
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кафедра теорії та історії держави і права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

з навчальної дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» 

 

спеціальність 081 Право 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування, що навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



2 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

з навчальної дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» для 

здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування, спеціальності 081 Право / Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 32 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ:  

Талдикін О.В., доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., 

доцент; 

Орлова О.О., доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., 

доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

протокол від 29.07.2016, № 23 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  теорії та історії держави і права  

                                                                     _______________________ А.М. Кучук 

 

«_____»___________________ 20___ року  

 

 

 Талдикін О.В., 2016 рік 

 Орлова О.О., 2016 рік 

 ДДУВС, 2016 рік 



3 

 

 

1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

література. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння здобувачем вищої 

освіти в процесі самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

 

2. 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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Загальні закономірності виникнення держави і права, як необхідні, істотні 

взаємозв’язки визначаються через передумови, причини і шляхи становлення та 

розвитку державно-правових інститутів. Держава як принципово нова 

організація влади суттєво відрізняється від організації первісної суспільної 

влади.   

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.14.; 2.2.-2.5.; 3.1.-3.8. 
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ТЕМА 2. Розвиток первісного суспільства та  генеза 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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

органи управління в період родової общини та дати їм характеристику. 

Якими соціальними нормами регулювалася поведінка членів первісного 

суспільства? 

Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від організації влади 

первісного суспільства. 

Чим право відрізняється від первісних норм соціальної регуляції? 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

наступні питання:  

Яка революція забезпечила перехід людства (на рубежі VII-V тис. до н.е.) 

від привласнюючого господарства до виробляючої економіки і назвіть її 

наслідки в соціальній сфері? 

Назвіть три рівні адміністрації держави та їхні задачі і функції? 

Представники яких найважливіших ремесел Нововавілонського царства 

володіли тим або іншим рівнем самостійності, створювали фахові об’єднання 

та ін? 
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Назвіть племена які знищили Вавілон після смерті Хаммурапі у 1595 р. до 

н.е. і правили Міжріччям біля 400 років? 

Як називався вчений, який виконував функції вихователя людей в дусі 

неухильного дотримання дхарми в давньоіндійському суспільстві? 

 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.-1.16., 1.24.; 2.1.-2.5., 2.8.; 3.1.-3.8. 
 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

передумови виникнення держави на півдні Європи та основні чинники, що 

зумовили особливості процесу становлення державності в античному світі. 

1. Яке право в подальшому продовжувало відігравати в Афінському 

праві досить важливу роль? 

2. Як називалися особливі мідні або глиняні судини в які після 

закінчення попереднього розслідування бралися всі докази, зокрема записи 

показань свідків? 

3. Назвіть найтяжчі політичні злочини для розгляду яких у Спарті 

об’єднувалися всі три органи державної влади — ефори, герусії й апелли? 

4. В якому році було встановлено посаду римського претора 

перегрівів, який зіграв особливу роль в розвитку права в класичний період? 

 

 

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. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

періоди, які пройшов у своєму розвитку феодалізм в Європі та з ім’ям якого 

вождя із роду Меровінгів пов’язано виникнення ранньофеодальної держави у 

франків. 

1. У якому столітті виникла Англія, як ранньофеодальна держава в 

результаті об’єднання семи англосаксонських королівств під верховенством 

Уесекса? 

2 Із представників яких трьох станів склалися станово-

представницькі збори у Франції? 

 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

утворення держави з формуванням в середовищі арабських племен 

монотеїстичної релігії – ісламу. 

1. Як звали засновника ісламу – сили, яка сприяла примиренню 

арабських племен та їх консолідації (бл. 570 – 632 рр.)? 

2. В якому столітті правознавство почало відокремлюватися від 

теології і відбулося утворення мусульманських правових шкіл? 
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3. Яку назву мав японський кодекс 701 р. де були закріплені суттєві 

перетворення? 

4. Що обумовило відсутність зовнішньої агресії в Японії? 

 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.14., 1.24.; 2.1.-2.5.; 3.1.-3.8. 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

нову епоху, яку історики називають Новим часом. 

1. Що відіграло головну роль у становленні громадянського 

суспільства (ХУІІ-ХУІІІ ст.ст.) в країнах Західної Європи та на американському 

континенті? 

2. Під впливом яких процесів відбулись кардинальні перетворення в 

епоху нового часу, що здійснили переворот у свідомості людей, створили 

відповідну систему цінностей нового суспільства? 
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3. Як називався документ, поданий на затвердження англійському 

королю, в якому містилася значна частина державно-правової програми 

майбутньої революції: декларувалися основи т.зв. історичної конституції 

(Великої Хартії вільностей 1215 р.)? 

4. На що були спрямовані рішення довгого парламенту Англії? 

5. Яким документом була закріплена республіканська форма 

правління, згідно з яким у державі встановлювалася нова система влади в 

Англії? 

 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

яких засадах базувався державний лад Франції у ХVIII ст.? 

1. У якому році Установчими зборами Франції було прийнято 

документ надзвичайної ваги – Декларацію прав людини і громадянина? 

2. Які невід’ємні права людини і громадянина визнавалися у Франції? 

3. У якому році у Франція була проголошена Друга республіка? 

4. Що змусило Францію піти на поступки в 1958 р., і для чого було 

створено Французьку спілку. 

 

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. 
 

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. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на  

релігійні протиріччя існували між різними напрямками протестантизму 

(кальвінізмом і лютеранством). 

1. Що було основною метою всіх штатів в умовах війни за 

незалежність, коли об’єктивним і закономірним був процес міждержавного 

конфедеративного союзу? 

2. Коли США перетворилися на одну з найрозвинутіших країн світу? 

3. Як у США називали «агентів впливу» великих корпорацій, які 

займалися «проштовхуванням» потрібних законопроектів? 

4. З яких підрозділів складаються збройні сили 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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

наступні питання:  
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1. Назвіть два можливі шляхи об’єднання Німеччини під зверхністю 

австрійської династії Габсбургів чи то прусської Гогенцоллернів? 

2. У якому році було створено митний союз між 20 німецькими державами? 
3. Чим було обумовлене лідерство Пруссії у справі об’єднання Німеччини? 

4. Який устрій мала Німеччина після об’єднання завдяки конституції 1871 р? 

5. Чим відрізнялися німецькі соціал-демократи від російських революціонерів? 

 

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». 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

наступні питання:  

1. Особливості розвитку держав Сходу у Новий час.  

2. Суспільний лад Японії у Новий час. 

3. Державний лад у період «Закритої Японії». 

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. 
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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. 
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3. 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  ґенеза 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». 

 

 

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: ґенеза, 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, 
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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: ґенеза 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. 

7. Римське право класичного та пост класичного 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. 
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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. 

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. 
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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. Складіть 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. 

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. 
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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 

тридцяти п’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. 

 

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 зобразіть «Два шляхи – ФРН і НДР». 
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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». 
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4.1. 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 

 

4.2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

5. Тести для самоперевірки засвоєних знань   

 

1. Яка з названих рис не була притаманна суспільствам Стародавнього 

Сходу: 

 

а) сільська община;  в) класичне рабство; 

б) замкнені соціальні  г) важлива роль жрецтва. 

 

2. Найбільш поширеного розвитку кастовий лад (поділ) набув у: 

 

а) Єгипті;    в) Індії; 

б) Вавилоні;   г) Китаї. 

 

3. Хто першим з римських діячів отримав почесні титули «імператора» 

та «батька вітчизни» і довічну посаду народного трибуна: 

 

а) Тарквіній Гордий;  в) Октавіан Август; 

б) Юлій Цезар;   г) Діоклетіан. 

 

4. Месопотамія розташована між річками (дві): 

 

а) Ніл;    в) Ганг; 

б) Тигр;    г) Євфрат. 

 

5. Військовий вождь, пізніше цар у Стародавній Індії: 

 

а) сенані;    в) пурохіта; 

б) лугаль;    г) раджа. 

 

6. Якої з названих форм держави не було в Античному світі: 

 

а) поліс;    в) імперія; 

б) республіка;   г) східна деспотія. 

 

7. Сенат у Стародавньому Римі – це: 

 

а) зібрання повноправних громадян Риму за племенами; 

б) зібрання повноправних громадян Риму за родами; 

в) зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами; 

г) рада старійшин. 

 

8. Розвиток якої суспільно-економічної формації співпадає з періодом 

Середньовіччя: 
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а) рабовласництво;   в) капіталізм; 

б) феодалізм;    г) комунізм. 

 

9. В якій з названих держав феодалізм утвердився в результаті 

занепаду . рабовласницьких відносин: 

 

а) Англія;     в) Візантія; 

б) Франція;     г) Німеччина. 

 

10.  Найвищим чиновником Франкської держави епохи Меровінгів, 

який управляв королівським палацом і очолював адміністрацію, був: 

 

а) майордом;   г) референдарій; 

б) пфальцграф;   в) маршал. 

 

11. Хто з названих франкських королів вперше став імператором: 

 

а) Хлодвіг;    в) Пипін Короткий; 

б) Карл Мартел;   г) Карл Великий. 

 

12. Станово-представницький орган середньовічної Франції: 

 

а) Генеральні штати;  в) Державна рада; 

б) парламент;   г) уітанагемот. 

 

13. Візантія утворилася внаслідок поділу: 

 

а) Франкського королівства; 

б) Священної Римської імперії німецької нації; 

в) Римської імперії; 

г) імперії Карла Великого. 

 

14. Яка з названих збірок законів не була візантійською: 

 

а) Еклога;    в) Прохірон; 

б) Кароліна;   г) Василіки. 

 

15. У чому суть Нового часу: 

 

а) у кризі рабовласництва і переході до феодалізму; 

б) у кризі соціалізму і переході до комунізму; 

в) у кризі капіталізму і переході до комунізму; 

г) у кризі феодалізму і переході до капіталізму. 
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16. З яких палат складається англійський парламент (дві): 

 

а) палата представників; в) палата лордів; 

б) палата общин;   г) сенат. 

 

17. Хто з названих діячів Франції був лідером якобінців: 

 

а) Робесп’єр;   в) Луї-Філіп; 

б) Наполеон Бонапарт;  г) Наполеон ІІІ. 

 

18. Коли Наполеона І було проголошено імператором: 

 

а) 1799 р.;    в) 1804 р.; 

б) 1802 р.;    г) 1814 р. 

 

19. Визначте палати Конгресу США (дві): 
 

а) палата общин;   в) палата представників; 

б) сенат;    г) палата лордів. 

 

20. Військовий правитель Японії називався: 

 

а) самурай;    в) мікадо; 

б) сьогун;    г) даймьо. 

 

21. Октавіан Август : 

 

а) президент США;  б) римський імператор; 

в) український гетьман ; г) японський самурай. 

 

22. Версальський трактат 1783 р.: 

 

а) надавав США незалежність; 

б) створював новий законодавчий орган в США; 

в) визнавав незалежність Китаю; 

г) визначав територіальний устрій Франції. 

 

23. Біля витоків фашизму як різновиду недемократичного режиму стояла: 

 

а) Німеччина;    б) Італія; 

в) Швейцарія;    г) Україна. 
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24. Маурії – це династія: 

 

а) французька;   б) китайська; 

в) японська;   г) індійська. 

 

25. Салічна правда – кодекс правових норм: 

 

а) франків;    б) італійців; 

в) етрусків;    г) спартанців. 

 

26. Коли Франкська держава стала імперією: 

 

а) 476 р.;    в) 800 р.; 

б) 481 р.;    г) 843 р. 

 

27 Цивілізацію Мохенджо-Даро утворили: 

 

а) германці;   б) дравіди; 

в) давні греки»   г) давні слов’яни. 

 

28. Центром формування франкської держави стала римська провінція: 

 

а) Дакія;    в) Галлія; 

б) Фракія;    г) Панонія. 

 

29. Перші спроби кодифікації афінського права приписують: 

 

а) Тезею;    в) Лікургу; 

б) Драконту;   г) Солону. 

 

30. Впливовий прошарок населення римської республіки періоду кризи, 

прибутки представників якого становили від 400 тис. до 1 млн. сестерцій 

(до цього прошарку відносився прокуратор Іудеї Понтій Пілат): 

 

а) оптимати;   в) люмпен-пролетаріат; 

б) вершники;   г) раби. 
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6. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю 

 

6.1. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Предмет і завдання дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн». 2.Періодизація історії держави і права зарубіжних країн. Цивілізаційній 

та формаційний підходи до вивчення цієї дисципліни. 

3.Поняття «Давній Світ». Періодизація історії Давнього Світу. 

4. Специфіка організації державної влади у суспільствах Стародавнього 

Сходу. 

5. «Східна деспотія»: соціально-історичний та формально-юридичний 

зміст. 

6. Право держав Давнього Сходу. Загальна характеристика на прикладах 

Єгипту, Китаю та Індії. 

 7.Давня Месопотамія: суспільний та державний лад і право. Закони 

Хамурапі. 

8. Поняття «Античність». Утворення держав в Стародавній Греції. 

Античний поліс: його види та полісна система. 

9. Афінська демократична рабовласницька республіка: періодизація, 

суспільний та державний лад, право і його джерела. 

10. Сутність реформ Солона, Пісістрата та Клісфена. Їхнє значення у 

формуванні афінської державності. 

11. Спартанська держава: особливості суспільного та державного ладу. 

Закони Лікурга. 

12. Стародавній Рим у період республіки (510–27 до н.е.): суспільний та 

державний лад, право та його джерела. 

13. Державно-правовий розвиток Стародавнього Риму у період Імперії 

(кінець I ст. до н.е.–V ст. н.е.). 

14.Загальна характеристика Римського права. Рецепція Римського права. 

15. Поняття «Середні віки». Періодизація історії середньовіччя. 

16.Еволюція феодальної державності країн Європи: ранньофеодальна, 

сеньйоральна, станово-представницька та абсолютна монархії. 

17. «Салічна правда» як джерело ранньофеодального права. 

18. Європейське право доби середньовіччя. 

19. «Велика хартія вольностей» 1215 р. і формування станово-

представницької монархії в Англії. 

20. Витоки європейського парламентаризму. Виникнення англійського 

парламенту, французьких Генеральних штатів, як засади майбутнього 

політичного устрою цих країн. 

21. Розкрийте зміст поняття «Реформаційний рух у Західній Європі» 

(XVI ст) і його вплив на зміни світогляду феодального суспільства та 

формуванні нових політико-правових систем. 

22. Розкрийте сутність поняття «Криза феодалізму» в соціально-

економічній, політичній та ідеологічних сферах (на прикладах Англії часів 

династії Тюдорів і Франції часів правління Людовика XIV і Людовика XV). 
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23. Основні риси феодального права Англії. Особливості джерел права. 

Загальне право і судовий прецедент. Право справедливості. Статутне право. 

Криваве законодавство. 

24. Утворення феодальної держави в Німеччині. Священна Римська 

імперія. Золота Булла 1356 р. 

25. Станово-представницька монархія в Німеччині. Її особливості. 

26. Особливості абсолютизму в Німеччині. Поліцейська держава в 

Пруссії. Освічений абсолютизм в Австрії. 

27. Феодальне право Німеччини. Саксонське і Швабське зерцала. 

Кароліна. Прусське земельне уложення 1794 р. 

28. Англійська революція середини XVII ст.: причини, передумови, 

рушійні сили, основні етапи, особливості і значення. 

29. Конституційні закони періоду «Реставрації Стюартів» та «Славетної 

революції»: «Habeas corpus act» 1679 р., Білль про права 1689 р., Акт про 

престолонаслідування. Розкрийте їх сутність і значення в процесі утвердження 

конституційної монархії. 

30. Судова реформа останньої чверті XIX cт. у Великій Британії. 

Виникнення адміністративної юстиції. 

31. Виборчі реформи у Великій Британії 1832, 1867, 1884–1885, 1918, 

1928, 1949,1969 рр. і їх значення для формування англійського 

парламентаризму. 

32. Війна за незалежність британських колоній в Північній Америці: 

причини, передумови, хід і значення. 

33. «Декларація незалежності 1776 р.»: ідеологічні засади. Зміст і 

значення. 

34. Становлення державності у США: «Статті конфедерації» 1781 р.; 

Конституція 1787 р.: принципи, структура, повноваження основних гілок влади, 

«Білль про права» 1791 р. 

35. Громадянська війна в США: причини, передумови, правові і політичні 

наслідки. 

36. Велика французька революція: причини, передумови, рушійні сили. 

37. Декларація прав людини і громадянина: ідеологічні засади, зміст та 

значення. 

38. Державний механізм якобінської диктатури. 

39. Державний устрій Франції від Першої республіки до реставрації 

Бурбонів на основі аналізу конституцій 1792, 1793, 1795, 1799 рр. та 

законодавчих актів 1801–1804 рр. 

40. Кодифікація Наполеона і становлення буржуазного права у Франції. 

Французький Цивільний кодекс 1804 р., Торговельний кодекс 1807 р., 

Кримінальний кодекс 1805 р. 

41. Державно-правовий розвиток Франції в період від Реставрації 

Бурбонів до Другої імперії (1814–1852 рр.). 

42. Державно-правовий розвиток Франції в період Третьої республіки. 

Конституція 1875 р.  
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43. Особливості суспільно-політичного устрою Німеччини на початку 

ХІХ ст.. Віденський конгрес та доля Німеччини. 

44. Об`єднання Німеччини. Державний лад за конституцією 1871 р. 

Цивільне уложення 1896 р. 

45. Кримінальне право Німеччини в новий час. 

46. Розпад імперій і зміни в державному ладі країн Європи після Першої 

Світової війни. 

47. Листопадова революція 1918 р. в Німеччині. Веймарська конституція і 

Веймарська республіка. 

48. Дайте порівняльну характеристику тоталітарних режимів Італії, 

Німеччини та СРСР. 

49. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта. 

50. Німеччина після Другої Світової війни. Утворення ФРН і Конституція 

1949 р. Утворення НДР і Конституція 1949 р. ФРН. Об’єднання Німеччини. 

51. Британська співдружність націй. «Загальне право» і «Право 

справедливості» в Новий та Новітній час. 

52. Правова система США в XX ст. 

53. Державно-правовий розвиток Франції в період Четвертої республіки. 

Конституція 1946 р. 

54. Державно-правовий розвиток Франції в період П’ятої республіки. 

Конституція 1958 р. 

55. Зміни у державному ладі США після Другої світової війни. Поправки 

до Конституції – ХХ, ХХІІ, ХХV. 

56. Структура поліцейського апарату США. ФБР. 

57. Правова система США на початку ХХІ ст. 

58. Зміни в апараті державного управління Англії у другій половині 

ХХ ст. 

59. Конституція ФРН 

60. Особливості конституції Великої Британії. 

 

6.2.Завдання для підготовки до підсумкового контролю 
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 
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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. 

4. «Якщо редум або баїрум якому наказано виступити у царський похід, 

не піде, або найнявши найманця, пошле його замість себе, то цього редума або 

баїрума треба вбити; найнятий ним може забрати його дім». Визначте, 

зважаючи на реалії наведеного документа, з якого юридичного джерела взято 

цей уривок. 

5. «Якщо візьме жінку без письмового договору, то ця жінка не дружина. 

Якщо дружина буде захоплена такою, що лежить з іншим чоловіком, то треба їх 

зв’язати і кинути у воду. Якщо господар жінки збереже життя своїй дружині, то 

і цар збереже життя своєму рабу. Якщо чоловік зґвалтує жінку, яка не пізнала 

чоловіка і живе у будинку свого батька і ляже на її лоно, а його схоплять, то 

цього чоловіка треба вбити; ця жінка звільняється від відповідальності». 

Визначте, зважаючи на реалії наведеного документа, з якого юридичного 

джерела взято цей уривок. 

6. «Якщо усиновлений євнухом або усиновлений зікрум скаже своєму 

батькові, що виростив його, або матері, яка виростила його: «Ти не мій батько» 

або « Ти не моя мати», то йому треба відрізати язик. Якщо син вдарить свого 

батька , то йому треба відрізати пальці». Визначте, зважаючи на реалії 

наведеного документа, з якого юридичного джерела взято цей уривок. 

7. «Якщо раб скаже своєму господарю: «Ти не мій господар», то той має 

викрити його як свого раба, і потім його господар може відрізати йому вухо». 

Визначте, зважаючи на реалії наведеного документа, з якого юридичного 

джерела взято цей уривок. 

8. «Якщо чоловік візьме шлюб з безплідною жінкою, вона дасть своєму 

чоловікові рабиню і та народить дітей, а потім ця рабиня стане рівнятись до 

своєї господині, то оскільки вона народила дітей, її господиня не може віддати 

її за срібло; вона може накласти на неї знак рабства і зарахувати до решти 

рабинь». Визначте, зважаючи на реалії наведеного документа, з якого 

юридичного джерела взято цей уривок. 

9. «Якщо дружина дозволить умертвити свого чоловіка через іншого 

чоловіка, то цю дружину треба посадити на кілок». Визначте, зважаючи на 

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

10. «Якщо людина зробить пролом у домі , то перед цим проломом її 

треба вбити і зарити. Якщо людина пограбує і буде схоплена, то її треба вбити». 

Визначте, зважаючи на реалії наведеного документа, з якого юридичного 

джерела взято цей уривок. 

11. «Якщо хтось раба свого вдарить в око чи служницю в око і пошкодить 

його, нехай відпустить їх на волю за око. Якщо виб’є зуб рабу своєму чи рабині 

своїй, нехай відпустить їх на волю за зуб. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, 

нога за ногу». Визначте, зважаючи на реалії наведеного документа, з якого 

джерела взято цей уривок. 
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12. «Шість днів працюй і роби усілякі справи свої, а день сьомий – субота 

Господу твоєму: не роби в цей день ніякої справи, ні ти, ні син твій, ні дочка 

твоя, ні раб твій». Визначте, зважаючи на реалії наведеного документа, з якого 

джерела взято цей уривок. 

13. «Спочатку сотворив Бог небо і землю. Земля була безвинна і порожня 

і Дух Божий носився над водою. І сказав Бог: нехай буде світло. І стало світло». 

Яка стародавня книга починається з цих слів? 

14. «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? 

15. «Перекази серед нащадків називали Сервія засновником станового 

поділу держави, який визначив різницю у справах і становищі. Він встановив 

ценз, річ благочинну для держави, якій було суджено досягти такої величі: 

військові і громадські обов’язки були розподілені не поголовно, як раніше, а за 

майновим становищем; тоді введені були класи і центурії, і на основі цензу 

було здійснено розподіл, зручний для мирного і військового часу». Уривок з 

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

16. «Із решти населення, що мало менший ценз, створено було одну 

центурію, вільну від військової служби. Організувавши і розподіливши таким 

чином піхоту, він набрав центурій вершників із найзаможніших громадян, які 

перш за все запрошувались до подачі голосів, потім – 80 центурій першого 

класу; якщо там виникала різноголосиця, що траплялось нечасто, то треба було 

запрошувати і другий клас, і майже ніколи не спускалися так низько, щоб дійти 

до останніх... Розподіливши усе місто, усі його частини і заселені пагорби на 

чотири відділи, він назвав їх трибами, як я думаю, від слова tributum (податок), 

рівномірне стягнення якого у відповідності з цензом встановлено ним же; але ці 

триби не мають ніякого відношення до поділу на центурії і до їх кількості». 

Дайте визначення ключових понять, що містяться в цьому документі античного 

автора. 

17. «Предки наші стверджували, що навіть повнолітні жінки внаслідок 

притаманної їм легкодумності повинні перебувати під опікою... Виняток 

робився тільки для дівчат – весталок, яких стародавні римляни із поваги до їх 

жрецького сану звільняли від опікунства». Ідентифікуйте даний юридичний 

документ за наведеним текстом. 

18. «Якщо когось викличуть на суд за законами короля і не з’явиться, 

присуджується до плати 600 динарів, що становить 15 солідів». З якого 

документа взято даний уривок? 

19. «Якщо хто-небудь пограбує вільну людину, напавши на неї раптово, і 

буде викритий , присуджується до сплати 2500 ден., що становить 63 сол. Якщо 

римлянин пограбує салічного варвара, треба застосувати вищевказаний закон. 

Якщо ж франк пограбує римлянина, присуджується до штрафу у 35 сол.». З 

якого документа взято даний уривок? 
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20. «Якщо хто-небудь назве іншого потворою, присуджується до сплати 3 

сол. Якщо хтось – чоловік або жінка – назве вільну жінку повією і не доведе 

цього, присуджується до сплати 1800 ден., що становить 45 сол. Якщо хтось 

назве іншого наклепником або брехуном і не зможе довести, присуджується до 

сплати 600 ден., що становить 15 сол.». З якого документа взято даний уривок? 

21. «Перше, що я бажаю, – це, щоб вводились хороші закони і старанно 

знищувалося всяке беззаконня і щоб всяка несправедливість викорінювалась, 

наскільки це можливо в цій країні. І хай встановиться правда божа і хай віднині 

кожний, бідний і багатий, буде під захистом народного права, і нехай судять їх 

по справедливості». З якого документа взято даний уривок? 

22. Феодальну монархія, в якій формально повновладний монарх, 

здійснюючи владу, змушений був залучати для вирішення важливих питань 

дорадчі органи – збори представників різних станів. Яку назву має така форма 

правління? Дайте пояснення своєї відповіді. 

23. «Дали ми перед богом свою згоду і цією хартією нашою підтвердили 

за нас і за спадкоємців наших на вічні часи, щоб англійська церква була 

вільною і володіла своїми правами у цілості і своїми вільностями 

недоторканними... Пожалували ми також усім вільним людям королівства 

нашого за нас і за спадкоємців наших на вічні часи усі нижчеописані вільності, 

щоб мали х і володіли ними вони і їх спадкоємці від нас і від наступників 

наших». З якого історичного документа взято наведений уривок? Які суспільні 

реалії в ньому відображені? 

24. «Хоча за ленним правом (ленрехтом) пан (сеньйор) передає лен батька 

тільки одному синові, але цього немає за земським правом, щоб він (син) один 

його одержав, хіба тільки він надасть своїм братам те, що їм належить у 

ленному майні». З якого історичного документа взято наведений уривок? Які 

суспільні відносини в ньому відображено? 

25. «Ніхто не може набути іншого права, крім того, яке йому властиве за 

народженням. Якщо він, проте, відмовляється перед судом від свого права і 

претендує на інше право, яке він не може обґрунтувати, він втрачає обидва 

права. Виключення становить кріпак, відпущений на свободу; той набуває 

права вільного поселенця». З якого історичного документа взято наведений 

уривок? Які суспільні відносини в ньому відображено? 

26. «12-й рік Суйко, літо; у 4-й місяць, у день тигра, у молодика, у день 

дракона спадкоємець престолу особисто вперше склав конституцію із 

17 статей». З якого історичного документа наведено цю преамбулу? 

27. «Влада судова не може здійснюватися ні законодавчим корпусом, ні 

королем. Правосуддя буде чинитися безмитно суддями, що обираються 

народом і затверджуються на посаді королем... Судді не можуть бути усунуті 

інакше, як за посадові злочини, що належним чином встановлені в судовому 

порядку, ні тимчасово усунені з посади інакше, як унаслідок порушення проти 

них звинувачення. Громадський обвинувач призначається народом. Суди не 

можуть ні втручатися у здійснення законодавчої влади, ані призупиняти 



29 

 

 

застосування законів, ані втручатися в діяльність органів управління...». У 

якому документі реалізовано наведені принципи судочинства. 

28. «Духовні і світські лорди та общини, що зібралися нині як повне і 

вільне представництво цього народу, заявляють, для відновлення і засвідчення 

своїх стародавніх прав і вольностей, таке: Що звернення з клопотанням до 

короля є правом підданих, і будь-яке затримання й переслідування за такі 

клопотання є незаконними. Що піддані протестантського віросповідання 

можуть носити зброю, відповідну їх становищу, і так, як дозволено законом. 

Що не допускається вимагання надмірних застав, ні накладання надмірних 

штрафів або жорстких і незвичайних покарань». З якого історичного документа 

взято наведений уривок? 

29. «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 тридцяти п’ятирічного віку й не проживав 

протягом останніх чотирнадцяти років у Сполучених Штатах». Уважно 

прочитайте текст і визначте з якого історичного документа взято цей уривок. 

30. «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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7. 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. 
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1.18. Конституции буржуазных стран Европы. – М., 1957. 

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

русского права. М.:Зерцало, 2004. 

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. 

 

 

 


