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1. Теми семінарських занять 

 

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

дисципліна 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Предмет історії держави і права зарубіжних країн.  

2. Методологія навчальної дисципліни.  

3. Значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн для 

професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«держава», «право», «предмет» і «об’єкт науки», «методи» і «принципи науки», 

«міждисциплінарні зв’язки», «періодизація», «формація», «формаційний 

підхід», «цивілізація», «цивілізаційний підхід».  

Рекомендована література до Теми 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. 

2. 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. 

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

канд.. істор. наук Д. Г. Каюк. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. 

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

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

2000. 

5. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. 

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

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

Практикум. – Х.: Одиссей, 2002. 

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

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

8. Музыченко П. П. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. – 

Х.: Одиссей, 2003. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. 
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12. 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. 

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

В. М. Корецкого. – М., 1961. 

14. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие / 

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

15. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие / 

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

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

Ніжин: Видавництво НДУ, 2007. 

17. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія 

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

 

 

ТЕМА  4. Держава і право країн Античності 

Семінарське заняття № 4 – 2год. 

 

План 

1. Античний поліс, його види та полісна система.  

2. Реформи Солона, Пісістрата та Клісфена.  

Утворення римської держави. Суспільний лад, періодизація, державний лад, 

центральні, місцеві органи, посади і право Стародавнього Риму. Царський 

період.  

3. Реформи Сервія Туллія. Республіканський період. Реформи Гракхів. 

Реформи Діоклетіана  

4. Римське право. Закони ХІІ таблиць.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «поліс», 

«тиранія», «рабовласницька демократія», «аристократична держава», 

«синойкізм», «апелла», «архонт», «геліея», «остракізм», «архагет», «агора», 

«герусія», «ефорат», «сенат», «принципат», «домінант». 

Рекомендована література до Теми: 4: 

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. 

2. 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. 

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

Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005. 

4. Законы Ману. – М., 1960. 

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

канд.. істор. наук Д. Г. Каюк. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. 
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6. Історія держави і права зарубіжних кран: Навчальний посібник / Під 

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

2000. 

7. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. 

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

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

Практикум. – Х.: Одиссей, 2002. 

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

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

10. Музыченко П. П. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. – 

Х.: Одиссей, 2003. 

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. 

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. 

13. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. 

14. 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. 

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

В. М. Корецкого. – М., 1961. 

16. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие / 

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

17. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие / 

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

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

Ніжин: Видавництво НДУ, 2007. 

19. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія 

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

20. Шевченко С. С. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник 

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

 

 

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

 Семінарське заняття № 7 – 2 год. 

 

План 

1. Причини і рушійні сили Великої французької революції (1789–1794 рр.). 

Основні етапи революції-становлення буржуазної держави: від конституційної 

монархії до республіки. 
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2. Якобінська диктатура – остаточний злам феодальної системи 

недемократичними методами. 

3. Формування буржуазного права, його кодифікація. «Кодекс Наполеона». 

4. Революція 1848–1849 рр. у Франції та її наслідки. 

5. Конституційні закони 1875 р. і формування нового типу держави. 

6. Еволюція державно-правового розвитку Франції наприкінці ХІХ–початку 

ХХ ст. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«Генеральні Штати», «муніципалітет», «декларація», «декрет», «комуна», 

«трибунал», «жирондисти», «диктатура», «директорія», «консул», «імперія», 

«бонапартизм», «роялісти», «активні» громадяни, «пасивні» громадяни, 

«якобінці», «легітимна монархія», «Перша республіка», «Друга республіка», 

«Третя республіка», «Перша імперія», «Друга імперія», «Паризька комуна». 

Рекомендована література до Теми 8: 

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. 

2. 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. 

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

канд.. істор. наук Д. Г. Каюк. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2003. 

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

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

2000. 

5. Конституции буржуазных стран Европы. – М., 1957. 

6. Конституции буржуазных стран. / Сб. документов. – М., 1968. 

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

8. Конституции зарубежных государств / Сост. сборника проф. 

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

9. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–

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

М., 1957. 

10. Конституции и законодательные акты Французской республики. – М., 

1958. 

11. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. 

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

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

Практикум. – Х.: Одиссей, 2002. 

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

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

14. Музыченко П. П. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. – 

Х.: Одиссей, 2003. 
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15. 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. 

16. 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. 

17. Трофанчук Г. І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. 

18. Французский уголовный кодекс 1810 г. / Пер. Н. С. Лаптиной. – М., 1947. 

19. 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. 

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

В. М. Корецкого. – М., 1961. 

21. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие / 

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

22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие / 

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

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

Ніжин: Видавництво НДУ, 2007. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі завдання, 
може проводити порівняння історичних фактів і подій, чітко і правильно 
визначати методологію історії держави і права зарубіжних країн, 
висловлює і обґрунтовує  власну думку щодо предмету заняття, наводить 
аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються на системному знанні 
історії держави і права. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує завдання, 
однак допускає неточності; може проводити історичних фактів і подій, 
висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її 
підтвердження, що ґрунтуються на положеннях навчальних посібників і 
підручників з «Історії держави і права зарубіжних країн», окремих 
прикладах з минулого. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 
завдання виконує з неістотними помилками; може проводити порівняння 
правових сімей, допускаючи незначні помилки. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; завдання 
виконує з неістотними помилками; не може проводити історичних фактів і 
подій, називаючи при цьому їх характерні риси. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 


