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6. Завдання для самостійної роботи 

 

           Самостійна робота з  дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн» охоплює два напрямки: 

 1. Самостійне опрацювання тем, які не мають аудіторного забезпечення  

(тобтосамостійнеопануванняматеріалу тем,  по яким не 

передбаченілекційнізаняття). 

2. Формування понятійного апарату: складання словника основних 

понять та термінів з історії держави і права. 

Перший різновид самостійної роботи оцінюється до 10 балів, другий - до 

5. 

 

6/ 1 Самостійне опрацювання тем ( 10 балів) 

Цейрізновидсамостійноїроботинацілений на 

оволодіннняматеріаломпрограми, по якому не запланованілекційнізаняття. 

Вінпередбачає:  

   а) опрацюваннявизначених тем, спираючись на підручники та 

методичніпосібники, рекомендовані до кожної теми; 

   б) тезиснеконспектування   теми, згідноподаному плану; 

   в) обговоренняцієї тематики на консультації і відповіднеоцінювання.  

 

ТЕМА 1. Предмет, методологія та підходи до вивчення історії держави і 

права зарубіжних країн  

 

 (1 бал) 

План опрацювання теми 

1.Походження людини та першіформисоціальногоуправління. 

2.Генеза надобщинних структур й утворенняпротодержав. 

3.Організація управління у первісномусуспільстві. 

4.Норми первісного права.  

5. Звичаєве право: ґенеза, еволюція, сучасність. 

Рекомендована література до Теми26:1.14., 2.6., 3.1., 4..5., 4.22., 5.1.7., 

8.15.,   

 

 

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

розвитокколоніальнихімперій 

 

План опрацювання теми 

 1.Еволюція державного ладу Англії у ХVІІІ- на початкуХХ ст. ст.: 

формування   нового типу держави – буржуазноїдержави.  

2.Виборчі реформи   1832, 1867,  1884-1885 р.р. і 

остаточнеоформленнядержавних структур парламентськоїмонархії у 

ВеликійБританії . 



 

3.Становлення буржуазного права: англо-американськаправовасім’я 

(джерела, структура, основніінститути). 

4. Створення  та державний устрій  колоніальної імперії Великої Британії. 

Рекомендована література до Теми 11: 1.7., 3.1., 3.13., 4.3., 4.22., 5.7., 6.11., 

6.20., 7.20. 

 

 

ТЕМА 7. Держава і право англо-саксонськихкраїн  уНовітній час. 

Розвитокконституційного принципу "розподілувлади" 
 

План опрацювання теми 

1. Еволюція державного ладу АнгліїпісляПершоїсвітовоївійни. 

2.Розвиток британськоїдвопартійноїсистеми. Консерватори і ліберали. 

Посиленнялейбористськоїпартії. 

3. Основні напрямки державно-правового розвиткуАнглії у кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст.  

4. Особливостіанглійського парламентаризму 

Рекомендована література до Теми 18: 1.2., 3.5.,3.10., 4.10., 4.22.,  5.3., 5.5., 

6.4.,  6.20., 7.4.,  7.20. 

                                                                           . 

ТЕМА 10. Держава і право країнАзії, Африки та Латинської Америки на 

сучасномуетапі 

 

План опрацювання теми 

1 Зміни в японській політичній системі після першої світової війни: 

встановлення військово-монархічного режиму, його відмінність від 

фашистського. 

2. Впливєвропейського парламентаризму на формуванняяпонськоїполітичної 

та правовоїсистеми. Конституція 1947 р. Особливостіяпонськоїмонархії. 

3. Війназа  незалежність і утворення КНР. Конституція КНР 1954 р 

4.Великий стрибок”, « Культурнареволюція” в Китаї (1958-1976 рр.) , 

Конституція 1975 р. та їхнегативнінаслідки.  

5.Соціально-економічні і політичнізміни у китайськомусуспільстві в кінці  

ХХ-на початку ХХІ ст. 

Рекомендована література до Теми 20: 1. 9., 2.6., 3.1., 3.13. 4.3.,4.5., 4.10., 

5.1., 5.3., 6.7., 7.24. 

 

 

              6.2. Формування понятійного апарату (5 балів) 

(складання словника основних понять та термінів з ІДПЗК ) 

 

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» містить 

величезний обсяг інформації, яку накопичила історична наука, вивчаючи на 

протязі більше ніж  п‘ять тисячоліть державотворчі і правові процеси. 

Оволодіннянауковоютермінологією –одне з дужеважливихзавдань для 



 

фахівця-правознавця. Помічником на цьому шляху стане для ньогословник, 

який ми пропонуєморозпочатискладати з першогосемінарськогозаняття і 

продовжувати до останнього. 

 

 

ТЕМА 1. Предмет, методологія та підходи до вивчення історії держави і 

права зарубіжних країн  

Ключові слова  та поняття:держава, право, предмет і об’єкт науки, методи 

і принципи науки, міждисциплінарні зв’язки, періодизація, формація, 

формаційний підхід, цивілізація, цивілізаційний підхід, базис,  надбудова. 

стадо, проміскуїтет, табу, екзогамія, родова община, фратрія, плем’я, союз 

племен, протодержава, звичаєве право. 

 

ТЕМА 2. Держава і право країнСтародавнього Світу 
       Ключові слова та поняття:східна деспотія, теократична монархія, 

варни, каста, веди, таліон, фараон, номарх, лугаль, раджа, ван, чаті (джаті), 

нубанда, мантрин, сян, таліон, ордалії, авілум, мушкенум, варна, брахман, 

кшатрії, вайшиї, шудра, чандал. поліс, тиранія, рабовласницька демократія, 

аристократична держава, синойкізм, апелла, архонт, геліея, остракізм, 

архагет, агора, герусія, ефорат, сенат, принципат, домінат. 

 

ТЕМА 3. Держава і право добиСередньовіччя 

Ключові слова та поняття:монархія, феод, бенефіцій, алод, васалітет, 

майорат, сеньйор (сюзерен), маршал, вергельд, конетабль, колон, ландтаг,  

парламент, ордонанс, кутюми, магдебурзьке право. 

 

 

ТЕМА 4. Буржуазні революції ХVІІ - ХVІІІ cт. в країнах Європи та 

Північної Америки 

Ключові слова та поняття:джентрі, пуритани, пресвітеріани, індепенденти, 

левеллери, протекторат,  „славетнареволюція”, білльконституційнамонархія, 

парламент. 

 

ТЕМА 5. Боротьбабританськихколоній у ПівнічнійАмериці за 

незалежність. Утворення США 

Ключові слова та поняття:„Бостонськечаювання”, колоністи, штат, 

асамблеї, «природні права»,пуритани, «гербовий закон», «Сини свободи», 

гомруль, метрополія, конфедерація, федерація, конституція, президент, 

Конгрес, Сенат. 

 

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

розвитокколоніальнихімперій 

                     Ключові слова та поняття: торі, віги, конституційна монархія, 

парламентаризм, чартизм, громадянське суспільство, «Загальне право»,  

«Право справедливості»,  метрополія, колонія, генерал-



 

губернатор.плантаційне  рабство, гомстед, промислова революція, 

Міссурійський компроміс, Чорні кодекси, Реконструкція півдня. 

 

ТЕМА 7. Держава і право англо-саксонськихкраїн  уНовітній час. 

Розвитокконституційного принципу "розподілувлади" 

       Ключові слова та поняття: конституційна монархія, громадянське 

суспільство, двопартійна система, лейбористи, підмандатна територія, 

Британська співдружність націй, домініон, „Австралійська спілка”, „Загальне 

право”, „Правосправедливості”, трансплантація права, консерватизм, 

неоконсерватизм, «тетчеризм». «Новий» курс, «велика депресія,» картель, 

«Кодекси чесної конкуренції”, „доктрина Трумена”, сегрегація, лібералізм, 

неолібералізм, консерватизм , неоконсерватизм, «рейгономіка». 

 

ТЕМА 8. Державнийустрій і право Німеччини у Новітній час 

 Ключові слова та поняття:Веймарська республіка, соціал–демократи, 

канцлер, фашизм, нацизм, Третій рейх, рейхс-фюрер, бундесрат, бундестаг, 

бундесвер, «Західний Берлін», «Берлінська стіна», «соціальна держава». 

 

ТЕМА 9. Держава і право Франції у Новітній час. 

РрозвитоккраїнивідТретьої до П'ятоїреспубліки 

              Ключові слова та поняття:Народний фронт, уряд Віші, „Мандат 

народу”, Четверта республіка, П’ята республіка, Національні збори, Сенат, 

президентська республіка. 

ТЕМА 10. Держава і право країн Азії, Африки та Латинської Америки 

на сучасному етапі 

Ключові слова та поняття:„економічне диво”, дзайбацу. „Великий 

стрибок”, „культурна революція”, хунвейбіни. 

7. Індивідуальні завдання  

          З дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» судентам 

пропонуються наступні види індивідуальної робти:  

     7.1. Рефератизгіднотематичним планам (до 5балів).(Теми рефератів 

див.стор. 27- 34 відповідно темам семінарських занять). 

    7.2.Есе, підготовлені на основівивченнянауковоїлітератури (до10балів); 

    7.3. Наукові роботи студентів. Готуються членами  студентських гуртків 

(відповідно темплану гуртка) з метою участі у конкурсах студентських робіт 

і оцінюється індивідуально. 

 

Вимоги до виконання індивідуального завдання 

       Теми  обираються студентом згідно своїм інтересам і виконуються 

відповідно до методичних рекомендацій, що викладені у Практикумі з історії 

держави і права зарубіжних країн. (Автори: Крестовська Н.М., Цвіркун О.Ф.-

К., 2010). Обсяг реферату- до 10 стор. , есе - до15 стор., наукові роботи – 30- 

35 сторінок.  

Цей вид самостійної роботи націлений на вироблення навичок аналізувати 

документальні джерела, монографії та наукові статті. Студент, опрацювавши 



 

обрану тему,  має викласти зміст роботи  в зошиті або на окремих аркушах 

паперу. Обов’язкове посилання на монографії, наукові статті, нормативно-

правові акти тощо і наявність плана роботи та списка використаної 

літератури.  Робота  надається викладачу на перевірку.  

. .  

Теми есе 

 1. Вивчення історії держави і права зарубіжних країн у вітчизняній 

історіографії. 

Рекомендована література:1:1.1., 1.5. 1.7., 1.8., 1.11., 4.5.,4.11. 

2. Шлюбно-сімейне право в країнахДавнього Сходу  

Рекомендованалітература: 1.1., 3.1., 3.9., 4.2., 4.19.,5.2., 5.7., 6.1. 

 

3.Греція та Схід: еллінізм як соціо-культурнеявище. 

Рекомендованалітература: 2.6., 3.1., 3.5., 4.3., 4.10., 5.2., 6. 1., 6.9., 7.19., 

7.23. 

 

4. Кримінальнийпроцес у Стародавньому Римі. 

Рекомендованалітература:3.1., 3.5., 3.7., 3.9., 4.2., 4.19. 

 

5. Особливості державно-правового розвиткуфеодальнихкраїн Центрально-

СхідноїЄвропи.  

Рекомендована література: 1.9., 2.6., 3. 1., 3.6., 4.10;   5.4., 5.7., 7. 6., 7.7., 

8.15., 8.19.   

 

6.Правління Людовика ХІV- втіленняфранцузького абсолютизму. 

Рекомендована література: 1.1., 1.3, 2.6., 3.1., 3.7., 4.1., 4.7., 4.10., 4.22., 5.1., 

5.4., 6.1. 

 

7. Конфуціанство і сучасність. 

Рекомендована література: 3. 6., 3.10, 4. 6., 4.10., 4.11., 5.4., 6.1., 6.21., 6.23., 

7.2., 7.3., 7.17., 7.21. 

 

8.Встановлення нової форми правління парламентської монархії в Англії 

(XVIII-XIX ст.)  

Рекомендована література: 1.7., 2.1., 2.2., 3.2., 3.1., 3.11., 4.10., 4.19., 6.4., 

6.5., 6.15., 6.16. 

 

9. Вплив протестантизму на формування в колоніях опору 

британськійколоніальнійполітиці.  

Рекомендована література8: 1. 6., 1.7., 1.8., 2.4., 2. 6., 3.1., 3.8., 4.1., 4.5., 

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

 

10. Візантійськийвплив і російськадержавність. 

Рекомендована література:1.2., 1.6., 3.10., 3.13., 4.14., 5.3, 5.7., 6.2, 6.8., 6. 

23., 7.3, 7.16. 



 

 

11.Становлення нової форми правління--парламентської монархії в Англії 

(XVIII-XIX ст.)  

Рекомендована література: 1.7., 2.1., 2.2., 3.2., 3.11., 4.10., 4.19., 6.4., 6.5., 

6.15., 6.16.  
 

12. Армія і поліція в системі бонапартизму.   

13. Державний лад Паризької  Комуни та принципи її організації. 

14. Партії і політичнаборотьба у ФранціїпісляпоразкиПаризькоїКомуни. 

Рекомендована література до тем: №12- 14: 1.1., 1.12.,  3.4.,  4.1., 4.7.,  

4.10., 4.22., 5.5.,  5.19., 7.1., 7.23.  

 

15. Правова система ВеликоїБританії у Новий час. 

16. Судова система ВеликоїБританії у Новий час. 

17. Розвитоканглійськогосоціальногозаконодавства у Новий час.  

18. Реформимісцевогосамоврядування у великій британії у 

другійполовиніХ1Х-на початкуХХст. 

19. Особливостіанглійського парламентаризму. 

Рекомендована література до тем № 15- 19: 19:7., 1.12., 2.2., 3.1., 3.8., 3.13., 

4.3., 4.5., 4.20., 5. 5., 5.7., 6.11., 6.20., 7.4., 7.18. 

 

20.  Віденськийконгрес 1814-1815р.р. і німецькепитання. 

21.  Державно-правовадіяльністьОтто  фонБісмарка. 

Рекомендована література до тем № 20- 21 : 1.1., 1.2., 1.7., 2. 6., 3.1., 3.8., 

3.14., 4.2., 5.1.,  5.4., 6.1, 6.3., 7.16.,7.24.  

 

22. Особливостіформуванняяпонського права. 

23. Сунь Ятсен: суспільно-політичнадіяльність. 

Рекомендована література до тем № 22- 23 : 1.9., 1.12., 2.6., 3.9., 3.10., 3.12.,  

4.5., 4.10., 4.22., 4.23. 

 

24.Зміни в суспільномуустрої та державному ладіРосії у другійполовині Х1Х 

–на початку ХХ ст.ст 

25. Реформи державного управління в Російскійімперії  на початку ХХ ст.. 

Рекомендованалітература до темии № 24-25: 2.6., 3.2., 3.7., 4.9., 4.10., 4.22., 

5.2., 6. 2.,  6. 8., 6.23., 7. 2. 

 

26. Два шляхи – ФРН і НДР: порівняльнийаналіз державно-правовихреалій.   

27. Політичніпортрети: К. Аденауер, В. Брандт, Г.Коль, А. Меркель (по 

вибору студента). 

Рекомендована література до тем № 26- 27: 1.4., 1.7., 1.12., 2.6., 3.1., 3.8., 

3.10., 3.14., 4.14., 5. 14., 6.1., 7.24.  

 

28.  Еволюціяфранцузького права у ХХ ст.   

29. Поліційна система Франції: історія і сучасність. 



 

30. Політичніпортрети: Шарль  де Ґолль, Франсуа Міттеран, Жак Ширак (за 

вибором студента),           

Рекомендована література до тем № 28-30: 1. 5., 1.15., 2.1., 2.6., 3.1., 3.8., 

4.3. 4.5., 4.10., 5.3., 5.7., 6. 3., 6.19. 
 

31. Зміни в апараті державного управління та у соціальнійструктуріАнглії  

удругійполовині ХХ ст. 

32. Характернірисианглійськоїпарламентськоїдемократії.  

33. Політичніпортрети: ВінстонЧерчілль, Маргарет Тетчер (За вибором 

студента). 

Рекомендована література до тем № 31- 33: 1.7., 2. 6., 3.1., 3.5., 4.1., 4.5., 

4.10., 5.3.,  6.4., 6.20., 7.4., 7.20. 

 

34. Поліційна система СполученихШтатів Америки.  

35. Політичніпортрети: Ф.Рузвельт, Д.Кеннеді, Р. Рейган (за вибором 

студента). 

Рекомендована література до тем № 34-35: 1.7., 1.82.6., 3.1., ., 3.14., 4.2., 

4.5., . 4.22., 5.2., 5.3., 6.22., 7.9. 

36. Зміни в японськійполітичнійсистеміпісляпершоїсвітовоївійни: 

встановленнявійськово-монархічного режиму, 

йоговідмінністьвідфашистського. 

37. Ліберально-демократичніперетворення в ЯпоніїпісляДругоїсвітовоївійни. 

38. Еволюція державно-правового розвиту Китаю у кінці ХХ –на поч. ХХІ ст. 

Рекомендована література до тем № 36-68: 1. 9., 1.12., 2.6., 3.1., 3.8., 3.11., 

4.10., 4.23., 5.1., 5.7., 6.7., 7.24. 
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15 Завдання виконано у повному обсязі із використанням значної 

джерельної бази. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань ґрунтується на глибокому знанні 

теоретичного матеріалу з «Історії держави та права 

зарубіжних країн», практики застосування історико-правових 

знань. Робота має виражений самостійний, творчий характер. 

14 Завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час виконання завдання продемонстрована 

ініціативність. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань переважно ґрунтується на знанні 

теоретичного матеріалу з ««Історії держави та права 

зарубіжних країн»», практики застосування історико-правових 

знань. 

13 Недоліки у роботі не носять істотного характеру; робота 

свідчить, що практичні навички та вміння сформовані 



 

недостатньо; теоретичний матеріал опрацьовано недостатньо. 

12 Виконана робота має поверховий характер і потребує 

подальшого доопрацювання; завдання виконане не у повному 

об’ємі і з помилками. 

11 Робота свідчить, що студент слабко володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для застосування історико-

правових знань. Виконана робота має поверховий характер і 

потребує подальшого доопрацювання; завдання виконане 

частково і з помилками. 

10 Недостатня робота із джерельною базою. Робота свідчить, що 

студент майже не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для застосування історико-правових знань. Виконана 

робота має поверховий характер і потребує суттєвого 

доопрацювання; завдання виконане частково і з грубими 

помилками. 

 

 


