5.; 3.1.-3.8. 
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ТЕМА  9. Держава і право США у новий та новітній час 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Типи економічного розвитку колоній. 

2. Характер та хід війни за незалежність: причини (соціально-економічні, 

політичні), характер, хід. 

3. Основні принципи конституційної системи США. 

4. Форма правління США. 

5. Особливості державного устрою США.  

6. Політичний розвиток США у першій половині XIX ст. 

7. Хід та соціально-політичні і правові наслідки громадянської війни 1861–

1865 рр. 

8. Правові наслідки Перемоги Півночі у громадянській війні. 

9. Законодавчі акти уряду А. Лінкольна. 

10. Правова оцінка Закону Шермана 1890 р. 

11. Посилення ролі Верховного Суду США. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.-1.14., 1.18.-1.22., 1.26.; 2.2.-2.5.; 

3.1.-3.8. 
 

ТЕМА 10. Держава і право Німеччини у новий  та новітній час 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Державно-правові наслідки Віденського конгресу 1814 р. 

2. Договір про Німецький союз 1815 р. 

3. Німецька буржуазна революція 1848–1849 рр. 

4. Основні положення реформи О. Бісмарка. 

5. Північний німецький союз. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 1.1.-1.14., 1.18.-1.21., 1.26.; 2.2.-2.5.; 

3.1.-3.8. 
 

ТЕМА 11. Держава і право Японії та Китаю у новий та новітній час 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Особливості розвитку держав Сходу у Новий час.  

2. Суспільний лад Японії у Новий час. 

3. Державний лад у період «Закритої Японії». 
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4. Конституція Японської імперії 1889 р. 

5. Народна війна в Китаї 1850–1864 рр. проти іноземних колонізаторів. 

6. Причини поразки реформ у Китаї кінця ХІХ ст. 

7. Зміни в японській політичній системі після першої світової війни: 

встановлення військово-монархічного режиму, його відмінність від 

фашистського. 

8. Вплив європейського парламентаризму на формування японської політичної 

та правової системи. Конституція 1947 р. Особливості японської монархії. 

9. Великий стрибок, «Культурна революція» в Китаї (1958–1976 рр.), 

Конституція 1975 р. та їхні негативні наслідки. 

10. Соціально-економічні і політичні зміни у китайському суспільстві 

наприкінці ХХ–початку ХХІ ст. 

 

 

Рекомендована література до Теми 11: 1.1.-1.14.,1.26.; 2.2.-2.5.; 3.1.-3.8. 

 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна 

дисципліна 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Вивчення історії держави і права зарубіжних країн у вітчизняній та 

зарубіжній історіографії. 

2. Методологічні проблеми в дослідженні історії держави і права зарубіжних 

країн. 

3. Історія права в системі юридичної освіти. 

3. Вправа 

1. Складіть схему «Методологія ІДПЗК». 

 

ТЕМА 2. Розвиток первісного суспільства та  генеза держави і права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Головні передумови розвитку додержавних інститутів соціальної 

регуляції. 

2. Вплив суспільного розподілу праці, диференціації соціальних 

функцій на формування  державної влади і становлення права. 

3. Табу як прототип правової заборони. 

4. Соціальні норми первісного суспільства. 

3. Вправа 

1. Складіть схему «Норми первісного суспільства». 
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ТЕМА 3. Держава і право країн Стародавнього Сходу 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Закони царя Хамурапі (1792–1750 рр. до н.е.) як джерело права 

Старовавілонського царства. 

2. Ізраїльсько-іудейське царство: суспільний і державний лад. 

3. Закони Ману – видатна пам’ятка права Давньої Індії. 

4. Шлюбно-сімейне право в країнах Давнього Сходу. 

5. Східна концепція влади: генеза, функціонування, еволюція. 

6. Суспільний лад Давньої Індії. 

7. Особливості права Стародавнього Єгипту. 

3. Вправа 

1.  «Задля процвітання світів він створив із своїх вуст, рук, стегон і ступнів 

відповідно брахмана, кшатрія, вайшія і шудру. Навчання, вивчення Вед, 

жертвопринесення для себе і жертвопринесення для інших, подання і 

отримання милостині він встановив для брахманів». Визначте, зважаючи на 

реалії наведеного документа, з якого юридичного джерела взято цей уривок. 

2. «Лише народження брахмана – вічне здійснення дхарми, адже він 

народжений для драхми і визначений для ототожнення з Брахмою. Все, що 

існує у світі — власність брахмана; внаслідок зверхності народження тільки 

брахман має право на все це. Брахман їсть тільки своє, носить – своє і дає – 

своє; адже інші люди існують завдяки милості брахмана». Визначте, зважаючи 

на реалії наведеного документа, з якого юридичного джерела взято цей уривок. 

3.  «Лише народження брахмана — вічне здійснення драхми, адже він 

народжений для драхми і визначений для ототожнення з Брахмою. Все, що 

існує у світі — власність брахмана; внаслідок зверхності народження тільки 

брахман має на все це. Брахман їсть тільки своє, носить — своє і дає — своє; 

адже інші люди існують завдяки милості брахмана». Визначте, зважаючи на 

реалії наведеного документа, з якого юридичного джерела взято цей уривок. 

 

ТЕМА 4. Держава і право країн Античності 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Олександр Македонський: історичний портрет. 

2. Давньогрецька демократія: генеза та функціонування рабовласницьких 

демократичних республік. 

3. Греція та Схід: еллінізм як соціокультурне явище. 

4. Суспільний і державний устрій Античної Греції за творами Гомера «Іліада» 

та «Одіссея». 

5. Джерела афінського права та його основні риси. 

6. Римське право найдавнішого періоду. Закони ХІІ Скрижалей. 
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7. Римське право класичного та посткласичного періоду. 

8. Цивільне та карне право Стародавнього Риму. 

9. Кримінальний процес у Стародавньому Римі. 

10. Історичне значення римського права. 

3. Вправа 
1. «У результаті цих змін державний лад став більш демократичним, ніж 

солонівський. Це і зрозуміло: Закони Солона знецінила тиранія, залишаючи їх 

без застосування; між тим, видаючи інші, нові закони, Клісфен мав на увазі 

інтереси народу Разом з ними було видано і закон про остракізм» Уривок з 

якого античного автора тут процитовано і про які реалії мовиться в документі? 

 

ТЕМА 5. Держава і право країн Європи у Середні віки 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Велике переселення народів та утворення варварських королівств. 

2. «Салічна правда» як основне джерело ранньофеодального права. 

3. «Велика Хартія вольностей» 1215 року і її державно-правове значення. 

4. Судівництво та судочинство у середньовічній Європі. 

5. «Саксонське Зерцало» та зводи міського європейського права. 

6. «Священна Римська імперія германської нації»: особливості утворення і 

функціонування. 

7. «Кримінально-судове уложення імператора Карла» 1532 року («Кароліна»): 

зміст і значення. 

8. Особливості державно-правового розвитку феодальних країн Центрально-

Східної Європи. 

9. «Кроваве законодавство» Тюдорів і його вплив на систему права. 

10. Правління Єлизавети Тюдор – втілення англійського абсолютизму. 

11. Роль англіканської церкви в утвердженні англійського абсолютизму. 

12. Реформи Рішельє і зміцнення королівської влади. 

13. Правління Людовика ХІV – втілення французького абсолютизму. 

3. Вправа 

1. Складіть схему видів покарань за «Салічною правдою». 

 

ТЕМА 6. Держава і право країн Середньовічного Сходу 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Середньовіччя та проблеми феодалізму на Сході. 

2. Концепція влади у країнах мусульманського Сходу. 

3. Середньовічні держави Сходу у записках європейських мандрівників. 

4. Османська імперія (Оттоманська Порта): ґенеза державно-правових 

інститутів. 

5. Звід законів «Тайка» як джерело права середньовічної Японії. 
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6. Конфуціанство і сучасність. 

3. Вправа 

1. Складіть схему «Ограни влади Середньовічного Сходу».  

 

ТЕМА 7. Держава і  право Великої Британії у новий та новітній час 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Особливості первісного нагромадження капіталу в Англії і соціально-

політичні передумови Англійської революції. 

2. Пуританізм як ідеологічна основа Англійської революції. 

3. «Знаряддя управління» (16 грудня 1653 р.) – законодавче закріплення 

особистої диктатури О. Кромвеля. 

4. Становлення нової форми правління парламентської монархії в Англії 

(XVIII–XIX ст.). 

5. Формування британської партійної системи у Новий час. 

6. Правова система Великої Британії у Новий час. 

7. Судова система Великої Британії у Новий час. 

8. Розвиток англійського соціального законодавства у Новий час. 

9. Реформи місцевого самоврядування у другій половині ХІХ–початку ХХ ст. 

10. Британський колоніалізм в Індії. 

11. Особливості англійського парламентаризму. 

12. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії у 

другій половині ХХ ст. 

13. Характерні риси англійської парламентської демократії. 

14. Політичні портрети: Вінстон Черчілль, Маргарет Тетчер (За вибором 

студента). 

3. Вправа 
1. Складість схему «Загальне право» і «Право справедливості» у Новітній час. 

 

ТЕМА 8.   Держава і право Франції у новий та новітній час 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Порівняльний аналіз «Декларації незалежності» (1776 р.) і «Декларації прав 

людини і громадянина» (1789 р.). 

2. Порівняльний аналіз Конституції 1791 р. і Конституції 1793 р. 

3. Державно-правова діяльність Наполеона Бонапарта. 

4. Конституція 1852 р. і державний лад Другої імперії. 

5. Армія і поліція в системі бонапартизму. 

6. Державний лад Паризької Комуни та принципи її організації. 

7. Партії і політична боротьба у Франції після поразки Паризької Комуни. 

8.  Формування партійної системи Франції після Другої Світової війни. 

9. Еволюція французького права у ХХ ст. 
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10. Політичні портрети: Шарль де Ґолль, Франсуа Міттеран, Жак Ширак (за 

вибором студента). 

 

3. Вправа 

1. Складіть схему «Поліційна система Франції». 

 

ТЕМА  9. Держава і право США у новий та новітній час 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Ідеї просвітництва – ідеологія американської революції. 

2. Вплив протестантизму на формування опору британській колоніальній 

політиці. 

3. Б. Франклін і Т. Пейн: ідеї автономії і народного суверенітету. 

4. Державно-правові погляди Т. Джефферсона. 

5. Історична постать Дж. Вашингтона. 

6. Діяльність С. Адамса – «батька війни за незалежність», «агітатора» 

революції, організатора товариства «Сини свободи». 

7. О. Гамільтон – один з «батьків-засновників США. 

8. Законодавчі акти уряду А. Лінкольна: Гомстед-акт 1862 р., Прокламація про 

звільнення рабів. Їх значення. 

9. Розвиток соціального законодавства США у другій половині ХІХ–початку 

ХХ ст. 

10. Політичний портрет А. Лінкольна. 

11. Двопартійна система США. Демократи і республіканці. 

12. Пентагон і ЦРУ. ФБР. 

13. Політичні портрети: Ф. Рузвельт, Д. Кеннеді, Р. Рейган (за вибором 

студента). 

3. Вправа 
1. Складіть схему «Поліційна система Сполучених Штатів Америки». 

2. «Виконавча влада надається Президентові Сполучених Штатів Америки. Він 

перебуває на своїй посаді протягом чотирирічного терміну. Не може бути 

обраний на посаду Президента той, хто не є громадянином Сполучених Штатів 

за народженням чи не мав громадянства Сполучених Штатів під час прийняття 

цієї Конституції; так само не може бути обраний на цю посаду той, хто не досяг 

тридцятип’ятирічного віку й не проживав протягом останніх чотирнадцяти 

років у Сполучених Штатах». Уважно прочитайте текст і визначте з якого 

історичного документа взято цей уривок. 

3. «Конгрес не повинен ухвалювати законів, що запроваджували б будь-яку 

релігію чи забороняли вільне відправлення релігійних обрядів, обмежували 

свободу слова чи преси або право народу мирно збиратися й звертатися до 

Уряду з петиціями про відшкодування збитків». Уважно прочитайте текст і 

визначте з якого історичного документа взято наведений уривок. 
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ТЕМА 10. Держава і право Німеччини у новий  та новітній час 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Віденський конгрес 1814–1815 рр. і німецьке питання. 

2. Боротьба за об’єднання Німеччини у ХІХ ст. 

3. Державно-правова діяльність Отто фон Бісмарка. 

4. Західний Берлін та його статус після Другої Світової війни. 

5. Політика розколу країни: Бізонія і Тризонія. Утворення ФРН і НДР. 

6. Політичні портрети: К. Аденауер, В. Брандт, Г. Коль, А. Меркель (по 

вибору студента). 

3. Вправа 
1. Схематично зобразьть «Два шляхи – ФРН і НДР». 

 

ТЕМА 11. Держава і право Японії та Китаю у новий та новітній час 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Особливості розвитку держав Сходу у Новий час.  

2. Конституція Японської імперії 1889 р. 

3. Народна війна в Китаї 1850–1864 рр. проти іноземних колонізаторів. 

4. Причини поразки реформ у Китаї кінця ХІХ ст. 

5. Зміни в японській політичній системі після першої світової війни: 

встановлення військово-монархічного режиму, його відмінність від 

фашистського. 

6. Ліберально-демократичні перетворення в Японії після Другої світової війни. 

7. Мао Цзедун і встановлення диктатури Комуністичної партії. 

8. Еволюція державно-правового розвиту Китаю у кінці ХХ–початку ХХІ ст. 

3. Вправа 
1. Складіть схему «Суспільний лад Японії у Новий час». 

2. Складіть схему «Державний лад у період «Закритої Японії». 

 

3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 
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3.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 
Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 
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4. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Запорізький юридичний ін-т. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. 

1.2. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных 

стран. Древний мир и Средние века: – М.: Норма, 2004. 

1.3. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: 

Навч. посіб. – 5 вид., доп. – К.: Атіка, 2006. 

1.4. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. 

посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

1.5. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний 

посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравела», Л.: «Новий світ 

– 2000», «Магнолія плюс», 2003. 

1.6. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. / Одеська національна юридична академія. 

— 5 вид., перероб. і доп. — К.: Істина, 2005. 

1.7. Історія держави і права зарубіжних кран: Навчальний посібник / Під 

загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Джужи О. М. – К., 

2000. 

1.8. Історія держави і права зарубіжних країн: Словник-довідник / 

Укладач канд.. істор. наук Д. Г. Каюк. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 

2003. 

1.9. Крестовская Н. М. История государства и права зарубежных стран. 

Практикум. – Х.: Одиссей, 2002. 

1.10. Музыченко П. П. История государства и права зарубежных стран. В 

2 ч. – Х.: Одиссей, 2003. 

1.11. Орленко В. І., Орленко В. В. Історія держави і права зарубіжних 

країн: посібник для підготовки до іспитів. – 2-ге вид., стер. – К.: Видавець 

Паливода А.В., 2007. 

1.12. Талдикін О. В., Самотуга А. В. Всесвітня історія держави та права в 

структурно-логічних схемах і таблицях: Навч. посібник. – Вступ до історії 

держави і права зарубіжних країн. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005. 

1.13. Чуткий А. І. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. – 

Ніжин: Видавництво НДУ, 2007. 

1.14. Шевченко С. С. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. 

посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К., 1997. 

1.15. Законы Ману. – М., 1960. 

1.16. Закони Хамурапі: Практикум / Укладач канд. істор. наук Д. Г. Каюк. 

– Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005. 

1.17. Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V / Пер. 

С. Я. Булатова. – Алма-Ата, 1967. 

1.18. Конституции буржуазных стран Европы. – М., 1957. 
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1.19. Конституции буржуазных стран. / Сб. документов. – М., 1968. 

1.20. Конституции государств американского континента. – М., 1959. 

1.21. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–

XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия / Под ред. П. Н. Галанзы. – 

М., 1957. 

1.22. Конституции государств американского континента / Под ред. проф. 

Г. С. Гуревича. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 

1.23. Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого Океана / 

Под ред. З. М. Луковниковой. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 

1.24. Конституции государств Ближнего и Среднего Востока / Под ред. 

И. Д. Левина. – М.: Изд-во иностр. лит., 1956. 

1.25. Конституции и законодательные акты Французской республики. – 

М., 1958. 

1.26. Конституции зарубежных государств / Сост. сборника проф. 

Маклаков В. В. – М.: Изд-во БЕК, 1996. 

1.27. Конституции социалистических государств / Под ред. 

В. А. Стращуна и др. – В 2 т. – М.: Юрид. лит-ра, 1987. 

1.28. Салическая правда / Пер. Н. П. Грацианского. – М., 1950. 

1.29. Французский уголовный кодекс 1810 г. / Пер. Н. С. Лаптиной. – М., 

1947. 

 

2. Допоміжна: 

2.1.Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и 

Африки / Под ред. А. И. Рогожина, Н. Н. Страхова. – Х., 1981. 

2.2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие 

/ Сост. В. Н. Садиков; Под. ред. проф. З. М. Черниловского. – М., 1998. 

2.3. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. 

пособие / Сост. В. Н. Садиков. – М.: ООО «Велби», 2002. 

2.4. Хрестоматия памятников феодального государства и права / Под ред. 

В. М. Корецкого. – М., 1961. 

2.5. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: 

Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998. 

2.6. Юрьев М. Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй 

мировой войны (1945–1990): Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

2.7. Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. 

История. Распад. М., 2000. 

2.8. Катрич В. М. Держава і право стародавнього Риму. – К., 1974. 

2.9. Литаврин Г. Г. Византия и Славяне.- СПБ., 2001. 

2.10. Парфѐнов И. Д. Колониальная экспансия Великобритании в 

последней трети ХІХ века. – М.: Наука, 1991. 

2.11. Покровский И. А. История римского права. Классика российской 

цивилстики. – М.: Статут, 2004. 

2.12. Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории 

русского права. М.:Зерцало, 2004. 
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2.13. Скрипникова Л. В. Английский колониализм в Вест-Индии. – К.: 

Вища школа, 1981. 

2.14. Скрипникова Л. В. От колоний к суверенитету. (Из истории 

освободительной борьбы карибских колоний Англии). – М.: Мысль, 1985. 

2.15. Савельев В. А. Английский кабинет в ХVIII–начале ХІХ вв. / Труды 

ВЮЗИ. – Т. 43.,1977. 

2.16. Тєлькінєна Т. Е. Внутрішньополітичне життя Французької 

Республіки 

у дзеркалі російської консервативної публіцистики (кінець ХІХ–початок 

ХХ ст.): . – Дніпропетровськ: Ліра, 2008. 

 

3. Інформаційні ресурси в Інтернеті: 
3.1. Lex: правовой портал: http://ukr-

pravo.at.ua/index/porivnjalne_pravoznavstvo_novij_pidruchnik_z_porivnjalnogo_pra

voznavstva/0-4320 

3.2. Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій: 

http://ials.sas.ac.uk/library/library.asp 

3.3. Науковий журнал «Порівняльне правознавство»: 

http://yport.inf.ua/sravnitelnoe-pravovedenie-osnovnyie-pravovyie.html. 

3.4. Німецькі бібліотеки: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 

3.5. Підручники онлайн: http://textbooks.net.ua/content/section/29/35/ 

3.6. Портал «Право Украины»: http://pravo-

ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/sravnitelnoe-pravovedenie/6869-porivnyalne-

pravoznavstvo-pidruchnik-sajidov-a-x 

3.7. Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету: 

http://library.law.yale.edu/ 

3.8. Юридичний портал: навчальна і довідкова література: 

http://yport.inf.ua/sravnitelnoe-pravovedenie-osnovnyie-pravovyie.html. 

 


