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Мета 

Ознайомлення студентів з проблемами утворення, розвитку та сутності держав і систем права, 

які існували раніше та існують нині, виявлення та узагальнення їх історичних  закономірностей 

існування та функціонування, формування навичок порівняльно-правового аналізу правових 

систем різних зарубіжних країн, а також окремих джерел права зарубіжних країн. 

  

Предмет 

Закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правових інституцій 

зарубіжних країн, державно-правові процеси, становлення та розвиток прав людини, особи і 

громадянина на різних етапах історичного розвитку держави і права. 

Концепції походження та подальшої еволюції держави і права у зарубіжних країнах, характерні 

особливості процесу виникнення та розвитку різних держав та правових систем. 

  

Теми, що виносяться на екзамен: 

1.     Місце історії держави і права зарубіжних країн в системі юридичних наук. 

2.     Державно-правовий розвиток Стародавніх Єгипту та Індії. 

3.     Держава і право Стародавнього Китаю. 

4.     Держава і право Стародавнього Вавилону. 

5.     Державно-правовий розвиток Стародавніх Афін. 

6.     Держава і право Спарти. 

7.     Особливості державно-правового розвитку Стародавнього Риму. 

8.     Криза рабовласницького ладу. Зародження феодальних відносин. 

9.     Суспільний та державний лад салічних франків. 

10. Держава і право феодальної Франції. 

11. Держава і право феодальної Англії. 

12. Держава і право феодальної Німеччини. 

13. Державно-правовий розвиток Візантії. 

14. Особливості формування та розвитку феодальної держави і права Польщі, Чехії, Сербії та 

Болгарії. 

15. Державно-правовий розвиток Візантії. 

16. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права. 

17. Конституційні акти та формування парламентської монархії в Англії. 

18. Утворення та конституційний розвиток  США. 

19. Держава і право Франції в Нову добу. 

20. Державно-правовий розвиток Німеччини в Нову добу. Утворення Німецької імперії. 

21.Держава і право США в Новітню добу (з 1918 – до сьогодення). 

22. Держава і право Великобританії в Новітню добу (з 1918 – до сьогодення). 

23. Державно-правовий розвиток Франції у ХХ – на початку ХХІ століття. 



24. Розвиток держави і права Німеччини у міжвоєнний період                      (1918 – 1945 р.р.). 

25. Державно-правовий розвиток Німеччини у ХХ – на початку ХХІ століття. 

26. Держава і право Італії в Новітню добу (з 1918 – до сьогодення). 

27. Особливості розвитку державно - правових інституцій Польщі у ХХ – на початку ХХІ 

століття. 

  

 


