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Абітурієнт повинен продемонструвати наступні навички та вміння: 

          1) на понятійному рівні:  

а) періодизацію курсу, загальні тенденції та особливості   державно-

правового розвитку зарубіжних країн на окремих історичних етапах, 

найважливіші факти, події та явища  цього процесу; 

б )  поняття та терміни, притаманні для відповідного етапу розвитку держави 

і права в зарубіжних країнах.  

 в)  форми держави: форма державного правління, форма політичного 

режиму та форма державно-територіального устрою в різні епохи;  

г) основні інститути конституційного, цивільного, кримінального і 

кримінально-процесуального права в країнахЗахідної та Східної цивілізацій.  

         2) на фундаментальному рівні:  

 а) загальні закономірності та особливості процесів державо- і 

правотворення в країнах Західної та Східної цивілізацій;  

б) процес становлення права нового (буржуазного) типу у країнах Західної 

цивілізації, формування  світових правових сімей; 

в )процес становлення та розвиток галузей права: конституційного 

(державного), цивільного та суміжних  галузей права, кримінального права та 

кримінального процесу; 

г) сутність права в різні історичні періоди. 

       3) на практично-творчому рівні:  

 а) логічні прийоми та методичні правила творчого дослідження і пошуку 

істини; 

б) правила послідовного виконання певних операцій задля вирішення 

поставлених завдань. 

        Вміти: 

      1) на репродуктивному рівні:  

а) використовувати історично-правовий досвід історії держави і  права   

    зарубіжних країн у юридичній практиці;  

б) визначати межі можливого використання зарубіжного досвіду в розбудові   

української держави. 

в) користуватися понятійним апаратом даної історико-юридичної 

дисципліни; 

      2) на алгоритмічному рівні:  

а)  розуміти механізм діяльності державної влади і правоохоронних 

     органів; 

б) здійснювати тлумачення нормативних актів, спираючись на навички 

тлумачення законів минулого; 

        3) на евристичному рівні: а) розуміти нове у державно–правовому 

житті; 

б) виявляти причинно-наслідкові зв'язки у державотворчому та 

законодавчому процесах; 

       4) на творчому рівні:  

а)  аналізувати процеси державотворення в зарубіжних країнах, визначати 

його   загальні та специфічні риси в країнах Західної та Східної цивілізацій; 



б) систематизувати та узагальнювати досвід державно-правового розвитку 

зарубіжних країн; 

в) застосовувати різноманітні наукові методи, здійснюючи  порівняльний   

аналіз правових актів та інших документів і базуючись при цьому на 

принципах історизму та об’єктивності; 

г) прогнозувати розвиток суспільно-політичного та правового життяв в 

Українід та світі, спираючись на знання історії держави і права зарубіжних 

країн.  

д) застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при 

з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та  

ідей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

права зарубіжних країн 

 

Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Періодизація курсу. 

Цивілізаційний та формаційний підходи до вивчення історії держави і права 

зарубіжних країн. Історіографія науки. Функції історії держави і права 

зарубіжних країн. Принципи вивчення історії держави і права зарубіжних 

країн. Методологія навчальної дисципліни. Основні загальнофілософські, 

загальнонаукові та спеціальнонаукові методи дослідження історико-правових 

явищ і процесів. Міжпредметні зв’язки цієї дисципліни. Завдання курсу. 

Значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн для професійної 

підготовки працівників органів внутрішніх справ. 

 

ТЕМА 2. Держава і право країн Стародавнього Світу 

 

           Періодизація Стародавнього світу. Поняття: «Стародавній світ» 

„Стародавній Схід‖. Особливості утворення держав на Стародавньому Сході. 

Іригаційна теорія. Характерні риси суспільного ладу давньосхідних держав. 

Кастова система та джерела рабства.  

Специфіка організації державної влади суспільств Сародавнього Сходу. 

Східна деспотія. Загальна характеристика права Стародавнього Сходу. 

Залишкові норми первісного суспільства у період державотворення. 

Особливості перших кодифікацій права. 

           Суспільний лад та основні соціальні групи, періодизація, державний 

лад, центральні, місцеві органи, посади і право та його джерела у 

Стародавньому Єгипті. Фараон. Роль жерців у державному управлінні.  

Суспільний устрій та основні соціальні групи, періодизація, державний лад, 

центральні, місцеві органи, посади і право держав Стародавньої Месопотамії. 

Шумер і Аккад. Вавилонська держава. Закони царя Хаммурапі.  

        Соціальний лад, основні соціальні групи, періодизація, державний лад, 

центральні, місцеві органи, посади і право та його джерела у Стародавньому 

Китаю. Династії Шань-Інь, Чжоу, період Чжань-Го, Цинь, Хань. 

        Суспільний лад та основні соціальні групи, періодизація, державний лад, 

центральні, місцеві органи, посади і право Стародавньої Індії. Імперія Маур’їв. 

Варни (касти). Артхашастра. Закони Ману.  

 

ТЕМА 3. Держава і право доби Середньовіччя 

 

        Термін «Середні віки». Періодизація феодального суспільства в Європі:  

1. Раннє Середньовіччя (V-X ст.). 11. Класичний феодалізм (Х1-ХVст.) 111. 

Пізнє Середньовіччя (ХV1-XV111ст.). Шляхи виникнення ранньофеодальних 

держав:1) на базі застарілих суспільних відносин рабовласницької держави  

(Візантія); 2) на основі родоплемінних відносин у різних племен (слов’ян, 

франків, англосаксів, арабів тощо).   

Візантія. Східна римська імперія після падіння Риму.  Походження поняття « 

Візантія». Особливості формування феодальних відносин і нової  державності 



на основі взаємодії різних чинників: розвинутої державності і правової 

культури античності, вплив спадщини давньосхідних цивілізацій, а також 

південнослв’янських і причерноморських племен, які переживали період 

розпаду общинних відносин.  

        Два основні етапи суспільно-політичного і  правовового розвитоку 

Візантії (Ромейської імперії): 1. V11- Х11ст. Зміцненя центральної влади під 

час правління імператорів Ісаврійської династії (717-802рр.) та Македонської 

(867-1056). Формування адміністративно-бюрократичного апарату. Особливе 

місце греко-православної церкви в політичній системі. 11. Х111 - сер. ХVcт.  

Протистояння з римською церквою. Захоплення Константинополя 

хрестоносцями (1204р.). Відновлення імперії (1261р.). Палеологівське  

Відродження (1261-1453рр.) Завоювання турків-османів. Падіння 

Константинополя (1453р.)  

          Право Візантії. Кодекс Юстініана (528-524). Еклога (726р.). 

Землеробський, військовий, морський закони. Прохірон (872р.).  «Василики» 

(Базилики)- 890р.  

         Вплив Візантії на державно-правовий розвиток південних (болгари, 

серби) і східних (росіяни, українці, білоруси) слов’ян.  

Розпад Західної Римської імперії та утворення варварських королівств. 

Поняття „феодалізм‖, „феодальні відносини‖, „феодальний спосіб 

виробництва‖. Основні риси феодалізму. Феодальна держава Європи та 

основні форми її розвитку: ранньофеодальна (V-X1cт.), сеньйоральна (Х1-

Х111cт), станово-представницька (Х1V- XV ст.),  абсолютна монархії (XV1-

XV111ст.). Етапи розвитку феодального права.  Джерела права. Ленне право. 

Міське право. Кріпосне право. Канонічне право. Розклад феодального ладу.  

          Виникнення та розвиток держави і права у франків. Держава при 

Меровінгах. Реформи Карла Мартелла. Держава при Каролінгах. Імперія 

Карла Великого. Верденський договір 843 р. Салічна правда. Суспільний лад 

та основні соціальні групи, періодизація, державний лад, центральні, місцеві 

органи, посади і право та його джерела у Франції. Королівська влада в ІХ-ХІІ 

ст. Реформи Людовіка ІХ (ХІІІ ст.). Генеральні штати, їх структура, 

компетенція та роль. Станово-представницька монархія. Великий березневий 

ордонанс 1357 р. Паризький парламент та інші судові органи. Виникнення 

прокуратури. Реформи Ришельє та Людовика ХІV. Французький абсолютизм. 

Торговельний ордонанс 1673 р. Великий кримінальний ордонанс 1670 р. 

          Суспільний устрій, основні соціальні групи, періодизація, державний 

лад, центральні, місцеві органи, посади та право Англії. Утворення бритських і 

англосаксонських держав. Нормандське завоювання, зміни у державному ладі 

в ХІ-ХІІ ст. Реформи Генріха ІІ. Виникнення суду присяжних. Велика хартія 

вольностей. Зміни у державному ладі у ХІІІ-ХІV ст. Виникнення парламенту і 

формування місцевого самоврядування. Особливості англійського 

абсолютизму. „Загальне право‖, „право справедливості‖, судовий прецедент.  

        Суспільний лад та основні соціальні групи, періодизація, державний лад, 

центральні, місцеві органи, право та його джерела у Німеччині. Німецька 

держава у Х-ХІІ ст. „Священна Римська імперія германської нації‖. 

Імперський сейм, ландтаги.  Саксонське і Швабське «Зерцала». Маґдебурзьке 



право. Золота булла 1356 р. Кароліна. Особливості німецького абсолютизму. 

Реформація і її наслідки. 

 

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

Північної Америки 

        Державний та суспільний лад Англії напередодні буржуазної революції. 

Причини, рушійні сили, перебіг англійської буржуазної революції (1640 – 1658 

рр.). Д. Локк. Політичні течії в революції: пресвітеріани, індепенденти, 

левеллери. Довгий парламент (1640-1653р.р.)  

        Три етапи революції. Велика ремонстрація (1641 р.). Громадянська війна. 

(1642-1648 р.р.) Проголошення республіки (1649 р.). Протекторат Кромвеля. 

(1653-1658 р.р.) ―Знаряддя управління‖ (1653 р.) Система органів влади і 

управління за часів протекторату. Військова диктатура Кромвеля.  

        Реставрація Стюартів. Бредська декларація (1660 р.) Виникнення партії 

вігів і торі.  «Славетна революція» (1688-1689р.р.) Формування основ 

конституційної монархії. Законодавство періоду буржуазної революції: 

―Habeas corpus act‖1679 р., Білль про права 1689 р., Акт про 

престолонаслідування 1701 р. Значення цих документів в подальшому 

державно-правовому розвитку країни, в процесі формування  конституційної 

монархії. 

          Буржуазна революція 1789 – 1794 рр. у Франції. Причини, рушійні сили, 

періодизація Великої французької революції. Державно-правові ідеї Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є.  

          Три основні етапи революції.  «Декларація прав людини і громадянина» 

1789 р. Встановлення конституційної монархії. Конституція 1791 р. 

Жирондистська республіка. Диктатура якобінців. Революційний трибунал. 

Соціально-економічні заходи якобінців. Конституція 1793 р. Переворот 9-го 

термідора і термідоріанська реакція. Конституція 1795 р.  Директорія.  

        Соціально-політичний розвиток Франції у 1799 – 1870 рр. Переворот 18 

брюмера 1799 р. Наполеона Бонапарта. Конституція 1799 р. Консулат.  

Створення централізованого бюрократичного апарату. Перша імперія. 

Кодифікація Наполеона. Французький цивільний кодекс 1804 р. Французький 

кримінальний кодекс 1810 р. Реставрація  монархії Бурбонів. Хартія 1814 р.  

Липнева революція і Хартія 1830 р. Революція 1848 р. Друга  республіка.  

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

Державний лад Другої імперії Основні риси бонапартизму.  Армія і поліція в 

системі бонапартизму.   

 

ТЕМА 5. Боротьба британських колоній у Північній Америці за 

незалежність. Утворення США 

 

        Британські колонії у Північній Америці: організація управління та 

суспільний лад. Типи економічного розвитку колоній. 

 Війна за незалежність: причини (соціально-економічні, політичні), характер, 

хід. Значення протестантизму. Організація «Сини Свободи», її роль в 

організації визвольного руху. С. Адамс. 



        Ідеї  Д. Локка,  Т. Пейна. Б. Франклін. Т.Джефферсон. Дж.Вашингтон, О. 

Гамільтон. «Декларація незалежності» 1776 р. «Статті конфедерації» 1781 р. 

Паризький мир. 

       Конституція США 1787р. та Білль про права 1791 р. Основні принципи 

конституційної системи США. Форма правління та державний устрій. 

 

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

колоніальних імперій 

      Еволюція державного ладу Англії у ХVІІІ-Х1Х ст. Виборчі реформи   1832, 

1867  та 1884 -1885 р.р.  Консерватори (торі) і ліберали (віги). Подальший 

розвиток державних структур.  

         Реформи місцевого самоврядування. Поліція. Судова реформа 1875 р. 

«Загальне право» і «Право справедливості» у Новий  час.       Зміни в 

політичній системі Англії в останній чверті XIX - на початку ХХ ст. Акт про 

парламент 1911 р. Оформлення державного механізму буржуазної 

конституційної монархії.  

         Формування громадянського суспільства і нового типу держави – 

буржуазної держави. Основні принципи британського парламентаризму.  

Колоніальні володіння Англії. Організація управління колоніями. 

―Завойовані‖ колонії та ―переселенські‖. Акт про колоніальні закони 1865 р. 

Імперські конференції. Акти про управління Індією. «Акт про Британську 

Північну Америку 1867р. ―. Домініони. 

 

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

Розвиток конституційного принципу "розподілу влади" 

 

        Еволюція державного ладу Англії після Першої світової війни. 

Особливості політичного розвитку у міжвоєнний період. Реформи виборчого 

права 1918, 1928р.р., Вестмінстерський статут 1931 р.  

        Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії у 

другій половині ХХ ст. Розвиток британської двопартійної системи. 

Консерватори і ліберали. Посилення лейбористської партії. Реформа 

парламенту 1949 р. Спроби подальшої реорганізації палати лордів. Акт про 

народне представництво 1948 р. Виборчі реформи 1949 р. і 1969 р.  Корона.  

         Посилення ролі кабінету. Стиль управління М. Тетчер. Лейбористські 

уряди. Поліцейські та судові органи. Обмеження місцевого самоврядування.  

         Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та 

основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями 

державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Подальший розвиток громадянського суспільства. Британська співдружність 

націй. «Загальне право» і «Право справедливості» у Новітній час.  

       Особливості соціально-економічного розвитку США Новітнього періоду. 

Причини «Великої депресії». Розвиток державно-монополістичного 

капіталізму.  

―Новий курс‖ президента Рузвельта і його основні заходи: відбудова 

банківсько-фінансової системи, відбудова промисловості, аграрна політика, 



боротьба з безробіттям, державне  регулювання ринкових відносин. 

Двопартійна система США. Демократи і республіканці. «Асоціація 

прогресивних дій». Інші політичні партії та угруповання. Зміни в політичному 

режимі Сполучених Штатів. Закон Вагнера 1935 р. Закон Сміта 1940 р.  

            Зміни у державному ладі США після Другої світової війни. Поправки 

до конституції – ХХ, ХХІІ, ХХV.  Принципи федералізму. Централізація 

влади. Конгрес та його постійні комітети. Демократизація виборчого права: 

XIX, XX11I і XXIV  поправки до конституції. Д. Кеннеді. Закон про виборчі 

права 1965 р. Президент. Апарат Білого дому. Пентагон і ЦРУ. Структура 

поліцейського апарату. ФБР. Верховний Суд США.  

             Правова система США у ХХ-на початку ХХ1ст. Еволюція 

соціаліально-політичної структури США  в кінці ХХ–на початку ХХІ ст. 

(президентство Р. Рейгана, Д. Буша, Б. Обами). 

 

ТЕМА 8. Державний устрій і право Німеччини у Новітній час 

 

          Німеччина після першої світової війни. Листопадова революція 1918р.: 

причини та наслідки. Веймарська конституція 1919 р. Система органів влади й 

управління в період Веймарської республіки (1919 – 1933 рр.).   

Теріторіальний устрій. Партії і політична боротьба в умовах Веймарської 

республіки.  

Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на 

початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний 

та суспільний лад фашистської Німеччини.  Встановлення нацистського 

режиму. Законодавство періоду нацистської диктатури. Зміни у державному 

ладі. Фюрер, рейхстаг, імперська канцелярія.  Каральні органи. Агресивна 

зовнішня політика.                   

        Поразка фашистської Німеччини у Другій світовій війні. Потсдамські 

угоди. Окупаційний статут. Політика розколу країни: Бізонія і Тризонія. 

Утворення ФРН. Основні риси Боннської конституції 1949 р. Еволюція 

політичного режиму. Утворення НДР. Конституції 1949 і 1968 рр. 

 Утворення єдиної німецької держави у жовтні 1990 р. Форма правління та 

державний устрій сучасної Німеччини. 

 

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

Третьої до П'ятої республіки 

     

         Третя республіка у Франції після Першої світової війни. 

Багатопартійність. Лівий блок і Національний блок. Робітничі партії. 

Фашистські організації. Народний фронт 1934 - 1938 рр. Уряд народного 

фронту. Державний механізм Третьої республіки. 

          Франція у Другій світовій війні. Уряд Віші. Кінець Третьої республіки.  

          Боротьба за демократичну конституцію після закінчення Другої світової 

війни. Референдуми 21 жовтня 1945 р. і 5 травня 1946 р. Конституція 1946 р. 

Четверта республіка (1946-1958). Антидемократичний перегляд Конституції       

1946 р. Військовий заколот 1958 р. в Алжирі. Уряд генерала де Голля. 



Утворення П’ятої республіки. Державний лад Франції за Конституцією 1958 р.        

Кримінальна поліція Франції. Суд. Еволюція французького права у ХХ ст.  

Французький союз. Державно-правовий розвиток Франції у ХХІ ст. 

 

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

сучасному етапі 

 

            Зміни в політичній системі Японії після першої світової війни. Японія 

між двома світовими війнами. Встановлення військово-монархічного режиму, 

його відмінність від фашистського. „Нова політична структура‖. „Нова 

економічна структура‖. Агресивна зовнішня політика.  

Ліберально-демократичні перетворення після Другої світової війни: аграрна 

реформа, соціальне страхування, «дзайбацу» та ін..  Конституція 1947 р. 

Особливості японської монархії. Вплив європейського парламентаризму на 

формування політичної та правової системи. Перебудова суспільно-

економічного ладу на ліберально-демократичних засадах. 

            Новий революційний підйом у Китаї після Першої світової війни. «Рух 

4 травня» 1919р.- початок буржуазно-демократичної революції. Створення 

КПК (1921р.), її вступ до Гоміндану (1923р.)  Громадянські революційні війни: 

(1924-1927рр.), (1927-1937рр.), (1946-1949рр.)   

          Утворення Китайської Народної республіки. Тимчасова конституція 

КНР 1949 р. Конституція 1954 р. Мао Цзедун і встановлення диктатури 

Комуністичної партії. „Великий стрибок‖, „Культурна революція‖, 

Конституція 1975р. і їх негативні наслідки. 

            Розпочаток активного правового будівництва після смерті Мао Цзедуна 

(1976 р.). Конституції 1978, 1982 рр., їх оцінка. Соціально-економічні і 

політичні зміни у китайському суспільстві в кінці  ХХ-на початку ХХІ ст. 
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