
Повна назва: Історія держави і права зарубіжних країн 

Статус: Нормативна, цикл професійної та практичної підготовки 

Мета: формування знань про виникнення та розвиток в зарубіжних країнах 

державних інститутів та систем права, починаючи зі стародавніх часів до сучасності. 

Завдання: 

1) озброїти студентів певною системою загальнотеоритичних знань щодо процесів 

виникнення таких соціальних явищ, як Держава і Право, їх розвиток, відповідності шляхів 

розвитку певного суспільства в формі держави і правовій системі, тощо; 

2) навчити студентів опрацьовувати літературу (працювати з каталогами, 

конспектами, використовувати в обґрунтуванні свої пропозиції, тощо); 

3) навчити давати неупереджену оцінку певним історичним явищам, політичного, 

соціального та правового життя; 

4) на підставі знань про історію держави і права показати спадковість форм 

держави і права та виявити впливи історичних фактів і подій на сьогодення. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал; заняття 

проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань з історії держави і права зарубіжних країн та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  
Вступ. Держава і право країн стародавнього 

сходу 
12 

2 4 6 

2.  Держава і право країн стародавньої Греції 14 2 4 8 

3.  
Державний розвиток і основні риси права 

стародавнього Риму 
16 

4 4 8 

4.  

Середньовічна держава і право в країнах Зх. 

Європи. 

Лекція 1. Виникнення держави у франків та 

англосаксів. утворення середньовічної 

держави у Франції, Німеччині, Іспанії. 

Лекція2. Ранньофеодальна монархія франків, у 

Франції, Англії та Німеччині. 

Лекція 3. Станово-представницька монархія в 

країнах західної Європи. 

Лекція 4. Абсолютна монархія в Франції, 
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Англії та Німеччині. 

5.  

Середньовічна держава і право в країнах 

центральної і південно-східної Європи. 

Лекція 1. Держава і право Візантії в VIII – X 

ст. 

Лекція 2. Феодальна держава і право 

південних і західних слов΄ян.  

16 
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6.  Феодальна держава в Росії. 10 2 2 6 

7.  Феодальна держава і право в країнах Сходу 10 2 2 6 

8.  Англія в XVII – XIXст. 12 4 4 4 

9.  США в XVIIІ – XIXст. 10 2 4 4 

10.  Франція в XVIIІ – XIXст. 10 2 4 4 

11.  Німеччина в XVIIІ – XIXст. 8 2 2 4 

12.  Японія в XIXст 6 2 - 4 

13.  
Розвиток Росії в кінці ХІХ на початку ХХ ст. 

Революція 1905 – 1906 років, її наслідки. 

8 - 2 6 

14.  Виникнення та розвиток буржуазного права. 6 - - 6 

15.  Держава у США в ХХ ст. 6 2 2 2 

16.  Великобританія в найновіший час. 6 2 2 2 

17.  Франція в найновіший час. 8 2 2 4 

18.  Німеччина в найновіший час 6 2 2 2 

19.  Італія в ХХ ст. 6 2 - 4 

20.  Японія в найновіший час. 6 2 - 4 

21.  
Основні зміни в праві буржуазн. країн в 

новітній час. 
6 

2 - 4 

22.  
Держави центральної і південно-східної 

Європи в найновіший час. 
6 

2 2 2 

23.  
Росія 1917 –– 2000 р. Утворення нових 

демократичних держав. 

6 2 - 4 

24.  Утворення незалежних держав Азії і Африки 7 2 2 3 

 Всього 225 56 56 113 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

1. предмет  і метод історії і права зарубіжних країн;  

2. сучасний стан проблеми науки історії держави і права зарубіжних країн;  

3. розвиток суспільного ладу на різних етапах зарубіжної історії; 

4. систему органів влади і управління в країнах Стародавнього світу, Середніх 

віків, Нового часу і Новітнього часу;  

5. основні джерела рабовласницького, феодального та буржуазного права;  

6. державно-правові інститути в країнах  Європи, Азії, Африки, Північної та 

Латинської Америки;  



7. принципи континентальної та англосаксонської системи буржуазного права;  

8. структуру судових органів, поліцейської служби. 

вміти: 

1. використовувати суспільно-політичний досвід всесвітньої історії в побудові 

сучасної держави;  

2. аналізувати законодавчі акти;  

3. використовувати в практичній діяльності знання основних принципів 

континентальної та англосаксонської систем права;  

4. робити правильні прогнози в сучасному суспільно-політичному житті;  

5. систематизувати та узагальнювати сучасний досвід таких країн, як Англія, 

Франція, США, Німеччина і т.д., в державно-правовому будівництві;  

6. аналізувати практику роботи парламентських структур в державах Європи 

та Америки; розкривати сутність делегованого законодавства в Англії, Франції та США.  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 225 години / 7,5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: усна відповідь на семінарських заняттях та доповнення 

відповіді іншого студента, підготовка і захист реферату, доповіді, підготовка тестових 

завдань та кросвордів 

Протягом І та ІІ триместрів здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських заняттях, 

перевірки виконаних завдань самостійної роботи. Підсумковий контроль з дисципліни 

«Історія держави і права зарубіжних країн» проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді заліку у І триместрі та іспиту в ІІ триместрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю  

Максима-

льна 

кількість 

балів 

І триместр 

Підготовка усної відповіді на 

семінарських заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 40 

Доповнення відповіді іншого 

студента 
протягом триместру 

Доповнення на 

семінарському занятті 5 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 15 

Доповіді/ Підготовка тестових 

завдань/ Підготовка кросвордів 
10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. Занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань/ Перевірка 

кросвордів 

10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

ІІ триместр 

Підготовка усної відповіді на 

семінарських заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 35 

Доповнення відповіді іншого протягом триместру Доповнення на 5 



студента семінарському занятті 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 15 

Доповіді/ Підготовка тестових 

завдань/ Підготовка кросвордів 
10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. Занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань/ Перевірка 

кросвордів 

5 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Лісна Іванна Стефанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 26 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 100. В 1999 році захищено дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових вчень. Тема дисертації: «Становлення 

державності на Західноукраїнських землях» 

Сфера наукових інтересів – історія держави і права України та зарубіжних країн, 

адвокатська діяльність. 


