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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 
Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 
Фахова 

Код К-15 
Семестр  IІ 
Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредити / 120 годин  
Форма контролю іспит 
Викладач к. ю. н., доцент кафедри теорії та історії 

держави і права та адміністративного 
права Мартинюк О. В.   

Необхідні обов’язкові попередні та 
супутні навчальні дисципліни: 

«Теорія держави і права», «Історія 
держави і права України», «Основи 
римського приватного права», «Історія 
політичних і правових учень».  

Місце у структурно-логічній схемі: К-15 Історія держави і права 
зарубіжних країн викладається на 
першому році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 
Критерії оцінювання:  організаційно-навчальна робота в 

аудиторії – 50 балів 
самостійна робота – 10 балів 
підсумковий контроль (іспит) – 40 балів 

Мова викладання:  українська  
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет науки історії держави і права та її місце в системі юридичних 

наук. Методологія науки і курсу історії держави і права. Методи вивчення 
історії держави і права зарубіжних країн.  Періодизація історії держави і права. 
Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна дисципліна: зміст, мета, 
завдання, структура курсу.  

Держава і право Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавньої 
Греції . Історичний процес розвитку держави та права Стародавнього Риму. 
Походження, суть і розвиток феодальної (середньовічної) держави і права. 
Держава і право франків (V-ІХ ст.). Держава і право феодальної Англії (VІІ – 
ХVІІ ст.). Держава і право феодальної Франції (ІХ – ХVІІІ ст.). Держава і право 
феодальної Німеччини (Х – ХVІІІ ст.). Держава і право Візантії (ІV – ХV ст.). 
Держава і право феодальної Росії (ХІV – ХVІІ ст.). Держава і право 
середньовічного Сходу. Держава і право в Новий час: загальна характеристика. 
Держава і право Англії (ХVІІ – початок ХХ ст.). Утворення і державно-
правовий розвиток США (середина ХVІІІ – початок ХХ ст.). Держава і право 
Франції (ХVІІІ – початок ХХ ст.). Держава і право Німеччини (ХІХ – початок 
ХХ ст.). Держава і право Росії (ХVІІІ – початок ХХ ст.). Розвиток держави і 



права у Новітній період. Розпад колоніальної системи. Держава і право США 
(ХХ – початок ХХІ ст.). Держава і право Німеччини (ХХ – початок ХХІ ст.). 
Держава і право Великобританії і Франції. Держава і право країн Азії, Африки і 
Латинської Америки у Новітній час. Розвиток національного і міжнародного 
права під впливом глобальних і регіональних процесів. 

 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:  
знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності, принципи та 

стандарти у межах різних правових систем, а також міжнародного та 
європейського права, здійснювати їх критичний і системний аналіз (ПРН -10); 

знати основи міжнародного права, основи права Ради Європи та 
європейського права, прецедентної практики Європейського суду з прав 
людини (ПРН -14). 

 


