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ВСТУП 
 
Предметом навчальної дисципліни є загальні 

закономірності й характерні особливості виникнення, розвитку 
держави і права окремих країн в конкретних історичних умовах 
в хронологічній послідовності. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним 
характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним 
дискурсом. Історії держави і права зарубіжних країн має як 
загальноосвітній, так і спеціально-профілюючий характер. З 
одного боку, вона пов'язана з науками та навчальними 
дисциплінами історичного циклу, насамперед загальною 
історією культури зарубіжних країн. З іншого боку, ця 
дисципліна займає належне їй місце в системі юридичних знань. 
Її вивчення тісно пов'язане з такими дисциплінами, як теорія 
права і держави, історія держави і права України, з якими вона 
перебуває в безпосередньому взаємозв'язку, оскільки без 
всебічного засвоєння всього комплексу перерахованих 
навчальних дисциплін неможливе глибоке розуміння даного 
предмета і навпаки. У процесі викладання дисципліни ставиться 
і вирішується завдання з підготовки студентів до сприйняття 
сучасного права в усіх його галузях (конституційному, 
цивільному, адміністративному, кримінальному, 
процесуальному тощо). 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і 
права  зарубіжних країн» є послідовний і систематичний розгляд 
державних і правових інститутів зарубіжних країн в процесі їх 
історичної еволюції, а також виявлення системи 
закономірностей (універсальних, регіональних і локальних), які 
визначальним чином впливають на державно-правовий 
розвиток.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни  
«Історія держави і права  зарубіжних країн» є  
ознайомлення студентів з найважливішими пам'ятками 
зарубіжного законодавства (від найдавніших до сучасних); 
формування уявлень про конкретні соціально-історичні, 
культурні, економічні і політичні умовах, в яких відбувалося 
виникнення і розвиток правових і державних інститутів; виклад 
фактичного матеріалу в обсязі, передбачуваному навчальною 
дисципліною; виявлення аналогій і паралелей між найбільш 
розвиненими правовими системами минулого і сучасними 
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правовими системами; виклад понятійного апарату, необхідного 
для засвоєння студентами навчального матеріалу і розуміння 
ними юридичних текстів; ознайомлення студентів з найбільш 
значущими дискусіями, що здійснювалися в рамках історичної 
та історико-юридичної наук з приводу тих чи інших феноменів 
(наприклад, феодалізму, рецепції римського права тощо), а 
також знайомство з основними концепціями, що стосуються 
розглянутих явищ.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

знати: 
– державні та правові явища в їх історичній динаміці, 

юридичні пам'ятки минулого і практику їх застосування.  
вміти:  
– аналізувати процеси виникнення та історичного 

розвитку державних інститутів і правових систем зарубіжних 
країн; 

– демонструвати факти взаємодії та взаємовпливу 
різних правових систем минулого і характеризувати результати 
такої взаємодії. 

 Крім того, студенти повинні мати уявлення про 
соціальні, культурні, політичні та економічні фактори, що 
вплинули на розвиток державно-правових інститутів; про 
основні наукові підходи до історії держави і права взагалі і до 
окремих державно-правових явищ зокрема. 

 Програма навчальної дисципліни «Історія держави і права 
зарубіжних країн», затверджена Вченою радою Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 30 серпня 2017 року (протокол № 7).  

Відповідно до цієї програми  програма навчальної 
дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» включає 
три модулі: 

Модуль 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн. Держава і право Стародавнього світу. 

Модуль 2. Держава і право зарубіжних країн Нового часу. 
Модуль 3. Держава і право зарубіжних країн Новітнього 

часу. 
Для більш досконалого і поглибленого засвоєння 

навчального матеріалу, більш раціональної організації 
самостійної роботи з нормативно-правовими актами, 
літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок 
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застосування теоретичних і науково-прикладних знань 
студентам спеціальності 081 «Право» пропонується навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 
«Історія держави і права зарубіжних країн». Він містить 
програму і тематичний план курсу, методичні рекомендації до 
кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; 
навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до 
семінарських та індивідуальних занять студента під 
керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань 
курсу, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних 
задач, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю 
знань; список рекомендованих джерел та літератури), 
індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні 
рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання 
знань, перелік питань до поточного модульного та підсумкового 
контролю. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО 
СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

 
Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних 

країн. Держава і право Стародавнього Сходу 
 

Тема 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн 
«Історія держави і права зарубіжних країн» як наука та її 

місце в системі юридичних наук.  
Методологія історії держави і права. Основні теоретичні 

напрями історико-правової науки.  
Періодизація курсу історії держави і права зарубіжних країн.  
Сутність та походження держави. Становлення суспільства. 

Неолітична революція та родовий лад. Основні чинники 
державоутворюючого процесу. «Священні царі». Сутність і 
походження права. Первісне право. 

 
Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту 
Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. 
Стародавній Єгипет. Створення держави. Державний лад. 

Право Стародавнього Єгипту. Періодизація розвитку держави і 
права Стародавнього Єгипту. 

Специфічні риси політичної організації. Державний лад. 
Формування поняття «східна деспотія». Влада фараонів. Апарат 
управління державою. 

Основні риси суспільно-економічного розвитку. Азіатський 
спосіб виробництва. Розвиток землеробства, іригаційна система. 
Община в країнах Стародавнього Сходу. 

Соціальна структура. Правове становище рабів. 
Основні закономірності виникнення та розвитку права країн 

Стародавнього Сходу. Зв’язок релігії з правом в країнах 
Стародавнього Сходу. Поняття східної теократії, її основні 
елементи. 

Характеристика правової системи. Поняття правової норми та 
правопорушення в Стародавньому Єгипті. Джерела – пам’ятки 
права Стародавнього Єгипту. Характерні риси права. Злочини і 
покарання. Судовий процес. 
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Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону 
Стародавній Вавилон. Утворення держави. Соціально-

економічний та політичний розвиток Межиріччя наприкінці III 
тис. до н.е. Розвиток релігії, права, писемності. Міста-держави 
Месопотамії. Періодизація розвитку держави і права 
Месопотамії. 

Державний устрій. Характеристика органів державної влади. 
Суспільний устрій. Правовий статус авілумів, мушкенумів, 

воїнів, селян та рабів. 
Право Стародавнього Вавилона. Характерні риси права: 

цивільне, сімейне та карне право. Особливості договору позики 
у Вавилоні. Судовий процес. Джерела – пам’ятки права 
Межиріччя. Характеристика Законника царя Хаммурапі.  

 
Тема 4. Держава і право Давньої Індії 
Хетська держава. Виникнення Хетської держави. Державний 

устрій стародавніх хетів. Суспільний устрій у Хетській державі. 
Право Хетської держави. 

Давня Індія. Виникнення держави в Індії. Періодизація 
розвитку держави і права в Індії. 

Державний устрій Давньої Індії. Центральне і місцеве 
управління. Військова організація. 

Суспільний устрій Давньої Індії. Правове закріплення 
станово-кастового поділу суспільства. Варново-кастова система.  

Джерела і характерні риси права Давньої Індії. Закони Ману. 
Право власності. Правове регулювання договірних відносин. 
Особливості договору позики в Індії. Шлюбно-сімейне право. 
Злочини і покарання. Суд і судочинство.  

 
Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю 
Стародавній Китай. Виникнення держави. Періодизація 

розвитку держави і права в Китаї. Династична історія Китаю.  
Державний лад Стародавнього Китаю. Армія. 
Конфуціанство і легізм Стародавнього Китаю.  
Суспільний лад. Реформи, спрямовані на руйнування 

громади. 
Джерела і характерні риси права Стародавнього Китаю. 

Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Злочини і покарання. 
Судовий процес. 
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Розділ 2. Держава і право Античного світу 
 
Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції 
Виникнення держави в країнах античного світу.  
Виникнення держави у Спарті.  
Особливості державного ладу Спарти. Військово-

аристократичний характер політичної організації Спарти. 
Органи влади і управління. Герусія. Пережитки родового 
устрою в державному механізмі Спарти. 

Утворення Афінської держави.  
Державний лад Афін. Реформи Тезея в Афінах. Реформи 

Солона, Клісфена, Ефіальта, Перикла. Демократизація 
державного ладу Афін у V ст. до н. е. Центральні органи 
Афінської держави: народні зборів, рада п'ятисот, геліея, колегія 
стратегів і колегія архонтів. Державні посади і порядки їх 
заміщення. Армія. Організація судової влади. Занепад афінської 
демократії. Антична колонізація. 

Суспільний лад в античних державах. Правове становище 
різних груп населення в Спарті, Афінах. Античне рабство. 
Статус ілотів Спарти. 

Джерела і характерні риси античного права. Джерела і 
характерні риси права Спарти. Закони Лікурга. Шлюб і сім’я. 
Пережитки матріархату. Джерела і характерні риси афінського 
права. Закони Драконта і Солона. Звичаєве право і закон. Право 
власності. Право зобов’язань. Шлюбно-сімейне право. Злочини і 
покарання. Судовий устрій. 

 
Тема 7. Держава і право Стародавнього Риму 
Стародавній Рим. Періодизація розвитку держави і права 

Стародавнього Риму. 
Державний лад Риму в період Республіки. Види народних 

зборів, сенат, магістратура. Передумови переходу від республіки 
до імперії. Диктатура Сулли. Перший і другий триумвірати. 
Державний лад Риму в періоди принципату і домінату. Роль 
армії та чиновництва у політичній системі Стародавнього Риму. 
Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської 
імперії (476 р.). 

Головні етапи в розвитку римського права: найдавніший, 
класичний і посткласичний періоди. Джерела римського права. 
Квіритське (цивільне) право. Закони XII таблиць – найдавніша 
пам’ятка римського права. Едікти магістратів. Преторське 
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право. Імператорські конституції. Праці римських юристів.  
Римське право найдавнішого періоду. Право власності. 

Манципація. Контракти. Шлюб і сім’я. Римське право 
класичного та посткласичного періодів. Поділ права на публічне 
і приватне. Розвиток права власності. Поняття і види 
зобов’язань. Шлюбно-сімейне право. Злочини і покарання згідно 
з римським правом. Судова система. Еволюція форм цивільного 
процесу: легісакційний процес, формулярний і 
екстраординарний.  

Загальноісторичне значення римського права та його 
рецепція. 

Східна Римська імперія (Візантія) – правонаступниця 
Римської імперії. Особливості розвитку держави і права.  

 
Модуль  2 

ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПЕРІОД 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

 
Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в 

період Середньовіччя 
 
Тема 8. Держава і право франків 
Загальна характеристика європейської феодальної держави і 

права. Партикуляризм. Ранньофеодальна монархія.  
Основні етапи становлення і розвитку франкської держави і 

права. Особливості виникнення держави у франків. Утворення 
Франкської імперії. 

Державний лад. Формування державного апарату. Влада 
франкських королів. Держава франків при Меровінгах і 
Каролінгах.  Основні положення реформи Карла Мартелла (715-
741 рр.).  

Суспільний лад франкської держави. Формування 
феодальних відносин. Становище селянства, форми селянської 
залежності. Феодальна ієрархія. Сутність сюзеренітету-
васалітету. 

Джерела і характерні риси права. Варварські правди. Салічна 
правда. Перехід від варварських до феодальних правових 
звичаїв. Вплив римського права. Цивільне право. Зобов'язальне 
право. Спадкове право. Злочини і покарання. Судовий процес. 

Особливості розвитку феодальних відносин у Східній 
Римській імперії (Візантії) та їх вплив на еволюцію державного 
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ладу. 
Розпад франкської імперії.   
 
Тема 9. Держава і право Франції в епоху Середньовіччя 
Ранньофеодальна монархія в Франції у IX – XIII ст. 

Періодизація середньовічної держави і права у Франції. 
Політичне об’єднання Франції.  

Державний лад. Характеристика сеньйоріальної монархії (IX–
XIII ст.). Організація фінансової системи. Генеральні штати, їх 
структура, компетенція. Центральне і місцеве управління. 
Судова система Франції у IX – XIII ст.  

Суспільний лад. Нова структура середньовічного суспільства. 
Теорія трьох станів: «ті, що моляться» (oratores) – священики та 
ченці; «ті, що воюють» (bellatores) – рицарі; «ті що працюють» 
(laboratories) – селяни. 

Характеристика правової системи. Джерела права феодальної 
Франції. Французькі збірники кутюмів (кутюми Бовезі), 
королівські ордонанси. Право феодальної земельної власності: 
алод, феод і бенефіцій. Його основні принципи: ієрархічна 
структура, становий характер, обмеження в розпорядженні, 
особливий порядок спадкування.  

Станово-представницька монархія у Франції (XIV – XV ст.). 
Зміни у державному ладі (XIV – XV ст.).  

Зміни у суспільному ладі (XIV – XV ст.). Формування трьох 
основних станів: духовенства, дворянства і міщан. Формування 
правових засад станового ладу. 

Посилення королівської влади (XVI–XVII ст.). Абсолютна 
монархія у Франції. Правління Людовіка XIV. Необмежений 
характер королівської влади. Реформи Рішельє. Створення 
бюрократичного апарату. Місцеве управління. Інтенданти 
поліції, юстиції та фінансів. Організація постійної армії та 
поліцейської служби. Суд. 

Джерела та характерні риси права. Конкордат Франциска І 
(1516 р.), Нантський едикт 1598 р., Французький ордонанс  
1670 р.  

 
Тема 10. Держава і право Англії в епоху Середньовіччя 
Становлення держави і права в Англії. Періодизація розвитку 

держави і права в Англії. Вплив норманського завоювання  
1066 р. На подільший суспільно-політичний розкиток країни. 
Ранньофеодальна монархія в Англії. 
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Державний лад. Органи державного управління. 
Взаємовідносини королівської влади з англійською церквою. 
Прийняття «Великої Хартії Вольностей» (Magna Carta) 1215 р., її 
зміст. Виникнення парламенту, його функції. Реформи Генріха 
II. Посилення королівської влади в Англії. 

Особливості англійського абсолютизму. Взаємовідносини 
короля і парламенту. Таємна рада та Зоряна палата. Місцеве 
самоврядування. Особливості військової організації. Судова 
система. 

Суспільний лад Англії. Зміни у суспільному ладі Англії у 
період станово-представницької монархії. Вільне селянство.  

Джерела та характерні риси права. Англосаксонські 
«правди». Розвиток королівського законодавства. Королівські 
асизи. Особливості феодального права Англії. «Загальне право» 
і «право справедливості». Статутне право. Характеристика 
зобов’язального та карного права. Феодальна земельна 
власність. Майорат. Класифікація злочинів згідно з англійським 
правом. «Криваве законодавство» періоду абсолютизму. 
Система правосуддя. 

Англосаксонська система права. 
 
Тема 11. Держава і право Німеччини в епоху 

Середньовіччя 
Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в 

Німеччині. Історія виникнення і розвитку феодальної 
Німеччини.  

Державний лад. Ранньофеодальна монархія в Німеччині у IX 
– XIII ст. Політична роздробленість феодальної Німеччини.  

Станово-представницька монархія у Німеччині.  
Утворення «Священної Римської імперії» в Німеччині. 

«Золота булла» 1356 р. та її роль. Рейхстаг: поняття та 
структура. Імперська депутація. Особливості князівського 
абсолютизму. 

Суспільний лад.  
Джерела та характерні риси права. Саксонське і Швабське 

зерцала в Німеччині. «Кароліна» (Constitutio Criminals Carolina) 
1532 р. – одне з найважливіших джерел німецького  
загальноімперського  права. 

 
Тема 12. Канонічне і міське право у країнах Західної 

Європи в епоху Середньовіччя  
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Поняття та предмет канонічного права (права християнської 
церкви). Римсько-католицька церква в країнах Західної Європи. 
Інквізиція. Інститут спадкоємності. Шлюбні відносини. Система 
покарань.  Інтердикт. Анафема. Епітилія. Санкції проти 
духовних осіб. 

Поняття та предмет, розвиток середньовічного міського 
права. Міське виборче право. Виникнення і розвиток міст. 
Статути вільних міст, цехів і купецьких гільдій. Боротьба за 
міське самоврядування. Міські республіки: Генуя, Флоренція. 
Ганзейський союз. Цехи і гільдії. Братства. Суд в епоху 
Середньовіччя. 

Магдебурзьке право. Джерела магдебурзького права та їх 
характеристика. 

Організація управління в європейських містах за 
магдебурзьким правом. Суд і судочинство за магдебурзьким 
правом.  

 
Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 
 
Тема 13. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя  
Утворення і розвиток Московської держави і права.  
Державний лад. Особливості станово-представницької 

монархії. Роль Боярської Думи. Особливості утвердження 
абсолютизму в Росії. 

Суспільний лад. Правове становище різних груп суспільства. 
Джерела права. Судебник 1497 р. та початок закріпачення 

селян. «Соборне Уложення» 1649 р. Характеристика цивільного 
та карного законодавства Московії. 

 
Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та 

Африки 
 
Тема 14. Держава і право середньовічного Сходу та 

Африки 
Основні закономірності виникнення і розвитку феодальної 

держави і права Азії та Африки. Традиційний характер 
суспільно-політичного життя і форм держави. Вплив релігії на 
соціальну і політичну структуру. 

Держава і право Східної Римської імперії (Візантії). 
Періодизація виникнення та розвитку держави. Державний 
устрій. Реформи Константина Великого та Юстиніана. Розвиток 
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феодальних відносин у Візантії. Боротьба із зовнішніми 
ворогами. Боротьба з хрестоносцями. Латинська імперія. 
Джерела права. Кодифікація Юстиніана у Візантії. Розвиток 
візантійського права в VIII – XIV ст. Еклога. Прохірон. 
Базиліки. Занепад імперії. Завоювання Константинополя 
турками-сельджуками. 

Держава і право Арабського Халіфату. Виникнення держави. 
Громадський устрій. Державний устрій Арабського халіфату. 
Мусульманське право. 

Держава і право середньовічного Китаю. Династії 
середньовічного Китаю. Суспільний устрій середньовічного 
Китаю. Державний устрій. 

Держава і право середньовічної Індії. Делійський султанат та 
Імперія Великих Моголів. Суспільний устрій. Державний устрій 
і право. 

Держава і право середньовічної Японії. Виникнення держави. 
Династична історія Японії. Феодальне суспільство Японії. 
Палац. Духовний світ японського суспільства. 

Особливості становлення і розвитку мусульманського права, 
зв'язок релігії та права. Джерела мусульманського права. Коран. 
Сунна. Іджма. Право власності. Договір. Шлюбно-сімейне 
право. Злочини і покарання. 

Право середньовічних африканських держав. 
 
Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового 

часу 
 
Тема 15. Загальна характеристика держави і права в 

Новий час 
Криза феодального ладу та основні причини буржуазних 

революцій. Виникнення нових правових систем. Основні 
системи права: англосаксонська, романо-германська 
(континентальна) тощо. Зміни в державному та суспільному ладі 
держав Нового часу. Буржуазні республіки та просвітницький 
абсолютизм. Принципи формування та тенденції розвитку 
буржуазного права.  

Англосаксонська система права: поняття та основні 
закономірності встановлення, джерела. Створення в Англії 
основних інститутів цивільного буржуазного права. Джерела 
цивільного права: «загальне право» і «право справедливості». 
Англійська доктрина судового прецеденту. Статутне право. 



16 

Збереження феодальної форми та архаїчних правових інститутів. 
Поділ власності на «реальну» та «особисту». Довірча власність 
(траст). Впровадження буржуазних принципів у традиційну 
англійську доктрину договору. Деліктне право та його 
особливості. Правовий статус торговельних компаній. Сімейне 
право. Специфічна система судових позовів. Становлення і 
розвиток буржуазного кримінального права в Англії. Тричленна 
система злочинів. «Harbeas corpus act» 1679 р. Поширення 
англосаксонської системи права в країнах Британської 
колоніальної імперії. Вплив англосаксонської системи на 
виникнення і розвиток буржуазного права в США.  

Романо-германська (континентальна система права): 
поняття та основні закономірності встановлення, джерела. 
Радикальне скасування у Франції старих феодальних правових 
інститутів та розробка нової правової системи. Джерела 
цивільного права Франції. Цивільний кодекс Наполеона 1804 р. 
Торговельний кодекс Франції 1807 р. Австрійський цивільний 
кодекс 1811 р. Саксонське цивільне уложення 1863 р. Розробка і 
прийняття Німецького цивільного уложення 1900 р., його 
структура, особливості. Торговельний кодекс Японії 1899 р. 
Основні інститути цивільного права в країнах континентальної 
системи права. Рівність перед законом, священність і 
недоторканність приватної власності, свобода договору, рівність 
сторін у договорі, його обов’язковість. Нові принципи сімейного 
права. Цивільний шлюб. Виникнення буржуазного 
кримінального права. Декрети революції та Кримінальний 
кодекс Франції 1791 р. Кримінальний кодекс Франції 1810 р. 
Імперський кримінальний кодекс Німеччини 1871 р. 
Кримінальний кодекс Японії 1880 р. Розвиток буржуазного 
законодавства про працю. Закони про робітників та бідних в 
Англії. Законодавство про працю в США. Становище 
профспілок. Закон Ле-Шапельє 1791 р. у Франції. Законодавство 
1884 р. про робітничі спілки. Закон про соціальне страхування 
1883 р. в Німецькій імперії. Регламентація дитячої та жіночої 
праці в Англії, Франції, США, Німеччині. 

Колоніалізм: поняття та етапи. Поняття колоній та 
метрополій. Створення колоніальних імперій. «Завойовані» 
колонії та «переселенські». Ост-Індійська компанія. 

Колоніальні володіння Англії. Організація управління 
колоніями Англії. Домініони. Протекторат. Акт про дійсність 
колоніальних законів 1865 р. Імперські конференції. Акти про 
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управління Індією. Акт про Британську Північну Америку  
1867 р. Pax Britannica. 

Створення і розвиток французької колоніальної імперії. 
Організація управління колоніями. Реформа управління 
Алжиром. Паризький мирний договір 1814 р. 

Поняття та управління іспанськими, португальськими та 
німецькими колоніями. 

 
Тема 16. Держава і право Англії Нового часу 
Причини, передумови, завдання, рушійні сили англійської 

революції середини ХVІІ ст. Періодизація, три етапи революції.  
Державний лад революційного періоду. Політичні течії в 

революції. Довгий парламент. Встановлення конституційної 
монархії. Основні державно-правові зміни періоду революції. 
Проголошення республіки. Протекторат Кромвеля. «Знаряддя 
управління» 1653 р. Система органів влади і управління за часів 
протекторату. Військова диктатура Кромвеля. Реставрація 
Стюартів. «Славетна революція». Результати революції.  

Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Діяльність 
парламенту та парламентські реформи. 

Соціальна структура англійського суспільства у Новий час.  
Джерела та характерні риси права Англії середини XVII– 

ХІХ ст. «Habeas Corpus Act» та Білль про права як основні 
демократичні акти, що проголошували права підданих.  

 
Тема 17. Виникнення і розвиток держави і права в 

Америці 
Держави і право доколумбової Америки. 
Державно-правовий розвиток майя, інків та ацтеків. 
Міста-держави майя. Утворення держави. Суспільний устрій. 

Державний устрій. Право майя. 
Імперія інків. Утворення держави. Суспільний устрій. 

Державний устрій. 
Держава ацтеків. 
Виникнення і розвиток держави і права США. Утворення 

колоній у Північній Америці. Види колоній та особливості 
їхнього управління. Війна за незалежність англійських колоній, 
її результати. Декларація незалежності США 4 липня 1776 р., 
«Статті конфедерації» 1781 р. Конституція США 1787 р.  

Державний лад США. «Білль про права» 1791 р. Справа 
Мербері проти Медісон. Доктрина Монро. Взаємовідносини між 
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гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХ ст.  
Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. 

Законодавчі акти уряду А. Лінкольна: Гомстед-акт 1862 р. і 
Прокламація про звільнення рабів. Перемога Півночі. 
«Реконструкція Півдня». XIII – XV поправки до Конституції 
США. Посилення ролі Верховного Суду США. Еволюція 
державного ладу США у другій половині XIX ст. Конгрес. 
Президент США. Місцеве управління. Збройні сили. Поліція. 
Судова система США. 

Суспільний лад. Демократизація американського суспільства. 
Зміни в правовій та політичній системі США наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст.  

 
Тема 18. Держава і право Франції Нового часу 
Причини, передумови, завдання, рушійні сили Великої 

французької революції кінця ХVІІІ ст. Періодизація революції.  
Державно-правові ідеї Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є. 

Три основні етапи революції. Установчі збори. Жирондистська 
республіка. Якобінська диктатура. Революційний уряд. Конвент 
та його комітети. Революційний трибунал. Армія. Соціально-
економічні заходи якобінців. Аграрне та робітниче 
законодавство. Вплив Великої французької революції на 
становлення держави нового типу. 

Джерела права революційного періоду. «Декларація прав 
людини і громадянина» 1789 р. Конституції 1791 р., 1793 р. 

Переворот 9-го термідора і термідоріанська реакція. 
Конституція 1795 р. Уряд Директорії. Органи державної влади в 
період Директорії, консульства та імперії Наполеона І. 

Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії. 
Цивільний Кодекс Французів (Кодекс Наполеона) 1804 р. 
Структура та основні положення Кодексу. Вплив римського 
права на зміст Кодексу. Сімейне право за Кодесом Наполеона. 
Рецепція Кодексу Наполеона в інших державах. 

Конституційне законодавство ХVІІІ – ХІХ ст. Реставрація 
монархії Бурбонів. Хартія 1814 р. Липнева революція і Хартія 
1830 р. Революція 1848 р. і проголошення (Другої) республіки.  

Конституція 1848 р. Державний переворот Луї Бонапарта 
(1851 р.) і Конституція 1852 р. Державний лад Другої імперії. 

Причини виникнення Паризької комуни як форми органів 
самоврядування. Роль Центрального комітету національної 
гвардії. Державний лад Паризької Комуни та принципи її 



19 

організації. Декларація «До французького народу» 19 квітня 
1871 р. Судова система. Соціально-економічні заходи Комуни.  

Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду 
Третьої республіки. Партії і політична боротьба після загибелі 
Комуни. Конституційні закони 1875 р. Органічні закони 1884 р. 

Джерела та характерні риси права Франції у кінці ХVІІІ – на 
початку  
ХХ ст. 

 
Тема 19. Держава і право Німеччини Нового часу 
Причини, передумови, завдання, рушійні сили революції в 

Німеччині (т. зв. «Березнева революція») 1848-1849 рр. 
Періодизація революції. Революційні виступи в Австрії та 
Пруссії. Франкфуртський парламент і Конституція 1849 р. 
Результати революції. Вплив революції 1848 р. на розвиток 
німецьких держав. 

Реформи в Прусії. Північнонімецький союз. Утворення 
імперії. Конституція 1871 р.  

Державний лад Німеччини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Джерела та основні риси права Німеччини Нового часу.  

Австрійська імперія та реформи Габсбургів. Перетворення 
Австрійської імперії на дуалістичну монархію – Австро-
Угорщину. 

Суспільний лад Німеччини у XIX ст.  
Характерні риси та джерела права Німеччини. 
 
Тема 20. Держава і право Японії та Китаю Нового часу 
Держава і право Японії. Причини та наслідки «закриття 

Японії». Суспільний та державний лад Японії до середини  
ХІХ ст. Передумови революції в Японії. Революція Мейдзі 
(«Реставрація Мейдзі») – початок революційних перетворень в 
Японії. Реформи 70-80-х рр. ХІХ ст. Виникнення політичних 
партій. Конституція 1889 р.  

Державний та суспільний лад Японії кінця ХІХ – на початку 
ХХ ст.  

Особливості формування та джерела японського права. 
Держава і право Китаю. Династія Цін. Велика селянська 

війна 1850-1864 рр. у Китаї. Криза політичної системи. Рух за 
введення конституційного правління наприкінці XIX ст. реформ. 
Три принципи Сунь Ятсена. Сінхайська революція 1911 р. 
Скинення Маньчжурської династії Цін. Проголошення 
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Китайської Республіки. 
Особливості китайського права, джерела. 
 

Модуль 3 
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в 

Новітню епоху 
 
Тема 21. Загальна характеристика держави і права в 

Новітню добу 
Загальні тенденції розвитку держави, права та суспільства в 

ХХ – на початку ХХІ ст. Зміни на політичній карті Європи після 
Першої світової війни. Друга світова війна та її державно-
правові наслідки. 

Розпад колоніальної системи. Криза колоніальної системи 
після Першої світової війни. Новий підйом національно-
визвольної боротьби у колоніях після Другої світової війни. 
Остаточний розпад колоніальних імперій.  

Розпад Британської колоніальної імперії. Імперські 
конференції 1926 р. і 1930 р. Вестмінстерський статут 1931 р. 
Британська співдружність націй.  

 Утворення Республіки Індії. Підйом національно визвольної 
боротьби в Індії після першої світової війни. Колоніальна 
політика Великої Британії. Конституції 1919 р. і 1935 р. 
Політичні та правові ідеї гандизму. Акт про незалежність Індії 
1947 р. і утворення двох домініонів. Конституція Індії                
1949 р. Проголошення Республіки Індія 1950 р. Державний лад. 
Управління штатами. 

Криза Французької колоніальної імперії. Боротьба колоній за 
незалежність. Зміни в структурі Французької колоніальної 
імперії після прийняття Конституції Франції 1946 р. Створення 
Французького Союзу. Спілка сімнадцяти африканських колоній. 
Проголошення у 1962 р. незалежності Алжиру. 

Проголошення незалежності Індонезії. Конституція 1946 р. 
Посилення влади президента. Переворот генерала Сухарто в 
1965 р. Роль військових. 

Національно-визвольні революції у країнах Арабського 
Сходу. Національна революція в Єгипті. Конституції 1956 р. і 
1971 р. Боротьба за національну незалежність Сірії та Лівану. 
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Національно-визвольна війна в Алжирі. Утворення 
Демократичної Республіки Афганістан. Боротьба за 
незалежність у колоніях тропічної Африки. 

Піднесення національно-визвольного і демократичного руху 
в Латинській Америці. 

Особливості монархій та республік в Новітній час. Нові 
тенденції у розвитку правових систем. Поява нових галузей 
законодавства і комплексних галузей права. Розвиток 
приватного права Новітнього часу. Еволюція публічного права 
Новітнього часу. Вплив міжнародних правових норм на 
внутрішнє право окремих держав. 

Об’єднання Європи та утворення ЄС. 
 
Тема 22. Держава і право країн Європи в Новітню епоху 
Держава і право Англії в Новітню епоху. Особливості 

державного розвитку Англії. Акт про парламент 1911 р. 
Розвиток британської двопартійної системи. Консерватори і 
ліберали. Посилення лейбористської партії. Вестмінстерський 
статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у 
соціальній структурі Англії протягом другої половини ХХ ст. 
Характерні риси англійської парламентської демократії. 
Реформа парламенту 1949 р. Спроби подальшої реорганізації 
палат лордів. Виборчі реформи 1918 р. і 1928 р. Акт про народне 
представництво 1948 р. Основні напрями державно-правового 
розвитку Англії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Корона. 
Посилення ролі кабінету. Стиль управління М. Тетчер. 
Лейбористські уряди. Поліцейські та судові органи. Обмеження 
місцевого самоврядування. Закон 2011 р. про 
престолоуспадкування. Джерела та характерні риси права 
Англії. Соціальне законодавство.  

Держава і право Німеччини в Новітню епоху. Причини та 
наслідки Листопадової революції 1918 р. у Німеччині. 
Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 
1919 р. Система органів влади й управління періоду 
Веймарської республіки (1919-1933 рр.). «Президентські» 
кабінети». Управління в землях. 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 встановлення нацистської диктатури. Державний та 
суспільний лад нацистської Німеччини. Фюрер, рейхстаг, 
імперська канцелярія. Каральні органи. Законодавство 
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нацистської Німеччини. Поразка нацистської Німеччини у 
Другій світовій війні. Потсдамські угоди. Окупаційний Статут. 
Політика розколу країни: Бізонія і Тризонія. Утворення ФРН і 
НДР. Конституція ФРН (Боннська конституція) 1949 р. 
Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна 
структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. 
Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-
правового розвитку Німеччини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Держава і право Італії в Новітню епоху. Італія на початку 
XX ст. Економічна і політична криза після закінчення Першої 
світової війни. Розвиток фашистського руху. «Похід на Рим» 
фашистських загонів у жовтні 1922 р. Встановлення 
фашистської диктатури. Виняткові закони 1926-1927 рр. 
Одержавлення фашистської партії. Принципи корпоративної 
системи. Хартія праці 1927 р. Італія після Другої світової війни. 
Боротьба за демократизацію суспільного і державного ладу. 
Конституція 1947 р. Основні напрями державно-правового 
розвитку Італії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Держава і право Франції в Новітню епоху. Державний лад 
Третьої республіки у міжвоєнний період.  Багатопартійність. 
Лівий блок і Національний блок. Робітничі партії. Фашистські 
організації. Народний фронт 1934-1938 рр. Уряд народного 
фронту. Державний механізм Третьої республіки. 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. Державний лад 
Четвертої республіки, причини її ліквідації. Військовий заколот 
1958 р. в Алжирі. Уряд генерала Де Голля. Прийняття 
Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. 
Зростання соціального напруження в 60-х рр. Зміни у соціальній 
структурі Франції. Французька правова система у другій 
половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку 
Франції в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Кримінальна поліція 
Франції. Суд. 

Національні держави Центральної та Південно-Східної 
Європи. Виникнення після Першої світової війни національних 
держав у Чехословаччині, Угорщині, Югославії, Болгарії. 
Утворення незалежної Польської Республіки. 

Конституційне самовизначення Болгарії. Мала Конституція 
Польщі 1919 р. Конституція Румунії 1923 р. Тимчасова 
конституція Чехословаччини 1918 р. 
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Державні перевороти і встановлення авторитарних режимів у 
Югославії, Болгарії, Угорщині. Антидемократична Конституція 
Польщі 1935 р. Політичний режим Антонеску в Румунії. 

Характер і форми революцій середини 40-х рр. XX ст. в 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи. Встановлення 
народно-демократичної влади. Будівництво нового державного 
апарату. Конституційне законодавство. 

Особливості соціально-політичного розвитку європейських 
країн народної демократії. Деформація економіки та суспільно-
політичного ладу. Криза системи «реального соціалізму». 
Демократичні революції 1989 – 1990 рр. Утворення незалежних 
Чеської та Словацької держав. 

 
Тема 23. Держава і право США Новітньої доби 
Державне регулювання ринкових відносин в США. 

Двопартійна система США. Демократи і республіканці.  
Основні зміни у державному ладі США. Принципи 

федералізму. Централізація влади. Конгрес та його постійні 
комітети. XIX, XXIV і XXVI поправки до Конституції. Закон 
про виборчі права 1965 р. Президент. Апарат Білого дому.  

Мілітаризація державного апарату. Пентагон і ЦРУ. 
Структура поліцейського апарату. ФБР. Верховний Суд США. 

Зміни в політичному режимі Сполучених Штатів після Другої 
світової війни. 

Особливості соціально-економічного розвитку США 
Новітнього часу. «Новий курс» Ф. Рузвельта і його основні 
напрями. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій 
половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США протягом 
другої половини ХХ ст. Соціальне законодавство. Становище 
професійних спілок. Право на страйк. Закон Вагнера 1935 р. і 
Закон Тафта-Хартлі 1947 р. у США. Додатки до Конституції 
США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, 
трудове та кримінальне право США.  

Основні напрями державно-правового розвитку США в кінці 
ХХ – на початку ХХІ ст. 

 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 
 
Тема 24. Держава і право Японії та Китаю в Новітню 

епоху 
Розвиток держави і права Японії. Японія в період між двома 
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світовими війнами. Мілітаризація суспільства. «Нова політична 
структура» і «Нова економічна структура». Збереження 
монархічної влади. Японська держава після Другої світової 
війни. Перебудова суспільно-економічних засад. Конституція 
Японії 1947 р. Джерела та характерні риси права. 

Розвиток держави і права КНР ХХ ст. Початок 
новодемократичної революції в Китаї. Період громадянських 
революційних війн. Утворення Китайської Народної Республіки. 
Конституція КНР 1954 р. Основний закон 1975 р. і Конституція 
1978 р. Конституція КНР 1982 р. Джерела та характерні риси 
права. 
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Тематичний план 
навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081б1 «Право» ступеня бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 
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м
 

аудиторні 
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диторн
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО 

СВІТУ 
Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 

право Стародавнього Сходу 

1. 
Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн 

7 2 - 3 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 7 2 - 5 
3. Держава і право Стародавнього Вавилону 7 - 2 5 
4. Держава і право Давньої Індії 7 - 2 5 
5. Держава і право Стародавнього Китаю 7 - 2 5 

Розділ 2.  Держава і право Античного світу 
6. Держава і право Стародавньої Греції 7 - 2 5 
7. Держава і право Стародавнього Риму 5 - - 5 
 Загалом 45 4 8 33 

Модуль  2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В 
ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 
Середньовіччя 

8. Держава і право франків 5 2 2 1 

9. 
Держава і право Франції в епоху 
Середньовіччя 

4 - 2 2 

10. 
Держава і право Англії в епоху 
Середньовіччя 

4 2 - 2 

11. 
Держава і право Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

4 - 2 2 

12. Канонічне і міське право у країнах Західної 4 - 2 2 
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1 2 3 4 5 6 
Європи в епоху Середньовіччя 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

13. 
Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

4 2 - 
2 
 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14. 
Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

6 2 2 2 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

15. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новий час 

4 2 - 2 

16. Держава і право Англії Нового часу 5 2 2 1 

17. 
Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

6 2 2 2 

18. Держава і право Франції Нового часу 6 2 2 2 
19. Держава і право Німеччини Нового часу 4 2 - 2 

20. 
Держава і право Японії та Китаю Нового 
часу 

4 - 2 2 

 Загалом 60 18 18 24 
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

21. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новітню добу 

11 2 - 9 

22. 
Держава і право країн Європи в Новітню 
епоху 

12 6 2 4 

23. Держава і право США Новітньої доби 12 2 2 8 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

24. 
Держава і право Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

10 2 - 8 

 Загалом 45 12 4 29 
 Разом з навчальної дисципліни 150 34 30 86 
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Тематичний план  

навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

спеціальності 081б1інт «Право» ступеня бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО 

СВІТУ 
Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 

право Стародавнього Сходу 

1. 
Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн 

4 2 - 2 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 5 2 - 3 
3. Держава і право Стародавнього Вавилону 5 - 2 3 
4. Держава і право Давньої Індії 4 - 2 2 
5. Держава і право Стародавнього Китаю 5 - 2 3 

Розділ 2.  Держава і право Античного світу 
6. Держава і право Стародавньої Греції 4 - 2 2 
7. Держава і право Стародавнього Риму 3 - - 3 
 Загалом 30 4 8 18 

Модуль  2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В 
ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 
Середньовіччя 

8. Держава і право франків 4 2 2 - 

9. 
Держава і право Франції в епоху 
Середньовіччя 

3 - 2 1 

10. 
Держава і право Англії в епоху 
Середньовіччя 

3 2 - 1 

11. 
Держава і право Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

3 - 2 1 

12. Канонічне і міське право у країнах Західної 3 - 2 1 
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1 2 3 4 5 6 
Європи в епоху Середньовіччя 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

13. 
Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

3 2 - 1 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14. 
Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

5 2 2 1 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

15. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новий час 

3 2 - 1 

16. Держава і право Англії Нового часу 4 2 2 - 

17. 
Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

4 2 2 - 

18. Держава і право Франції Нового часу 4 2 2 - 
19. Держава і право Німеччини Нового часу 3 2 - 1 

20. 
Держава і право Японії та Китаю Нового 
часу 

3 - 2 1 

 Загалом 45 18 18 9 
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

21. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новітню добу 

6 2 - 4 

22. 
Держава і право країн Європи в Новітню 
епоху 

10 6 2 2 

23. Держава і право США Новітньої доби 8 2 2 4 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

24. 
Держава і право Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

6 
 
2 

- 4 

 Загалом 30 12 4 14 
 Разом з навчальної дисципліни 105 34 30 41 
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 Тематичний план  
навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 081б1 «Право»  ступеня бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО 

СВІТУ 

Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 
право Стародавнього Сходу 

1. 
Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн 

7 2 - 5 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 6 - - 6 
3. Держава і право Стародавнього Вавилону 8 - 2 6 
4. Держава і право Давньої Індії 6 - - 6 
5. Держава і право Стародавнього Китаю 6 - - 6 

Розділ 2.  Держава і право Античного світу 
6. Держава і право Стародавньої Греції 6 - - 6 
7. Держава і право Стародавнього Риму 6 - - 6 
 Загалом 45 2 2 41 

Модуль  2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В 
ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 
Середньовіччя 

8. Держава і право франків 5 - 2 3 

9. 
Держава і право Франції в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 

10. 
Держава і право Англії в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 

11. 
Держава і право Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 

12. Канонічне і міське право у країнах Західної 4 - - 4 
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1 2 3 4 5 6 
Європи в епоху Середньовіччя 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

13. 
Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14. 
Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

5 - - 5 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

15. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новий час 

5 2 - 3 

16. Держава і право Англії Нового часу 5 - 2 3 

17. 
Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

5 - - 5 

18. Держава і право Франції Нового часу 5 - - 5 
19. Держава і право Німеччини Нового часу 5 - - 5 

20. 
Держава і право Японії та Китаю Нового 
часу 

5 - - 5 

 Загалом 60 2 4 54 
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

21. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новітню добу 

10 2 - 8 

22. 
Держава і право країн Європи в Новітню 
епоху 

12 - - 12 

23. Держава і право США Новітньої доби 12 - - 12 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

24. 
Держава і право Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

11 - - 11 

 Загалом 45 2 - 43 
 Разом з навчальної дисципліни 150 6 6 138 
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Тематичний план  
навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 081б1інт «Право» ступеня бакалавра 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО 

СВІТУ 

Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 
право Стародавнього Сходу 

1. 
Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн 

5 2 - 3 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 4 - - 4 
3. Держава і право Стародавнього Вавилону 5 - 2 3 
4. Держава і право Давньої Індії 4 - - 4 
5. Держава і право Стародавнього Китаю 4 - - 4 

Розділ 2.  Держава і право Античного світу 
6. Держава і право Стародавньої Греції 4 - - 4 
7. Держава і право Стародавнього Риму 4 - - 4 
 Загалом 30 2 2 26 

Модуль  2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В 
ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 
Середньовіччя 

8. Держава і право франків 4 - 2 2 

9. 
Держава і право Франції в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 

10. 
Держава і право Англії в епоху 
Середньовіччя 

3 - - 3 

11. 
Держава і право Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

3 - - 3 
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1 2 3 4 5 6 

12. 
Канонічне і міське право у країнах Західної 
Європи в епоху Середньовіччя 

3 - - 3 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

13. 
Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

3 - - 3 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14. 
Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

4 - - 4 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

15. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новий час 

5 2 - 3 

16. Держава і право Англії Нового часу 4 - 2 2 

17. 
Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

3 - - 3 

18. Держава і право Франції Нового часу 3 - - 3 
19. Держава і право Німеччини Нового часу 3 - - 3 

20. 
Держава і право Японії та Китаю Нового 
часу 

3 - - 3 

 Загалом 45 2 4 39 
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

21. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новітню добу 

7 2 - 5 

22. 
Держава і право країн Європи в Новітню 
епоху 

9 - - 9 

23. Держава і право США Новітньої доби 7 - - 7 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

24. 
Держава і право Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

7 - - 7 

 Загалом 30 2 - 28 
 Разом з навчальної дисципліни 105 6 6 93 
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 Тематичний план  
навчальної дисципліни  для студентів дистанційної форми навчання 

спеціальності 081б1 «Право» ступеня бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а
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м
 

аудиторні 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО 

СВІТУ 
Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 

право Стародавнього Сходу 

1. 
Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн 

8 2 - 6 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 6 - - 6 
3. Держава і право Стародавнього Вавилону 6 - - 6 
4. Держава і право Давньої Індії 6 - - 6 
5. Держава і право Стародавнього Китаю 6 - - 6 

Розділ 2.  Держава і право Античного світу 
6. Держава і право Стародавньої Греції 7 - - 6 
7. Держава і право Стародавнього Риму 7 - - 7 
 Загалом 45 2 - 43 

Модуль  2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В 
ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 
Середньовіччя 

8. Держава і право франків 5 - - 5 

9. 
Держава і право Франції в епоху 
Середньовіччя 

5 - - 5 

10. 
Держава і право Англії в епоху 
Середньовіччя 

5 - - 5 

11. 
Держава і право Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

5 - - 5 

12. 
Канонічне і міське право у країнах Західної 
Європи в епоху Середньовіччя 

5 - - 5 
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1 2 3 4 5 6 
Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

13. 
Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

5 - - 5 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14. 
Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

5 - - 5 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

15. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новий час 

5 - - 5 

16. Держава і право Англії Нового часу 4 - 2 2 

17. 
Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

5 - - 5 

18. Держава і право Франції Нового часу 5 - - 5 
19. Держава і право Німеччини Нового часу 3 - - 3 

20. 
Держава і право Японії та Китаю Нового 
часу 

3 - - 3 

 Загалом 60 - 2 58 
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

21. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новітню добу 

11 - - 11 

22. 
Держава і право країн Європи в Новітню 
епоху 

12 - 2 10 

23. Держава і право США Новітньої доби 11 - - 11 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

24. 
Держава і право Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

11 - - 11 

 Загалом 45 - 2 43 
 Разом з навчальної дисципліни 150 2 4 144 
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Тематичний план  
навчальної дисципліни  для студентів заочно-дистанційної форми 

навчання спеціальності 081б1інт «Право»  
Білгород-Дністровського, Херсонського, Черкаського локальних 

центрів дистанційного навчання ступеня бакалавра 

№ 
з/п 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО 

СВІТУ 
Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 

право Стародавнього Сходу 

1. 
Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн 

6 2 - 4 

2. Держава і право Стародавнього Єгипту 4 - - 4 
3. Держава і право Стародавнього Вавилону 4 - - 4 
4. Держава і право Давньої Індії 4 - - 4 
5. Держава і право Стародавнього Китаю 4 - - 4 

Розділ 2.  Держава і право Античного світу 
6. Держава і право Стародавньої Греції 4 - - 4 
7. Держава і право Стародавнього Риму 4 - - 4 
 Загалом 30 2 - 28 

Модуль  2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В 
ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 
Середньовіччя 

8. Держава і право франків 3 - 2 1 

9. 
Держава і право Франції в епоху 
Середньовіччя 

3 - - 3 

10. 
Держава і право Англії в епоху 
Середньовіччя 

3 - - 3 

11. 
Держава і право Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 
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12. 
Канонічне і міське право у країнах Західної 
Європи в епоху Середньовіччя 

4 - - 4 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

13. 
Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

4 - - 4 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14. 
Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

4 - - 4 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

15. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новий час 

3 2 - 1 

16. Держава і право Англії Нового часу 3 - 2 1 

17. 
Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

4 - - 4 

18. Держава і право Франції Нового часу 4 - - 4 
19. Держава і право Німеччини Нового часу 4 - - 4 

20. 
Держава і право Японії та Китаю Нового 
часу 

2 - - 2 

 Загалом 45 2 4 39 
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

21. 
Загальна характеристика держави і права в 
Новітню добу 

9 2 - 7 

22. 
Держава і право країн Європи в Новітню 
епоху 

7 - - 7 

23. Держава і право США Новітньої доби 7 - - 7 
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

24. 
Держава і право Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

7 - - 7 

 Загалом 30 2 - 28 
 Разом з навчальної дисципліни 105 6 4 95 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1 

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО 

СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 
 

Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних 
країн. Держава і право Стародавнього Сходу 

 
Тема 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних 

країн 
 

Ця тема є вступною до навчальної дисципліни «Історія 
держави і права зарубіжних країн» (далі – ІДПЗК). Її вивчення 
дасть можливість студенту засвоїти теоретичну основу 
навчальної дисципліни “ІДПЗК” – що являє собою історія 
держави і права зарубіжних країн; які відносини становлять її 
предмет; суть поняття “первісне право ” та ін.  

Вивчення питань теорії історії держави і права зарубіжних 
країн необхідно майбутньому фахівцю для розуміння суті й 
тенденцій таких навчальних дисциплін “Історія держави і права 
України”, “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”, 
“Конституційне право України” та ін.  

Вивчення історії держави і права має важливе наукове, 
світоглядне, політичне і практичне значення. Сьогодні 
неможливо бути кваліфікованим юристом, не маючи історико-
правової підготовки.  

Основне завдання даного курсу полягає у засвоєнні 
студентами, слухачами комплексу важливих процесів розвитку 
держави і права країн світу, вироблення глибокого розуміння 
основних закономірностей історичного процесу, вміння 
правильно аналізувати правові акти, реформи державного 
апарату, розуміти їхні причини, наслідки, ефективність, тобто 
творчо засвоювати історичний досвід розбудови держави і 
права.  

Мета ІДПЗК – виявити історичні закономірності й тенденції 
розвитку держави і права, їх специфіку порівняно із 
закономірностями й тенденціями розвитку як інших окремих 
елементів суспільства, так і суспільства в цілому.  
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Предмет ІДПЗК – конкретні процеси виникнення і розвитку 
правових інститутів і явищ, що розвиваються в хронологічній 
послідовності та проявляються в певному історичному просторі 
(зарубіжні країни). 

З огляду на предмет цієї науки, можна дійти висновку, що 
вона є наукою: суспільно-політичною, позаяк вивчає такі 
суспільно-політичні явища, як держава та право; юридичною, 
адже звертає увагу на правові аспекти суспільного життя; 
історичною, оскільки розглядає державно-правові явища в 
їхньому історичному розвитку.  

Слід розрізняти історію держави і права зарубіжних країн як 
науку та як навчальну дисципліну. Навчальний курс значно 
вужчий, аніж однойменна наука, адже знайомить лише з 
найважливішими, типовими державними та правовими 
системами певної суспільно-економічної формації, певної 
країни й не вивчає її місце в системі наук і співвідношення з 
ними.  

Методологічні засади історії держави і права зарубіжних 
країн  – це сукупність методів пізнання й пізнавальних 
принципів, за допомогою яких досліджуються процеси 
виникнення та розвитку державно-правових інститутів у 
зарубіжних країнах. 

Методи історії держави і права зарубіжних країн – це 
сукупність прийомів, способів, шляхів та принципів, за 
допомогою яких вивчають цю дисципліну.  

Найважливіші методи (підходи) такого вивчення:  
1) діалектичний метод (держава та право вивчаються в 

розвитку, в русі – від їх елементарних форм й організацій до 
більш складних і розгалужених);  

2) історичний метод (вимагає розглядати державу та право з 
позиції їх виникнення, розвитку і зміни, у зв'язку з іншими 
явищами й умовами певної епохи, у зв'язку з конкретним 
досвідом історії);  

3) системно-структурний метод (виявляються елементи, що 
забез печують єдність системи, вивчають взаємозалежність цих 
елементів);  

4) порівняльний метод (конкретні державно-правові явища 
розглядаються в зіставленні їх у просторі та часі);  

5) статистичний метод (досліджуються кількісні 
характеристики історичного процесу – темпи зростання, 
поширення, тривалість);  
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6) метод екстраполяції (поширення висновків, зроблених 
щодо однієї частини якого-небудь явища (процесу) на іншу) та 
ін.  

Позитивні результати при вивченні історії держави і права 
зарубіжних країн може дати лише комплексний підхід у 
використанні методології.  

ІДПЗК тісно пов'язана з такими дисциплінами: політологія, 
історія політичних і правових учень, історія держави і права 
України, теорія держави та права, державне право зарубіжних 
країн, галузеві юридичні дисципліни. Наприклад, ІДПЗК разом з 
теорією держави та права досліджують виникнення держави і 
права й основні етапи їхнього розвитку. Відмінність між ними 
полягає в тому, що теорія держави та права, вивчаючи 
закономірності різних типів держави і права й відповідних їм 
правових систем, абстрагується від конкретних держав. Історія 
ж держави і права зарубіжних країн вивчає не тільки 
закономірності, але й особливості виникнення та розвитку 
державно-правових інститутів у конкретно-історичних умовах 
певної країни. ІДПЗК, як й історія держави та права України, 
вивчає виникнення й розвиток держави та права від 
найдавніших часів і до сьогодення, але не в Україні, а за межами 
її кордонів. ІДПЗК тісно пов'язана з галузевими юридичними 
дисциплінами країн світу, історію держави та права котрих 
вона вивчає. Та, на відміну від галузевих дисциплін, які основну 
свою увагу зосереджують на вивченні принципів та інститутів 
сучасного чинного законодавства, конкретних нормативних 
актів, на практиці їх застосування, ІДПЗК вивчає розвиток 
державно-правових явищ у їхній цілісності, єдності, 
взаємозв'язку та взаємозалежності.  

Таким чином, історія держави і права перебуває на межі двох 
наук – історії та юриспруденції, але входить до системи 
юридичних наук. 

До джерел історії держави і права зарубіжних країн належать:  
 пам'ятки права певної епохи чи країни-закони, кодекси, 

конституції, інші офіційні документи (Закони Хаммурапі (XVIII 
ст. до н.е.); Закони XII таблиць (V ст. до Р. X.); Закони Ману (ІІ 
ст. до н.е. – І ст.) тощо);  
 історичні трактати, археологічні дані, що певною мірою 

роз кривають процеси виникнення та розвитку держави і права;  
 конкретні наукові, публіцистичні дослідження вчених 

Англії, Німеччини, Франції, Росії та інших країн, присвячені 
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загальним чи окремим проблемам держави та права різних країн 
світу.  

Підходи до вивчення ІДПЗК: 
 Формаційний (передбачає, що розвиток людського 

суспільства відбувається як послідовна зміна одного способу 
виробництва іншим: первіснообщинний; рабовласницький; 
феодальний; капіталістичний; комуністичний). 

Формаційна періодизація: 
І період – рабовласницька держава і право – IV тис. до. н. е. – 

сер. І тис. н. е. – стародавній світ; 
ІІ період – феодальна держава і право – сер. І тис. н. е. –ХVII – 

ХVIII ст. – середні віки; 
ІІІ період – буржуазна держава і право – ХVII – ХVIII ст. – 

поч. ХХ ст. – новий час; 
IV період – соціалістична держава і право – з 1917 р. (з 

Великої Жовтневої соціалістичної революції в Росії) – новітній 
час  
 Цивілізаційний. В основу цивілізаційного підходу 

покладено такі принципи: 
- багатовимірності аналізу економічних систем; 
- природної еволюційної поступовості історичного процесу; 
- відмови від класових, конфронтаційних оцінок змісту і 

цілей системи; 
- пізнання системи в єдності її економічних і соціокультурних 

елементів; 
- посилення ролі людського фактора у суспільному розвитку, 

визнання світової історії як єдиного планетарного цілого). 
Пропонований навчально-методичний посібник з історії 

держави і права зарубіжних країн вивчає виникнення та 
розвиток державно-правових інститутів певних країн 
хронологічно в межах чотирьох основних періодів:  

1) Стародавнього світу (IV тис. до н. е. – V ст.);  
2) Середніх віків (V ст. – середина XVII ст.);  
3) Нового часу (середина XVII – початок XX ст.);  
4) Новітнього часу (ХХ – ХХІ ст.). 
Отже, ІДПЗК – це наука, яка вивчає загальні та специфічні 

закономірності виникнення, розвитку та функціонування 
держави і права різних країн в процесі їх конкретно-історичного 
розвитку. 

Студенти мають засвоїти особливості виникнення держави. У 
прадавні часи держави не було. Умовно цей період в теорії та 



41 

історії держави та права називають додержавним 
суспільством, яке пройшло в своєму розвитку три етапи: 

- праобщини (первісне людське стадо – становлення 
первісного суспільства);  

- родової общини і поступового об'єднання родових общин у 
племена (зріле первісне суспільство);  

- селянської общини, коли селянські общини витискають рід 
(первісне суспільство на стадії розпаду, становлення 
державності). 

Кожен з етапів доцільно охарактеризувати, з’ясувавши 
притаманні риси розвитку суспільства. 

Основні шляхи виникнення держави: 
- європейський (Афіни, Рим, давньогерманські держави);  
- східний, азіатський (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія та ін.). 
Студенти мають ознайомитися із шляхами виникнення 

держави, охарактеризувавши цивілізаційні особливості, 
цінності, традиції кожного з них. 

Студентам варто запам’ятати основні чинники 
державоутворюючого процесу: 

1) об’єктивна необхідність управління великими 
колективами;  

2) природні умови: клімат, ландшафт, характер комунікацій;  
3) продиктований природою спосіб господарювання;  
4) стратифікація суспільства – поява соціальних груп, станів;  
5) військова функція;  
6) рівень матеріальної культури;  
7) рівень духовної культури, сакральний (релігійний) фактор 

у самосвідомості суспільства.  
Отже, утворення кожної держави залежить від комплексу 

причин – географічних, економічних, політичних, соціально-
культурних, демографічних, внутрішніх і зовнішніх. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Історія держави і права зарубіжних країн (далі – ІДПЗК) 

як навчальна дисципліна та її місце в системі юридичних наук.  
2. Предмет,  методологія ІДПЗК. Джерела вивчення ІДПЗК. 
3. Періодизація ІДПЗК.  
4. Основні чинники державоутворюючого процесу.  

Первісне право. 
5. Сутність та походження держави. Становлення 
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суспільства. Поява перших держав.  
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Історія держави і права зарубіжних країн (далі – ІДПЗК) 

як навчальна дисципліна та її місце в системі юридичних наук.  
2. Предмет,  методологія ІДПЗК.  
3. Періодизація ІДПЗК.  
4. Сутність та походження держави. Становлення 

суспільства.Поява перших держав.  
5. Основні чинники державоутворюючого процесу.  

Сутність і походження права. Первісне право. 
 
Навчальний словник (далі – Словник):  види покарань, 

виконавча влада, влада, власність, галузь права, держава, 
державний апарат, державна влада, державний орган, 
державний механізм, державний устрій, джерело права, 
джерело з історії держави та права, завдання курсу історії 
держави та права, закон, законодавець, законодавча влада, 
злочин, інститут права, історія держави і права зарубіжних 
країн, історичні форми виникнення держави, методи історії 
держави і права, методологія історії держави і права, механізм 
держави, первісне право, право, періодизація курсу історії 
держави і права зарубіжних країн, політичний режим, правовий 
звичай, предмет історії держави і права, тип держави і права, 
форма держави, форма правління, формація, цивілізація, юрист 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Складіть схему: «Місце історії держави і права 

зарубіжних країн» у системі юридичних наук. 
3.1.2. Проаналізувавши основні та додаткові інформаційні 

джерела вивчення історії держави і права зарубіжних країн (далі 
– ІДПЗК), визначте основні підходи до періодизації ІДПЗК та 
авторів та їх послідовників у вітчизняних (або/та зарубіжних) 
підручниках, які їх дотримуються. Результати слід занести до 
таблиці 1.2. 
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Табл.1.2. 
№ Назва підходу до 

періодизації 
Суть 

підходу 
Автори, 

послідовники 
1 Формаційний   

2 Цивілізаційний   

.. …   

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 

1. Вкажіть один із періодів історії держави та права 

зарубіжних країн? 
А. Історія держави та права Стародавнього світу. 
Б. Історія держави та права Латинської Америки. 
В. Історія держави та права США. 
Г. Історія держави та права Африки. 
 
2. Що вивчає історія держави та права зарубіжних країн? 
А. Процеси становлення, розвитку і зникнення держав і різних 
систем права 
Б. Процеси становлення різних правових систем. 
В. Політичний розвиток країн зарубіжжя та його вплив на 
розвиток держави і права. 
Г. Суспільний розвиток. 
 
3. Назвіть представників історичної  школи права у 
Німеччині. 
А. О. Конт, Г. Спенсер. 
Б. Ф.Савіньї, Г.Пухта. 
В. О. Холмс, Е. Кант. 
Г. Ф. Савіньї, Г. Спенсер. 
 
4. Назвіть представника соціологічної школи права. 
А. О. Конт. 
Б. Г. Спенсер. 
В. О. Холмс. 
Г. Ф. Савіньї. 
 
5. Назвіть представників позитивістської школи права. 
А. О. Конт, Г. Спенсер. 
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Б. Ф.Савіньї, Г.Пухта. 
В. О. Холмс, Е. Кант. 
Г. Ф. Савіньї, Г. Спенсер. 

 
Теми презентацій, рефератів 

1. Концептуальні аспекти періодизації історії держави і 
права зарубіжних країн.  

2. Теорії походження держави. 
 

Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту 
 

Передусім студентам потрібно ознайомитися з поняттям 
«східної деспотії» та її характерними рисами. Адже вивчаючи 
історію держави і права країн Стародавнього Сходу можна 
прослідкувати спільні тенденції в управлінні державою, 
географічному розташуванні, соціально-економічному 
розвиткові тощо. 

«Східна деспотія» (від грец. despoteia – необмежена влада) – 
особлива форма монархії, що склалася в Стародавньому 
Сході. Східній деспотії притаманні необмежена влада монарха, 
освячення її релігією, централізована система управління 
економікою. 

Вивчення найдавніших держав слід почати із Стародавнього 
Єгипту, який вважається колискою східної цивілізації. 

Вважається, що назва "Єгипет" має грецьке походження й 
колись означала одну з місцевих назв м. Мемфіс "Хеткаптах" 
("Фортеця духа Птаха") та вимовлялось як "Хікупта". Самі ж 
єгиптяни називали свою країну "Кемет" ("Чорна"), 
протиставляючи її таким чином "червоній" пустелі. Держава 
виникає навколо Нілу й бере початок від IV тис. до Р. X., коли 
розпочинається розпад родового ладу, виділення родової знаті, 
перетворення племінних вождів на царів. Формування станів 
призвело до утворення примітивних державних утворень 
(номів). На середину IV тис. до н.е. їх нараховувалося близько 
40. Між ними часто виникали війни за землю, худобу, рабів. Під 
час цієї боротьби, що призводила до підкорення слабкіших 
номів сильнішим, утворюються два царства – Північне та 
Південне (Нижній і Верхній Єгипет), з центрами в Буто й 
Ієраконполі. Остаточно Єгипет був об'єднаний близько 3000 р. 
до н.е. царем Півдня – Менесом, який захопив Нижній Єгипет і 
заснував фортецю Мемфіс, що стала згодом столицею Єгипту. 
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Країна перетворилася на централізовану східну рабовласницьку 
деспотію, котра забезпечувала створення загальної для всієї 
держави системи іригаційних споруд. Єдність проявлялася в 
необмеженій владі царя-фараона, – проголошеного земним 
богом.  

Студентам слід охарактеризувати основні етапи розвитку 
держави в Стародавньому Єгипті, з’ясувати характерні риси 
права на кожному з етапів. 

Періодизація історії Стародавнього Єгипту: 
 Раннє царство (3000-2800 рр. до н.е.) 
 Давнє царство (близько 2800–2250 до н.е) 
 Перший розпад Єгипту (біля 2250–2050 до н. е) 
 Середнє царство (біля 2050–1700 до н.е) 
 Другий розпад Єгипту (біля 1700–1580 до н.е) 
 Нове царство (біля 1580–1070 до н.е) 
 Пізній період (біля 1070–332 до н. е.) 
 Греко-римський період (332 до н. е. – 395 н.е) 

Суспільство Стародавнього Єгипту поділялося на дві основні 
групи: вільні та невільні (раби). Слід зазначити про правовий 
статус цих категорій. 

У період своєї єдності Стародавній Єгипет за формою 
правління був централізованою монархією з надзвичайно 
широкою системою бюрократичного апарату. На чолі держави 
стояв фараон (від єгипет. "великий дім" – будинок). Саме в його 
руках була зосереджена вся верховна законодавча, виконавча та 
судова влада. Йому належали всі найвищі державні 
повноваження, він очолював державний апарат, був верховним 
воєначальником і найвищим суддею. Протягом усієї історії 
Єгипту влада фараонів обожнювалася. Фараона називали 
"добрим богом," сином бога Ра (бога Сонця). Студенти мають 
охарактеризувати повноваження та функції фараона, з’ясувати, 
чому його влада прирівнювалася до божественної. 

Фараон управляв країною за допомогою величезного та 
складного бюрократичного апарату, який утворювали урядовці 
різних рангів і правового статусу. Центром управління був 
палац правителя. Не існувало розмежування між виконанням 
державних обов'язків і обслуговуванням особистих потреб 
фараона. Особи, що обслуговували правителя, були одночасно й 
державними чиновниками. Центральною особою в царському 
дворі був дворецький – чаті (візир). Він очолював увесь 
державний апарат, охоплюючи й адміністративну, й судову 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.A0.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.94_.D1.86.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.94.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D1.94_.D1.86.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.28.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D1.8C.D0.BA.D0.BE_2800.E2.80.932250_.D0.B4.D0.BE_.D0.BD..D0.B5.29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D1.88.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.BE.D0.B7.D0.BF.D0.B0.D0.B4_.D0.84.D0.B3.D0.B8.D0.BF.D1.82.D1.83_.28.D0.B1.D1.96.D0.BB.D1.8F_2250.E2.80.932050_.D0.B4.D0.BE.C2.A0.D0.BD..C2.A0.D0.B5.29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D1.94_.D1.86.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.28.D0.B1.D1.96.D0.BB.D1.8F_2050.E2.80.931700_.D0.B4.D0.BE_.D0.BD..D0.B5.29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B5_.D1.86.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.28.D0.B1.D1.96.D0.BB.D1.8F_1580.E2.80.931070_.D0.B4.D0.BE_.D0.BD..D0.B5.29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.9F.D1.96.D0.B7.D0.BD.D1.96.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.96.D0.BE.D0.B4_.28.D0.B1.D1.96.D0.BB.D1.8F_1070.E2.80.93332_.D0.B4.D0.BE_.D0.BD..C2.A0.D0.B5..29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82#.D0.93.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BE-.D1.80.D0.B8.D0.BC.D1.81.D1.8C.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.96.D0.BE.D0.B4_.28332_.D0.B4.D0.BE_.D0.BD..C2.A0.D0.B5..C2.A0.E2.80.94_395_.D0.BD..D0.B5.29
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владу. Чаті був правителем усіх царських скарбниць, усіх 
складів, сховищ, керівником усіх державних і царських робіт. 
Під керівництвом чаті перебували галузеві відомства – 
будинки (будинок зброї – військове відомство; білий будинок – 
з переробки, зберігання, розподілу продуктів сільського 
господарства та ремесла; будинок царських скарбів; будинок 
громадських робіт; будинок життя – фіксував народження, 
шлюб і смерть). Високим державним чиновником був зберігач 
царської печатки, чи головний скарбник. Чиновниками могли 
бути лише освічені люди.  

Безпосередня реалізація основних державних функцій 
покладалася на місцевий апарат, який засновувався згідно з 
адміністративно-територіальним поділом. Верхнім і Нижнім 
царством керували намісники фараона. Увесь Єгипет поділявся 
на номи (області), на чолі яких стояли номархи. Останні мали 
значні повноваження: очолювали місцевий адміністративний 
апарат, відали збиранням податків, судом, формуванням 
ополчення.  

Військо Єгипту складалося з добірних частин, які охороняли 
правителя ("супутники правителя"), і ополчення вільного 
населення. Армія використовувалася не тільки для здійснення 
зовнішніх функцій держави (кількість воїнів, які вирушали в 
похід, могла перевищувати 100 тис. осіб), але й для придушення 
опору рабів, утримання в покорі населення завойованих 
територій і посилення влади правителя.  

Суд не був відокремлений від адміністрації та перебував у 
підпорядкуванні фараона. Фараон був верховним суддею; міг як 
сам розглядати будь-яку справу, так і розглядати скарги на 
рішення решти суддів, якими були всі посадові особи. Спочатку 
в Єгипті вищим судовим органом була "палата шести," котру 
очолював візир. Вона здійснювала нагляд над усім 
судочинством країни та сама розглядала важливі справи. До її 
складу належали вищі чиновники Єгипту. Пізніше виникає 
судова "колегія тридцяти суддів" із поважних громадян 
найбільших міст країни. Дрібні позови розглядали органи 
общинного самоврядування. Крім державних судів, існували ще 
жрецькі та храмові суди, котрі судили жерців і залежне 
населення, що проживало на храмових землях. 

Особливу увагу варто приділити дослідженню характерних 
рис та джерел права Стародавнього Єгипту. 
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Варто відзначити, що основним джерелом права в 
Стародавньому Єгипті був звичай, що поступово, в інтересах 
соціальної верхівки суспільства, перетворюється на звичаєве 
право. З розвитком держави більш активною стає нормотворча 
діяльність фараонів, які видавали закони та розробляли збірники 
права. Зокрема, відомі своєрідні кодекси Сеті (XIV ст. до н.е.), 
Бокхоріса (VIII ст. до н.е.) та ін. Значну увагу право приділяло 
регулюванню відносин, пов'язаних із власністю. Основними 
об'єктами власності були: земля, раби, сільськогосподарські 
тварини й інвентар. Правовий статус земельних володінь був 
різним (державні, храмові, приватні, общинні). Фараон від свого 
імені надавав землі в безстрокове користування храмам, знаті, 
сільським общинам. Земля надавалася на умовах виконання 
певних обов'язків (будівництво храмів, пірамід, палаців, каналів, 
сплати ренти тощо). Найбільшими були храмові та царські 
господарства. Земля храмів і царських вельмож могла 
продаватися, даруватися, переходити у спадок. Общинні землі 
такого статусу не мали.  

Зобов'язальне право передбачало різні види договорів: 
купівлі-продажу, позики, майнового й особистого найму, 
поклажі, доручення, оренди та ін. Особливо поширеним був 
договір купівлі-продажу.  

Шлюб оформлювався договором між чоловіком і дружиною в 
письмовій формі. Необхідними атрибутами шлюбної угоди був 
подарунок нареченого сім'ї нареченої перед шлюбом. Майно 
дружини вважалося приданим і залишалося її власністю, але в 
разі потреби вона могла його передати в сім'ю. Жінка мала 
досить широку правоздатність (могла особисто укладати угоди, 
купувати й орендувати майно, займатися ремеслом, торгівлею, 
лихварством тощо). Розлучення було вільним, але якщо воно 
відбувалося з ініціативи чоловіка, то все його майно переходило 
до старшого сина (майорат), який повинен був розділити його 
між дітьми.  

У тогочасному кримінальному праві виділяли кілька груп 
злочинів: державного характеру (змова, заколот, розголошення 
державної таємниці); проти особи (вбивство, заподіяння 
тілесних ушкоджень, образа); проти власності (крадіжка, грабіж, 
знищення  чужого майна); військові (за перехід воїнів на бік 
ворога, порушення військової дисципліни); проти релігії 
(порушення правил релігійних культів, чаклунство, 
виготовлення різноманітного зілля та напоїв для чарів); проти 
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сім'ї (подружня зрада дружини, статеві зносини з близькими 
родичами) й інші (наприклад, відступ від установлених правил 
лікування, винахід нового танцю чи складання нової пісні та ін.).  

Покарання в Єгипті були суворими, їхньою основною метою 
було залякування. Дуже широко застосовувалася смертна кара, 
що здійснювалася через спалення чи посадження на палю. 
Високопоставленим особам, засудженим до страти, надавалася 
можливість покінчити життя самогубством. Іноді страта 
замінювалася рабством. Тілесні покарання поділялися на болісні 
(побиття батогом, палицями) та калічницькі (відрізання рук, вух, 
носа, язика, кастрація тощо). Карали також важкими 
примусовими роботами (каторгою), тюремним ув'язненням. 
Практикувалися грошові штрафи (скажімо, за крадіжку 
храмового майна – у розмірі сторазової вартості вкраденого), 
ганебні покарання (виставляння біля ганебного стовпа), 
перетворення вільної людини на залежного працівника та ін. 
[51]. 
 

Лекційне заняття 
План 
1. Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. 
2. Створення держави в Стародавньому Єгипті. 
3. Державний лад. Специфічні риси політичної організації. 
4. Соціальна структура. 
5. Характеристика правової системи. 
 
Питання для самостійного опрацювання  
1. Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. 
2. Створення держави в Стародавньому Єгипті. 

Періодизація розвитку держави і права Стародавнього Єгипту. 
3.Державний лад.  
3.1. Специфічні риси політичної організації. Формування 

поняття «східна деспотія».  
3.2. Влада фараонів.  
3.3. Апарат управління державою. 
4. Основні риси суспільно-економічного розвитку. 

Азіатський спосіб виробництва. 
5. Характеристика правової системи.  
5.1. Поняття правової норми та правопорушення в 

Стародавньому Єгипті.  
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5.2. Джерела – пам’ятки права Стародавнього Єгипту.  
5.3. Характерні риси права. Злочини і покарання.  
5.4. Судовий процес. 
 
 Словник: азіатський спосіб виробництва, армія, відомства 

(галузі),  джаті (чаті), або візир, давньосхідна деспотія, звичаї, 
класичний характер рабства, "колегія тридцяти суддів", ном, 
номарх, рабовласницька держава, палата шести, рабство, рада 
десяти, регент, Стародавній світ, суспільно-економічна 
формація, теократія, фараон, хему 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Зобразіть схематично «Риси права Стародавнього 

Сходу». 
3.1.2. Складіть схему державного апарату Стародавнього 

Єгипту. 
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю: 
1. Яка з пам’яток є джерелом права Стародавнього Єгипту? 
А. Закони Хаммурапі. 
Б. Закони Ману. 
В. Кодифікація Бокхора. 
Г. Книга законів царства Вей. 
 
2. Вкажіть, які зміни відбулися в договірному праві за часів 
царювання Бокхоріса в Стародавньому Єгипті. 
А. Право було звільнене від релігійної обрядовості під час 
укладення договорів. 
Б. Було впроваджено складну релігійну обрядовість під час 
укладення договорів. 
В. З’явився договір купівлі-продажу. 
Г. Був впроваджений договір позики. 
 
3. Вкажіть особливості розірвання шлюбу в Стародавньому 
Єгипті.  



50 

А. Допускалося лише у виключних випадках. 
Б. Допускалося лише за взаємною згодою подружжя. 
В. Було для обох сторін простою справою, без зайвого 
формалізму і складності. 
Г. Допускалося лише за ініціативою чоловіка. 
 
4. Вкажіть особливість кримінального покарання у 
Стародавньому Єгипті. 
А. Існувала кровна помста. 
Б. За вчинення злочинів проти держави карали не лише винного, 
але й усю його родину. 
В. Існувала система відкупу від покарання. 
Г. Застосовувалася переважно смертна кара. 
 
5. Яка риса НЕ була притаманна державам Стародавнього 
Сходу? 
А. Взаємодія з іншими державними утвореннями. 
Б. Наявність східної деспотії. 
В. Залишки військової демократії. 
Г. Прив’язаність до великих рік. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. «Східна деспотія»: поняття, особливості. 
2. Реформи Ехнатона в Стародавньому Єгипті. 
 
Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону 
 

Вавилонська держава виникла на початку II тис. до н.е. в 
Азійському межиріччі Тигра та Євфрату в Месопотамії. Назву 
отримала від головного м. Вавилон (поблизу нинішнього м. 
Хілли в Іраку). На цій території спочатку розташовувалися 
невеличкі міста-держави, в яких ще довго зберігалися 
пережитки родоплемінної організації. Перші правителі 
невеличкого Вавилонського царства здійснювали обережну 
політику. Вони укладали союзи із сильними сусідніми 
державами – Ларсою, Ісіном, Марі – і при цьому доволі точно 
обирали найвигіднішого партнера. Перші п'ять вавилонських 
царів змогли значно розширити власні володіння, але рівня своїх 
союзників не досягай. Ситуація змінюється за шостого царя 
Вавилона – Хаммурапі, котрий був одним із найвідоміших 
політиків стародавнього світу. Він правив Вавилоном у 1792-
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1750 рр. до н.е. Зійшовши на трон невеликого царства, 
Хаммурапі закінчив свої дні повелителем величезної за 
тогочасними мірками держави, котра охоплювала основну 
частину Межиріччя. Проіснувала держава до 539 р. до н.е., коли 
була завойована іранським царем Кіром і втратила свою 
незалежність.  

Студентам варто ознайомитися із характерними рисами 
розвитку держави і права Стародавнього Вавилону на різних 
етапах його існування. 

Історія Стародавнього Вавилона поділяється на чотири 
основні періоди:  

1) Старо-Вавилонське царство (1894-1518 рр. до н.е.);  
2) Касситський період (1518-1204 рр. до н.е.);  
3) період політичного ослаблення (1204-626 рр. до н.е.);  
4) Ново-Вавилонське царство (626-539 рр. до н.е.).  
Студентам варто охарактеризувати правовий статус 

населення Стародавнього Вавилона. Суспільство поділялося на 
дві групи – вільних (перебували під охороною закону) та рабів 
(як і худоба, вважалися майном та ними цілком розпоряджався 
господар).  

Отже, в Стародавньому Вавилоні існувало рабовласницьке 
суспільство, хоча рабство й не мало класичного характеру.  

Окрім того, потрібно проаналізувати особливості державного 
ладу Стародавнього Вавилона. 

За формою правління Стародавній Вавилон був монархією за 
типом східної теократії, що характеризувалася необмеженою 
владою божественного правителя. На чолі всього державного 
механізму був лугаль, або патесі-лугаль. У його руках 
зосереджувалась уся влада, йому належали всі найвищі державні 
повноваження.  

Правитель очолював державний апарат, був верховним 
воєначальником і найвищим суддею. Особа правителя 
обожнювалася. Царська влада мала деспотичний характер, і цар 
міг втручатися в усі відносини між підданими, навіть у їхнє 
особисте життя.  

У розпорядженні правителя перебував розгалужений апарат 
управління з великою кількістю посадовців. Центром 
управління був палац правителя. Довіреною особою та першим 
помічником правителя був дворецький, котрого у Вавилоні 
називали "нубанда". Зазвичай, це був найближчий родич 
правителя. У його руках зосереджувались усі важелі управління 
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державою. Нубанда керував великим штатом урядовців і слуг, 
управляв царськими маєтками, іригаційними спорудами, 
фінансами, господарськими роботами. За повноваженням після 
нубанди йшли інші вищі сановники: скарбник, начальник 
царської гвардії та охорони, радники царя, воєначальники. Всі 
вони були не тільки царськими придворними урядовцями, але й 
вищими службовими особами в державі. Містами управляли 
намісники царя. На місцях управління здійснювали органи 
общинного самоврядування, що наділилися адміністративними, 
судовими та фінансовими повноваженнями. За здійснення своїх 
повноважень посадовців наділяли землею, що могла 
передаватись у спадок.  

Збройні сили формували з добірних частин, які охороняли 
правителя й ополчення. Царська охорона формувалася з 
професійних воїнів (редум, баїрум), які за свою службу 
отримували в користування майно "ілку". Таким майном (полем, 
садом, будинком) воїн володів і користувався, але не мав права 
його продати чи обміняти. Для управління військами 
створювався спеціальний апарат, який очолював сам правитель.  

Суд не був відокремлений від адміністрації. Верховним 
суддею був правитель, який сам міг розглядати будь-яку справу, 
а також скарги на рішення решти суддів. Значні судові 
повноваження мав нубанда і представники місцевої 
адміністрації. Дрібні позови розглядали органи общинного 
самоврядування. Існували жрецькі та храмові суди. В епоху 
Хаммурапі виникають професійні судді, котрих призначав 
правитель. Вони здійснювали судочинство колегіально – по три, 
чотири, вісім суддів. Судді мали помічників, які готували справи 
до слухання й були порадниками суддів. Оскарженню підлягали 
лише рішення місцевих судів [51]. 

Теоретичні знання студентів про правителів Стародавнього 
Вавилона потрібно підтвердити на прикладі правління царя 
Хаммурапі. За правління Вавилоном Хаммурапі (1792-1750 рр. 
до н.е.) відбувається значне піднесення держави. Швидко 
розвиваються товарно-грошові відносини, приватні 
рабовласницькі господарства, централізується держава та 
зміцнюється царська влада, розвивається право. Ці досягнення 
значною мірою були зумовлені тими реформами, котрі здійснив 
цей правитель. Студентам слід охарактеризувати реформи, що 
були проведені ним в економічній, судовій, релігійній сфері. 
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Серед найважливіших заходів, здійснених царем Хаммурапі, 
було зведення збірника законів близько 1760 р. до н.е. Студенти 
мають з’ясувати причини їх появи, аналізувати їх зміст, 
визначити особливості стародавнього права. 

Закони Хаммурапі справили значний уплив на формування 
пізніших пам'яток права Стародавньої Передньої Азії. 

Скориставшись текстами Законів Хаммурапі, студенти мають 
охарактеризувати право власності, зобов’язальне право, 
шлюбно-сімейні відносини, форми спадкування, види злочинів і 
покарань, судову процедуру Стародавнього Вавилона. 

 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Стародавні держави в Месопотамії. 
2. Утворення держави в Стародавньому Вавилоні.  
3. Державний устрій Стародавнього Вавилона. 

Характеристика органів державної влади. 
4. Суспільний устрій. 
4.1. Правовий статус авілумів, мушкенумів, воїнів. 
4.2. Правовий статус селян та рабів. 
5. Право країн Месопотамії. 
6. Право Стародавнього Вавилона. 
6.1. Джерела права. Загальна характеристика законів царя 

Хаммурапі. 
6.2. Зміст законів Хаммурапі: 
а) кастовий устрій і його закріплення в законах; 
б) право власності; 
в) договір позики; 
г) злочини і покарання. 
6.3. Історичне значення законів царя Хаммурапі. 
 
Питання для самостійного опрацювання  
1. Міста-держави Месопотамії. 
2. Утворення держави в Стародавньому Вавилоні.  
3. Державний устрій. 
4. Суспільний устрій.  
5. Право Стародавнього Вавилона. 
 
 Словник: авілуми, аккадці, амореї, баірум, Вавилон, вардум, 

декум, лубуттум, ен, енсі, зікрум, ілка, лугаль, мушепишум, 
мушкенуми, нубанда, патесі, рабіанум, редум, сар, сикль, 
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система таліону, тамкар, терхатум, шакканаку, шапір нарим, 
шапірум, шемаллум, шумери  

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Використовуючи текст Законів Хаммурапі: 
а) розкрийте специфіку правового закріплення та 

регулювання: 
- майнових відносин; 
- шлюбно-сімейних відносин; 
- злочинів та покарань; 
б) класифікуйте статті за видами злочинів; 
в) визначте статті, в яких знайшли відображення: 
- соціальна структура Стародавнього Вавилону; 
- поняття «необережне вбивство», «крайня необхідність», 

«необхідна оборона». 
3.1.2. Використовуючи текст Законів Хаммурапі і текст 

Законів Ману, порівняйте: 
а) види злочинів; 
б) види покарань. 

Примітка. Завдання 3.1.2. слід виконувати після вивчення теми 4. 
 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Визначте особливості правового статусу жерців у 
Вавилоні. 
А. Здійснювали функцію судочинства. 
Б. Приймали закони. 
В. Могли відмовлятися від всиновлених дітей. 
Г. Не могли бути суб’єктами підприємницької діяльності. 
 
2. Вкажіть, в якій спосіб допускалося спадкування за 
Законами Хаммурапі у Вавилоні. 
А. Тільки за законом. 
Б. Тільки за заповітом. 
В. І за законом, і за заповітом. 

http://artlibrary2007.narod.ru/zokoni_hammurapi.doc
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66706&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary
http://artlibrary2007.narod.ru/zokoni_hammurapi.doc
http://cdn.scipeople.com/materials/12513/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3.doc
http://cdn.scipeople.com/materials/12513/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3.doc
http://cdn.scipeople.com/materials/12513/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3.doc
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Г. За законом спадкували тільки сини, а за заповітом спадкували 
лише доньки. 
 
3. Яке покарання, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні, 
загрожувало особі, яка придбала від малолітньої вільної 
особи чи раба будь-яку річ без свідків і договору? 
А. Штраф у 12-кратному розмірі. 
Б. Штраф у 20-кратному розмірі. 
В. Тілесне покарання. 
Г. Смертна кара. 
 
4. Продовжте фразу відповідно до Законів вавилонського 
царя Хаммурапі: «Якщо чоловік потрапив у полон, а 
дружина не мала засобів до існування, то ...». 
А. Дружина не могла вийти вдруге заміж. 
Б. Дружині загрожувало втоплення, якщо вона виходила заміж 
вдруге. 
В. Дружина могла вийти вдруге заміж лише за брата покійного 
чоловіка. 
Г. Дружина могла вийти вдруге заміж. 

 
5. Яка особливість була притаманна правовому статусу 
жерців Стародавнього Вавилону? 
А. Не могли мати у власності рабів. 
Б. Здійснювали функцію судочинства 
В. Могли укладати цивільні угоди. 
Г. Не могли брати участь в управлінні державою. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Закони Хаммурапі: структура та основний зміст. 
2. Правовий статус жінки згідно з Законами Хаммурапі. 
3. Таємниці Вавилонської держави. 
 
Тема 4. Держава і право Давньої Індії 
 

Індія за розмірами своєї території та кількістю населення вже 
в далекому минулому, як і сьогодні, належала до однієї з 
найбільших країн Азії. Перші паростки цивілізації на її території 
з'являються ще в сиву давнину. На стадії неоліту стали 
освоюватися долини рік Інд і Ганг. Від найдавніших часів землі 
Давньої Індії заселяли дравіди. Свою основну річку вони 
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називали Синдху, грекам вона була відомою як Індос, звідси й 
назва країни – Індія. У середині III тис. до н.е. тут з'являється 
приватна власність, раби-полонені, розпочинається 
розшарування вільних общинників, що зумовлює значні зміни в 
житті людей. Прагнення до збагачення стає одним з 
визначальних у їхній діяльності. Гонитва за чужим добром 
спричиняє війни між сусідніми общинами та племенами, 
утворення соціальної верхівки, що починає протистояти масі 
вільних общинників. Зароджується особлива організація 
управління – військова демократія, основними елементами якої 
були народні збори чоловіків-воїнів, ради родових старійшин і 
військові вожді (раджани), це, фактично, зародки державної 
влади.  

У процесі становлення державності відбувається піднесення 
військових вождів, які, поряд з військовими обов'язками, 
поступово привласнюють і господарські функції. Раджани 
вирізнялися багатством, мали право "карати тих, хто заслуговує 
кари, та підтримувати тих, хто заслуговує підтримки". Посада 
такого вождя стає спадковою. Навколо нього формувався 
державний апарат управління, тоді як народні збори та рада 
родових старійшин відходять на другий план. До такого 
державного апарату управління належали найближчі родичі й 
особисті слуги правителя.  

Поступово формується і другий важливий елемент 
державності – розподіл населення за територіальною ознакою.  

Студентам потрібно охарактеризувати становлення 
державності в Давній Індії, адже він має певні особливості, 
зумовлені проникненням різних племен на цю територію. 

Окрім того, соціальна структура Давньої Індії мала свою 
специфіку. Студенти мають ознайомитися із варно-кастовою 
системою Давньої Індії, визначити правовий статус кожної 
верстви. 

Усе вільне населення Давньої Індії поділялося на чотири 
замкнуті групи-варни (брахманів, кшатріїв, вайшіїв, шудр). 
Цей поділ був оголошений споконвічним і освяченим релігією. 
За легендою, псликий "прабатько всіх живих істот" Пуруша 
створив брахманів (і своїх уст, кшатріїв – із рук, вайшіїв – зі 
стегон, шудр – із ступнів ніг. Перші три вищевказані варни 
вважалися "двічі народженими" й різко протиставлялися варні 
шудр – "один раз народженим" – людям низького походження. 
Кожна попередня варна вважалася вищою за наступну. Тож, 
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приміром, навіть столітній кшатрія повинен був схилятися перед 
десятилітнім брахманом.  

Були в Індії й люди, що опинилися за межами чотирьох варн, 
− чандали та ін. Це, зазвичай, були люди з відсталих племен. 
Вони виконували найбруднішу роботу, їм було заборонено 
входити вдень у селище, підходити до колодязів і купалень, їх 
ще називали "недоторканними". Перехід з однієї варни до іншої 
заборонявся.  

Студентам необхідно ознайомитися із державним ладом і 
системою управління Давньої Індії. 

За формою правління Стародавня Індія була монархією, що 
однак відрізнялася від класичної рабовласницької деспотії. 
Варто з’ясувати основні відмінності давньоіндійської форми 
правління від інших, притаманних східним державам.  

Верхівку державного механізму очолював правитель – 
раджа, – в руках якого зосереджувалася вся влада та найвищі 
державні повноваження. Йому підпорядковувалися різні 
відомства: фінансів, війська, податків; верховні жерці; правителі 
автономних князівств і общин. Першим і найближчим 
помічником правителя в управлінні, його довіреною особою, 
котра очолювала величезну кількість різноманітних чиновників, 
був головний мантрин. Безпосереднє управління здійснювали 
вищі посадові особи, що поділялися на декілька категорій: 
радник − мантрин, вищий сановник − махаматра, сановник − 
аматья, наглядач − адх'якша. Одних тільки наглядачів було 
понад 30. Особи, що були державними посадовцями, водночас 
обслуговували й правителя, тобто розмежування між 
виконанням державних обов'язків і обслуговуванням особистих 
потреб правителя не було.  

Важливим державним органом були збори царських 
сановників − мантрипаришад. Він здійснював перевірку всієї 
системи управління та давав поради правителеві з важливих 
питань державної політики. Існувала також таємна рада з 
восьми найвпливовіших посадовців. До центрального апарату 
належали також головний суддя, астролог, воєначальники, 
посадовці, що відповідали за забезпечення правителя, збирання 
податків і мита, охоронці державної скарбниці та ін. Впливовою 
особою був жрець − пурохіта.  

Уся територія держави поділялася на п'ять провінцій і кілька 
автономних територій. До функцій місцевого управління 
належали: захист території, збір податків, виконання 



58 

громадських робіт, забезпечення правопорядку. Провінції 
поділялися на округи, очолювані окружними начальниками, 
котрих призначав раджа. Найнижчою ланкою управління була 
сільська община.  

Вищим суддею держави був раджа, котрий вирішував справи 
разом із брахманами та радниками. Замість себе раджа міг 
призначити вченого брахмана, якому допомагали в розгляді 
справ три судді. Основні судові функції належали посадовим 
особам. Існували також внутрішньообщинні суди.  

Студенти мають ознайомитися не тільки з видами джерел 
давньоіндійського права, а характеризувати зміст 
найважливіших з них. 

Так, в Індії, як і в більшості країн Стародавнього Сходу, 
спершу джерелом права був звичай. Однак, на відміну від інших 
країн, де звичаєве право поступово замінили державні закони, 
тут виникають релігійно-правові збірки, укладені різними 
брахманськими школами як накази порядним людям. Саме тому 
норми тогочасного індійського права переплітаються з 
побутовими, моральними, релігійними й іншими настановами. 
Серед таких релігійно-правових збірок, які були санкціоновані 
державною владою та набули значного поширення, слід згадати:  

 дхармасутри Раутами й Апастамби (друга половина І 
тис. до н.е.),  

 Закони Брігаспаті (ІІІ−IV століття),  
 Закони Нараді (IV−V століття),  
 Закони Ману (II ст. до н.е. – II ст. н.е.) та ін.  

Цікавою пам'ятка тогочасного права була "Артхашастра" 
("Наука політики"), в якій вміщено дані про методи управління 
державою, систему судочинства, різноманітні правові норми. 
Вважається, що ця збірка була розроблена для правителя 
Чандрагупти його головним радником брахманом Каутильєю 
[51].  

Студентам потрібно дати загальну характеристику Законів 
Ману: історії створення, структури, форми викладу приписів 
тощо. Відповідно до тексту Законів Ману, слід визначити 
основні риси права Давньої Індії (право власності, 
зобов'язальне, шлюбно-сімейне,  спадкове, кримінальне право).   

 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
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1. Держави Давньої Індії. 
1.1. Виникнення Хетської держави. 
1.2. Періодизація розвитку держави і права в Індії. 
2. Державний устрій та суспільний лад. 
3. Право Давньої Індії. Джерела права.  
3.1. Дхарма. Збірники дхарм – «Закони Ману». 
3.2. Гаутами, Анастомби. Артхашастра. 
 
Питання для самостійного опрацювання  
1. Виникнення Хетської держави. 
2. Виникнення держави в Давній Індії. 
3. Державний устрій та суспільний лад. 
4. Джерела і характерні риси права Давньої Індії. 
 
 Словник: арії, брахмани, вайш’ї, варни, веди, гана, двічі 

народжені, дравіди, дхармашастри, касти, кшатрії, левірат, 
мантрин, мантрипаришад, пурохита, раджа, самосуд, 
сенулома, чандали, шастри, шудри, химса 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Використовуючи текст Законів Ману: 

а) розкрийте специфіку правового закріплення та регулювання: 
- майнових відносин; 
- шлюбно-сімейних; 
- злочинів та покарань; 
б) класифікуйте статті за видами злочинів; 
в) визначте статті, в яких знайшли відображення: 
- соціальна структура Давньої Індії; 
- поняття «необережне вбивство», «крайня необхідність», 
«необхідна оборона». 

3.1.2. Оформивши у таблицю, порівняйте соціальну 
структуру Стародавнього Вавилону і Давньої Індії. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Коли утворились перші Індійські держави в Давній Індії?  

http://cdn.scipeople.com/materials/12513/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A3.doc
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66706&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary
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А. 323 р.до н.е. 
Б. IV тис. до н.е.  
В. 327 р.до н.е. 
Г. кін. II ст. до н.е. 
 
2. Які з названих держав відносять до найдавніших держав 
світу? 
А. Індійське царство. 
Б. Королівство франків. 
В. Французька республіка. 
Г. Китайська імперія. 
 
3. Назвіть найдавніше джерело права Давної Індії. 
А. Поема «Рамаяна». 
Б. Кумранські рукописи. 
В. Старий заповіт. 
Г. Закони Ману. 
 
4. Хто був вищою посадовою особою у Давній Індії? 
А. Раджа. 
Б. Племарх. 
В. Базилевс. 
Г. Монарх. 
 
5. Яка суспільна верства відносяться до Давної Індії? 
А. Кшатрії. 
Б. Раджи. 
В. Мажараджі. 
Г. Літи. 

 
Теми презентацій, рефератів 

1. Закони Ману: структура та основний зміст. 
2. Злочини та покарання в правових пам'ятках Стародавнього 

Сходу (на прикладі Законів Хаммурапі та Законів Ману). 
3. Регулювання сімейних правовідносин в Законах Хаммурапі 

та Законах Ману. 
4. Регулювання майнових правовідносин в Законах 

Хаммурапі та Законах Ману. 
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Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю 
 

Студентам передусім варто ознайомитися із етапами 
становлення держави і права в Стародавньому Китаї. Історія 
Стародавнього Китаю поділяється на чотири періоди, кожен з 
яких пов’язаний з правлінням певної династії.  

Перший період – Шан (Інь) – продовжувався з XVІІІ до XІІ 
ст. до н.е.  

Другий період – Чжоу – з XІІ ст. до н.е. до 221 р. до н.е.  
Третій період – царство Цінь – з 221 р. до 207 р. до н.е.  
Четвертий період – царство Хань – з 206 р. до 220 р. н.е.  
Четвертий період характеризується перетворенням 

рабовласницької держави на феодальну.  
Варто відзначити характерні риси кожного із зазначених 

етапів. 
Держава Шан (Інь). Згідно з китайськими легендами 

виникнення держави в Китаї пов’язане з підкоренням у XVІІІ ст. 
до н.е. племені Ся племенем Шан. Чен Тан, який очолював у той 
час плем’я Шан, став засновником династії, що одержала назву 
Шан. Пізніше, після падіння династії Шан, її, а також державу 
стали позначати ієрогліфом “інь”. Тому перший період в історії 
китайської держави має дві назви: Шан і Інь. Чен Тан став 
першим китайським царем (ваном). 

Таким чином, особливістю виникнення держави в Китаї є те, 
що процес переходу від первіснообщинного ладу до станового 
суспільства був активізований підкоренням одного народу 
іншим. Органи первіснообщинного ладу не були пристосовані 
для управління завойованим народом. Для цього швидко 
створюється державний апарат і завершується переворот у 
соціальних відносинах. 

Студентам варто зупинитися на характеристиці державного 
та суспільного ладу держави Шан.  

Іньське суспільство і держава були рабовласницькими. 
Панівний стан складався із світської рабовласницької 
аристократії, жрецької рабовласницької знаті і рабовласницької 
аристократії підкорених племен. Соціальне положення 
визначалось також земельними володіннями і наявністю рабів. 
Рабами володіли як приватні особи, так і держава. Значну 
частину населення складали вільні общинники. Усі общинні 
землі поділялись на категорії: “громадське поле” і “приватні 
поля”.  
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Державний лад на ранньому етапі зберігає пережитки 
родоплемінної військової демократії. У подальшому 
спостерігається монополізація царем всієї влади. Цар був 
найбільшим рабовласником, верховним військовим вождем, 
верховним суддею і керівником релігії. Особа царя 
обожнювалась. Він очолював державний апарат, на вищі посади 
в якому призначав своїх близьких родичів. Усі інші посади 
займали професійні чиновники – писарі, збирачі податків, судді 
та ін. 

Посадові особи поділялись на три основні категорії: 
 вищі цивільні чиновники;  
 військові чиновники;  
 різні радники. 

Існували збройні сили, тюрми.  
У XІІ ст. до н.е. в державі загострюються внутрішні 

протиріччя. У цей же час плем’я Чжоу розширює свої володіння. 
Під його керівництвом об’єднується ряд племен для боротьби 
проти Іньської держави. У 1076 р. до н.е. племена Чжоу 
перемогли Іньську армію та утворили нове царство. 

Держава Чжоу. Період правління династії Чжоу поділяється 
на три частини: період Західного Чжоу (1122 – 742 рр. до н.е.); 
Східного Чжоу (770 – 403 рр. до н.е.); період “воюючих царств” 
(403 – 221 рр. до н.е.) 

Період Західного Чжоу характеризується збільшенням 
кількості рабів, розвитком великого землеволодіння. 
Зміцнюється рабовласницька держава, ускладнюється її 
структура. 

Студентам варто зупинитися на характеристиці державного 
та суспільного ладу держави Чжоу. 

Панівне становище в суспільстві займала рабовласницька 
аристократія, до якої належала чжоуська спадкова знать, 
чжоуська військова знать і частина іньської рабовласницької 
аристократії, що вціліла після підкорення. 

Власником землі, як і раніше, був цар. Розвивається велике 
землеволодіння рабовласницької аристократії. У цей період 
з’являється тенденція до перетворення володінь у приватну 
земельну власність, хоча формально у володінні землею 
зберігається залежність від волі царя. Велику роль у період 
Західного Чжоу продовжувало відігравати общинне 
землекористування.  
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Найнижчою ланкою були раби. Рабська праця широко 
застосовувалась у різних галузях господарства. Збільшилась 
кількість приватних рабів. 

Верховна влада знаходилась у руках спадкового царя (вана). 
У царстві Чжоу існувала палацова система управління: палацові 
службовці були одночасно і посадовими особами. 

Державний апарат складався із наближених особистих слуг 
вана, а інколи і довірених рабів. Вони ставали державними 
чиновниками. Вищий чиновник сян очолював увесь державний 
апарат, який складався із великої кількості чиновників. Армія не 
була повністю професійною. Вона складалась із двох частин: 
невеликих постійних загонів і ополчення, що збиралось під час 
війни. Централізованої держави протягом усього періоду Чжоу 
не існувало. Тому в безпосередньому управлінні вана 
знаходилась лише столична область. 

Уся інша територія країни управлялась володільними 
князями-чжухоу. У цей період остаточно встановлюється 
створена ще в епоху Інь ієрархічна система князівських титулів, 
що складалась з п’яти категорій: гун, хоу, бо, цзи, нань. 
Правителі одержували свою територію із рук чжоуського царя і 
зобов’язані були в певні строки з’являтися в палаці. Це 
підкреслювало їх залежність від царя. 

Територія князівства поділялась на більш дрібні 
адміністративні одиниці, що склались на базі попереднього 
родоплемінного ділення. Найнижчою адміністративно-
територіальною одиницею була сільська община. 

У ІX ст. до н.е. послаблюються зв’язки центральної влади з 
правителями залежних царств. Країна розпадається на ряд 
самостійних держав. Чжоуські царі перетворились на правителів 
невеликого володіння – Східного Чжоу. 

У період Східного Чжоу відбуваються великі зміни в 
економічному і політичному житті країни. Розвиток ремесла і 
торгівлі призводить до підвищення в суспільному житті ролі 
купців. Відбувається занепад спадкового землеволодіння 
родової аристократії і посилення приватної власності 
рабовласників на землю. Втрачені спадковою знаттю землі 
переходять до воєначальників, купців. 

У період “воюючих царств” відбувається подальший 
розвиток великого землеволодіння. Одночасно руйнується 
общинне землеволодіння, вводиться земельний податок. Тепер 
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замість праці на “громадському полі” землероби повинні були 
платити податок зі своєї землі. 

З часу знищення монархії Західного Чжоу по суті єдиної 
держави не існувало. Багаточисельні держави вели між собою 
постійні війни, в результаті яких відбувалося захоплення більш 
слабких держав. 

У ІV ст. до н.е. посилюється царство Цінь, яке перемагає інші 
царства і в ІІІ ст. до н.е. засновує нове Цінське царство. 

Держава Цінь. Створенню сильної централізованої держави 
Цінь сприяли реформи Шань Яна – сановника Ціньської 
держави, які торкнулися багатьох сфер життя суспільства: 
економічної, соціально-політичної, державно-правової. 
Студенти мають зосередити увагу на основному змісті цих 
реформ та їх значенні для Китаю. 

Були узаконені вільний продаж і покупка землі, що завдала 
тяжкого удару общинному землеволодінню. Розпад общини 
прискорювався завдяки закону про примусове дроблення 
великих сімей. З метою централізації держави було проведено 
нове адміністративне ділення за територіальним принципом. 
Була змінена система стягнення податків. Тепер кожна сім’я 
виплачувала податок, який залежав від кількості землі, а не 1/10 
вражаю, як раніше. Було переозброєно і реорганізовано військо. 
Ці реформи засвідчили про перехід до розвиненої 
рабовласницької держави. Життя в державі повинно відбуватися 
за єдиними правилами. Імператор ввів єдині письмові знаки, 
упорядкував міри ваги і довжини, затвердив обов’язкові для всіх 
закони. Суворе дотримання законів вважалося найважливішою 
умовою порядку в державі. 

Проведені реформи ненадовго зміцнили державу. Соціальні 
протиріччя призводили до повстань, найбільш могутнє з яких у 
209 р. до н.е. призвело до ліквідації Ціньської монархії. До 
влади прийшла нова династія – Ханьська. 

Держава Хань. Засновником нової династії був сільський 
староста Лю Бан, один із керівників повстання. Свою діяльність 
він розпочав з проведення реформ, які були спрямовані на 
пом’якшення становища рабів і селян. Багато рабів було 
звільнено, зменшено поземельний податок. Але ці реформи не 
зупинили росту рабовласництва і великого приватного 
землеволодіння – головних причин, що породжували соціальні 
протиріччя. Становище народних мас через деякий час знов 
погіршилось. 



65 

Студентам варто зупинитися на характеристиці державного 
та суспільного ладу держави Хань. Структура центрального і 
місцевого апарату залишилась без змін. Великі зусилля царської 
влади були спрямовані на централізацію держави. Був 
здійснений новий адміністративний поділ країни, за яким уся 
територія була поділена на 13 великих округів, які очолювали 
намісники імператора. 

На чолі областей і повітів були три чиновники, які 
призначалися центральною владою, правитель і його помічники 
у цивільних і військових справах. Крім того, діяльність місцевих 
адміністрацій контролювалась державними інспекторами. 

У VІІІ р. н.е. Ван Ман захопив владу та оголосив себе 
імператором “нової” династії. Він став проводити реформи, 
спрямовані на пом’якшення класових протиріч. Була заборонена 
купівля-продаж землі, а всі землі – оголошені царськими. 
Водночас поновлювалась стародавня система общинного 
землеволодіння. Була заборонена купівля-продаж рабів. Але це 
стосувалось лише приватних рабовласників. Державне 
рабоволодіння не обмежувалось. 

Реформи не дали позитивного результату, і станові 
протиріччя ще більше загострювались. 

Це призвело до повстання “Червонобрових”, у результаті 
якого у 23 р. н.е. до влади прийшла ханська династія. 

Укази і розпорядження Ван Мана було скасовано, і економіка 
країни почала стабілізовуватися. 

Суттєві зміни відбулися в державному апараті. Функції 
управління країною були поділені між 5 відомствами, а при 
імператорі створено дорадчий орган – імператорську раду. 

У другій половині ІІ ст. н.е. внаслідок боротьби політичних 
груп розвивається політична криза. Господарська система країни 
занепадає. У 184 р. н.е. повстання “Жовтих пов’язок” охоплює 
всю країну. У 220 р. н.е. імперія династії Хань розпадається на 
три царства. 

Вивчення цієї теми включає ознайомлення з характерними 
рисами стародавньокитайського права.  

За легендами ще в X ст. до н.е. чжоуським Муваном було 
розроблено Уложення про покарання. Ця кодифікація 
нараховувала близько 3000 статей і передбачала доволі 
різноманітну систему покарань. В Уложенні говорилося про 
пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, розрізнялись необережні 
і навмисні діяння. 
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У період Чжаньго (403-221 рр. до н.е.) бурхливо розвивається 
законодавча діяльність. В ідеології цього часу панують дві течії, 
що мали великий вплив на розвиток права: конфуціанство і 
школа легістів. Філософське вчення конфуціанства визнавало 
переважаюче значення норм моралі над правом, зрівнюючи 
право з кримінальним законом. Легісти, навпаки, надаючи 
великого значення правовим нормам, намагались поширити їх 
дію на всі випадки життя. Вони проповідували рівність усіх 
перед законом, невідворотність покарання для всіх осіб, 
висували ідею сильної держави. Одним з представників цієї 
школи Лі Куем була написана “Книга законів” («Фацзін»), що 
містила перелік злочинів і покарання за них. 

Види покарань у різні періоди мало відрізнялись. В Уложенні 
Мувана (період Чжоу) розрізняють п’ять основних покарань: 
“мосин” (клеймо тушшю на обличчі) – за 1000 провинностей; 
“фейсин” (відрізування ніг) – за 500 провинностей; “исин” 
(відрізували носа) за 1000 провинностей; “чужин” (кастрація для 
чоловіків і перетворення у рабинь жінок) – за 300 провинностей; 
“данисин” (відрубування голови) – за 200 провинностей. Крім 
зазначених у кодексі були й інші покарання: биття палками, 
відрізування ушей. Від покарання можна було відкупитись. У 
період Цінь устрашіння остаточно стає основною метою 
покарання. Широко застосовується смертна кара. 

Суд не був відділений від адміністрації, судові функції 
виконували багаточисельні представники державного апарату. 
Верховним суддею був імператор. На місцях судили 
представники місцевої адміністрації. Були чиновники, що 
розшукували злочинців, вели боротьбу із злодіями і 
розбійниками; начальники тюрем; особи, що виконували судові 
рішення. 

У періоди Інь і Західного Чжоу процес носив 
звинувачувально-змагальний характер. У випадку скоєння 
злочину рабами мали місце елементи розшукного процесу. 
Пізніше цей вид процесу застосовується все ширше, витісняючи 
змагальний [49]. 

 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Утворення держави у Стародавньому Китаї. 
2. Державний устрій та суспільний лад. 
3. Основні риси права Стародавнього Китаю (цивільне 
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право, шлюбно-сімейне право). Злочини і покарання.  
3.1. Суд. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Виникнення держави у Стародавньому Китаї. 
2. Державний лад Стародавнього Китаю. 
3. Суспільний лад. 
4. Джерела і характерні риси права Стародавнього Китаю. 
 
 Словник: ван, візир, вельможа, джаті, тинвей, сян, 

ордалія, сін, «три гуна», конфуціанство, легізм, ієрархія, види 
покарання (“мосин”, “фейсин”, “исин”, “чужин”, “данисин”). 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Складіть схему державного апарату Стародавнього 

Китаю. 
3.1.2. Заповніть порівняльну таблицю 5.2. «Форми 

давньосхідних держав». 
Табл.5.2. 

Назва 
держави 

Форма 
правління 

Форма державного 
устрою 

Форма 
політичного 

режиму 
1. 
Стародавній 
Єгипет 

      

2. 
Стародавній 
Вавилон 

      

3. Давня Індія       
4. 
Стародавній 
Китай 

      

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
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1. Який титул носив цар у Стародавньому Китаї? 
А. «Незрівнянний». 
Б. «Син сонця і зірок» 
В. «Божественний» 
Г. «Син Неба». 
  
2. Який стан складав основну масу населення 
Стародавнього Китаю? 
А. Раби. 
Б. Міщани. 
В. Люмпени. 
Г. Селяни-общинники. 
 
3. Як називалася система збору податків натурою у 
Стародавньому Китаї, коли частина общинної землі 
оброблялася всією общиною і весь врожай з неї надходив 
царю? 
А. «Половинщина». 
Б. «Ілку». 
В. «Колодязні поля». 
Г. «Кругова порука». 
 
4. Як називали візира у царстві Чжоу Стародавнього 
Китаю? 
А. Ван. 
Б. Джаті. 
В. Нубанда. 
Г. Сян. 
 
5. Хто з названих вищих посадовців царства Чжоу у 
Стародавньому Китаї НЕ входив до числа «трьох гунів» 
(радників царя)? 
А. «Великий полководець». 
Б. «Великий учитель». 
В. «Великий наставник». 
Г. «Великий покровитель». 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Давньокитайське законодавство про злочини і покарання. 

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
*Тут і далі «Перелік джерел, основної та додаткової 

навчально-методичної літератури» розміщується в заключній 
темі кожного розділу. 

Основна література 
1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 

країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 
освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
Академії правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко [та 
ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 
2002. – 716 с. 

5. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовська, О. Ф. 
Цвіркун. – Х.: Одіссей, 2010. – 488 с. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

6. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права 
зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / В. С. Макарчук. – 8-
ме вид., доповн. – К.: Атіка; Х.: Право, 2015. – 624 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_pra
va_zarubizhnih_krayin 

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: 
навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 448 с. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
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Додаткова 

8. Авдиев В.И. История Древнего Востока / В.И. Авдиев. – 
Ленинград: Госполитиздат, 1953. – 608 c. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/ 

9. Аннерс Э. История европейского права. – М.: Наука, 
1996. – 395 с. 

10. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн. 
Держава і право епохи громадянського суспільства [Текст]: 
навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – Запоріжжя: Просвіта, 
2003. – 452 с.  

11. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: 
Навч. посібник / Л.М. Бостан, Н.К. Бостан. – К.: Центр навч. л-
ри, 2004. – 672 с. 

12. Гай. Институции / Перевод Ф. Дыдынского / Под ред. 
Л.Л. Кофанова и В.А.Савельева. – М.: Юристь, 1997. – 368 с. 

13. Гизо Ф. История английской революции: В 2 т. / Ф. 
Гизо. – Ростов-на-Дону, 1996. 

14. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 
2005. – 768 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf 

15. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) 
[Текст]: науч.-практ. и учеб. издание / пер. с фр. В. Н. Захватаев. 
– К.: Правова єдність, 2016. – 1156 с. 

16. Грубінко А. В. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль: Навчальна 
книга – Богдан, 2014. – 655 с. 

17. Дарест, Р. Исследования по истории права / Р. Дарест. – 
М.: Либроком, 2012. – 392 с. 

18. Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. 
Л.Л. Кофанов. В восьми томах. – М.: «Статут», 2002. – 231 с. 

19. Дудченко О. С. Історія держави і права України та 
зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. С. Дудченко; 
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. 
Гоголя, 2011. – 246 с. 

20. Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посіб. для дистанц. навч. / П. П. Захарченко 
[и др.]; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 
"Україна". – К.: Університет "Україна", 2005. – 214 с.  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf
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21. Иглз Р. История Англии. Подробный справочник по 
истории / Р. Иглз. – М.: АСТ, 2008. – 304 с. 

22. История государства и права зарубежных стран [Текст]: 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция": В 2 т. 
/ отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков; Московский 
гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М.: Норма, 2013. – 
(Классический университетский учебник). Т.1: Древний мир и 
Средние века / О. А. Жидков [и др.]. – 2013. – 720 с. 

23. История государства и права зарубежных стран [Текст]: 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция": В 2 т. 
/ отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков; Московский 
гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М.: Норма, 2016. – 
(Классический университетский учебник). Т.2: Современная 
эпоха / О. А. Жидков [и др.]. – 2016. – 816 с. 

24. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. 
посібник / О. М. Джужа, Т.А. Третьякова, В.С. Калиновський та 
ін. –  К.: НАВС, 2012. – 376 с. 

25. Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для 
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Розділ 2. Держава і право Античного світу 

 
Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції 
 
Студенти мають визначити основні етапи становлення 

держави в Стародавній Греції. Особливості процесу становлення 
державності в античному світі  багато в чому визначалися 
природно-географічними факторами. Греція є гірською країною, 
де було мало родючих земель, особливо таких, які вимагали б, 
як на Сході, проведення колективних іригаційних робіт. В 
античному світі не могла отримати поширення і зберегтися 
земельна громада східного типу, зате в Греції склалися 
сприятливі умови для розвитку ремесла, зокрема 
металообробки. Широкий розвиток обміну, а потім і 
торговельних відносин, особливо морської торгівлі, сприяли 
швидкому становленню ринкового господарства і поширенню 
приватної власності. Значна соціальна диференціація стала 
основою гострої політичної боротьби, в результаті якої перехід 
від примітивних держав до розвиненої державності проходив 
більш стрімко і з більш значимими соціальними наслідками, ніж 
це мало місце в інших країнах Стародавнього світу.  

Природні умови вплинули на організацію державної влади в 
Греції і в іншому плані. Гірські хребти і затоки, які розсікають 
морське узбережжя, де проживала значна частина греків, 
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виявилися істотною перешкодою для політичного об’єднання 
країни. Таким чином, самі природні бар’єри визначили 
виникнення численних, порівняно невеликих за розміром і 
досить ізольованих один від одного міст-держав – полісів.  

Студенти мають знати, що з точки зору своєї внутрішньої 
організації античний поліс був закритою державою, за бортом 
якої залишалися не лише раби, але й чужинці-іноземці, навіть 
вихідці з інших грецьких полісів. Для самих же громадян поліс 
був свого роду політичним мікрокосмосом зі своїми 
священними для певного міста формами політичного устрою, 
традиціями, звичаями та правом. Великі розбіжності в 
економічному житті були причиною великої розмаїтості 
внутрішнього устрою полісів. Але безумовне переважання в 
полісах мали різні республіканські форми.  

У VI-V ст. до н.е. на перший план серед кількох сотень 
давньогрецьких полісів висуваються дві найбільш великих і 
сильних у військовому відношенні держави-міста: Афіни і 
Спарта. Під знаком антагонізму цих двох полісів розгорталася 
вся подальша історія державності Стародавньої Греції. В 
Афінах, де найбільш повний розвиток отримали приватна 
власність, рабство, ринкові відносини, де склалася громада, що 
зв’язувала її членів при всьому розходженні їх майнових і 
політичних інтересів в єдине ціле, антична демократія досягає 
своєї вершини.  

На противагу Афінам Спарта увійшла в історію як зразок 
аристократичного військово-табірної держави, яка ради 
придушення величезної маси підневільного населення (ілотов) 
штучно стримувала розвиток приватної власності й безуспішно 
намагалася зберегти рівність серед самих спартіатів.  

 Утвердження полісної системи мало своїм результатом 
активізацію правотворчої діяльності та її поступове звільнення 
від релігійно-міфологічної оболонки. На зміну неписаним 
звичаям, тлумачення яких нерідко здійснювалося довільно 
світською чи жрецькою аристократією, прийшов закон. Він став 
результатом діяльності світського органу влади і, як правило, 
мав письмове вираження. Це вже авторитетний і обов’язковий 
регулятор полісного життя, позбавлений містичної чи релігійної 
сили і підкріплений силою державної влади. 

Стосовно Афінського полісу, то тут теж спочатку діяло 
звичаєве право. Звичаєве право тривалий час відігравало 
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важливу і помітну роль в державі, але, врешті-решт, мало 
поступитися місцем закону. 

Найдавнішими афінськими законами вважаються Закони 
Драконта (621 р. до н. е.) – перші писані закони держави, які 
були складені на основі звичаєвого права та судової практики. 
Вони скасували привілеї родової знаті в сфері кримінального 
покарання. Практично за будь-який злочин (навіть за крадіжку з 
будинку чи привласнення овочів з чужого городу) Драконт 
карав смертю. На таку ж кару заслуговували святотатці та 
убивці. Драконт встановлював різницю між навмисним і 
ненавмисним убивством. У випадку випадкового вбивства 
винний міг врятуватися від смертної кари добровільним 
вигнанням. Закони передбачали можливість примирення 
злочинця з родиною вбитого шляхом сплати грошової 
компенсації. Справи про навмисне вбивство розглядав суд 
ефетів, у той час, як ненавмисні вбивства розглядав ареопаг. 

Другою кодифікацією афінського законодавства стали 
Закони Солона (початок VI ст. до н. е.). Із записів про них 
відомо, що Солон намагався засобами права захистити і 
врегулювати питання щодо приватної власності, сприяв 
розвитку ремесла і торгівлі. Він вперше допустив свободу 
заповіту для тих громадян, хто не мав спадкоємців-синів, надав 
можливість здійснювати дарування. Всупереч давнім звичаям, 
він постановив, що син не зобов’язаний утримувати батька, 
якщо той не навчив його ніякому ремеслу. Ареопагу він доручив 
наглядати за тим, хто і звідки отримує доходи, і карати тих, хто 
веде паразитичний спосіб життя. 

Важливою складовою афінського права були постанови 
народних зборів. Право власності в афінській державі не 
набуло значного поширення. Відомий поділ речей на рухомі та 
нерухомі. Власником нерухомості міг бути лише афінянин, а 
рухомих речей – будь-хто. Набуття власності здійснювалося 
первинним та похідним способами. Остання форма передбачала 
укладання публічної угоди за участі урядовця чи реєстрації 
факту набуття власності у спеціальних книгах. Мав місце 
позовний захист права власності. Сторона, яка програвала у суді 
цивільну справу, сплачувала додатково ще й штраф на користь 
держави. 

Розрізнялися два види зобов’язань – вільні та примусові. 
Перші випливали із договорів, другі – з правопорушень. 
Поняття договору вперше в античному праві дав Арістотель, 
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наголосивши, що договір – це спеціальний закон, який пов'язує 
між собою осіб. Спочатку договори укладалися усно, простою 
згодою сторін. Згодом почали застосовувати письмову форму, 
текст угоди підписували сторони у присутності свідків або 
представника влади, після чого він реєструвався у спеціальних 
книгах. Невиконання договірних зобов’язань до реформ Солона 
тягло за собою особисту відповідальність боржника (його могли 
побити, морити голодом, продати в рабство). Пізніше 
встановлювалася лише майнова відповідальність, а засобами 
забезпечення виконання зобов’язань були завдаток, застава, 
порука. 

Вступ до шлюбу в Афінах був обов’язковим. Небажання 
одружитися не тягло за собою правових наслідків, але 
засуджувалося суспільством. Одинаки не могли обіймати певні 
державні посади. Законним вважався шлюб між афінськими 
громадянами. Шлюбний вік для чоловіків був 18 років, жінок – 
14 років. Формою укладення шлюбу був шлюбний договір, який 
укладався в присутності свідків, де визначався розмір посагу. 
Згода нареченої була необов’язковою. Юридичною підставою 
дійсності шлюбу була урочиста процедура релігійного 
характеру. Мала місце й інша форма укладення шлюбу – через 
суд чи в органах влади. Не можна було входити в шлюбні 
стосунки близьким родичам. Але водночас дівчина-спадкоємиця 
(за відсутності синів) мусила вийти заміж за найближчого 
кровного родича, щоб успадкована нею нерухомість не 
потрапила до чужих рук. 

Припинення шлюбу наставало через смерть когось із 
подружжя, розлучення та внаслідок позбавлення громадянських 
прав. Для чоловіка розлучення було безперешкодним, якщо ж 
розлучення бажала дружина, то вона повинна була звернутися з 
письмовою заявою до архонта. За згодою дружини чоловік міг 
видати її заміж за іншого.  Влада батька в сім'ї була досить 
широкою. Реформами Солона був скасований продаж дітей у 
рабство, але зберігалося батьківське право вигнати дитину із 
сім'ї за неповагу, віддати її на виховання до іншої сім'ї. Навіть 
дорослі діти, які мали свої сім’ї, були зобов’язані слухатися 
батьків. 

Афінське кримінальне право розрізняло такі види злочинів: 
а) проти держави. Каралися смертною карою з конфіскацією 

майна і викиданням тіла злочинця за межі держави, а також 
накладення на його сім'ю атімії; 
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б) проти порядку управління (казнокрадство, зловживання 
владою). Каралися відшкодуванням збитку в 10-кратному 
розмірі; 

в) проти релігії (атеїзм, недотримання обрядів, зневага до 
богів). Каралися смертною карою чи вигнанням з конфіскацією 
майна; 

г) проти особи (вбивство, тілесні ушкодження, образа 
словом або дією). Каралися різними видами покарань – від 
смертної кари до релігійних покаянь; 

г) майнові злочини (підпал, крадіжка, пошкодження майна). 
Метою покарання, крім залякування, було відшкодування 

заподіяних збитків та відплата за скоєне. Новим явищем в 
інституті покарання стала ізоляція злочинця від суспільства у 
вигляді ув'язнення та вигнання за межі держави. До основних 
видів покарань належали: смертна кара – проста і 
кваліфікована (скидання зі скелі, отруєння, повішання, 
забивання камінням, розпинання на хресті); продаж у рабство 
(щодо громадян держави цей вид покарання не застосовувався); 
тілесні та калічницькі покарання (побиття батогами, 
відрубування руки, ноги тощо); ув'язнення; штрафи та 
конфіскації майна; атімія (позбавлення особи прав, яке нерідко 
застосовувалося із конфіскацією майна); вигнання (на певний 
термін або довічно) [39]. 

 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Загальна характеристика античного світу (протодержави, 

становлення полісної організації). 
2. Утворення Спартанської держави. Система влади і 

управління в Спарті: 
а) царі; 
б) герусія; 
в) апелла; 
г) колегія ефорів. 
3. Особливості суспільного ладу Спарти. Звичаї спартанців. 

Реформи царя Спарти Лікурга (VIII ст. до н.е.). 
4. Суд і правова система Спарти. 
5. Становлення Афінської держави. Реформи Тесея. 
6. Реформи Солона та Клісфена: їх зміст і значення. 
7. Державний устрій Афін. Центральні органи народовладдя 

та посадові особи Афінської держави:  
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а) народні збори (еклезія); 
б) рада п'ятисот (буле); 
в) геліея; 
г) колегія стратегів; 
д) колегія архонтів. 
8. Суспільний лад Афін  періоду розквіту V – IV ст. до н.е. 

Реформи Перікла. 
9. Основні риси афінського права. 
10. Суди в системі народовладдя Афін. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Виникнення держави в країнах античного світу. 
2. Особливості державного ладу Спарти. 
3. Державний лад Афін. 
4. Суспільний лад в античних державах. 
5. Джерела і характерні риси античного права. 
 
Словник: автаркія, Античність, античний поліс, античні 

держави, античне право, апела, ареопаг, аристократична 
республіка, аристократія, архагети, архонти, астімонахи, 
атімія, Афінська держава, базилевси, буле, геліея, геомори, 
герусія, гетера, деми, деміурги, демократична республіка, 
демос, дієта, докімасія, драхма, евпатриди, еклесія, епонім, 
ефорат, ілоти, клер, колегія стратегів, криптії, літургія, 
медимн, метеки, остракізм, пайок, періеки, полімарх, пряма 
демократія, рада п'ятисот, синойкізм, сікафанти, сісахфія, 
Спарта, тиран, токсоти, триби, фемосфети, фети, філа 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Заповніть таблицю 6.1.: «Розподіл населення Афін за 

реформами Солона». 
Табл.6.1. 

Розподіл громадян (розряди) Політичні права 

    

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66706&displayformat=dictionary
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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3.1.2. Заповніть порівняльну таблицю  6.2. «Державний 
апарат античних республік». 

Табл. 6.2. 
Держава Назва 

державного 
органу 

Функції Джерела 
формування 

Спільне, 
особливе 

          
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю: 
1. Що відносять до джерел права Стародавньої Спарти? 
А. Розпорядження імператорів. 
Б. Закони Драконта. 
В. Закони Лікурга. 
Г. Закони Хаммурапі. 
 
2. Назвіть одну з політичних реформ Солона. 
А. Встановлення чисельних привілеїв для аристократії. 
Б. Скасування суду присяжних – Геліеї. 
В. Встановлення геронтократії (влади родової аристократії). 
Г. Встановлення тимократії (влади, що базувалась на майновому 
цензі). 
 
3. Назвіть характерну рису правового становища 
спартанських рабів. 
А. Не могли брати участь у військових походах. 
Б. Могли бути тільки об’єктами державної (колективної) форми 
власності. 
В. Могли бути тільки об’єктами приватної (особистої) форми 
власності. 
Г. Їх заборонялося безкарно вбивати. 
 
4. Назвіть основний принцип діяльності посадових осіб в 
Афінській державі. 
А. Безоплатність посади. 
Б. Відсутність ієрархічної градації між посадами, крім 
військового управління. 
В. Відповідність системи органів можливості вирішення 
поставлених завдань. 
Г. Приватність посади. 
 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary
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5. Які органи виконували судові функції у Спарті? 
А. Ефори. 
Б. Архонти. 
В. Апелла. 
Г. Народні збори. 

 
Теми презентацій, рефератів 

1. Політичні реформи Солона 
2. Спадкове право в Афінській державі. 
3. Особливості афінської демократії. 

 
Тема 7. Держава і право Стародавнього Риму 
 
При вивченні цієї теми студентам варто застосувати свої 

знання з навчальної дисципліни «Римське приватне право».  
Слід пригадати, що історична наука виділяє три періоди 

Стародавнього Риму: 
1) царський період (753 – 509 р. до н. е.) – період розкладу 

родоплемінних відносин і утворення держави; 
2) період римської республіки ( 509 – 27 р. до н. е. ); 
3) період римської імперії ( 27 р. до н. є. – 476 р. н. е. ) 
Період імперії складається з двох підперіодів: 
1. принципат (27 р. до н. є. – 284 р. н. е). – запровадження 

монархічної форми правління та збереження республіканських 
установ. 

2. домінат (284 – 476 р. н. е. ) – період абсолютної монархії. 
Заснування Риму історична традиція-легенда пов’язує із 

об’єднанням в 753 р. до н. е. трьох племен латинів, сабінів і 
етрусків під владою першого римського царя Ромула і його 
брата Рома. 

На етапі розкладу родоплемінних відносин у римлян 
склалася чітка суспільна організація: усього родів було 300, по 
100 в кожному племені. 10 родів складали курію, 10 курій – 
трибу (плем’я). А також сформувалася досить досконала 
система управління, що будувалася на принципах військової 
демократії: народні збори – куріатні коміції, рада старійшин – 
сенат і військовий вождь – рекс. Рекса іноді називають царем, 
хоча його влада не була монархічною, проте він мав такі 
атрибути царської влади як корону, мантію, скіпетр, трон. 
Впродовж цього періоду біля влади перебувало сім царів. 
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Студентам необхідно ознайомитися із суспільною 
стратифікацією населення Староданього Риму на кожному з 
етапів його існування. 

У царський період римське суспільство розкололося на дві 
частини патриціїв – повноправних членів родової організації і 
плебеїв – особисто вільне населення, що користувалося рівними 
із патриціями майновими правами, але перебувало поза родовою 
організацією і було політично безправним. 

Впродовж тривалого часу плебеї вели боротьбу за надання 
їм політичних прав. Ця боротьба сприяла розкладу родової 
організації та формуванню держави. Вона закінчилася 
перемогою плебеїв, що сталося в результаті проведення 
реформи шостого царя Сервія Тулія в середині VI ст. до н. е.  

Населення Риму поділялося на вільних і невільників – рабів. 
Вільне населення поділялося на громадян – римлян і іноземців – 
перегринів. Римляни в свою чергу поділялися на повноправних – 
патриціїв і неповноправних – плебеїв. 

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на 
повноваження вищих органів влади в Римській державі. 

Вищим органом державної влади у період республіки були: 
1) Народні збори, 
2) Сенат, 
3) Магістратура. 
Народні збори – формально найвищий орган. Вони 

складалися з трьох видів: 
- центуріатні коміції 
- трибутні коміції 
- куріатні комісії. 
Центуріатні коміції – орган прямого військового 

народовладдя.  
Куріатні коміції – виникли у VIII ст. до н. е. В їх роботі 

брали участь патриції – представники від курій. Після реформи 
Сервія Тулія вони втратили політичні функції. Куріатні коміції 
розглядали питання виходу із роду, шлюбу, усиновлення, 
спадщини, затверджували заповіти, здійснювали обряд вступу 
на посаду магістрів – вручали їм офіційний документ – 
імперіум. 

Сенат – фактично найвищий орган державної влади. Сенат 
був постійно діючим органом. Свої постанови він приймав 
голосуванням – розходженням сенаторів у різні боки або 
опитуванням. Передбачалось обговорення тих питань, що 
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розглядалися у сенаті, але регламенту виступів сенаторів не 
було і нерідко це використовувалося для дезорганізації роботи 
сенату. 

До повноважень сенату відносили: затвердження рішень 
народних зборів, тлумачення законів, затвердження магістратів, 
фінансові справи, дипломатичні зносини, військові питання, 
встановлював надзвичайний стан та ін. 

Таким чином, сенат був досить досконалим, колегіальним, 
невиборним, аристократичним органом. 

Магістратура – сукупність службових осіб, що виконували 
управлінські функції. Вона будувалася на принципах вибірності, 
колегіальності, строковості, підзвітності і безоплатності. 

Консули – очолювали систему магістрів. Вони обиралися 
терміном на один рік з правом повторного обрання не раніше, 
ніж через 10 років. Обиралися лише патриції , а за законом 
Ліцінія одного кандидата могли висувати плебеї. 

До повноважень консулів відносилося: нагляд за 
виконанням постанов сенату, контроль за діяльністю нижчих 
магістратів, командування військом, укладення міжнародних 
угод, адміністративні стягнення та ін. 

У випадку смерті обох консулів сенат обирав терміном на 5 
днів інтеррекса, котрий повинен був організувати вибори 
консулів, виконував обов’язки консула, призначав наступника 
до виборів. 

Цензора обирали народні збори з числа колишніх консулів 
терміном на 5 років. Але фактично вони виконували свої 
обов’язки впродовж 1,5 року, після чого ішли у відставку. 
Повноваження цензора: комплектування сенату, складання 
податкових списків громадян Риму, контроль за надходженням 
податків та ін. 

Колегія преторів у період республіки зросла із 2 до 16 осіб. 
Преторів обирала центуріатні коміції терміном на 1 рік. На них 
покладалося керівництво судочинством та право видавати 
загально обов’язкові постанови – преторське право. 

Варто відзначити, що основною причиною переходу 
Стародавнього Риму від республіки до імперії була криза 
рабовласницького ладу і способу виробництва. Використання 
дешевої праці рабів призводило до збагачення нобілів та 
розорення простого населення. Земля зосереджується в руках 
найбагатших латифундистів. Вирішити соціальні протиріччя 
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мала за мету земельна реформа братів Гракхів II ст. до н.е., але 
їх було вбито незважаючи на посади народних трибунів. 

Невирішеність земельного питання призводить до 
виникнення двох політичних течій популярів – представників 
народу і оптиматів – нобілітету. Республіканська полісна 
система державної стала непринадною для управління нових 
територій, завойованих Римом. Підкорені Римом народи 
намагаються звільнитися від римського панування. 

В період принципату (27 р. до н. е. – 284 р. н. е.) організація 
державної влади мала наступний вигляд: 

1. принцепс-імператор – глава держави та його виконавчо-
розпорядчі органи: канцелярія та консиліум; 

2. сенат; 
3. магістратура; 
4. трибутні коміції. 
Посада принцепса стає фактично довічною, спадковою і 

династичною. Він зосереджував у своїх руках керівництво та 
формування сенату, повноваження вищих магістратів, 
командування військом. Постанови принцепса набувають вищої 
юридичної сили. Влада принцепса спирається на армію. Легіони 
пропонують або відхиляють спадкоємця принцепса. Управління 
країною принцепс здійснює з допомогою свого заступника – 
префекта преторія, канцелярії та консиліуму – дорадчого органу, 
що по своїй суті будувалося на принципах двірцевої системи 
управління. 

Народні збори поступово припинили своє функціонування. 
Отже, в період принципату монархічна форма правління 
прикривалася республіканськими інститутами. 

В результаті реформ імператорів Діоклетіана і Констянтина 
наприкінці III ст. у Римській імперії було запроваджено нову 
організацію державної влади, ліквідовано республіканські 
установи. 

Імператор (домінус) зосереджував в своїх руках всю 
повноту державної влади, особа імператора обожнюється. 

Територію імперії було розділено на дві частини: Західну і 
Східну, управління якими здійснювали августи та їх заступники 
– цезарі. Таким чином, було впроваджено тетрархію – 
чотиривладдя. 

Державна влада будується на принципах двірцевої системи 
управління і характеризується численним чиновницьким 
бюрократичним апаратом.  
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Таким чином, в період домінату в Стародавньому Римі 
панує абсолютна монархія на зразок східних деспотій. 
Державний лад будується на принципах двірцевої системи 
управління, Заміщення державних посад відбувається виключно 
шляхом призначення та звільнення імператором або його 
представниками. Термін повноважень не встановлювався. 
Відбувається надмірна централізація та бюрократизація влади. 

Римське право займає унікальне місце в правовій історії 
людства. Воно являє собою найвищу ступінь у розвитку права в 
античному суспільстві і стародавньому світі в цілому. Воно 
відрізняється перш за все незвичайно широким охопленням 
найрізноманітніших життєвих відносин і ситуацій. Особливо 
ретельно були розроблені в римському праві різні способи 
захисту інтересів приватних власників, а також різноманітних 
учасників майнового обороту. Саме римляни, спираючись на 
весь попередній світовий досвід, в тому числі і країн Сходу, 
вперше зробили індивідуальну приватну власність, а також інші 
майнові права та інтереси предметом майстерно і досить 
досконалого юридичного регулювання. На базі римського права, 
що відрізняється багатою розробкою своїх форм, склалася 
найбагатша правова культура, яка стала загальним надбанням 
людства на наступних етапах розвитку цивілізації. Одним з 
елементів цієї правової культури була римська юриспруденція, 
яка поклала початок як самостійної науки про право, так і 
професійної юридичної освіти. Чіткість дефініцій римського 
права нагадувала математичні формули. За ємкість та 
доступність юридичних формулювань у Середні віки римське 
право називали «писаним розумом». 

В період Середньовіччя мала місце рецепція римського 
права в країнах Європи. З ХІІІ ст. воно стає обов’язковою 
навчальною дисципліною у вищих юридичних навчальних 
закладах. 

Студентам слід запам’ятати, що римське право пройшло 
наступні етапи розвитку: 

1. Найдавніший період (право періоду ранньої республіки) – 
VІ – ІІІ ст. до н. є. характеризується полісною замкнутістю, 
архаїчністю, примітивністю. 

2. Класичний період (III ст. до н. є. – III ст. н. е.) – час 
найвищого розвитку основних інститутів цивільного права. 
Саме протягом цього періоду римське право поступово 
звільнялось від залишків патріархальності та релігійності й 
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перетворювалося в світську юридичну систему, що 
характеризувалася більш високим рівнем розробки не тільки 
рабовласницьких, але й інших універсальних людських 
відносин. Досконалість цієї правової системи знайшла своє 
вираження і в юриспруденції, яка дала світові зразки глибокого 
правового аналізу і високої юридичної техніки. 

3. Посткласичний період (IV – VI ст. н. е.). У цей час, у 
зв’язку з занепадом рабовласницького суспільства й 
державності, римське право практично перестає розвиватися, 
несе на собі відбиток загальної економічної й політичної кризи. 
Зміни, які відбувалися в ньому в цей період, були пов’язані, 
передусім, з його систематизацією і поступовим 
пристосуванням до нових феодальних відносин, що 
формувалися. 

Особливу увагу при вивченні цієї теми студентам слід 
звернути на джерела права Стародавнього Риму, ознайомившись 
з їх змістом. 

У найдавніший період головним джерелом права були 
Закони XII таблиць 450 р. до н. е. – результат кодифікації норм 
усного звичаєвого права. Кодифікація була проведена з вимоги 
плебеїв. Закони були написані на 12 дошках і виставлені на 
Форумі. Від осіб, які набували римського громадянства, 
вимагалося знання законів напам’ять. За своєю суттю Закони XII 
таблиць були обробкою і консолідацію звичаєвого права Риму. 
Певний вплив на них мало грецьке право південно-італійських 
полісів. Але були включені і окремі нові положення, що 
відступали від норм звичайного права (наприклад, система 
штрафів була відходом від стародавнього принципу таліону).  

Закони XII таблиць відображали ще порівняно низький 
рівень розвитку римського суспільства і правової техніки. Вони 
були викладені у вигляді коротких наказових суджень і заборон, 
деякі з яких несли на собі печатку релігійних ритуалів. 
Незважаючи на свої недоліки, вони досить точно відобразили 
корінні потреби римського архаїчного періоду, а тому в 
протягом багатьох століть користувалися в Римі величезним 
авторитетом, розглядалися, за словами Тита Лівія, як «джерело 
всього публічного і приватного права». 

Протягом класичного періоду формально продовжували 
діяти Закони XII таблиць (офіційно вони були скасовані в VI ст. 
н. е. в ході законодавчих реформ візантійського імператора 
Юстиніана). Глибока повага римлян до своїх правових традицій 



89 

і особливо побожне ставлення до Законів XII таблиць не 
дозволяли їм відкрито відмовитися від цієї пам’ятки права. Але 
суттєві зміни в економічному і політичному житті Рима зробили 
необхідним фактична відмова у повсякденному правової 
практиці від застарілих норм Законів XII таблиць. Виникла 
нагальна необхідність у створенні нових форм правотворчості. 

На новому етапі історії римського права його найбільш 
характерним джерелом стають едикти магістратів, передусім 
преторів, на базі яких поряд з цивільним (квіритським) правом 
виростають дві нові та самостійні правові системи: «преторське 
право» і «право народів». Обидві ці системи були результатом 
правотворчої діяльності преторів. Таким чином, у Римі в 
класичний період виникла складна система джерел права.  

Вступаючи на посаду, претор оприлюднював свій едикт, де 
містилися юридичні формули, за допомогою яких він мав намір 
підтримувати порядок і вершити суд. Ці формули істотно 
відхилялися від норм цивільного права, хоча формально претор 
повинен був діяти в його рамках. Сам претор був зобов’язаний 
дотримуватися свого едикту, термін дії якого закінчувався через 
рік. Наступний претор, як правило, дещо змінював едикт свого 
попередника, вносячи в нього нові положення і відкидаючи 
застарілі. Але оскільки основна частина едикту зберігалася, 
преторське право, поряд з гнучкістю, характеризувалося певною 
наступність і стабільністю. 

Особливу роль у розвитку права в класичний період 
відіграли едикти преторів перегринів, які регулювали відносини 
між римськими громадянами та іноземцями (перегринами), а 
тому взагалі не були зв’язані нормами цивільного права. У своїй 
правотворчості претори перегринів мали велику свободу, могли 
посилатися на «справедливість» або на «природний розум». 
Створене преторами перегринів «право народів» було не 
міжнародним, а внутрішньодержавним, тобто римським правом, 
причому його найбільш розвиненою та досконалою частиною.  

З встановленням імперії поступово змінилося і становище 
преторів в політичній системі Риму. Формально претори 
зберігали право на видання едиктів, але їх активна 
правотворчість входила в протиріччя зі зростаючим 
самовладдям імператорів. Тому вже в перші століття нашої ери 
претори взяли за правило повністю копіювати едикти своїх 
попередників. Таким чином, зміст едиктів ставав незмінним, і 
він не породжує нових норм права. У зв’язку з цим імператор 
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Адріан вирішив кодифікувати преторське право, доручивши цю 
роботу відомому юристу Юліану (ІІ ст. н. е.). Складений 
останнім едикт (відомий як едикт Юліана) був офіційно 
схвалений і отримав назву «вічного едикту». Він став 
обов’язковим для всіх наступних магістратів. 

Поступово зміцнювалась і розширювалася і самостійна 
законодавча влада імператорів. Спочатку імператорські 
закони (конституції) розглядалися як результат делегації влади з 
боку народних зборів, але в II ст. н. е. юристи обґрунтували 
положення, згідно з яким римський народ передав свою 
законодавчу владу імператору. З цього часу законодавство 
імператорів перетворюється на найважливіше джерело права. 
Закони імператорів на відміну від багатьох актів магістратів 
діяли на всій території римського держави, а не були обмежені 
межами міста або окремої провінції.  

Акти імператорської влади (конституції) ділилися на 
наступні основні види:  

1) едикти – загальні положення, юридично обов’язкові 
тільки за життя певного імператора (але з часом їх починають 
дотримуватися і його наступники); 

2) рескрипти – відповіді або поради імператора окремим 
особам або магістратам, які зверталися за консультаціями з 
правових питань; 

3) декрети – рішення, винесені імператором у судових 
справах, на основі яких склалася самостійна імператорська 
юриспруденція;  

4) мандати – інструкції, адресовані правителям провінцій, 
які в ряді випадків містили також норми цивільного чи 
кримінального права, що застосовувалися і до перегринів.  

Спочатку конституції імператорів стосувалися лише питань 
публічного порядку (організації адміністрації, злочинів і т .п.), 
але поступово вони все більше і більше охоплювали всі сфери 
правового регулювання. Вироблені в імператорську епоху 
форми правових актів згодом мали великий вплив на 
законодавчу техніку середньовічних монархій. 

Також до джерел права підпадають кодифікації. Перші 
спроби кодифікації були здійснені ще в III ст. н. е., але все-таки 
на першому місці за значенням і майстерністю проробленої 
роботи стоїть створення найбільшої систематизації права, 
кодифікації всіх часів – зводу законів Юстиніана (528 – 534 
рр.). Значення його двояке: по-перше, він дає найбільш 
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систематичний виклад римського класичного права і римської 
юриспруденції взагалі; по-друге, він став основним джерелом 
рецепції римського права в Середньовіччя [39].  

Питання для самостійного опрацювання 
1. Утворення давньоримської держави. Царський період. 
2. Державний устрій та суспільний лад періоду республіки. 
3. Державний і суспільний лад у період імперії: 
а) принципат; 
б) домінант.  
4. Основні риси права і суд у період республіки. 
5. Закони ХІІ таблиць – перша кодифікація римського 

права. 
5.1. Зміст Законів ХІІ таблиць: 
а) правовий статус населення; 
б) право приватної власності; 
в) договір позики; 
г) злочини і покарання. 
5.2. Значення Законів ХІІ таблиць в історії римського права. 
6. Основні риси права і суд у період імперії. 
 
 Словник: адвокат, варвар, вексель, вербальні контракти, 

вердикт, вершники, весталка, ветеран, виморочне майно, 
декрети, делікт, децимація, диктатор, дублікат, едикти, едили, 
емфітевзіс, імперія, іпотека, квестори, кворум, клієнт, колони, 
комендація, коміції, консенсуальні контракти, конституції, 
консули, латини, легати, літеральні контракти, люмпен-
пролетаріат, магістратура, мандати, манципація, народні 
трибуни, нексум, овація, оптимати (нобілі), парцелла, патриції, 
патрон, пекулій, перегрини, претори, приватне право, принцепс, 
провінції, провокація, публічне право, реальні контракти, 
рескрипти, сателіт, сенат, сервітути, сине ману, суб'єкти 
права, суперфіцій, тріумф, форум, фрументарії, цензори 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Заповніть таблицю 7.1.: «Розподіл населення Риму за 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66706&displayformat=dictionary


92 

реформами Сервія Туллія». 
Табл.7.1. 

Розподіл громадян 
(розряди) 

Кількість центурій Політичні 
права 

      
3.1.2. Використовуючи текст Законів ХІІ таблиць: 

а) розкрийте специфіку правового закріплення та регулювання: 
 майнових відносин; 
 шлюбно-сімейних; 
 злочинів та покарань; 
б) класифікуйте статті за видами злочинів; 
в) визначте статті, в яких знайшли відображення: 
 соціальна структура населення; 
 поняття «необережне вбивство», «крайня необхідність», 

«необхідна оборона». 
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю: 
1. Як в історії Римської держави називається період з 27 р.до 
н.е. до 284 р.н.е.? 
А. Ранньої республіки. 
Б. Домінату. 
В. Пізньої республіки. 
Г. Принципату. 
 
2. Як у Стародавньому Римі називалися всі особи, які 
перебували під владою батька у сім’ї? 
А. Агнати. 
Б. Когнати. 
В. Клієнти. 
Г. Авгури. 
 
3. Як у Стародавньому Римі називалися кровні родичі, які 
вийшли з-під влади батька? 
А. Агнати. 
Б. Когнати. 
В. Клієнти. 
Г. Епархи. 
 
4.  Що вважалося едиктом у Стародавньому Римі? 
А. Розпорядження преторів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66706&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66706&displayformat=dictionary
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Б. Розпорядження імператорів. 
В. Акти народних зборів. 
Г. Розпорядження понтифіків. 
 
5. На які види поділялося право Риму класичного періоду? 
А. Галузеве та міжгалузеве. 
Б. Матеріальне та процесуальне. 
В. Імперативне та диспозитивне. 
Г. Публічне та приватне. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Реформи Сервія Тулія. 
2. Порівняльна характреристика Законів царя Хамураппі і 

Законів ХІІ таблиць. 
3. Інституції Гая як пам'ятка римського права. 
4. Дигести Юстиніана про право і правосуддя. 
4. Регулювання майнових правовідносин в Дигестах 

Юстиніана. 
5. Дигести Юстиніана про сімейні стосунки. 

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна література 

1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 
країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 
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Академії правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко [та 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
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http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf


95 

16. Дудченко О. С. Історія держави і права України та 
зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. С. Дудченко; 
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. 
Гоголя, 2011. – 246 с. 

17. Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посіб. для дистанц. навч. / П. П. Захарченко 
[и др.]; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 
"Україна". – К.: Університет "Україна", 2005. – 214 с.  

18. История государства и права зарубежных стран [Текст]: 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция": В 2 т. 
/ отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков; Московский 
гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М.: Норма, 2013. – 
(Классический университетский учебник). Т.1: Древний мир и 
Средние века / О. А. Жидков [и др.]. – 2013. – 720 с. 

19. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. 
посібник / О. М. Джужа, Т.А. Третьякова, В.С. Калиновський та 
ін. –  К.: НАВС, 2012. – 376 с. 

20. Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. 
В. Россіхін, С. І. Власенко; за ред. Л. М. Маймескулова. – X.: 
Право, 2011. – 520 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

21. Історія держави і права зарубіжних країн: правові 
джерела / Упорядн. Г.І. Трофанчук; [навч. посіб.]; МОН 
України. –  К.: Юрінком Інтер, 2008. – 347 с. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://yurincom.com/files/content/Xrestom_Trophan.pdf 

22. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: навч. 
посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; [уклад. Вдовичин І. 
Я.]. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 591 с.  

23. Історія держави і права зарубіжних країн у схемах 
[Текст]: для студ. I курсу / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого; уклад. С. І. Власенко [та ін.]. – 
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 34 с. 

24. Історія держави та права зарубіжних країн [Текст]: 
конспект лекцій / укладач В. С. Калиновський; Міжнародний 
науково-технічний ун-т. – К.: МНТУ, 1995. – 200 с. 

25. Калганова О. А. Історія держави і права зарубіжних 
країн (у визначеннях і схемах) [Текст]: навч. посіб. / О. А. 
Калганова, Т. М. Супрун; Держ. податк. служба України, Нац. 

http://pidruchniki.com/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://yurincom.com/files/content/Xrestom_Trophan.pdf


96 

ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту 
ДПС України, 2014. – 102 с. 

26. Калинина Э. А. История государства и права древнего 
мира (Греция, Рим): Учеб. пособие для студ. вузов по 
спец."Правоведение" / Э.А. Калинина; Междунар. негос. ин-т 
труд. и социальн. отнош. – Мн.: МИТСО , 1999. – 164 с. 

27. Калинина Э. А. История государства и права 
зарубежных стран: В вопросах и ответах: практическое пособие 
/ Э.А. Калинина, И.Ф. Калинина. – Мн.: Молодежное научное 
общество, 2002. – 125 с. 

28. Кампо В. М. Практикум з історії держави 
і права зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник для студ. юрид. 
спец. / В. М. Кампо [та ін]; заг. ред. В. М. Кампо; 
Київський держ. ун-т культури і мистецтв, Фонд розвитку 
громадських ініціатив "Право на захисті культури і духовності". 
– К.: Освіта і культура, 1998. – 40 с.  

29. Ковалевська О. О. Історія держави та права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посібник для дистанційного навчання / О. О. 
Ковалевська; Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини 
"Україна". – К.: ВМУРоЛ, 2003. – 203 с.  

30. Козаченко А.І. Історія держави і права зарубіжних 
країн: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання / 
А.І. Козаченко, В.В. Стрілець.; НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого 
Пол. юр. інст. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – 148 
с. 

31. Кузьминець О. В. Історія держави та права зарубіжних 
країн (схеми, таблиці, коментарі, термінологічний словник): 
навч. посіб. / О. В, Кузьминець, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур. – К.: 
Гранмна, 2012. – 240 с. 

32. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права 
зарубіжних країн: навч. посібник / В. С. Макарчук. – К.: Атіка, 
2001. – 624 с.  

33. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права 
зарубіжних країн: навч. посіб. / В.С. Макарчук; МОН України. – 
вид. 6-те, доповн. – К.: Атіка, 2010. –  623 с. 

34. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: курс лекцій / І. Д. Мудрак. – Ірпінь: Державна 
податкова адміністрація України, Академія державної 
податкової служби України, 2001. Ч. 2. – [Б. м.]: [б.в.], 2002. – 
137 с. 



97 

35. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: курс лекцій / І. Д. Мудрак. – Ірпінь: Державна 
податкова адміністрація України, Академія державної 
податкової служби України, 2001. Ч. 1. – Ірпінь: [б.в.], 2001. – 
232 с. 

36. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. 
Орленко. – Вид. 4-е, стер. – К.: Вид. Паливода А. В., 2010. – 243 
с.  

37. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Полное 
издание в одном томе / Плутарх. – М.: Альфа-книга, 2008. – 1263 
с. 

38. Рубаник В.Е. История государства и права зарубежных 
стран [Текст]: учебник / В. Е. Рубаник. – М.: ЭКСМО, 2011. – 
544 с. 

39. Сажина В.В. История государства и права зарубежных 
стран [Текст]: учеб. пособие для студ. юрид. спец. учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования / В. В. 
Сажина, Д. Е. Тагунов. – Минск: Книжный дом, 2005. – 279 с. 

40. Середа А. М. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Середа, Г. 
М. Васильчук. – Запоріжжя: Державний вищий навчальний 
заклад "Запорізький національний ун-т", 2007. Ч. 1. – [Б. м.]: 
[б.в.], 2007. – 296 с. 

41. Страхов М.М. Історія держави та права зарубіжних 
країн: Підручник [вид. 2–е.]. – К.: «Ін. Юре», 2003. – 762 с. 

42. Тихоненков Д. А. Історія держави і права зарубіжних 
країн: посіб. для підгот. до іспитів / Д. А. Тихоненков. – Х.: 
Право, 2017. – 248 с. 

43. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн 
Стародавнього світу [Текст]: навч. посіб. / Б. Й. Тищик. – Л.: 
Світ, 2001. – 382 с. 

44. Тищик Б.Й. Історія держави і права Стародавніх Греції 
та Риму. – Львів, 2001. – 384 с. 

45. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти / Н. М. Хома. 
– К.: Каравела: Новий Світ-2000; Л.: Магнолія плюс2003. – 480 
с. 

46. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права 
/ Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 
1996. – Т.2. – 520 с.  



98 

47. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права 
/ Под. ред. К.Н. Батыра и Е.В. Поликарповой. – М.: Юристъ, 
1996. – Т.1. – 329 с.  

48. Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран (комментированная) [Текст] / [сост.: Л. Н. 
Маймескулов, Д. А. Тихоненков]; под ред. проф. Л. Н. 
Маймескулова. – Х.: Право, 2011. – 870, [2] с.  

49. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак.: У 2 т. / ред. 
В. Д. Гончаренко. – К.: Ін Юре, 1998 . – Т. 1. – [Б. м.]: [б.в.], 
1998. – 503 с. 

50. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак.: У 2 т. / ред. 
В. Д. Гончаренко. – К.: Ін Юре, 1998 . – Т. 2. – [Б. м.]: [б.в.], 
1998. – 607 с. 

51. Черниловский З. М. Хрестоматия по Всеобщей истории 
государства и права. – М.: Юристъ, 1994. – 413 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/vse/obs/ist/gos/pra/hr
estomatiay_vseobs_ist_gos_pra/index.htm 

52. Чернявська Т. І. Історія держави та права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посібник (практикум) / Т. І. Чернявська, Г. 
О. Фрейман. – К.: Кондор, 2015. – 400 с. 

53. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних 
країн: Методичний комплекс навч. дисц. / О. О. Шевченко. – Х.: 
ІЕУГП, 1997. – 27 с.  

54. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних 
країн: Навч. посібник / О. О. Шевченко. – М.: Вентурі, 1997 (; 
К.). – 304 с. 

55. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних 
країн: Навчальний посібник / О. О. Шевченко; МОН України. – 
К.: Олан, 2008. – 351 с. 

56. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: хрестоматія / О. О. Шевченко. – К.: Вентурі, 1998. 
– 255 с. 

57. Шигаль Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: курс лекцій / Д. А. Шигаль. – Х.: ФІНН, 2010. – 340 с.  

58. Юрова В.Н. История государства и права зарубежных 
стран [Текст]: учебно-метод. пособие для студентов І и ІІ курсов 
фак. "Мировая экономика и право" / В. Н. Юрова; Сибирский 
гос. ун-т путей сообщения. – Новосибирск: [б.и.], 2000. – 211 с.  

http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/vse/obs/ist/gos/pra/hrestomatiay_vseobs_ist_gos_pra/index.htm
http://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/vse/obs/ist/gos/pra/hrestomatiay_vseobs_ist_gos_pra/index.htm


99 

59. Яцишин Н. Г. Практикум з історії держави і права 
зарубіжних країн [Текст] / Н. Г. Яцишин; Національна академія 
держ. податкової служби України. – Ірпінь: Національна 
академія ДПС України, 2006. – 274 с.  

 



100 

Модуль  2 
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПЕРІОД 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 
 

Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в 
період Середньовіччя 

 
Тема 8. Держава і право франків 
 

В 476 р. з падінням Західної Римської імперії закінчилася 
епоха Стародавнього Світу та характерної для нього 
рабовласницької держави і права. На зміну їй прийшов період 
Середньовіччя, виникнення якого пов’язане з розвитком 
власності на землю. 

Науковці розрізняють два основні шляхи формування 
феодальної держави і права. 

1. Внаслідок формування феодальних відносин у надрах 
рабовласницького суспільства за умов уже існуючої 
рабовласницької держави. Цей шлях притаманний для Візантії, 
Індії та Китаю. 

2. В результаті розкладу родоплемінних відносин 
відбувається  формування станового феодального суспільства, 
феодальної власності на землю та відносин сюзеренітету-
васалітету. Такий шлях був характерний для германських, 
слов’янських і арабських племен та Японії. 

У германських племен держава виникла в результаті 
специфічних причин: 

- розкладу родоплемінних відносин та формування 
станового феодального суспільства і феодальної власності на 
землю; 

- утворення міцної військової організації, на яку спиралася 
влада вождя-короля; 

- падіння Римської імперії та використання державно-
правового досвіду Риму; 

- запровадження християнства як державної релігії. 
Історію держави і права країн Західної Європи в період 

Середньовіччя поділяють на три етапи: 
1) ранньофеодальна монархія; 
2) станово-представницька монархія; 
3) абсолютна монархія. 
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Ранньофеодальна монархія (VІ – ХІІ ст.) – це час утворення 
та становлення феодальної держави. Першими 
ранньофеодальними монархіями у Західній Європі були держава 
Франків і Англія. 

Держава Франків у своєму розвитку пройшла два періоди, які 
розрізнялися за королівськими династіями: Меровінгів (кінець V 
– перша половина VIII ст.) та Каролінгів (друга половина VІІ – 
перша половина ІХ ст.). 

Період Меровінгів розпочинається з 486 р., коли салічні 
франки на чолі з королем Хлодвігом захопили територію 
римської провінції Галлії, чим започаткували створення власної 
держави. Вони перебували на етапі розкладу родоплемінних 
відносин та формування феодального станового суспільства. 
Основу франкського суспільства складала община – марка, а 
отже зберігалася колективна власність на землю. 

Однак у VI ст. селяни-общинники отримали право на вихід з 
общини та володіння на правах приватної власності частиною 
орних земель, що отримали назву – алоду. 

Довічність і спадковість такого володіння селяни змушені 
були узаконювати з допомогою знаті за певні повинності, 
внаслідок чого потрапляли в залежність. Таке землеволодіння 
було запозичене із римського права і отримало назву – 
прекарію. 

У першій половині VII ст. майордом франків Карл Мартелл 
провів реформи, що призвели до виникнення феодальної 
власності на землю – бенефіцію. Землю разом з селянами-
общинниками король надавав у власність бенефіціарію за 
державну службу з правом передачі її у спадок за умови, якщо 
спадкоємець теж буде нести таку службу. 

Завдяки вдалій реформі в 751 р. сина Карла Мартелла було 
проголошено королем, що започаткувало нову королівську 
династію (бургундську) – Каролінгів. 

На початку IX ст. Карл Великий змушений був запровадити 
повну спадкову і невідчужувану феодальну власність на землю – 
феод. 

Впровадження феодальної власності на землю призвело до 
виникнення феодальних станів та відносин сюзеренітету-
васалітету. 

Основними суспільними станами були: 
1) світські та духовні феодали – привілейований стан; 
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2) міщани та селяни-общинники – вільне непривілейоване 
населення; 

3) серви і віллани – феодально-залежні селяни. 
Відносини сюзеренітету-васалітету починають формуватися з 

виникненням феодальної власності на землю. Їхня суть полягала 
в наступному: Сюзерен (король) надавав землю у власність 
своїм васалам (графам, герцогам, маркізам), які, в свою чергу, 
частину землі надавали у власність баронам і віконтам, а ті – 
рицарям (шевальє). Таким чином виникає феодальна ієрархія, 
де феодали, крім короля і рицарів, одночасно є і сюзереном і 
васалом (по відношенню до вищого).  

Встановлення відносин сюзеренітету-васалітету 
супроводжувалося особливим ритуалом (оммаж). Договір 
покладав на сторони певні права і обов'язки. 

Державний лад франків у період Меровінгів мав наступні 
особливості. Король – глава держави. Його влада спадкова, 
довічна і династична. Король зосереджує у своїх руках широкі 
повноваження. Королівська рада – дорадчий орган при королеві. 
Вона формувалася королем з числа найближчого його оточення. 

Управлінський апарат короля очолював майордом – другою 
особою в державі. Апарат управління складався із міністеріалів 
– сенешаля, маршала, двірцевого графа і референдарія. Він 
будується на принципах десятинної системи управління. 

Характерною рисою державного ладу в даний період було 
збереження пережитків військової демократії та родоплемінного 
суспільства. Продовжують діяти народні збори – «березневі 
поля», на місцях – сотенні збори та збори общини – марки, не 
існує адміністративно-територіального поділу, продовжує 
функціонувати общинний суд – «рада 7 рахінбургів». 

Державний лад Франків у період Каролінгів. Зміни у 
організації державної влади зумовлювалися запровадженням 
феодальних відносин сюзеренітету-васалітету та ліквідацією 
органів військової демократії. 

Зміцнюється влада короля – сюзерена. У 800 р. папа 
римський висвятив Карла Великого на імператора. Його влада 
поширюється на значну частину Західної Європи. 

Королівська рада носить формальний характер. Державний 
апарат будується на принципах двірцево-вотчинної системи 
управління, в основі якої закладено відносини сюзеренітету-
васалітету. Він складається із міністеріалів – васалів короля. 
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Запроваджено адміністративно-територіальний та військовий 
поділ на графства і герцогства де управління зосереджується у 
руках васалів короля – графів і герцогів. 

Формування феодальних відносин закономірно вело до 
феодального розпаду – роздробленості, адже васали короля 
отримували від свого сюзерена надзвичайно широкі права. 

У 843 р. внуки Карла Великого у Вердені розділили імперію 
на три частини, які в майбутньому склали територію трьох 
держав: Франції, Німеччини і Італії [39]. 

Суспільний лад франків був складним. Основне історико-
правове джерело цього періоду – Салічна правда – виділяє 
наступні групи не стільки за соціально-економічними ознаками, 
скільки за правовим критерієм: 

а) вільні франки, вергельд за вбивство яких становив 200 
солідів; 

б) знатні особи держави, чия знатність визначалася лише за 
однією ознакою – близькістю до короля (600 солідів); 

в) вільні воїни, за вбивство яких під час військового походу 
призначався вергельд, що вимірювався тотожною сумою; 

г) антрустіони (знатні воїни, близькі до короля), за 
вбивство яких встановлювався максимальний вергельд – 1800 
солідів. 

До вільних, окрім названих, належали також римляни, життя 
яких хоча й захищалося нижчим вергельдом (100 солідів), проте 
ніяк не означало обмеження їх у правах. До груп залежних 
категорій належали літи, вільновідпущеники та раби. 

Перераховані вище угрупування мали різний правовий 
статус. 

Студенти мають ознайомитися із основними джерелами 
права Франкської держави: 

• звичаєве право (в подальшому стали називатися як 
"варварські правди“); 

• римське право;  
• королівські постанови законодавчого характеру – 

капітулярії; 
• збірники формул (зразки цивільно-правових угод); 
• дипломи (рішення королівського суду та дарчі 

грамоти). 
Особливу увагу варто зосередити на вивченні Салічної 

правди. Дослідники вважають, що складення першооснови 
Салічної правди належить до царювання Хлодвіга (V-початок VI 

http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
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ст.), після переходу франків до Галлії. Салічна правда – це 
збірник юридичних звичаїв салічних франків. Вона 
віддзеркалює здебільшого той стан первіснообщинних відносин, 
від яких почало віддалятися франкське суспільство. Варто 
ознайомитися із нормами, що включає Салічна правда і 
охарактеризувати правовий лад франків (зобов’язальне, сімейне, 
кримінальне право, судову систему тощо). 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Ранньофеодальна держава і право. Партикуляризм. 
2. Утворення та розвиток Франкської держави.  
3. Суспільний устрій.  
4. Державний лад.  
5. Джерела та характеристика права. 
 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств 

епохи Середньовіччя. 
2. Особливості виникнення держави у франків. Формування 

державного апарату. 
3. Суспільний лад франкської держави. 
4. Джерела і характерні риси права. Салічна правда – 

пам’ятка ранньофеодального права франків  
4.1. Походження “Салічної правди” та її загальна 

характеристика.  
4.2. Злочини проти власності за “Салічною правдою”. 

Злочини проти особи.  
4.3. Феодальна ієрархія в праві “Салічної правди”.  
4.4. Судовий процес: процесуальні відносини сторін до 

суду, виклик до суду, види доказів. 
 
Словник: алод, архікапеллан, бенефіцій, березневі поля, 

васал, васалітет, вергельд, герцогство, граф, денарій, домен, 
ехини, капітулярії, літи,  маршал, міністеріали, ордалія, пати, 
прекарій, пфальцграф, рахінбурги, Середньовіччя, солід, 
тезаурарій, феодальна держава, феодальна рента, феодальне 
право 

 
Завдання для самоконтролю знань 

http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
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1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 
до понятійного диктанту. 

2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 
літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Використовуючи текст «Салічної правди»: 
а) знайдіть титули і статті, положення яких закріплювали 

засади родової організації стародавніх франків; 
б) проаналізуйте особливості права власності у стародавніх 

франків; 
в) розкрийте особливості: 
 правового становища окремих соціальних категорій у 

стародавніх франків; 
 правового регулювання сімейно-шлюбних відносин; 
 класифікацію злочинів та покарань. 
3.1.2. Використовуючи текст «Салічної правди» складіть 

таблицю, яка б ілюструвала залежність покарання за вбивство 
від соціального становища потерпілого (соціальне становище – 
розмір штрафу). 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Назвіть основну рису феодального права. 
А. Казуїстичність. 
Б. Правовий формалізм. 
В. Партикуляризм. 
Г. Синкретизм. 
 
2. Як називається система відносин особистої залежності в 
середньовічній Європі? 
А. Васалітет. 
Б. Панщина. 
В. Контрасігнатура. 
Г. Феодальна ієрархія. 
 
3. Хто був найвищим чиновником Франкської держави 
епохи Меровінгів, який управляв королівським палацом і 
очолював адміністрацію? 
А. Майордом. 
Б. Пфальцграф. 
В. Референдарій. 

http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary
http://pidruchniki.com/1806020358622/pravo/salichna_pravda
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Г. Камерарій. 
 
4. Назвіть вищого чиновника Франкської держави періоду 
Меровінгів, який виконував судові функції. 
А. Майордом. 
Б. Пфальцграф. 
В. Референдарій. 
Г. Камерарій. 
 
5. Назвіть вищого чиновника Франкської держави періоду 
Меровінгів, який командував кіннотою. 
А. Майордом. 
Б. Пфальцграф. 
В. Маршал. 
Г. Референдарій. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Салічна правда: структура та основний зміст. 

 
Тема 9. Держава і право Франції в епоху Середньовіччя 
 

У Франції сформувалася трьохступенева ієрархічна 
феодальна система. Для неї був характерним принцип «Васал 
мого васала – не мій васал». 

Студенти мають розкрити особливості станово-
представницької монархії у Франції. Формування станово-
представницької монархії зумовили соціально-економічні 
зміни, що сталися впродовж ХІІ – ХІІІ ст. Розвиток ремесла і 
торгівлі стимулює піднесення міст. Міста отримують права на 
самоврядування, що сприяє їхньому зростанню. Французькі 
міста в ХІ – ХІІ ст. викупили власну автономію. 

Влада французьких королів помітно послабилася в др. пол. ІХ 
– пер. пол. Х ст. Вони обиралися феодальним з’їздом. А з 
розпадом Франції на 14 сеньйорій влада короля поширюється 
лише на його власний домен. Тільки у кінці Х ст. з приходом до 
влади нової королівської династії – Капетингів реальна влада 
короля поступово зміцнюється. 

Управлінський апарат будується на принципах двірцево-
вотчиної системи. Однак тепер королі проводять зважену 
політику, більше ціниться професіоналізм, стає чіткішим 
розподіл повноважень. Впроваджується адміністративно-
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територіальний поділ на сенешальства і бальяжі на чолі із 
сенешалями та бальями, завдяки чому зміцнюється влада 
короля на місцях. 

Особливим чином зміцненню королівської влади сприяли 
реформи Людовіка IX в сер. XIII:  

1) військова («40 днів короля»);  
2) грошова;  
3) судова – впроваджено вищий королівський суд – 

Паризький парламент. 
Людовік IX у 1260 р. впровадив Королівську курію – з’їзд 

васалів короля та вищих урядовців. Вона поділялася на 
фінансову і судову палати. Згодом судова палата і стала 
називатися Паризьким парламентом. 

Таким чином, на кінець ХІІІ ст. французькі королі завдяки 
реформам зміцнили державну владу та здійснили централізацію 
феодально-роздробленої країни. Для успішного опанування цієї 
теми студентам потрібно звернути увагу на державно-правові 
реформи, які проводив французький двір. 

Генеральні штати 1302 р. у Франції. Французькі королі і 
раніше скликали королівську курію – з’їзд світських і духовних 
феодалів, але феодали далеко не завжди підтримували короля. 

Приводом для скликання Генеральних штатів стало зіткнення 
між королем Філіпом IV і папою римським Боніфацієм VIII 
(король наказав духовенству сплачувати податки до державної 
скарбниці, а не папській курії). Для боротьби з папою король і 
скликав Генеральні штати. Вони складалися із трьох станів: 

1) духовенства, 
2) дворянства, 
3) міщан. 
Представники перших двох станів запрошувалися королем 

поіменно, а міщани обирали своїх представників. За 
королівським регламентом Генеральні штати скликалися раз у 
рік. Кожний стан засідав окремо і мав один голос. До 
повноважень Генеральних штатів відносилося встановлення 
податків. 

Під час столітньої війни король змушений був розширити 
компетенцію Генеральних штатів. Великим березневим 
ордонансом 1357 р. Генеральним штатам було надано право 
скликатися двічі на рік без дозволу короля та контролювати 
розподіл державних фінансів. Але вже на початок XV ст. король 
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обмежив повноваження Генеральних штатів, а з 1614 р. не 
скликає їх взагалі. 

Причини утворення абсолютизму – розвиток буржуазних 
відносин та стану буржуазії і, одночасно, занепад старих 
феодальних родів. Яскравим прикладом цього була реформація 
ХVІ – ХVІІ ст. – соціальний та релігійний рух проти феодальних 
порядків та засилля католицької церкви. Це сприяло 
консолідації королів і феодалів у зв’язку із загрозою втрати 
їхньої влади і привілеїв. 

Поразка реформації у Франції сприяла встановленню 
класичного абсолютизму. Яскравим прикладом цього була 
Варфоломіївська ніч 24 серпня 1572 р. – організоване церквою 
та королевою Катериною Медичі фізичне знищення гугенотів – 
прихильників кальвінізму. 

Встановлення абсолютизму у Франції ознаменувалося зміною 
королівської династії наприкінці XVI ст. В 1598 р. Генріх IV 
Нантським едиктом підпорядкував собі установи католицької 
церкви на території Франції. В 1614 р. востаннє було скликано 
Генеральні штати, а владу короля проголошено священною. В 
1626 р. Людовік XIII прийняв рішення про ліквідацію замків 
герцогів і графів. Водночас відбувається бюрократизація та 
централізація державного апарату. Так, кардинал Рішельє 
поєднував 32 посади і титули. 

Влада короля спирається на військо. Після придушення 
внутрішньої опозиції короля розпочинається агресивна зовнішня 
політика. 

Найвищого свого розвитку французький абсолютизм 
досягнув за часів Людовіка XІV, вислови якого «Держава – це 
я» та «Один король – один закон» стали класичними. Велич 
особи короля підкреслювалася пишним двірцевим церемоніалом 
[39]. 
 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Ранньофеодальна монархія в Франції (IX – XIII ст.). Право 

феодальної земельної власності. 
2. Станово-представницька монархія у Франції (XIV – XV 

ст.). Державний лад. 
3. Абсолютна монархія у Франції (XVI – XVII ст.). 

Державний лад. 
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4. Суспільний лад Франції в епоху Середньовіччя. 
5. Характеристика правової системи. Джерела права 

середньовічної Франції. 
5.1. Французькі збірники кутюмів (кутюми Бовезі), 

королівські ордонанси. 
5.2. Конкордат Франциска І (1516 р.), Нантський едикт 1598 

р., Французький ордонанс 1670 р. 
6. Суд у середньовічній Франції. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Ранньофеодальна монархія в Франції у IX – XIII ст. 
2. Станово-представницька монархія у Франції (XIV – XV 

ст.).  
3. Абсолютна монархія у Франції. 
4. Суспільний лад. 
5. Характеристика правової системи. Джерела права 

феодальної Франції. 
 
Словник: бальяжі, віза, віллани, генеральні штати, 

громадянство, імунітетнї грамоти, інтенданти, камерарій, 
канцлер, колегія, композиція, коннетабль, королівська курія 
(велика рада), кутюми, легісти, лічильна палата, марка, 
ордонанс, палатини, паризький парламент, патриціат,  
превотажі, прокуратура, синекура, система сюзеренітету-
васалітету, станово-представницька монархія, цензива 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Проаналізувавши положення Великого березневого 

ордонансу визначте: 
а) повноваження Генеральних штатів; 
б) принципи, на основі яких будувалися відносини між 

Генеральними штатами й королівською владою. 
3.1.2. Заповніть таблицю 9.2.: «Еволюція державного 

устрою Франції у Х – XVIII ст.». 
Табл.9.2. 

http://www.vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/France/XIII/1280-1300/Kutymi_Bovezi/text.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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Зміст Х – 
ХІІІ ст. 

XIV – 
XV ст. 

XVI – 
XVIII ст. 

Глава держави    
Повноваження глави держави    
Органи центральної влади    

Органи місцевої влади    
Судова система    
Роль королівського законодавства в 

правовому регулюванні 
   

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Вкажіть вищий станово-представницький орган Франції. 
А. Генеральні штати. 
Б. Сейм. 
В. Парламент. 
Г. Кортес. 
 
2. Яку назву мали категорії селян середньовічної Франції, 
які в період станово-представницької монархії складали 
основну масу населення, були особисто вільними і 
сплачували феодалу грошову ренту? 
А. Серви. 
Б. Вілани. 
В. Колони. 
Г. Цензитарії. 
 
3. У якому році були створені Генеральні штати у Франції? 
А. 843. 
Б. 1215. 
В. 1302. 
Г. 1789. 
 
4. Хто з названих посадовців НЕ відносився до чиновників 
місцевої адміністрації середньовічної Франції? 
А. Конетабль. 
Б. Балія. 
В. Прево. 
Г. Мер. 
 
5. Як називався Центральний судовий орган феодальної 
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Франції? 
А. Генеральні штати. 
Б. Паризький парламент. 
В. Державна рада. 
Г. Верховний суд. 

 
Теми презентацій, рефератів 

1. Особливості французьких кутюмів. «Кутюми Бовезі». 
 

Тема 10. Держава і право Англії в епоху Середньовіччя 
 

Студенти мають порівняти особливості англійської та 
франкської, французької феодальної держави і права. У Англії 
після норманського завоювання 1066 р. встановлюється 
двоступенева система (король (сюзерен) – барони і графи – 
рицарі). При цьому принцип «Васал мого васала – не мій васал» 
не діяв. 

 Наприкінці XII ст. в Англії більшість міст отримали право на 
самоврядування. Розвитку міст зокрема і соціально-
економічному розвитку взагалі сприяло звільнення селян від 
кріпосної залежності. Вілани (залежні селяни) отримали 
особисту свободу, а натуральну повинність було замінено на 
грошовий податок (ренту), яку сплачували раз на рік. 

Англія не зазнала феодальної роздробленості, а тому й 
формування станово-представницької монархії тут відбувалося 
за інших умов, ніж у Франції. На початок XIII ст. невдала 
внутрішня і зовнішня політика королів, нехтування інтересами 
феодалів стали причиною протистояння між королем і 
баронами. В 1215 р. барони змусили короля Іоанна 
Безземельного прийняти Велику хартію вольностей, яка 
закріпила права і привілеї основних суспільних станів та 
передбачала утворення Ради з 25 баронів. Текст Великої Хартії 
Вольностей студенти мають опрацювати до семінарського 
заняття. 

У 1258 р. барони змусили короля Генріха II прийняти 
Оксфордські пропозиції, за якими виконавча влада переходить 
до Ради баронів. В результаті перемоги в громадянській війні 
1265 р. лицарі і міщани змусили короля і баронів скликати 
парламент. А у 1295 р. був скликаний перший парламент, який і 
поклав початок станово-представницькій монархії в Англії. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
http://pidruchniki.com/1157071858642/pravo/velika_hartiya_vilnostey_1215#723
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Студенти мають знати особливості державного ладу Англії на 
кожному з етапів його еволюції. 

Спочатку всі члени парламенту засідали разом, а з середини 
XIV ст. розділилися на дві палати: 

1) палату лордів (перів), в яку входили представники 
баронів, графів, вищого духовенства; 

2) палату громад, в яку входили представники лицарів, 
міщан, нижчого духовенства. 

Верхня палата формувалася через поіменне запрошення 
короля, а згодом – шляхом успадкування місця в парламенті. 
Депутати нижчої палати обиратися від міст і графств.  

Повноваження англійського парламенту: 
- встановлення податків, 
- право законодавчої ініціативи, 
- участь у прийнятті законів (білів), 
- контроль за діяльністю королівських урядовців та право 

на імпічмент, 
- судові повноваження. 
Англійський абсолютизм починає формуватися в кінці XV ст. 

після закінчення династичної війни Червоної і Білої троянд 
(династій Ланкастерів і Йорків). У результаті війни було 
фізично знищено більшість представників старої феодальної 
знаті – баронів, що сприяло встановленню абсолютизму. Війна 
закінчилася примиренням ворогуючих династій та виникнення в 
результаті династичного шлюбу нової династії – Тюдорів. Нова 
знать – лорди підтримують короля. 

В 1534 р. англійський парламент своїм рішенням відділив 
англійську церкву від папської курії та підпорядкував її 
королеві. 

У кінці XV ст. при королеві було створено: 
- таємну раду, до якої входили лорди, 
- суд Зоряної палати – надзвичайний королівський суд. 
Баронам було заборонено мати артилерію, а іншим феодалам 

будь-які збройні формування. 
Але англійський абсолютизм слід вважати незавершеним, 

адже: 
1) продовжував свою діяльність парламент, хоча він був 

залежним від короля і скликався раз на декілька років; 
2) функціонували органи місцевого самоврядування, міські 

муніципалітети, виборні мирові суди, констеблі; 
3) був відсутній централізований бюрократичний апарат; 
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4) було відсутнє професійне постійне військо, що 
зумовлювалося острівним положенням Англії [39]. 

Студенти мають охарактеризувати основні риси права 
феодальної Англії, ознайомитися із джерелами права цього 
періоду. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Ранньофеодальна монархія в Англії. 
2. Період станово-представницької монархії. 
3. Державний і суспільний лад у період абсолютизму. 
4. Право та суд у середньовічній Англії. “Велика хартія 

вольностей 1215 р.”. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Процес формування ранньофеодальної монархії в Англії: 
а) суспільно-політичний розвиток Англії до середини ХІ ст.; 
б) нормандське завоювання Англії у 1066 р. Реформи 

Генріха ІІ. 
2. Період станово-представницької монархії. 
3. Зміни в державному і суспільному ладі в період 

абсолютизму. 
Право та суд у середньовічній Англії. 
4.5. «Загальне право» і «право справедливості». Статутне 

право. 
4.6. Суд у середньовічній Англії. 
5. «Велика хартія вольностей» (Magna Carta) 1215 р. 
5.1. Прийняття Великої хартії вольностей 1215 р. 
5.2. Правове становище різних груп населення Англії згідно 

з Великою хартією вольностей: 
а) права і привілеї великих баронів; 
б) відображення в Хартії інтересів лицарства та міського 
населення. 
5.3. Значення Великої хартії вольностей 1215 р. в історії 

феодальної держави і права Англії.  

 
Словник: вето, відомство, журі (мале і велике), загальне 

право, землеволодіння, землекористування, знать, Зоряна 
палата, копігольдери, місдимінор, монархія, парламент, право 
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справедливості, промульгація, статутне право, тризн, фелонія, 
фрігольдери, хартія 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Проаналізувавши положення Великої хартії 

вольностей 1215 р., назвіть норми, які закріплювали: 
а) обмеження політичного верховенства корони; 
б) права станів на санкції проти корони. 
3.1.2. Складіть таблицю, яка б містила перелік прав і 

привілеїв баронів, забезпечених Великою хартією вольностей 
1215 р. (визнання суду перів, чітке встановлення розміру 
податків короні та ін.), а також інших суспільних груп 
населення. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Яку назву має інститут довірчої власності, що виник в 
середньовічній Англії? 
А. Траст. 
Б. Імунітет. 
В. Манципація. 
Г. Сервітут. 
 
2. Що таке Зоряна палата? 
А. Надзвичайний судовий орган в період абсолютизму в Англії. 
Б. Церковний собор. 
В. Орган державного управління в Німеччині, що складається з 
7 князів. 
Г. Колегіальний орган в Стародавній Афінах, що здійснював 
поліцейські функції. 
 
3. Яку назву має форма феодального землеволодіння з 
правом вільного розпорядження в Англії? 
А. Манор. 
Б. Траст. 
В. Фрі-сімпл. 

http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
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Г. Заповідне володіння. 
 
4. Який етап розвитку середньовічних держав-монархій був 
відсутній в історії Англії? 
А. Ранньофеодальний. 
Б. Ленно-васальний. 
В. Станово-представницький. 
Г. Абсолютний. 
 
5. Як називався орган англосаксонського королівства, який 
складався з найвищих посадовців? 
А. Вітенагемот. 
Б. Королівська курія. 
В. Палата шахової дошки. 
Г. Парламент. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Еволюція правового регулювання в англосаксонському 

законодавстві VI – середини XI ст. 
 
Тема 11. Держава і право Німеччини в епоху 

Середньовіччя 
 

В другій половині XIII ст. значна частина німецьких міст 
домоглися самоврядування на основі магдебурзького права. При 
цьому жителі міст заручалися підтримкою короля і навпаки. 

Студенти мають проаналізувати особливості німецької 
середньовічної держави та її права, зосередивши увагу на 
феодальному, станово-представницькому та абсолютистському 
етапах її розвитку. 

Рейхстаг та ландтаги Німеччини. На початку XII ст. 
відбувся феодальний розпад Священної римської імперії 
німецької нації (962 р.) і на час формування станово-
представницької монархії Німеччина залишалася феодально 
роздробленою країною. Титул імператора по черзі переходив 
представників двох династій (Габсбургів і Люксембургів), яких 
обирала рада курфюрстів (світських і духовних). Але реальної 
влади імператори не мали. Влада зосереджувалася в руках 7 
найвпливовіших курфюрстів. 

Таке становище юридично закріпила видана імператором 
Карлом IV «Золота булла» 1356 р., якою передбачалося 
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скликання імператорського з’їзду – рейхстагу. Він складався з 
трьох курій: 

1) курфюрстів; 
2) князів, графів; 
3) міщан. 
Кожна курія засідала окремо. Рейхстаг скликався щорічно. 

Рейхстагові належало право обирати імператора, вирішувати 
питання війни і миру та інші загальноімперські питання. Але 
фактично цими повноваженнями рейхстаг не користувався. 

У землях скликалися місцеві станово-представницькі органи 
– ландтаги. Вони здебільшого складалися з трьох станів:  

1) феодалів; 
2) духовенства;  
3) міщан.  
Згідно зі Швабським зерцалом до компетенції ландтагів 

відносилися встановлення податків. 
Отже, в Німеччині станово-представницька монархія на була 

загальнодержавною, вона мала місцевий характер. 
Станово-представницька монархія мала виключно позитивне 

значення для розвитку державно-правових систем країн Західної 
Європи в період Середньовіччя. 

Німецький абсолютизм формувався за умов феодальної 
роздробленості (Німеччина складалася з 324 держав і більше 
1400 вільних рицарських володінь і вільних міст). 

Реформація та селянська війна 1525 р. лише посилили владу 
курфюрстів та сприяли формуванню князівського або 
земельного абсолютизму. Найбільшими абсолютними 
монархіями Німецької імперії були Пруссія і Австрія. 

Пруссія остаточно сформувалася в 1701 р., коли курфюрст 
Бранденбурзький отримав титул прусського короля. Вищими 
органами влади була Таємна рада та Ландтаг. Особливістю 
державної влади Пруссії було зосередження широких 
повноважень в руках департаменту поліції та мілітаризація 
державного апарату. 

Австрія, на відміну від Пруссії, не була централізованою 
державою. До її складу входили поневолені народи – західні та 
південні слов’яни, що зумовлювало утримання великої армії та 
поліцейського апарату. 

Австрійські королі династії Габсбургів були імператорами 
Німеччини, що було підставою претендувати на владу в усіх 
німецьких землях. 
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При імператорові діяли такі державні установи: 
Таємна рада – згодом конференціям, з 1760 р. – Державна 

рада, королівська канцелярія, військова канцелярія, 
комерцколегія. 

У провінціях влада належала намісникам імператора, діяли 
станово-представницькі органи. 

У XVIII ст. австрійські імператори проводять політику 
освіченого абсолютизму. 

Абсолютна монархія гальмувала державно-правовий 
розвиток країн Західної Європи, стримувала буржуазно-
демократичні перетворення, забезпечувала панування 
феодальних порядків [39]. 

Студенти мають ознайомитися зі змістом основних джерел 
права середньовічної Німеччини, найважливіші серед яких: 
Саксонське зерцало, «Кароліна», Швабське зерцало, постанови 
Рейхстагу тощо. 

 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Ранньофеодальна монархія в Німеччині (IX – XIII ст.). 
2. Утворення «Священної Римської імперії» в Німеччині. 

Станово-представницька монархія у Німеччині.  
3. Особливості абсолютної монархії у Німеччині. 
4. Суспільний лад. 
5. Право та суд у середньовічній Німеччині. 
5.1. Саксонське і Швабське зерцала в Німеччині. 
5.2. «Золота булла» 1356 р. та її роль. 
5.3. «Кароліна» (Constitutio Criminals Carolina) 1532 р. 
5.4. Суд у середньовічній Німеччині. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в 

Німеччині.  
2. Станово-представницька монархія. 
3. Особливості абсолютної монархії. 
4. Право та суд. 
 
Словник: Військова рада, Державна рада, директорії, 

Золота булла, зерцало, імператив, кодекс,  ландтаг, ландрат, 
латифундія, майорат, Німецька імперія, рада курфюрстів, 
поліцейська держава, регламент, рейхстаг, Священна римська 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://pidruchniki.com/1601101358645/pravo/saksonske_zertsalo#366
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XVI/1520-1540/Karolina/text.phtml
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імперія німецької нації, становий поділ населення, Таємна рада, 
лен, чиншовик 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Відобразіть у вигляді схеми механізм держави 

Німеччини у  XIV ст. 
3.1.2. Проаналізувавши положення Золотої Булли назвіть: 
а) права, які закріплювалися за курфюрстами; 
б) повноваження з’їзду князів – курфюрстів; 
в) повноваження імператора. 
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю: 
1. Кого називали  курфюрстами у феодальній Німеччині? 
А. Князів-виборців. 
Б. Вільних панів. 
В. Васалів короля. 
Г. Церковних феодалів. 
 
2. У якому році був утворений "Імперський суд" в 
Німеччині? 
А. 1302. 
Б. 1511.  
В. 1495. 
Г. 1205. 
 
3. Вкажіть рік прийняття німецького кримінально-
процесуального уложення "Кароліна"? 
А. 1496. 
Б. 1532. 
В. 1537. 
Г. 1495. 
 
4. Як називалася категорія вільних селян ранньофеодальної 
Німеччини, які за утримання панської землі сплачували 
гроші? 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/Bulla1356/text.phtml?id=5771
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А. Чиншовики. 
Б. Орендарі. 
В. Літи. 
Г. Серви. 
 
5. У чому полягала особливість державного розвитку 
середньовічної Німеччини. 
А. Існувала як централізована імперія. 
Б. Складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних 
в одну імперію. 
В. Був відсутній період ленно-васальної монархії. 
Г. Був відсутній період станово-представницької монархії. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Види злочинів відповідно до збірника законів «Кароліна» 

Карла V. 
2. «Саксонське зерцало». 
 
Тема 12. Канонічне і міське право у країнах Західної 

Європи в епоху Середньовіччя 
 
Феодальне право було пов’язане з релігійними нормами, 

мало релігійне обґрунтування. На ранніх стадія розвитку 
феодальне право відчувала вплив як з боку язичницької, так і з 
боку християнської релігії. У зрілому вигляді феодальне право 
захищало християнську (католицьку) форму віросповідання, 
відрізнялося нетерпимістю. Найтяжчими кримінальними 
злочинами були релігійні (відступ від істинної віри, 
богохульство). Феодальне право – це релігійна правова система. 
Студентам варто пригадати умови виникнення християнства, 
з’ясувати його вплив на правову систему та суспільно-політичні 
процеси середньовічних європейських країн. 

Канонічне право – релігійно-правова система, що регулює 
суспільні відносини всередині громади, яка сповідує 
християнство. У юридичному значенні  цей термін почали 
вживати для позначення правил поведінки (норм), прийнятих 
церквою для впорядкування суспільних відносин усередині 
християнської громади. 

Характерною особливістю канонічного права є нерозривний 
зв’язок з релігією – християнством. До XII ст. термін 
«канонічне право» практично не застосовувався, бо не існувало 
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окремої системи норм права, що регулюють питання віри, 
культу, а норми права й норми релігії були тісно переплетені; у 
християнстві завжди була присутня ідея про богоугодний 
характер права, тому порушення норм права розглядались як 
гріх. 

Канонічному праву притаманні такі риси: 
 систематизований характер канонічного права – під час так 

званої Папської революції розпочалося вирізнення 
церковних законів в окрему релігійну систему норм та їх 
систематизація; 

 канонічне право в Європі розвивалося в умовах становлення 
особливого політико-правового статусу Римської церкви – у 
результаті Папської революції церква стала особливим 
політико-правовим утворенням у Європі; 

 вплив римського права на процес розвитку системи 
канонічного права – римське право розглядалося як право 
ідеальне, як писане втілення розуму, принципами якого 
повинні були керуватися всі, в тому числі і церква, тому 
канонічне право запозичало багато понять і норм римського 
права, особливо в питаннях власності, спадкування й 
договорів; 

 наявність у канонічного права складної внутрішньої 
структури – на підґрунті юрисдикції церкви над певними 
класами осіб і категоріями справ виникли такі галузі 
канонічного права, як корпоративне, кримінальне, шлюбно-
сімейне, процесуальне; 

 створення двох систем канонічного права після розколу 
християнської церкви – західна церква визнає вищу владу 
Папи Римського, а значить і його актів; східна церква – 
православні – визнають насамперед джерела, що утворилися 
в період всесвітніх соборів; 

 канонічне право ніколи не розглядалося як вічне і незмінне 
– канонічне право змінювалося відповідно до потреб часу і 
цим воно відрізняється від, наприклад, системи 
мусульманського права, яка була настільки прив’язана до 
авторитету Корану, що місця для законотворчості просто не 
залишалося; у канонічному праві авторитет Біблії також 
ніколи не заперечувався, але водночас визнавалося, що 
церква може приймати й абсолютно нові норми права, 
якщо вони не суперечать загальним принципам віри. 
Так як римо-католицька церква та її глава були суб’єктами 
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правотворчості, то слід виокремити таке джерело права як 
церковні кодекси, в яких містилися норми канонічного 
(церковного права). Перший кодекс канонічного права був 
складений у ХІІ ст. ченцем Граціаном. Він регулював становище 
церкви, її служителів, майна, шлюбно-сімейні відносини. 
Джерелами канонічного права офіційно вважалися, крім кодексу 
Граціана, також Біблія і священні перекази (праці великих 
отців церкви, постанови церковних соборів, розпорядження 
папи Римського). 

Сімейне право розвивалося під впливом християнської 
церкви. Шлюбні зобов’язання виникали тільки на основі 
церковного вінчання. Не допускався розлучення: шлюбні 
відносини припинялися на підставі смерті одного з подружжя, 
або відходу в монастир. Родина мала патріархальний характер, 
заміжня жінка знаходилася під опікою чоловіка. Придане, яке 
приносила дружина, ставало спільною власністю родини. 
Обмежувалися взаємні дарування подружжя. Подружній 
перелюб був злочином. Позашлюбні діти не мали спадкових 
прав щодо майна своїх батьків. 

Зростання міст спричинило розвиток особливої системи 
міського права, яке регулювало різні відносини в межах міста. 
Норми міського права містилися в міських статутах, 
судебниках, хартіях, статутах цехів і гільдій. У них 
містилися положення про поліцію, ринки, з кримінального та 
цивільного права. Звичайним було те, що одне місто 
запозичувало право в іншого. У Німеччині в цьому відношенні 
зразком служили статути Кельна, Магдебурга, Любека.  

Особливо примітним у цьому контексті є магдебурзьке право – 
одна з найпоширеніших правових систем 
міського самоврядування у Центральній Європі у середні віки. 
Студентам варто ознайомитися із джерелами магдебурзького 
права, особливостями міського управління, судоустрою згідно з 
магдебурзьким правом. Варто відзначити, що наприкінці XIII – 
сер. XIV ст. магдебурзьке право було надане українським містам 
(Новий Санчна (1299 р.), Сянок (1339 р.), Львів (1356 р.), 
Кам'янець-Подільський (1374 р.), Стрий та Володимир-
Волинський (1431 р.), Луцьк (1432 р.), Снятин (1442 р.), 
Мукачеве (1445 р.) Рівне (1493 р.), Київ (1494 р.), Полтава (1752 
р.) та ін.). 

З розвитком міст у праві стали розвиватися норми, що 
регламентували торгові відносини (т.зв. торгове право – Jus 

https://www.bibleonline.ru/bible/ukr/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8
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mercaturae): 
а) утворюються торговельні компанії в яких капітал 

складався з внесків учасників; 
б) широкого розміру набувають лихварські операції, 

виникають банки, з’являється вексель; 
в) розвиваються договори (найму, підряду, доручення, міни, 

купівлі-продажу). (При цьому в феодальному праві існували 
значні обмеження підприємницької діяльності, встановлені 
державою або торговими і цеховими статутами [39]. 
 

Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Поняття та предмет канонічного права. Вплив римсько-

католицької церкви на правову систему країн Західної Європи. 
2. Інквізиційний характер судового процесу. Інститут 

спадкування. Шлюбні відносини. Система покарань. Інтердикт. 
Анафема. Епітилія. Санкції проти духовних осіб. 

3. Поняття та предмет, розвиток міського права. Міське 
виборче право. 

4. Виникнення і розвиток міст. Статути вільних міст, цехів і 
купецьких гільдій. Міські республіки (Генуя, Флоренція). 

5. Магдебурзьке право.  
5.1. Джерела магдебурзького права та їх характеристика. 
5.2. Організація управління в європейських містах за 

магдебурзьким правом.  
5.3. Суд і судочинство за магдебурзьким правом. 
 
Питання для самотсійного опрацювання 
1. Поняття та предмет канонічного права. 
2. Поняття та предмет, розвиток міського права. 
3. Магдебурзьке право. 

 
Словник: анафема, бургомістр, війт, догма, епітилія, єресь, 

індульгенція, інквізиція, інтердикт, канонічне право, канон, 
канонізація, купецька гільдія, Лава, магдебурзьке право, міська 
республіка, міське право, Рада, реквізувати, статути вільних 
міст,цех 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
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2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 
літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Порівняйте систему Любекського і Магдебурського 

права. Назвіть спільні та відмінні риси. 
3.1.2. Зобразіть схематично джерела канонічного права. 
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю: 
1. Що означало право «Jus mercaturae»? 
А. Міжнародне. 
Б. Торгове. 
В. Міське. 
Г. Приватне. 
 
2. Яка категорія міст була відсутня у середньовічній 
Німеччині? 
А. Імперські. 
Б. Вільні. 
В. Земські. 
Г. Князівські. 
 
3. Який орган міського самоврядування в середньовічних 
містах-республіках став історично першим? 
А. Народні збори. 
Б. Міські ради. 
В. Комуни. 
Г. Купецькі гільдії. 
 
4. Вкажіть різновид професійного самоврядування 
середньовічних міст. 
А. Цеховий. 
Б. Самоврядування університетів. 
В. Ремісничий. 
Г. Комунальний. 
 
5. У якому році було підготовлено звід канонічного права? 
А. 1140. 
Б. 1234. 
В. 1583. 
Г. 1317. 
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Теми презентацій, рефератів 
1. Західноєвропейське міське право. 
2. Джерела магдебурзького права. 

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна література 

1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 
країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 
освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
Академії правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко [та 
ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 
2002. – 716 с. 

5. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовська, О. Ф. 
Цвіркун. – Х.: Одіссей, 2010. – 488 с. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

6. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права 
зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / В. С. Макарчук. – 8-
ме вид., доповн. – К.: Атіка; Х.: Право, 2015. – 624 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_pra
va_zarubizhnih_krayin 

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: 
навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 448 с. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
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Розділ 4. Держава і право Московії в епоху 
Середньовіччя 

 
Тема 13. Держава і право Московії в епоху 

Середньовіччя 
 

З другої половини ХІІ ст. єдина Київська Русь переживає 
процес феодального роздроблення. Виникає велика кількість 
самостійних феодальних князівств, уділів, земель.  Саме в цей 
час розпочинається процес етногенезу трьох окремих 
східнослов'янських народів: українського, великоросійського та 
білоруського. Найбільш великими проторосійськими 
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князівствами були: Новгородське, Ростово-Суздальське, 
Муромське, Рязанське, Смоленське. На уламках великої Давньої 
Русі утворювалися князівства трьох типів: із сильною 
авторитарною владою князівської династії (найтиповіший 
приклад – Ростово-Суздальське князівство); феодальні 
республіки, де князівська влада була виборною і обмеженою 
(Новгород та Псков); князівства, де монархи були вимушені 
вести постійну боротьбу за владу з боярською олігархією 
(наприклад, Галицьке та Галицько-Волинське князівство). 
Історично склалося так, що ранній період власне російської 
історії характеризувався двома тенденціями розвитку: 
демократичною (представленою Новгородом та Псковом) і 
авторитарно-монархічною (Москва) [6]. 

Ядром майбутньої російської держави стало Московське 
князівство, котре ще в XII ст. виділяється з Володимиро-
Суздальського. Навколо Москви, перша літописна згадка про 
яку датується 1147 р., наприкінці XIII ст. розпочинається й 
наприкінці XV – на початку XVI століть закінчується процес 
об'єднання земель. Під час централізації відбувається 
перетворення всієї політичної системи. На місці великої 
кількості самостійних князівств утворюється єдина держава. 
Змінюється вся система сюзеренно-васальних відносин: колишні 
великі князі самі стають васалами московського великого князя; 
формується складна ієрархія феодальних чинів. Великий князь 
став називати себе царем (за аналогією з ординським ханом і 
візантійським імператором, "государем всієї Русі") та мав 
широкі права в галузі управління, законодавства й суду. Та 
влада Великого князя не була абсолютною, позаяк він не міг 
управляти державою без Боярської думи. Члени Думи 
"жалувались" князем із середовища князівсько-боярської 
аристократії. Крім цього, князеві доводилося зважати на систему 
намісництва. Феодальні з'їзди хоча й збирались, але вже не 
відігравали важливої ролі.  

У цей період ще продовжувала діяти двірцево-вотчинна 
система управління, в якій основне місце відводилося 
князівському двору та двірцевим відомствам ("путям"). 
Існували конюший, сокольний та інші "путі". З централізацією 
держави компетенція двірцево-вотчинної системи зросла: у 
підпорядкуванні "путних" бояр перебували численні штати 
дяків, приказчиків, ключників та ін. Князівський (великий) 
палац тепер став центральним відомством, якому 
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підпорядковувалися "путні". Для управління приєднаними 
землями з кінця XV ст. почали створюватися "обласні" палаци 
– Рязанський, Новгородський та ін. Зміна характеру 
великокнязівської влади, необхідність управляти більшими, ніж 
раніше, територіями держави вимагали створення спеціального 
апарату. Тож з кінця XV ст. починають виникати прикази – 
постійні установи, повноваження яких поширювалися на 
територію всієї держави. Вони мали спеціальні приміщення, 
штати посадовців, діловодство, архіви тощо. Одними з перших 
виникають прикази Великого Палацу та Казенний. Пізніше 
з'являються Розрядний (управління військовою службою), 
Посольський (дипломатична служба), Розбійний (каральний 
орган) прикази та ін. На початку XVI ст. їх було вже близько 
десяти. Згодом система приказів охоплює всі галузі державного 
управління.  

До кінця XV ст. зберігається система кормління, 
запроваджена ще в період Київської Русі. Та з централізацією 
держави становище тих, хто кормився, суттєво змінюється, їхні 
права значно розширювалися (тепер їм було підсудне все 
населення), була здійснена спроба реорганізувати систему 
кормління з більш чітким визначенням їхніх обов'язків і 
запроваджується контроль за ними. Наприкінці XV ст. система 
кормління була обмежена виборною адміністрацією. 

На початку XV ст. виникають губні та земські "ізби" – 
виборні органи, що виконували поліцейсько-судові функції та 
фінансову службу. Міста були вилучені з відання удільних 
князів і перейшли під владу Великого князя. Там були 
призначені міські приказчики, котрі збирали податки, 
виконували поліцейські функції та були чимось на кшталт 
воєнних комендантів, очолювали збройні сили міста.  

Як і раніше, спеціальних судових установ не існувало. Суд не 
був відокремлений від адміністрації. Існувала також вотчинна 
юстиція та церковний суд. Однак уже визначаються судові 
інстанції: центральні органи почали розглядати скарги на 
рішення місцевих судів.  

Важливі зміни відбуваються в системі фінансів. З палацової 
скарбниці виділяється державна скарбниця, котрою відав 
Казенний приказ. Прибутки з палацових земель зосереджувалися 
в палацовій скарбниці. До державної скарбниці надходили 
загальнодержавні податки, кількість яких поступово 
збільшувалася. Скасовується фінансовий імунітет старої 
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феодальної знаті та запроваджується загальний податок – із 
сохи. Важливе значення мала й грошова реформа, проведена на 
початку XVI ст., згідно з якою запроваджувалася єдина грошова 
система, а право чеканити монету належало тільки Великому 
князеві.  

Студенти мають ознайомитися з характерними рисами права 
Росії періоду утворення централізованої держави, попередньо 
опрацювавши основні пам’ятки права цього періоду.  

До основних джерел права, які діяли у російській 
централізованій державі відносяться:  

 Руська Правда (Скорочена редакція),  
 великокнязівські нормативні акти (найвідоміші – 

Двінська (1397-1398 рр.) і Білозерська (1488 р.) правди),  
 Судебник 1497 р., та ін. 

Варто запам’ятати, що Судебник розпочав офіційне 
закріпачення селян, запровадивши Юріїв день (перехід селян від 
одного феодала до іншого обмежувався тижнем до й тижнем 
після осіннього церковного свята на честь святого Георгія 
(Юрія; 26 листопада за старим стилем)). Переважна частина 
його статей вміщує норми кримінального права, кримінального 
судочинства, закріплює зміни в каральній політиці держави.  

У Судебнику 1497 р. норм й права викладено безсистемне, 
казуально, привілеї панівного класу визначено відкрито. Під 
злочином Судебник розуміє "лиху справу", що завдає збитків і 
державі, і панівному класу. Виникли нові види злочинів – 
державні та проти суду. З'явилося таке поняття, як "нехитрі 
діяння" ("ненавмисні") та рецидив. Змінилося коло суб'єктів 
злочину – тепер ними визнаються й холопи.  

Найбільш тяжкими вважалися державні злочини ("крамола", 
"подим"), грабіж, розбій, убивство пана, крадіжка межевих 
знаків. Судебник передбачав і такі види злочинів, як наклеп і 
образа словом. Встановлено відповідальність посадових осіб. 
Судебник 1497 р. широко застосовує смертну кару та 
членоушкоджувальні покарання.  

У кримінальному процесі зберігалася та ж змагально-
звинувачувальна форма, але тільки у справах про дрібні злочини 
та майнові суперечки. Тепер у суді почали вести протокол, 
здійснювати виклики до суду; судові рішення оформлювати 
спеціальними документами. Введено поняття позовної давності. 
Як доказ, окрім присяги, особистого зізнання та свідчення 

http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm
http://elf.ucoz.net/Pravo/IOGP/sudebnik_1497.pdf
http://elf.ucoz.net/Pravo/IOGP/sudebnik_1497.pdf
http://elf.ucoz.net/Pravo/IOGP/sudebnik_1497.pdf
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свідків, почали використовувати й документи. Не зник судовий 
поєдинок.  

Судебнику 1497 р. була відома й розшукова форма процесу. У 
такому разі ініціатива порушення справи належала державному 
органові, оскільки розшук застосовувався, переважно, щодо 
особливо важких злочинів. Доказами в розшуковому процесі 
визнавалися обшук, піймання на місці злочину.  

Розвиток Росії, звісно, із певними особливостями, проходив у 
загальноєвропейському річищі. На певному етапі 
ранньофеодальна держава переросла у станово-
представницьку монархію, а остання згодом – в абсолютну. 
Перехід до станово-представницької монархії в Росії значною 
мірою стимулювався повстанням 1547 р. в Москві [6]. 

Станово-представницька монархія була новою формою 
державного правління, особливість якої полягала в тому, що 
царська влада залучала до вирішення важливих питань 
представників не тільки панівного класу, а й верхівки міського 
населення. Опертям централізованої держави стає дворянство, 
котре було зацікавлене в активній зовнішній політиці та в 
подоланні боярських міжусобиць.  

Утворення станово-представницької монархії в Росії 
проявилося в скликанні Земських соборів. Станово-
представницька монархія існувала в Росії до XVII ст., коли її 
змінила нова форма правління – абсолютна монархія.  

Від 1547 р. глава держави став називатися царем. 
Наприкінці XVI ст. узвичаївся порядок обрання (затвердження) 
царя на Земському соборі. Цар як глава держави мав значні 
повноваження в адміністративній, законодавчій і судовій 
сферах. У своїй діяльності він спирався на Боярську Думу та 
Земські собори. Студентам варто визначити компетенцію 
новостворених органів державної влади. 

Продовжувала розвиватися система приказів, загальна 
кількість яких на середину XVII ст. сягала 90. Для роботи 
приказів був характерний бюрократичний стиль: чітке 
підпорядкування (по вертикалі) та безумовне дотримання 
інструкцій і приписів (по горизонталі). Студенти мають 
ознайомитися із основними функціями посадовців 
Московського царства. 

Основними органами управління на місцях у другій половині 
XVI ст. стають земські та губні ізби. На початку XVII ст. було 
реорганізовано місцеве управління.  

http://elf.ucoz.net/Pravo/IOGP/sudebnik_1497.pdf
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У цей період було проведено реформу збройних сил. У її 
контексті продовжувалось упорядкування організації 
дворянського ополчення, створено постійне стрілецьке військо. 
На початку XVII ст. виникають постійні полки – рейтарські (від 
нім. "рейтар" – вершник; вид найманої кінноти), пушкарські, 
драгунські (від франц. сіга^от – вид кінноти, що вела бій у 
пішому і кінному строю) та ін. Вони були прообразом постійної 
та регулярної армії, що сформувалася в Росії тільки у XVIII ст.  

У період станово-представницької монархії зростає роль 
царського законодавства. Важливе значення для розвитку 
російського права мали Судебник 1550 р., Стоглав 1551 р. (назву 
отримав від збірника соборних рішень, поділеного на 100 глав), 
документи, що підтверджували ліквідацію системи кормління 
(наприклад, Мединський губний наказ 1555 р.) і земських 
управлінських органів.  

Статутна книга Розбійного приказу (1555-1556 рр.) містила 
норми кримінального права та процесу, що свідчили про 
посилення каральної політики держави. Відомі також книги 
Помісного (1648 р.) і Земського (1626-1648 рр.) приказів.  

Наприкінці ХVІ-ХVІІ століть було здійснено спробу 
загальної систематизації законодавства через складання 
зведених судебників, але які так і не отримали офіційного 
затвердження. Важливим правовим документом епохи було 
Соборне уложення 1649 р., яке стало першим друкованим 
кодексом Росії. Студенти мають ознайомитися з його змістом та 
прокоментувати основні положення. 

Наприкінці XVII ст. в Росії формується абсолютна монархія 
[51].  

 
Лекційне заняття 
План 
1. Утворення і розвиток Московської держави і права.  
2. Державний лад. Еволюція органів влади і управління. 
3. Суспільний лад. 
4. Джерела права. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Утворення і розвиток Московської держави і права.  
2. Державний лад. Особливості станово-представницької 

монархії. Роль Боярської Думи.  
3. Особливості утвердження абсолютизму в Росії. 

http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm
http://sidashtaras.ru/img/dejania_stoglava_1551.pdf
http://bibliograph.com.ua/sobornoe-ulozhenie-1649/index.htm
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4. Суспільний лад. 
5. Джерела права.  
5.1. Судебник 1497 р. та початок закріпачення селян.  
5.2. «Соборне Уложення» 1649 р. 
 

 Словник: бояри, Боярська Дума, вотчина, губні та земські 
"ізби", дворяни, дяки, Земський собор, конфіскація, «лиха 
справа», «обласні палаци», опала, опричнина, помістя, прикази, 
прикази, «путі», регіон, рядовичи, судебники, судні грамоти, 
«Стоглав», фіскали, холопи 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Заповніть таблицю 13.1.: «Державний та суспільний 

устрій проторосійських феодальних республік».  

Табл.13.1. 
Назва  Утворення Органи 

державної 
влади 

Суспільний 
устрій 

Новгородська республіка     
Псковське князівство    
Ростово-суздальське 

князівство 
   

Муромське князівство    
Смоленське князівство    
Рязанське князівство    
Московське князівство    

3.1.2. Зобразіть схематично «Джерела права феодальної 
Московії». Коротко їх охарактеризуйте. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Які тенденції історичного розвитку були переважаючими 
в ранній період російської історії? 
А. Демократична, авторитарно-монархічна. 
Б. Демократична, ліберальна. 
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В. Авторитарна, деспотична. 
Г. Олігархічна, радикальна. 
 
2.  Назвіть верховний орган суверенітету феодальних 
республік Північної Росії у ХІІ-ХV ст. 
А. Земський собор. 
Б. Віче. 
В. Боярська дума. 
Г. Сенат. 
 
3.  Назвіть джерела права російських феодальних князівств 
ХІІ-ХV ст. 
А. Звичаєве право, «Руська Правда», вічеве законодавство, 
міжнародні договори. 
Б. Судебник, судні грамоти, укази імператора. 
В. Звичаєве право, «Руська Правда», укази імператора. 
Г. Звичаєве право, судні грамоти міст, судові постанови. 

 
4. З яких інстанцій складалася судова система 
середньовічної Московії? 
А. Суду намісників (волостей, воєвод); приказного суду; суду 
Боярської думи чи великого князя, церковних і вотчинних судів. 
Б. Міських, копних та “змішаних” судів. 
В. Суду великого князя та місцевих судів. 
Г. Суду великого князя, суду Боярської думи, міських, копних 
та “змішаних” судів. 
 
5. До якого часу Соборне Уложення 1649 р. залишалося 
основним збірником законів Росії? 
А. До початку XVIII ст.  
Б. До кінця XVIII ст. 
В. До середини XIX ст. 
Г. До кінця XIX ст. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Теорії виникнення Московської держави. 
2. Джерела права Московської держави. 
 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література 
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1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 
країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 
освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
Академії правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко [та 
ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 
2002. – 716 с. 

5. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних 
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Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та 

Африки 
 

Тема 14. Держава і право середньовічного Сходу та 
Африки 

 
Феодальні відносини розвивалися у всіх країнах світу і 

панували протягом багатьох століть. Особливо тривалим було їх 
існування у народів Азії і Африки, де вони збереглися повністю 
або у формі значних пережитків і в Новітню епоху. Загальні 
закономірності феодальної формації виявлялися в безлічі 
різноманітних форм та видів і мали в кожній з країн специфічні 
риси. Ці відносини виникали і складалися в окремих народів у 
різний час і в різних умовах, причому темпи та форми їх 
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розвитку були неоднакові. 
Ще в давні століття значні площі землі в Азії та Африці, 

особливо в долинах річок та морських узбережь, були 
перетворені в райони високорозвиненого з того часу 
землеробства. Праця людини створила продуктивне рільниче 
господарство, найчастіше засноване на штучному зрошуванні.  

На карті Азії та Африки в перші століття нової ери 
виділялися великі держави – Ханьська імперія в Китаї, царство 
Сасанідів в Ірані; Мала Азія і Єгипет входили до складу 
Візантійської імперії; в Індостані існувала значна Кушанська 
держава на півночі півострова. Окремі дрібні держави чи міста-
держави, що виникли ще в давнину, існували на Аравійському 
півострові, в Північній Африці та інших районах.  

Одна з характерних рис історії феодального ладу в країнах 
Азії та Африки – його багатоукладність, тривале існування 
пережитків патріархальних відносин і рабовласницького укладу. 
Особливо довго пережитки патріархального суспільства 
зберігалися в Африці і серед деяких кочових народів Азії.  

Оскільки основою феодальної економіки було сільське 
господарство, в раннє Середньовіччя велася гостра боротьба за 
встановлення монопольної власності панівного стану на землю і 
утвердження економічної і позаекономічний залежності 
безпосереднього виробника. Для феодальних виробничих 
відносин характерне панування великої земельної власності, 
зосередженої в руках стану феодалів. У той же час одна з 
найважливіших рис феодалізму полягає в поєднанні великої 
земельної власності з дрібним індивідуальним господарством 
селян, яким феодали або феодальні держави передавали в 
утримання свої землі. Селянин при феодалізмі володіє основним 
засобом виробництва – землею і є власником знарядь праці і 
робочої худоби, причому обсяг його прав на землю варіювався 
від короткострокової оренди до спадкового володіння. 

У зв'язку з тим, що тільки що знаходиться в руках селянина 
земля приносила дохід, і феодальні держави, й окремі феодали 
безпосередньо були зацікавлені в тому, щоб землю передавати 
селянам для обробки. Дохід феодала від його земель залежав від 
справності і добробуту селянської громади і селянського 
господарства. Ці важливі обставини зумовили необхідність 
турботи феодальної держави і окремих феодалів про стан 
селянського господарства, а в цілому турботи про громадські 
роботи з будівництва та утримання зрошувальних систем. 
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Були нерідкі випадки, коли правителі дарували земельні 
володіння окремим особам за різні заслуги на певних умовах. 
Крім того іноді в ході народних рухів учасники повстань 
привласнювали землі колишніх господарів. 

До категорії привілейованих володінь ставилися землі храмів, 
різних духовних, благодійних та громадських закладів. Великі 
монастирські господарства склалися в Китаї та Японії. В Індії у 
володінні храмів та духовенства перебували по кілька тисяч сіл. 

До зовнішніх, правових ознак феодалізму відноситься 
умовність феодальної власності на землю. Держава або вищі 
феодали встановлювали різні повинності, якими була 
обумовлена земельна власність, бо феодальний лад поземельних 
відносин заснований на несенні повинностей на користь 
держави. У країнах Азії та Африки в раннє Середньовіччя право 
феодала на володіння землею було пов'язано з обов'язковим 
забезпеченням її обробки і сплатою поземельного податку, з 
несенням військової або чиновницької служби в державному 
апараті і т.д. У різних країнах, в залежності від конкретних 
умов, на перше місце виступали ті чи інші обов'язки. 

Стан феодалів поділено на групи та категорії людей, які 
частіше перебували у васальній залежності не від свого 
сюзерена, а від імператора або чинів бюрократичного апарату. 
Належність до різних соціальних категорій стану феодалів 
закріплювалася аристократичними титулами або рангами 
військових і цивільних службовців. З кожним титулом або 
рангом було пов'язано право на землеволодіння певного типу і 
розмірів (у країнах Далекого Сходу, наприклад, розмір 
землеволодіння збільшувався відповідно підвищенню титулу 
або рангу). Таким чином, ієрархія в землеволодінні лежала в 
основі ієрархічної організації, що панував при феодальному 
ладі. 

Другим основним станом при феодалізмі виступало 
селянство. Історичне місце селянства визначається тим, що в 
середні століття воно представляло основний стан трудящих. 
Селянство створювало, матеріальні цінності, необхідні для 
існування всього суспільства і для розвитку культури. 
Удосконалення способів праці, знарядь праці, прийомів обробки 
полів – все це відбувалося безпосередньо в селянському 
господарстві. Поняття селянства включає дрібних власників, чи 
дрібних землевласників, що ведуть на основі власної праці 
дрібне господарство як в землеробстві, так і скотарстві. 
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Велику роль як засіб ідеологічного впливу на маси, яка 
сприяла зміцненню феодальних відносин, зіграла релігія. У VII – 
VIII ст. на Близькому і Середньому Сході і в Північній Африці 
широко поширилося мусульманство. На Далекому Сході і 
частково в Південно-Східній Азії головною релігії їй став 
буддизм, принесений сюди індійськими проповідниками. З 
поширенням феодальних релігій не відмирали старі, анімістичні 
релігії, культи [39]. 

Значний вплив на розвиток правової системи Сходу зумовив 
іслам. Так, виникає мусульманське право – традиційна система 
права, яка склалася протягом VII – XII століть в Арабському 
халіфаті та діє у різноманітних варіантах у сучасних країнах 
ісламу. Особливість мусульманського права – тісний зв'язок з 
релігійною догматикою ісламу та його наднаціональний 
характер. Мусульманське право належить ісламу і всюди 
сповідує тільки іслам. Основою мусульманського права є Коран 
– богодана священна книга мусульман, передана Аллахом через 
пророка Мухаммеда. Коран увібрав у себе і канонізував багато 
зі звичаїв доісламської Аравії, доповнених "одкровеннями" 
Мухаммеда, взятими з трансформованої догматики 
християнства та іудаїзму. Особливість мусульманського права –
єдність релігійної догматики ісламу та його, власне, правового 
складника – фікхому (глибоке розуміння, знання). 

Поряд із Кораном джерелами мусульманського права є 
Сунна, Тефсир, Іджма, Кіяс. Сунна – канонізоване зібрання 
хадисів (понад 2000 томів) – повідомлення, перекази, легенди 
про життя Мухаммеда, його вчинки, розпорядження. Хадиси, які 
сформувалися під час наступника Мухаммеда, змальовували не 
стільки дійсні факти з життя пророка, скільки потреби знаті, 
духівництва, купецтва, громадського суспільства, які досить 
швидкими темпами розвивалися в Арабському халіфаті. Хадиси 
одержали в ісламській юриспруденції значення обов'язкових 
прецедентів [3]. 

Окрім того, для держав Азії та Африки було притаманне 
явище «східної теократії». Теократія (грец. θεοκρατία – 
боговладдя) – форма державного правління, за якої політична 
влада належить духовенству або главі церкви, що 
обґрунтовувалося волею Бога. Передбачає 
ототожнення світської і духовної влад, регламентацію 
функціонування держави та її інституцій, усього суспільного 
життя панівною релігією та її інституціями, пригнічення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
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наукового розвитку та переслідування інакодумців. 
Студентам потрібно з’ясувати особливості феодального права 

та держави на прикладі найбільших східних держав 
Середньовіччя – Арабського Халіфату, Візантії, Індії, Китаю та 
Японії. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Закономірності виникнення і розвитку феодальної держави 

і права Азії та Африки. 
2. Держава і право Східної Римської імперії (Візантії). 
3. Держава і право Арабського Халіфату. 
4. Особливості становлення і розвитку мусульманського 

права. 
 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Закономірності виникнення і розвитку феодальної держави 

і права Азії та Африки. 
2. Держава і право середньовічного Китаю. 
2.1. Династії середньовічного Китаю.  
2.2. Державний устрій. 
2.3. Суспільний устрій.  
2.4. Право середньовічного Китаю. 
3. Держава і право середньовічної Індії.  
3.1. Делійський султанат та Імперія Великих Моголів.  
3.2. Державний устрій і право. 
3.3. Суспільний устрій.  
4. Держава і право середньовічної Японії. 
4.1. Виникнення держави. Династична історія Японії.  
4.2. Державний устрій і право Японії. 
4.3. Феодальне суспільство Японії. Духовний світ японського 

суспільства. 
5. Поняття та джерела мусульманського права (Коран. Сунна. 

Іджма). 
6. Право середньовічних африканських держав. 

 
 Словник: ансари, араби, бакуну, бакуфу, бейлики, буддизм, 

вексель, даймьо, джихад, дефширме, дзито, диван, дивани, емір, 
Іджма, імам, іслам, каді, куге, конфуціанство, Коран, меджліс, 
мікадо, мусульманське право, муфтії, мухаджири, нінген-сенген, 
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падишах, паша, пашалики, саід, самурай, Священна Римська 
імперія, секкени, сессей, сіккен, Сунна, сюго, сьогун, Сьогунат, 
сьосидай, «сі-но-ко-сьо», теократична монархія, тенно, 
узурпатор, улеми, фікх, фудзівара, халіф, халіфат, цензорат, 
цзайсян, шаріат, шейх, шиїзм, яміни, яничари 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Складіть порівняльну таблицю 14.1. «Форма 

середньовічних держав Азії та Африки» за примірною 

схемою: 

Табл. 14.1. 

Назва країни Форма 

правління 

Форма 

державного 

устрою 

Форма 

політичного 

режиму 

1. Візантія       

2. Арабський Халіфат       

3. Японія       

4. Китай       

5. Індія       

3.1.2. Доповніть порівняльну таблицю 14.2. «Джерела права 

середньовічних держав Азії та Африки»: 

Табл. 14.2. 

Держава Джерело права, дата створення Короткий зміст 

1. Візантія Еклога (726 р.)   
Прохірон (872 р.)  
Епанагога (886 р.)  
«Corpus juris civilis» (528-534 рр.)  
«Василики» (Базилики) (890 р.)  
…  

2. 

Арабський 

 Коран (610-632 рр.)   
Сунна (ІХ ст.)  
Іджма  
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Халіфат …  

3. Японія …   

4. Китай …   

5. Індія …   
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю:  
1. Вкажіть принцип розподілу земель в Японії з XII в. 

А. Вся земля належить імператору. 
Б. Система сеніорії. 
В. Общинне землеволодіння. 
Г. Землеволодіння на праві приватної власності. 

 
2. Яка династія у XIX в. була при владі в Китаї? 

А. Хань. 
Б. Цинь. 
В. Мін. 
Г. Чжоу. 

 
3. Вкажіть особливість спадкового права по шаріату. 

А. Успадковували тільки старші сини. 
Б. Жінки не брали участь у спадкуванні. 
В. Борги не могли успадковуватися. 
Г. Майно успадковували тільки за законом. 

 
4. Що передбачає кіяс в мусульманському праві? 

А. Форму відповідальності. 
Б. Судовий прецедент. 
В. Принцип таліона. 
Г. Рішення справ за аналогією. 

 
5. Вкажіть центральні органи державного управління 
Арабського халіфату. 

А. Канцелярії еміра. 
Б. Дивани. 
В. Колегії шейхів. 
Г. Міністеріали. 
 
Теми презентацій, рефератів 
1. Середньовічне японське право VIII ст. 
2. Злочини та покарання в середньовічному Китаї (аналіз 
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Законів Великої династії Мін). 
3. Еклога як пам'ятка візантійського права. 

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна література 

1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 
країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 
освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
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Новий час 
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історії, що настав за періодом середніх віків. Поширенню 
розподілу історії на давню, середню і нову сприяв твір 
французького вченого Жана Бодена «Метод легкого вивчення 
історії». Критерієм визначення «Нового часу», його «новизни» в 
порівнянні з попередньою епохою був, з погляду гуманістів, 
розквіт в період ренесансу світської науки і культури, тобто не 
соціально-економічний, а духовно-культурний чинник. Проте 
цей період досить суперечливий за своїм змістом: Високе 
Відродження, Реформація і гуманізм були сусідами з масовим 
сплеском ірраціоналізму, розвитком демонології, явищем, що 
отримало в літературі найменування «полювання на відьом». 

Поняття «Новий час» було сприйняте істориками і 
утвердилося в науковому ужитку, але сенс його багато в чому 
залишається умовним – не всі народи вступили в цей період 
одночасно. Безперечне одне: у даний відрізок часу відбувається 
виникнення нової цивілізації, нової системи 
стосунків, «європейського світу», «європейського дива» 
і експансія європейської цивілізації в інші райони світу. 

Студентам пропонується ознайомитися із поняттям 
«буржуазна революція», що виникло у радянській історіографії. 

Буржуазна революція є соціальною революцією, основним 
завданням якої є знищення феодального ладу або його залишків, 
встановлення влади буржуазії, створення буржуазної держави. 
Найбільш загальною причиною буржуазних революцій є 
конфлікт між новими продуктивними силами, що розвиваються 
в надрах феодального ладу, і феодальними виробничими 
відносинами (або їх залишками, пережитками), а також 
феодальними установами, хоча конфлікт цей часто прикривався 
політичними та ідеологічними протиріччями. Але і в тих 
випадках, коли причиною буржуазних революцій є іноземне 
гноблення або прагнення об’єднати країну, вирішальну роль 
відігравала назріла потреба усунути феодальний лад або його 
залишки [39]. 

Першою буржуазною революцією була революція в 
Нідерландах або Вісімдесятирічна війна (1568-1648 рр.). 
Найбільше вплинули на світову історію англійська (за новим 
історіографічним підходом – громадянська війна), французька 
(Велика французька революція) та німецька (березнева 
революція або баденська війна) революції. 

Студентам потрібно з’ясувати, що після революцій 
наприкінці XIX ст. сформувалися дві світові правові сім’ї: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96
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романо-германська, або континентальна, і англосаксонська. 
Формування континентальної правові сім’ї сталося в 

результаті виникнення буржуазного історичного типу права та 
поширення права континентальних країн Європи і Франції 
(Іспанії, Португалії, Німеччини) на інші країни Західної Європи, 
що зумовлювалася їх етнічною близькістю (романо-германські 
народи), географічною близькістю та релігійною спільністю 
(сповідування католицизму, згодом – протестантизму). 

Вирішальним фактором, котрий зумовив формування романо-
германської правової системи, була рецепція римського права – 
запозичення і використання принципів, структури, логіки 
викладу, юридичної техніки, понятійно-категорійного апарату 
римського права. 

Спираючись на принципи римського права в період 
Середньовіччя почали формуватися наступні основні риси 
континентальної системи права. 

1. Нормативно-правовий акт (закон) є основним джерелом 
права. Чинність правових звичаїв обмежується законом. 
Законодавчий акт за своїм змістом спирається на теорію, а не на 
практику (абстрагована (узагальнююча) правова норма). 

2. Галузево-інституційний характер права. Як і у 
Стародавньому Римі у континентальних країнах Європи 
передбачається поділ права на публічне і приватне, набувають 
розвитку інститути цивільного права. 

3. Систематизація правових норм за галузями та інститутами 
права, спираючись на принципи кодифікації Юстиніана. 

Французька буржуазна революція кінця XVIII ст. ліквідували 
феодальне право і впровадила принципи буржуазного права, в 
основі якого були свобода, рівноправність громадян, рівність 
перед законом. У Франції набули практичного втілення ідеї 
конституціоналізму ( Конституції 1791, 1793, 1795, 1799 рр. та 
ін.). Історично першими конституціями були Конституція США 
1787 р. і Травнева Конституція Польщі 1791р. Кодифікована 
Конституція (основний закон) – одна із рис континентальної 
системи права. 

В період імперії Наполеона I у Франції було проведено 
кодифікацію, що включала: 

- Цивільний кодекс Наполеона 1804 р.; 
- Цивільно-процесуальний кодекс 1806 р.; 
- Торгівельний кодекс 1807 р.; 
- Кримінально-процесуальний кодекс 1808 р.; 
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- Кримінальний кодекс 1810 р. 
Кодифікацію було проведено на високому науково-

теоретичному рівні. Цивільний кодекс Наполеона впродовж 
століття вважався найдосконалішим збірником цивільного 
права. Кодифікація Наполеона систематизувала та удосконалила 
норми буржуазного права. 

Французьке законодавство початку XIX ст. мало величезний 
вплив на розвиток правових систем інших країн Західної 
Європи. Цивільний кодекс 1804 р. було впроваджено в Бельгії, 
Голландії, Польщі, Італійських королівствах. Його було взято за 
основу цивільного законодавства Греції, Іспанії, Португалії, 
Румунії, Швейцарії. 

На кінець XIX ст. завершився процес формування 
буржуазного права Німеччини, відбулася його кодифікація. 

Правова система Японії наприкінці XIX ст. формується на 
основі німецького та французького законодавства: 1898 р. 
прийнято Конституцію; 1880р. – Кримінальний кодекс; 1898 р. – 
Цивільний кодекс. 

Таким чином, по мірі формування буржуазного історичного 
типу права, право континентальних країн Західної Європи 
перетворилося у світову правову сім’ю. 

Для неї характерні наступні риси: 
1. нормативний характер права; 
2. нормативно-правовий акт – основне джерело права. 

Конституція – основний закон; 
3. законодавство – основний елемент правової системи; 
4. галузево-інституційний характер законодавства (його 

поділ на публічне та приватне); 
5. систематизація правових норм шляхом кодифікації; 
6      абстрактний характер правової норми. 
Англосаксонська правова система виникла завдяки 

становленню буржуазного права в Англії та поширенню його 
чинності на англійські колонії. 

Перші відмінності англійського права від права 
континентальних країн Західної Європи намітилися вже в період 
раннього середньовіччя і особливо після Нормандського 
завоювання 1066 р. 

Відмінність англійського права зумовлювалася наступними 
чинниками: 

- географічним положенням (острівне положення Англії 
обмежувало вплив ззовні, забезпечувало автономний державно-
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правовий розвиток); 
- в Англії не набула розвитку рецепція римського права; 
- англійське право зазнало значно меншого впливу римо-

католицької церкви; 
- Англія не зазнала феодальної роздробленості; 
- набув розвитку станово-представницький орган – 

парламент. 
Після нормандського завоювання 1066 р. в Англії 

утверджується загальне право, котре поширювало свою чинність 
на всю територію держави. Основним джерелом загального 
права були правові звичаї та судові прецеденти, створювані 
королівськими (вестмінстерськими) судами. 

Суть прецеденту полягала в тому, що як королівські, так і 
нижчі суди при розгляді справ мали посилатися на раніше 
винесені рішення з подібних справ королівськими 
(вестмінстерськими) судами. 

Внаслідок розвитку загального (прецедентного) права та 
відмови від основних принципів римського права в період 
середньовіччя починають формуватися такі ознаки 
англосаксонської правової системи: 

1) закон (нормативно-правовий акт) не є основним джерелом 
права; 

2) відсутня точна класифікація галузей права та понятійно-
категорійний апарат, правова норма носить виключно 
казуїстичний характер і будується від практики; 

3) відсутня систематизація правових норм за галузями права. 
Крім загального права іншим джерелом права Англії було 

статутне право – законодавчі акти королів (хартії, ассізи, 
ордонанси, провізії), а з XIV ст. – білі – законодавчі акти, 
ініційовані парламентом. Поступово статутне право набувало 
розвитку, але воно залишалося несистематизованим. 

Після революції  основними джерелами права в Англії 
залишаються: 

1) загальне право і право справедливості або прецедентне 
право, що давало суддям широкі повноваження застосування 
правових норм та їх тлумачення. 

2) статутне право. 
На кінець XIX ст. англійське право залишалося 

несистематизованим. На цей час в Англії за різними даними 
налічувалося від 300 до 500 тис. прецедентів. Впродовж XIX ст. 
було прийнято більш 10 тис. законодавчих актів. При цьому 
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вони часто носили казуїстичний характер, суперечили один 
одному, або розходилися, що є правовою колізією. 

Судова реформа 1873 – 1875 рр. завершила процес 
формування англійської правової системи на буржуазній основі. 
Загальне право вливається із правом справедливості – виникає 
єдине прецедентне право. 

Протягом XVII – XIX ст. королівськими хартіями та актами 
парламенту англійське право офіційно було впроваджене в 
колоніях Англії: Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Африці та 
Азії. 

Основними рисами англосаксонської системи права є: 
1) джерелами права є судові прецеденти, правові звичаї та 

закони (загальне право, статутне право і право справедливості); 
2) силу основного закону мають конституційні акти 

парламенту та конституційні звичаї – некодифікована 
конституція; 

3) відсутність чіткого галузевого поділу норм права, слабо 
розвинений понятійно-категорійний апарат; 

4) відсутність галузевої систематизації норм права. 
Недоліком англосаксонської системи права є її консерватизм. 
Основною перевагою англосаксонської правової системи є її 

гнучкість, відсутність чітко виражених рамок для застосування 
правових норм, можливість суддям приймати максимально 
справедливі на їх погляд судові рішення [39]. 

Студенти мають приділити увагу такій важливій рисі держав 
Нового часу як виникнення колоніальних імперій – імперій, що 
засновані на експлуатації колоній. Колонією є територія або 
країна, що перебуває під владою іноземної держави, позбавлена 
політичної та економічної незалежності. Управляється на основі 
спеціального режиму. 

В значних масштабах колоніальні захоплення почалися ще з 
Великих географічних відкриттів. Для колоніальної політики 
періоду первинного накопичення капіталу характерні: прагнення 
до встановлення монополії в торгівлі з підкореними 
територіями, захоплення і розграбування цілих країн, 
використання або насадження хижацьких феодальних і 
рабовласницьких форм експлуатації місцевого населення. Ця 
політика привела до концентрації в країнах Європи крупних 
капіталів на основі пограбування колоній і работоргівлі, яка 
особливо розвернулася з 2-ої половини XVII ст. і послужила 
одним з важелів перетворення Англії в головну капіталістичну 
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країну того часу. Торгівля з колоніями значною мірою сприяла 
формуванню світового ринку і появі зачатків світового 
розподілу праці.   

Перші колоніальні імперії – Іспанська і Португальська – 
утворилися услід за Великими географічними відкриттями. 
Іспанські завойовники поневолили Центральну і значну частину 
Південної Америки. Наприкінці 16 ст. як крупна колоніальна 
держава постала Голландія. Встановлена Голландією 
колоніальна гегемонія була ліквідована Англією в результаті 
англо-голландських воєн XVII ст.  

Наприкінці XVII ст. на дорогу колоніальних захоплень стала 
Франція. Колоніальна політика здійснювалася в епоху 
первинного накопичення спеціально створеними великими 
привілейованими торгівельними компаніями. Хоча колоніальна 
політика стала джерелом величезних прибутків для всіх держав, 
що її проводили, вона мала на ці держави різний вплив: там, де 
вона проводилася феодалами, вона сприяла застою, а потім і 
занепаду цих держав. Іспанія і значною мірою Португалія 
прагнули відтворити на завойованих територіях свою феодальну 
організацію. Колосальні ресурси, що йшли з колоній, поступали 
абсолютними монархам, дворянству і церкві, зміцнюючи 
феодальні порядки, сповільнюючи розвиток промисловості і 
землеробства.  

Там, де колоніальна політика здійснювалася буржуазією 
(Великобританія, Нідерланди), вона прискорила розвиток 
капіталістичних відносин в метрополіях, сприяла підйому в них 
торгівлі, промисловості, вела до зміцнення і збагачення 
буржуазії. У країнах, що поневолили, колоніальна політика 
викликала руйнування продуктивних сил, затримувала 
економічний і політичний розвиток цих країн, приводила до 
розграбування величезних районів і винищування цілих народів. 
Військово-конфіскаційні методи грали головну роль в 
експлуатації колоній в той період. 

З переходом капіталізму від мануфактури до крупної 
фабрично-заводської промисловості в колоніальній політиці 
відбуваються істотні зміни. Поряд з методами прямого грабежу і 
оподаткування населення велику роль починає грати 
експлуатація колоній за допомогою торгівлі, з допомогою 
нееквівалентного обміну. Поширення нових методів 
експлуатації, необхідність створення спеціальних органів 
колоніального управління, які могли б закріпити панування над 
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поневоленими народами, а також суперництво різних прошарків 
буржуазії в метрополіях привели до ліквідації монопольних 
колоніальних торгівельних компаній і переходу захоплених 
країн і територій під державне управління метрополій. 

  Зміна форм і методів експлуатації колоній не 
супроводжувалася зменшенням її інтенсивності. З колоній 
вивозилися величезні багатства. Використання їх привело до 
прискорення процесу розвитку капіталізму в Європі і Північній 
Америці. Посилене проникнення в колонії товарно-грошових 
відносин, залучення цих країн до світового обміну вело до 
розкладання в них докапіталістичних соціально-економічних 
форм, до зародження і розвитку буржуазних відносин. У 
колоніальних умовах цей процес здійснювався в особливо 
суперечливій і важкій формі. Хоча колонізатори були 
зацікавлені в зростанні товарності селянського господарства, 
вони в той же час всіляко гальмували економічний прогрес в 
колоніях. Вони підтримували і закріплювали феодальні і 
дофеодальні відносини, розглядаючи феодальну і родоплемінну 
знать як свою соціальну опору. Панування іноземних 
капіталістів, безмитне ввезення промислових товарів, 
викачування сировини за безцінь вели до розорення і зубожіння 
корінного населення, до часткового занепаду там ремесел і 
зачатків мануфактурній промисловості. 

  З початком епохи капіталізму найбільшою колоніальною 
державою стає Великобританія. Завдавши поразки Франції в 
ході тривалої боротьби протягом XVIIІ – ХІХ століть, вона 
збільшила свої володіння за її рахунок, а також за рахунок 
Нідерландів, Іспанії і Португалії. Великобританія 
підпорядкувала собі Індію. У ХІХ ст. спільно з Францією вона 
вела так звані опіумні війни проти Китаю, в результаті яких 
нав’язала йому кабальні договори. Вона оволоділа Сянганом 
(Гонконгом), намагалася підпорядкувати Афганістан, захопила 
опорні пункти в Персидській затоці. Колоніальна монополія, 
разом з промисловою монополією, забезпечувала 
Великобританії становище найпотужнішої держави впродовж 
майже всього ХІХ ст. Колоніальна експансія здійснювалася й 
іншими державами. У першій половині ХІХ ст. в боротьбу за 
колонії вступили США. Проголошена ними доктрина Монро 
(1823 р.) свідчила про претензії США на монопольну 
експлуатацію країн Латинської Америки. 

Пригноблення і експлуатація країн, що відстали в соціально-
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економічному відношенні, стали складовою частиною всієї 
сукупності стосунків монополістичного капіталізму.  

  В епоху імперіалізму, в умовах повного підпорядкування 
потребам метрополій економіки залежних країн і консервації в 
них феодальних і дофеодальних стосунків, розвиток 
капіталістичного виробництва в цих країнах продовжував 
відбуватися в потворних і особливо важких для місцевого 
населення формах, капіталістичні методи експлуатації тісно 
переплітаються з докапіталістичними. 

  Капіталістичні монополії всіляко гальмували розвиток в 
колоніях національного капіталу, перешкоджали створенню 
крупної сучасної промисловості (за винятком гірничодобувної, 
розвиток якої всемірно заохочувався з метою викачування з 
колоній коштовної мінеральної сировини, і частково легкої). Усе 
більш закріплювалася однобока аграрно-сировинна 
спеціалізація господарства колоній. 

  В епоху імперіалізму, через зростання значень колоній, 
боротьба за панування над ними стала однією з основних 
причин міжімперіалістичних протиріч, конфліктів і воєн. 
Загостренню цієї боротьби сприяла нерівномірність політичного 
і економічного розвитку капіталізму. Імперіалістичні держави, 
що посилювалися, прагнули відняти в старих колоніальних 
держав частину їх володінь. Наприкінці ХІХ ст. з такими 
претензіями виступили Німеччина, Японія, Італія і США [39]. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Основні причини буржуазних революцій. 
2. Основні системи права: англосаксонська, романо-

германська (континентальна) тощо. 
3. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств 

Нового часу. 
4. Колоніалізм: поняття та етапи. Колоніальні імперії. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Основні причини буржуазних революцій. 
2. Основні системи права: англосаксонська, романо-

германська (континентальна) тощо. 
3. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств 

Нового часу. 
4. Колоніалізм: поняття та етапи. Колоніальні імперії. 
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 Словник: англосаксонська система права, акт, білль, 

бюрократизм, буржуазія, буржуазна революція, домініон, 
декларація, денонсація, директива, дискримінація, доктрина 
судового прецеденту, змагальність, колоніалізм, маніфест, 
мародер, метрополія, Новий час, пакти, пасивне виборче право, 
презумпція, презумпція невинуватості, пресвітеріани, природні 
права людини, революція, романо-германська (континентальна) 
система права, сепаратизм, синкретизм права 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Порівняйте та зобразіть у вигляді таблиці або схеми 

континентальну та англосаксонську правові системи за 
наступними критеріями: сутність поняття; правові джерела, які 
використовуються; ознаки; держави, яким притаманна та чи 
інша правова система. 

3.1.2. Заповніть таблицю 15.2. «Система органів управління 
колоніями». 

Табл. 15.2. 

Назва 

метрополії 

Назва 

колонії 

Система органів управління 

колоніями 

Англія …  

Іспанія …  

Португалія …  

Франція …  

Німеччина …  

3.1.3. Зобразіть (виділіть та підпишіть) на контурній карті 

світу колоніальні володіння найбільших колоніальних імперій – 

Англії, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини у ХVI – ХХ ст. 

Підпишіть роки приєднання колонії до метрополії.  
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 

контролю: 
1. Укажіть, яке з наведених тверджень правильне. 

http://geografica.net.ua/new/4/geo_kartasvitu_pol.jpg
http://geografica.net.ua/new/4/geo_kartasvitu_pol.jpg
http://geografica.net.ua/new/4/geo_kartasvitu_pol.jpg
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А. Англосаксонські правові системи чітко розмежовують право 
матеріальне і процесуальне. 
Б. Головним джерелом континентальної системи права є закон. 
В. У державах континентальної системи права закон і право не є 
тотожними. 
Г. Головним джерелом англосаксонської системи права є закон. 
 
2. Продовжіть речення: «Буржуазне право на противагу 
партикулярному характеру феодального права оформилося 
як …». 
А. Національна система права. 
Б. Прецедентна система. 
В. Система кодексів. 
Г. Система приватного права. 
 
3. Вкажіть рік прийняття Акту про дійсність колоніальних 
законів. 
А. 1863. 
Б. 1869. 
В. 1865. 
Г. 1867. 
 
4. Вкажіть рік прийняття Акту про Британську Північну 
Америку. 
А. 1863. 
Б. 1869. 
В. 1865. 
Г. 1867. 
 
5. Вкажіть рік підписання Паризького мирного договору. 
А. 1821. 
Б. 1814. 
В. 1865. 
Г. 1867. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Особливості виникнення колоніальних імперій. 
2. Еволюція правового регулювання майнових відносин в 

законодавстві країн континентальної Європи в XIX ст. 
3. Еволюція правового регулювання сімейних відносин в 

законодавстві країн континентальної Європи в XIX ст. 
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Тема 16. Держава і право Англії Нового часу 
 

Студенти мають вивчити одну з доленосних подій, яка 
поклала початок Новій добі – англійську революцію. 

Основною причиною англійської (радянська історіографія 
називає її буржуазною) революції були протиріччя між 
феодально-абсолютистським ладом та новими буржуазними 
відносинами, що зароджувалися. Англійський абсолютизм 
досягнув свого найвищого піднесення в другій половині XVI ст. 
за часів королеви Єлизавети І. Особливістю абсолютизму 
Тюдорів було збереження станово-представницького органу – 
парламенту. 

Бурхливий розвиток буржуазних (ринкових) відносин 
стимулював обгороджування та обезземелення селян XVI ст. – 
позбавлення селян-копігольдерів землі та перетворення їх на 
найманих робітників, що зумовило первісне нагромадження 
капіталу буржуазією та новими дворянами – джентрі. 

Існує кілька підходів до періодизації англійської революції. 
Пропонуємо виділяти наступні етапи революції: 

1) етап конституційної монархії (1640 – 1649 рр.); 
2) етап індепендентської республіки (1649 – 1653 рр.); 
3) етап протекторату О. Кромвеля (1653 – 1658 рр.). 
Парламент протягом 1641 – 1642 рр. приймає низку 

законодавчих актів, що передбачали розширення повноважень 
парламенту і обмеження влади короля: 
− трьохрічний акт, який встановив перерву між сесіями 

парламенту не більше 3 років, та визначив, що парламент 
може бути скликаний без санкції короля народом; 

− акт про те, що парламент може бути розпущений лише за 
його власною постановою; 

− акт про ліквідацію Зоряної палати і Високої комісії та про 
обмеження компетенції Таємної ради; 

− акт про те, що податки і мита не можуть стягуватися без 
згоди парламенту; 

− акт про незалежність та незмінюваність суддів; 
− акт, за яким парламент формує установи виконавчої влади, 

комітети і армію. та приймає постанову про розпуск 
королівської армії; 

− «Велику ремонстрацію» – збірку статей, що 
перераховували злочини корони про заміщення державних 
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посад за згоди парламенту; 
− акт про скасування права вето короля на законопроекти 

парламенту. 
В знак протесту проти дій парламенту король покинув 

Лондон і перебрався до в січні 1642 р. до Оксфорду. Згодом 
розпочинається громадянська війна між прихильниками 
парламенту і короля. Війна закінчилась в 1646 р. перемогою 
парламенту, короля було заарештовано. В 1648 р. особливий 
верховний суд у складі 135 осіб визнав короля винним у скоєнні 
тяжких злочинів проти Англії і виніс йому смертний вирок. В 
січні 1649 р. короля було страчено. 

Після смерті короля влада в Англії перейшла до 
індепендентів, які мали підтримку армії та більшість у палаті 
громад. Об’єднавшись із левелерами, вони проголосили Англію 
республікою, розпустили палату лордів, а палату громад 
оголосили найвищим органом влади. Ці події знаменували 
найвище піднесення революції, після чого розпочинається її 
спад. 

Верхівка індепендентів на чолі із О. Кромвелем не бажала 
продовження демократичних перетворень. Левелери, навпаки, 
запропонували програму проведення демократичних реформ – 
«Народну угоду». На цьому ґрунті індепенденти і левелери із 
союзників перетворюються на ворогів. За допомогою армії 
індепенденти знищили своїх політичних опонентів. 

Отже, на цьому етапі буржуазно-демократична революція 
перетворюється на свою протилежність.  

На третьому етапі перед загрозою народних виступів, 
верхівка індепендентів зближується із пресвітеріанами і 
фактично встановлює військову диктатуру – протекторат 
Олівера Кромвеля. Юридичним чином режим диктатури 
закріпив конституційний акт – «Знаряддя управління» 1653 р. 
Існує точка зору про те, що формально-юридично конституція 
О. Кромвеля поєднувала три форми правління: 

- демократичну республіку (наявність парламенту); 
- аристократичну республіку (наявність державної ради); 
- конституційну монархію (наявність лорда-протектора); 
Протекторат Кромвеля став своєрідним бар’єром як для 

подальшого демократичного розвитку революції, так і для 
відновлення абсолютизму. 

Але вже у останні роки свого правління О. Кромвель 
зближується з монархістами (роялістами). В 1657 р. було 
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відновлено палату лордів, а О. Кромвелю монархісти 
запропонували прийняти англійську корону. Однак в 1658 р. 
О.Кромвель помер, а посаду лорда-протектора успадкував його 
син Річард. Проте він не мав достатнього авторитету та 
підтримки і втримати владу не зміг. 

В 1660 р. монархісти усунули від влади Річарда, а парламент 
прийняв рішення про відновлення влади королівської династії 
Стюардів – на англійській престол було запрошено Карла II, 
сина страченого Карла І. Ця подія отримала назву реставрації 
монархії.  

Слід відмітити наступні результати революції: 
- було ліквідовано абсолютизм; 
- створено умови для встановлення конституційної та 

парламентської монархії в другій половині XVII – XVIIІ ст.; 
- започатковано процес формування буржуазного права. 
Особливості англійської революції порівняно із французькою: 
- не встановлено республіканську форму правління; 
- не ліквідовано становий характер суспільства та феодальну 

власність на землю. 
Отже, англійська революція була незавершеною. 
Англійська буржуазна революція закінчилася в 1660 р. 

реставрацією Стюартів. Коронований Карл II Бредською 
декларацією взяв на себе зобов’язання утверджувати 
конституційну монархію в Англії, що передбачало виконання 
Великої хартії вольностей 1215 р. та Петиції про права 1628 р. та 
поділ  верховної влади з парламентом. 

Але виконувати взяті на себе зобов’язання король не став. 
Навпаки, він почав відновлювати абсолютистські порядки, що 
призвело до нового протистояння між парламентом і королем. 
Прибічники і противники короля розділилися на дві політичні 
течії – торі і віги відповідно. 

В 1679 р. віги провели через парламент «Habeas Corpus 
Act» – «Акт про краще забезпечення свободи підданого та про 
запобігання ув’язнення за морями». Цей законодавчий акт 
встановив окремі демократичні принципи судочинства та 
обмежував свавілля королівських судів і чиновників. 

Після смерті Карла II в 1685 р. англійську корону успадкував 
Яків II,  котрий значно відвертіше за свого попередника стає на 
позиції абсолютизму. Така політика Якова II призвела до 
об’єднання торі і вігів на антимонархічних позиціях. В 1688 р. 

http://pidruchniki.com/1221090344473/pravo/akt_pro_krasche_zabezpechennya_svobodi_piddanih_pro_poperedzhennya_uvyaznen_moryami_habeas_corpus_act
http://pidruchniki.com/1221090344473/pravo/akt_pro_krasche_zabezpechennya_svobodi_piddanih_pro_poperedzhennya_uvyaznen_moryami_habeas_corpus_act
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вони здійснили державний переворот – усунули від влади Якова 
II, а на англійській престол запросили чоловіка його дочки Марії 
– Вільгельма III Оранського, що отримало назву «Славної 
революції». 

«Славна революція» поклала початок утвердженню 
конституційної монархії в Англії. Парламентом було прийнято, 
а королем підтверджено 3 законодавчі акти, котрі закріплювали 
конституційну монархію:  

 Біль про права 1689 р.; 
 Трирічний акт 1694 р.; 
 Акт про престолонаступництво 1701 р. 

Біль про права закріпив: 
1) регулярне проведення парламентських виборів; 
2) демократичні принципи функціонування парламенту 

(свобода слова, дебатів); 
3) право парламенту приймати законодавчі акти та інші 

найважливіші державні рішення. 
Біль про права – перший і основний законодавчий акт, що 

встановлював конституційну монархію. 
Трьохрічний акт 1694 р. доповнював Біль про права 

наступним: 
1) термін повноважень парламенту 3 роки; 
2) парламент має бути скликаний не менше одного разу в три 

роки. 
Акт про престолонаступництво 1701 р. встановив: 
- порядок престолонаслідування; 
- нові обмеження прав короля (англіканське 

віросповідання, король не мав права без згоди на те парламенту 
виїздити за межі Англії); 

Встановлювалися обмеження повноважень короля: 
1) постанови короля засвідчуються парламентарями або 

міністрами (принцип контрасигнатури); 
2) суддів змінює парламент, а не король; 
3) король втратив право помилування міністрів, засуджених 

парламентом в порядку імпічменту. 
Таким чином, названі конституційні акти визначили правовий 

статус і основні повноваження парламенту та короля, закріпили 
найважливіші принципи конституційної монархії: 

1) закон і парламент вище короля; 
2) законодавча влада належить парламентові; 
3) принцип розподілу влади; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
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4) принцип незмінюваності суддів; 
5) гарантії дотримання демократичних свобод у роботі 

парламенту. 
З теоретичної точки зору науковці розрізняють три види 

обмеженої монархії: 
1) конституційна – монарх позбавлений законодавчої влади; 
2) дуалістична – монарх частково позбавлений виконавчої 

влади (уряд формується монархом, але відповідальний перед 
парламентом); 

3) парламентська – монарх усунутий від влади. 
Здебільшого між конституційною і парламентською 

монархією ставлять знак рівності або кваліфікують обмежену 
монархію як парламентську, виходячи з того, що в країні не 
існує конституції. 

Ми виходимо з того, що терміни конституційна і 
парламентська монархія є тотожними, а конституційно 
законодавчі акти, які її закріпили, слід вважати 
некодифікованою конституцією Англії. 

Еволюція конституційної монархії в Англії відбувалася у 
наступних напрямках: 

- подальше обмеження влади короля; 
- формування виконавчої влади – кабінету міністрів; 
- утвердження взаємовідносин виконавчої і законодавчої 

влади у вигляді «відповідального уряду»; формування 
двопартійної політичної системи; 

- демократизація та удосконалення роботи парламенту; 
- демократизація та удосконалення судоустрою. 
Король – глава держави. Формально йому належали досить 

широкі повноваження в галузі виконавчої влади. Але вже в 
першій половині XVIII ст. він втрачає значну частину 
повноважень (оголошувати війну чи укладати мир, право вето 
на законодавчі акти парламенту).  

Обмеження повноважень короля сталося внаслідок 
цілеспрямованої політики парламенту – запрошення на 
англійський престол ганноверських курфюрстів Георга І га 
Георга II. Поступово король перетворюється на номінального 
главу держави та виконавчої влади. 

Кабінет міністрів сформувався на основі Таємної ради. 
Принципи його роботи, склад, повноваження формувалися в 
процесі практики. Очолював кабінет прем’єр-міністр, до його 
складу входило близько 10 – 20 міністрів. На початку XVIII ст. 
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Георг І доручав формування кабінету лідеру торі або вігів, які 
отримали перемогу під час виборів. Завдяки цьому 
згладжувалися протиріччя між парламенти і кабінетом. 

Зусиллями парламенту та в результаті бездіяльності королів у 
руках кабінету поступово зосереджується вища виконавча 
влада; прем’єр-міністр стає главою виконавчої влади. 

Однак впродовж XVIII – XIX ст. кабінет діяв від імені короля 
неофіційно, навіть таємно. Рішення кабінету набувало 
юридичної сили тільки після затвердження Таємною радою або 
шляхом видання парламентського акту. 

Чіткого розмежування повноважень між парламентом і 
кабінетом, законодавчою і виконавчою владою на існувало, що 
стало причиною протиріч між ними. У середині XVIII ст. 
парламент підпорядкував собі кабінет, виникає поняття 
«відповідального уряду». Парламент отримав право відправляти 
кабінет у відставку, що вперше сталося в 1782 р. Проте й уряд, 
заручившись підтримкою короля, міг розпустити парламент 
(вперше в 1784 р.). У першій половині XIX ст. уряд і парламент 
цим своїм правом користувалися досить часто. Нерідко уряд, 
незважаючи на недовіру парламенту, відмовлявся подавати у 
відставку. 

Вирішити таку проблему вдалося за рахунок формування 
двопартійної системи: після виборчої реформи 1832 р. на основі 
торі виникла консервативна партія, а віги перетворилися в 
ліберальну партію. Партія, котра перемогла на виборах, 
отримувала право формувати кабінет. 

На кінець XIX ст. завдяки тому, що посаду прем’єр-міністра 
займав лідер партії, яка отримала перемогу під час виборів, 
кабінет міністрів починає контролювати діяльність нижньої 
палати парламенту. В руках кабінету зосереджується 
законодавча ініціатива та право видавати нормативні акти згідно 
принципу «делегованого законодавства». 

Парламент – вищий орган законодавчої влади на початок 
XIX ст. за принципами формування, функціонування та складом 
залишався станово-представницьким органом. А отже 
парламент підлягав реформуванню. Він складався із палати 
лордів і палати громад. Палата лордів формувалася шляхом 
призначення королем або шляхом успадкування. Депутати 
палати громад обиралися за мажоритарною системою терміном 
на 7 років у складі 658 осіб. 

Демократизувати та удосконалити формування палати громад 
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були покликані виборчі реформи 1832 р., 1867 р., 1872 р., 1884 р. 
і 1885 р. Вони проводилися на основі парламентських «Актів 
про народне представництво». 

Реформи 1832 р. і 1867 р. передбачали: 
- перерозподіл місць у парламенті пропорційно до 

кількості виборців за допомогою нових виборчих округів; 
- зниження майнового цензу для виборців, завдяки чому 

кількість виборців збільшилася вдвічі (хоча й після цього 
виборчі права отримали лише 5% населення). 

Реформа 1872 р. впровадила таємне голосування. 
Реформа 1884 р: 
- скасувала майновий ценз для мешканців міст; 
- зменшила майновий ценз для жителів графств. 
За рахунок цього виборчий корпус зріс майже вдвічі. Однак 

жінки не отримали виборчих прав. 
Реформа 1885 р. впровадила нові форми представництва від 

виборчих округів: 
- округ з населенням до 65 тис. чоловік – 2 представника; 
- округ з населенням більше 65 тис. – 3 представники [39]. 
Отже, упродовж XVIII ст. в Англії сформувалася 

парламентська монархія, в основі якої знаходилися дві важливі 
риси британського парламентаризму: а) партійне правління; б) 
регулярна зміна кабінету міністрів, залежно від схвалення його 
політики в палаті общин. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Англійська революція середини ХVІІ ст.: причини, етапи. 
2. Реставрація Стюартів. Утвердження конституційної 

монархії. 
3. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. 
4. Право та суд в Англії середини XVII – ХІХ ст. 
 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Англійська революція середини ХVІІ ст. 
1.1. Причини, періодизація англійської революції середини 

ХVІІ ст. 
1.2. Довгий парламент. Встановлення конституційної 

монархії.  
1.3. Виникнення буржуазної держави: індепендентська 
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республіка. 
1.4. Диктатура Кромвеля: 
а) причини, сутність встановлення протекторату; 
б) система органів влади за “Знаряддям управління” 1653 р. 
в) Роль і місце протекторату Кромвеля в історії англійської 

буржуазної революції. 
2. Державний лад революційного періоду. Політичні течії в 

революції. 
3. Реставрація Стюартів. «Славна революція». Утвердження 

конституційної монархії. 
4. Соціальна структура англійського суспільства у Новий 

час. 
5. Джерела та характерні риси права Англії середини XVII–

ХІХ ст.  
5.1. «Habeas Corpus Act». 
5.2. «Білль про права». 
 
 Словник: віги, джентрі, довгий парламент, йомени, 

імпічмент, індепенденти, конституційна монархія, 
конституційна монархія, контрасигнатура, левеллери, 
пресвітеріани, протекторат, ремонстрація, рояліст, судовий 
прецедент, торі, чартизм 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Заповніть таблицю 16.1. «Етапи та основні події 
Англійської революції». 

Табл. 16.1. 
Етап, роки Основні події 

І  

ІІ  

ІІІ  

3.1.2. Проаналізуйте «Білль про права» 1689 р. та «Акт про 
упорядкування» 1701 р., випишіть положення, що відображають 
процес обмеження монархічної влади в Англії. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/1680-1700/Akty_parlament/bill_o_pravach_1689.phtml
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/1680-1700/Akty_parlament/bill_o_pravach_1689.phtml
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVII/1680-1700/Akty_parlament/bill_o_pravach_1689.phtml


173 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Яка подія вважається початком Нового часу? 
А. Революція в Нідерландах. 
Б. Велика французька революція. 
В. Англійська революція. 
Г. «Весна народів». 
 
2. Вкажіть перший після «Славної революції» закон про 
обмеження влади короля.  
А. Велика Хартія Вольностей. 
Б. Habeas corpus Act. 
В. Білль про права. 
Г. Навігаційний акт. 
 
3. Який орган є вищою судовою інстанцією Великобританії? 
А. Верховний суд. 
Б. Вищий суд. 
В. Палата лордів. 
Г. Суд корони. 
 
4. Продовжіть речення: «Відповідно до «Знаряддя 
управління» 1653 р. ..». 
А. Вища законодавча влада в Англії, Шотландії та Ірландії 
зосереджувалася в руках лорда-протектора і народу, 
представленого в парламенті. 
Б. Вища законодавча влада в Англії, Шотландії та Ірландії 
зосереджувалася в руках лорда-протектора. 
В. Вища судова належала королеві з Радою. 
Г. Католики набували виборчих прав. 
 
5. Коли Англія офіційно отримала назву Великобританія? 
А. У січні 1649 р., після страти короля Карла І. 
Б. 19 травня 1649 р., коли вона була проголошена республікою. 
В. У 1801 р., коли була укладена унія з Ірландією. 
Г. У 1707 р., коли парламент узаконив союз із Шотландією. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Законодавство Англійської революції середини XVII ст. 
2. Історичне значення «Славної революції» 1688 – 1689 рр. 
3. Еволюція англійської робочого і профспілкового 
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законодавства в XIX – XX ст. 
 

Тема 17. Виникнення і розвиток держави і права в 
Америці 

 
Студенти мають охарактеризувати держави, які утворилися 

на території Америки до завоювання її європейцями. Серед них 
– Імперія інків (Тауантинсуйю), держави-міста майя, 
Імперія ацтеків, які становлять інтерес для історії держави і 
права. Хронологічно вони є ровесниками європейського 
Середньовіччя, але за характером цивілізації належать 
Стародавньому світові і неолітичній цивілізації. Європейські 
"варвари" – франки, германці, англосакси, галли створили свою 
державність на уламках Римської імперії, увібравши її досвід, 
пройшовши через безлад Великого переселення народів та 
знаючи культуру заліза і маючи за плечима три тисячі років 
політичної історії. Держави інків, ацтеків, майя формувалися за 
умов неолітичної культури, яку європейські народи "пройшли" 
задовго до формування своєї державності. Якщо розглядати 
політичну історію з позиції рівня матеріальної культури, 
"знарядь праці" та "класової боротьби", то в інків, майя, ацтеків 
до приходу іспанців не могло бути державності. Але історія 
часто не вписується в теоретичні формули. Держава інків – 
Тауантинсуйю – являє собою класичний зразок давньої аграрної 
деспотії і разом з державами ацтеків та майя є переконливим 
доказом того, що у процесах політогенезу велику роль відіграє 
необхідність управління значними масами людей, об'єднаних 
будь-якою значущою функцією. Що стосується "класової" 
складової політогенезу, то вона, безумовно, присутня в 
державному процесі, але не стільки як першопричина, скільки 
як його продукт [3]. 

Незабаром після відкриття X. Колумбом Америки (1492 р.) 
англійські експедиції, очолювані Д. Каботом, відкрили 
Ньюфаундленд (північний схід півострова) й більшу частину 
східного узбережжя. У XVI ст. розпочалася колонізація 
Північної Америки європейцями (з Іспанії, Франції, Англії, 
Нідерландів та Швеції), що починають засновувати тут свої 
поселення. Найміцнішими виявилися англійські поселення 
(перше поселення в 1607р. – Віргінія, згодом – Массачусетс, 
Коннектикут, Род-Айленд та ін.), вони становили більшість. У 
70-х рр. XVІІІ ст. в Новій Англії (так називалися англійські 
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володіння в Північній Америці) проживало 2 500 000 осіб, з 
яких понад 500 000 темношкірих рабів (перші темношкірі раби 
були завезені сюди з Африки на початку XVI ст., рабів купували 
за 13-20 доларів, а продавали за 1000). Існувало 13 колоній, які 
поділялися на три групи:  

1) коронні, що перебували під управлінням королівських 
чиновників (Віргінія, Джорджія та ін.);  

2) самоврядні (Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс тощо);  
3) приватновласницькі (Пенсільванія, Делавер, Мериленд та 

ін.). До середини XVIII ст. колонії мали певну політичну 
автономію.  

Їхні органи влади в мініатюрі повторювали державний лад 
Англії. На чолі колоній стояли губернатори, котрі або 
призначалися королем чи власниками колоній, або обиралися 
всім населенням. У всіх колоніях існували представницькі 
органи, що мали право видавати закони, встановлювати податки. 
Губернатори ж мали право накладати вето на законопроекти, 
прийняті цими органами.  

У міру економічного розвитку колоній, з початком 
перетворення Англії на велику колоніальну державу, 
погіршується економічний і політичний статус колоній, 
загострюються суперечності між ними та метрополією. 
Англійська буржуазія розглядала колонії як джерело сировини й 
ринок збуту для промисловості метрополії. Північні та 
центральні колонії розвивалися подібно до метрополії, тож 
американська буржуазія ставала суперником англійської 
буржуазії в торгівлі з індійцями, Вест-Індією, в 
суднобудівництві тощо.  

Протягом ХVІІ-ХVІІІ століть Англія, гальмуючи 
економічний розвиток колоній, вдавалася до заходів, 
спрямованих на припинення в них зростання промисловості. 
Законом від 1699 р. був заборонений експорт вовни та вовняних 
виробів з колоній; закон 1750 р. забороняв спорудження в 
колоніях домен, прокатних станів; колоністам було заборонено 
виготовляти підкови, цвяхи, ґудзики, вивозити вичинені шкіри. 
У 1763 р. заборонили колонізацію земель на захід від 
Аллеганських гір. У 1765 р. законом про гербовий збір були 
введені податки на всю комерційну, судову й іншу ділову 
документацію, на періодичну пресу та ін. Така політика 
метрополії обмежувала інтереси всього населення колоній, тому 
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колоністи багато разів зверталися до королів Англії зі скаргами, 
петиціями, але бажаного ефекту це не давало.  

У середині XVIII ст. суперечності між метрополією й 
американськими колоніями особливо загострюються. У 1773-
1774 рр. складається революційна ситуація, що 
супроводжувалася протиурядовими виступами американців. 5 
вересня 1774 р. колоністи скликають перший Континентальний 
конгрес, який, поклавши початок створенню загального 
представницького органу для всіх колоній і закликавши колонії 
спільно бойкотувати англійські товари, звернувся до короля 
Георга ІІІ з проханням про надання колоніям ширших прав. 
Король віддав наказ придушити виступ колоній і відправив 
війська. У квітні 1775 р. між колоністами (війська яких очолив 
Дж. Вашингтон) і англійською армією розпочалися військові 
дії. У травні 1775 р. зібрався другий Континентальний конгрес 
(діяв з невеликими перервами до 1779 р.), який, констатувавши 
стан війни з Англією, прийняв рішення про створення армії. 
Кожна колонія оголосила себе незалежною. 4 липня 1776 р. 
було прийнято "Декларацію незалежності", в котрій 
проголошувалося, що колоніальний гніт суперечить природним 
правам людини на свободу, життя та прагнення до щастя, а 
повсталі колонії є вільними та незалежними державами й 
об'єднуються в Сполучені Штати Америки. Автором Декларації 
був Т. Джефферсон (1743-1826). Нове державне утворення 
Англія визнала в 1783 р. [51].   

Одразу ж після проголошення незалежності (протягом 1775-
1778 рр.) в усіх штатах було вироблено та прийнято конституції. 
Та нерозв'язаним залишалося питання про державну єдність 
США. Його важливість посилювалась, адже все ще існувала 
небезпека поразки у війні з Англією. З огляду на це, другий 
Континентальний конгрес у листопаді 1777 р. приймає першу 
Конституцію – "Статті конфедерації та вічного союзу", 
проект якої було передано на схвалення всіх штатів. Остаточно 
цей документ набуває чинності з 1 березня 1781 р.  

Статті конфедерації закріплювали революційні завоювання 
народу та визначали республіканську форму державного ладу 
колишніх колоній у Північній Америці, проголосивши 
утворення конфедерації та вічного союзу штатів. Однак 
«Статті» потребували значного доопрацювання. 

У травні 1787 р. у Філадельфії відкрилося засідання 
Конституційного конвенту, скликаного для перегляду "Статей 
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конфедерації" 1781 р. та вироблення нової конституції. Серед 55 
його делегатів із 12 штатів 20 були плантаторами, 23 – 
банкірами, купцями та промисловцями, 10-адвокатами, 1 – 
лікарі 1 – вчитель. Засідання Конвенту відбувалися  

таємно, розголошувати зміст дебатів заборонялося. 17 
вересня 1787 р. Конвент схвалив проект Конституції, що 
після її ратифікації 11 штатами в липні 1788 р. набирає 
чинності. Вона складається з семи статей, більшість з яких 
мають декілька розділів. Авторами її вважаються Б. Франклін, А. 
Гамільтон, Д. Медісон.  

Конституції США властиві такі основні принципи, що 
пронизують основний її зміст:  

1) стабільність – протягом майже 220 років до неї внесено 
лише 27 поправок; стабільність забезпечується надзвичайно 
складною процедурою внесення до неї змін і доповнень; такі 
Конституції називають жорсткими;  

2) республіканська форма правління – встановлена як на 
федераль ному рівні, так і на рівні штатів;  

3) федералізм – за Конституцією, США перетворилися з 
конфеде рації на федерацію; чітко визначено повноваження 
федерального центру; все, що не делеговано центрові, 
залишається в компетенції штатів або народу;  

4) розподіл влади на три гілки – законодавчу, виконавчу та 
судову;  

5) компромісність – Конституція США визначає баланс між 
центром і штатами, між гілками влади (система "стримування та 
противаг"), між великими й малими штатами тощо.  

Студенти мають охарактеризувати повноваження, надані 
Конституцією США Конгресу, Президентові. 

Окремо варто охарактеризувати судову систему США, яка 
мала два рівні: 1) федеральний (Верховний суд, апеляційні суди 
(їх 11), окружні суди (89); 2) судові системи кожного штату 
(Верховний суд штату, суди першої інстанції та місцеві суди).  

Отже, Конституція США 1787 р. була надзвичайно 
прогресивним документом того часу. За її прикладом були 
прийняті конституції в багатьох країнах світу. Сьогодні ж це 
достатньо поміркований документ, який містить певні колізії та 
за демократичною спрямованістю поступається деяким 
конституціям світу. Однак Конституція США залишається 
одним з найвидатніших правових актів, створених людством. 
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Доповнена поправками та прецедентами Верховного суду, вона 
є надійним фундаментом американської демократії [51]. 

У 1789 р. було обрано Конгрес. Першим Президентом США 
став Дж. Вашингтон. Конгрес змушений був у 1791 р. внести до 
Конституції 10 поправок, які були розроблені Д. Медіссоном і 
мали загальну назву "Біль про права".  

Студентам слід ознайомитися зі змістом цього документа і 
охарактеризувати поправки, які були внесені до донині діючої 
Конституції США.  

Біль про права мав важливе прогресивне значення в 
розвиткові демократичних традицій американського народу, 
означав перемогу американської демократії і став прикладом 
для правових документів інших країн світу [51].  

На середину XIX ст. стала чітко проявлятися різниця в 
суспільно-економічному розвитку північних і південних 
територій США. На Півночі панувала капіталістична система 
вільної праці, а на Півдні – система плантаційного господарства, 
що ґрунтувалося на праці негрів-рабів (останні становили 
третину населення південних штатів). Особливо сильно 
загострювалися протистояння між Півднем і Північчю під час 
вступу нових штатів до Союзу. На нові території претендували 
штати Півночі, котрі були зацікавлені в розширенні ринку збуту 
для своїх товарів і вирішенні проблеми вільних робочих рук, 
чому заважали рабовласницькі відносини на Півдні. Водночас 
нові землі були потрібні й південним штатам, які намагалися 
поширити рабовласницьку систему на нові території.  

Отже, з утворенням кожного нового штату виникало питання, 
яким він буде за суспільним ладом. Це було дуже важливо, адже 
майже буквально до 1820 р. до складу США входило 11 
рабовласницьких і 11 вільних штатів. У Сенаті було по 22 
сенатори від південних і північних штатів. Утворення кожного 
нового штату порушувало цю рівновагу сил. Щоб її зберегти в 
1820 р. було досягнуто історичної угоди – Міссурійського 
компромісу, згідно з яким було вирішено надалі приймати до 
Союзу одночасно по два штати – один вільний і один 
рабовласницький. Встановлювалося, що на північ від 36° 30'Пн. 
ш. рабство буде заборонено. Однак цей компроміс не усунув 
суперечностей між Північчю та Півднем, вони продовжувались. 
Більше того, посилюються позиції рабовласників у Конгресі та 
федеральному уряді, Верховному суді США. Значний уплив 
мала й партія рабовласників – демократична.  
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Скориставшись із таких сприятливих обставин, Південь 
проводить через Конгрес біль "Канзас-Небраска", за яким 
питання суспільного ладу штату мало вирішувати населення цих 
штатів. Прийняття цього документа означало, фактично, 
скасування Міссурійського компромісу. Представники Півночі 
не миряться з політичною гегемонією рабовласників. У 1854 р. 
виникає республіканська партія, котру підтримували 
промислова буржуазія, фермерство та робітничий клас. 
Розвивається аболіціонізм – рух за скасування рабства. До 1861 
р. майже всі американські президенти походили з південних 
штатів, але в 1860 р. Президентом було обрано переконаного 
супротивника рабства, представника республіканської партії А. 
Лінкольна (1809-1865). У відповідь 13 південних штатів заявили 
про свій вихід з федерації та проголосили в лютому 1861 р. 
Конфедеративні Штати Америки. У них теж був обраний 
Президент, сформовано уряд, прийнято Конституцію, що 
проголошувала рабство негрів "опертям цивілізації".  

Країну охопила громадянська війна, що тривала чотири 
роки (1861-1865 рр.). Студентам слід ознайомитися із 
основними подіями громадянської війни у США. У перший 
період громадянської війни (1861-1862 рр.) успіх був на боці 
Конфедерації. Перелом на користь Півночі станеться лише після 
того, як уряд А. Лінкольна видав кілька важливих законодавчих 
актів. Це, зокрема, Закон "Про гомстеди" (травень 1862 р.), 
згідно з яким кожен американець, якому виповнювався 21 рік і 
який ніколи не брав участі у війні проти США та бажав 
працювати на землі, міг отримати з державного фонду земельну 
ділянку розміром до 160 акрів (приблизно 64 га). Тож землю 
отримав значний прошарок населення, котре стало впливовим 
соціальним підґрунтям підтримки А. Лінкольна в громадянській 
війні.  

До завоювання незалежності на території 13 колоній у 
Північній Америці діяло як англійське загальне право, так і 
статутне право, що розроблялося колоніальними законодавчими 
зборами. Після завоювання незалежності, попри перегляд 
англійського права (а в деяких штатах навіть було заборонено 
посилатися на рішення англійських судів), воно все ж таки 
збереглося як джерело та стало основою для розвитку права 
США. Характерними рисами правової системи США були 
дуалізм (дія на території кожного штату загально-федеральної та 
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власної систем й) й великий уплив загального (в основі якого 
лежав судовий прецедент) права.  

Основними джерелами американського права були:  
 Конституція США;  
 федеральні закони;  
 конституції та закони штатів;  
 загальне право (офіційні публікації рішень федеральних 

судів і судів штатів, вишу юридичну силу серед яких мали 
рішення Верховного суду СІП А, котрий створював, 
фактично, нове право) [51]. 

Студентам варто визначити характерні риси американського 
цивільного, кримінального, трудового, соціального 
законодавства. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Держави і право доколумбової Америки: майя, інки, 

ацтеки. 
2. Війна за незалежність 1775-1783 рр. Виникнення держави 

у США. 
3. США наприкінці XVIII – початку ХХ ст. 
4. Правова та судова системи. 
 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Війна за незалежність 1775-1783 рр. і виникнення 

буржуазної держави у США. 
1.1. Зміст Декларації незалежності США. 
1.2. Зміст Статей конфедерації. 
1.3. Історичне значення Декларації незалежності і Статей 

конфедерації. 
2. США наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.  
2.1. Громадянська війна 1861-1865 рр.: причини і 

передумови. 
2.2. Законодавчі акти уряду президента Авраама Лінкольна. 
2.3. Підсумки Громадянської війни. Поправки до 

Конституції США. 
3. Реконструкція Півдня. Зміни у державному і суспільному 

устрої в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
4. Правова та судова системи. 
4.1. Прийняття Конституції Сполучених Штатів Америки 
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1787 р. 
4.2. Зміст Конституції США: 
а) США – федеративна держава; 
б) президент і його повноваження; 
в) Конгрес і його повноваження; 
г) система стримувань і противаг. 
4.3. Білль про права 1791р. і його зміст. 
4.4. Історичне значення Конституції США 1787 р. і Білля 

про права 1791 р. 
 
Словник: аболіціонізм, акт про гомстеди, ацтеки, «батьки-

засновники» США, Білль про права, війна за незалежність, 
громадянська війна, інки, конституція, конфедерація, креол, 
Латинська Америка, лойялісти, майя, Міссурійський компроміс, 
«Нова Англія», протекціонізм, «Реконструкція Півдня», 
республіканці, «чорні кодекси» 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Зобразіть структуру державних органів США за 

допомогою схеми. 
3.1.2. Проаналізувавши текст «Декларації незалежності 

Сполучених Штатів Америки» 1776 р., визначте природні права 
людини. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Який нормативно-правовий акт визнав за англійськими 
колоністами: „... право на життя, свободу та прагнення до 
щастя...”? 
А. Декларація прав колонії Віргінія. 
Б. Декларація незалежності США. 
В. Конституція США. 
Г. Статті Конфедерації. 
 
2. Хто відіграв основну роль у написанні Декларації 
незалежності США? 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1776%20(07)%2004.USA.php
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А. Дж. Вашингтон. 
Б. Т. Джефферсон. 
В. Б. Франклін. 
Г. Дж. Адамс. 
 
3. Під впливом якої системи права сформувалася правова 
система США? 
А. Мусульманської; 
Б. Континентальної; 
В. Англо-саксонської; 
Г. Місцевої. 
 
4. Яке коло питань визначається першими трьома статтями 
Конституції США? 
А. Верховенство Конституції США. 
Б. Особливості взаємних відносин федеральних органів влади з 
органами влади штатів. 
В. Процедуру прийняття поправок до Конституції США. 
Г. Правове становище федеральних органів влади США 
(Конгресу, Президента, Верховного Суду). 
 
5. Коли було прийнято Конституцію США? 
А. 4 липня 1776 р. 
Б. 25 травня 1783 р. 
В. 17 вересня 1787 р. 
Г. 4 березня 1789 р. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Конституційно-правові документи епохи Війни за 

незалежність в Північній Америці. 
2. Війна за незалежність іспанських колоній і державне 

будівництво в Центральній і Південній Америці. 
3. Конституційно-правове вирішення питання про рабство в 

США. 
4. Аграрне законодавство в США в кінці XVIII – XIX ст. 
5. Антимонопольне законодавство в США на рубежі XIX – 

XX ст. 
6. Роль партій в державному розвитку США в кінці XVIII – 

XIX ст. (Аналіз партійних платформ). 
7. Верховний суд як ініціатор і координатор правової 

політики в США. 
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Тема 18. Держава і право Франції Нового часу 
 

Класичною буржуазною революцією, яка призвела до 
ліквідації феодальних відносин, становлення республіки та 
буржуазних прав і свобод була Французька революція кінця 
ХVІІІ ст. Основною причиною революції було протиріччя між 
абсолютиським феодальним ладом, який гальмував соціально-
економічний розвиток Франції, і новими буржуазними 
відносинами. Стан буржуазії почав формуватися ще в XVI ст., 
але і на кінець ХVIІІ ст. буржуазія не мала можливості брати 
участі в політичному житті та захищати свої економічні 
інтереси, запровадити такі податки і мито, які б сприяли 
розвитку промисловості та торгівлі. 

Французька буржуазна революція має назву Великої. І це 
цілком вірно, тому, що на відміну від англійської та 
американської буржуазних революцій знищила всі феодальні 
пережитки й сприяла запровадженню конституційного ладу й 
демократичних принципів організації державної влади. Велика 
французька революція справила надзвичайно великий вплив на 
підсилення соціального прогресу в усьому світі. Ті принципи, 
що їх висунули, та до певної міри реалізували французькі 
революціонери, мають неабияке значення і до сьогодення. 

Провідною революційною силою був третій стан. 
Безпосередньо очолювала революційну боротьбу буржуазія. 
Вона висувала революційні гасла і вказувала шляхи до їх 
вирішення. Той факт, що ці гасла були суто буржуазними й 
обумовив буржуазний характер французької революції. В той же 
час до боротьби активно залучалося селянство, найманні 
робітники, які мали свої цілі в революційних змаганнях. 

Контрреволюційними силами були дворянство та 
духовенство, які відстоювали недоторканість абсолютизму як 
гаранту збереження феодального ладу. В цьому полягає одна з 
відмінностей Великої французької революції (в Англії та 
Америці частина дворянства виступала за революційні 
перетворення, що й обумовили недоконаність цих революцій) 
[39]. 

Французькі революціонери не тільки набули досвіду 
англійської та американської революцій, а й володіли досить 
чіткою програмою боротьби за демократію, а політичні лозунги 
революції ("свобода", "рівність", "братерство") були 
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зрозумілими і доступними простому люду. 
Процес формування буржуазної державності у Франції 

співпадає з основними етапами революції. На першому етапі 
(14 липня 1789 р. – 10 серпня 1792 р.) буржуазія в особі 
конституціоналістів, які посідали більшість в Установчих 
зборах, йде на компроміс із дворянством. Політичним 
відображенням його стало встановлення в державі 
конституційної монархії, котра отримала правове оформлення у 
"Декларації прав людини і громадянина" 1789 р. та Конституції 
1791 р. 

Другий етап (10 серпня 1792 р. – 2 червня 1793 
р.) характеризується подальшим наростанням і розширенням 
соціальної бази революції, народного руху в цілому. Влада 
переходить до рук жирондистів – радикальних кіл торгово-
промислової буржуазії. За підтримки повсталих мас Франція 
вперше проголошується республікою, зміцнюються позиції 
революційної демократії. 

На третьому етапі (2 червня 1793 р. – 27 липня 1794 р.) до 
влади приходить широкий революційно-демократичний блок 
(якобінці), провідну роль в якому відігравали дрібнобуржуазні 
елементи. Остаточно ліквідовуються залишки феодальних 
відносин і утверджується диктаторський революційно-
демократичний режим. Після його падіння влітку 1794 р. знову 
до влади повертається велика буржуазія, яка, врешті-решт, 
спровокувала контрреволюційний переворот Бонапарта 1799 р. і 
реставрацію монархії. 

Одним з найважливіших програмних документів французької 
революції стала Декларація прав людини і громадянина (26 
серпня 1789 р.), прийнята Установчими зборами. Проголошена 
у ст. 1 ідея свободи і політичного рівноправ'я, рівності всіх 
перед законом стала складовою природних прав людини, 
спрямованою проти станового поділу і деспотизму. 

Триколірний синьо-червоно-білий прапор став символом 
революції і атрибутом нової держави. Король, який зберіг статус 
глави держави, перебував у Парижі фактично на правах 
заручника. Після невдалої спроби королівської родини 20 червня 
1791 р. втекти з-під контролю революційного народу, Людовіка 
XVI було заарештовано. 

Завершальним етапом в роботі Установчих зборів стало 
прийняття 3 листопада 1791 р. першої в історії Франції 
Конституції. Вона складалася з двох частин: Декларації прав 

http://pidruchniki.com/1728092458672/pravo/deklaratsiya_prav_lyudini_gromadyanina_serpnya_1789#549
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людини і громадянина і положень про вищі органи влади. 
Конституція закріпила політичне панування великої буржуазії, 
яка пішла на компроміс із дворянством, встановивши в 
країні конституційну монархію. За своєю структурою 
конституція мала вступ і сім розділів, поділених на глави [7]. 

Прийняттям конституції 1791 р. революція для великої 
буржуазії по суті була закінчена. Влітку 1792 р. проти 
революційної Франції були кинуті об'єднані війська Австрії і 
Прусії. Розпочався період революційних воєн. З іншого боку, в 
самій країні готувалися контрреволюційні змови прихильників 
монархії. Особливо загострена політична ситуація склалася в 
Парижі, якому загрожувало вторгнення коаліційних армій і 
внутрішня смута. Народне повстання 10 серпня 1792 р. передало 
владу до рук Паризької комуни. Король Людовик XVI був 
звинувачений у контрреволюційній змові проти революційного 
народу. Цими подіями завершився період конституційної 
монархії. 

Антиконституційний переворот 10 серпня поставив на чолі 
держави новий орган революційної влади – Національний 
конвент, обраний на основі загального (для чоловіків) 
виборчого права. У ході виборів більшість отримала партія 
жирондистів. Оскільки королівська влада перестала 
функціонувати, прерогативи виконавчої влади були 
передані Тимчасовому виконавчому комітетові. Актом від 21 
вересня 1792 р. Конвент скасував королівську владу, а 22 
вересня цього самого року Франція вперше проголошується 
республікою. Під тиском революційних мас Конвент 387 
голосами проти 334 засудив Людовіка XVJ до страти "за скоєні 
ним злочини проти народу", зокрема і за те, "що він був 
королем". У грудні 1792 р. французький король був страчений. 

Зміна влади призвела до політичного стану, подібного до 
попереднього періоду. Виражаючи інтереси торгово-
промислової буржуазії, жирондисти намагалися не допустити 
дальшого поглиблення революції. І лише під тиском якобінців 
були здійснені деякі радикальні заходи: прийнято аграрний 
закон, який скасовував викуп селянами феодальних 
повинностей; був прийнятий декрет про конфіскацію і передачу 
в безстрокову оренду чи продаж земель емігрантів. 

Вже через кілька місяців правління жирондистів у країні 
знову загострюється політична криза. Вона була викликана 
половинчастим характером аграрних перетворень (селяни 
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вимагали скасування всіх феодальних відносин). Гостро 
відчувалася нестача продовольства, в Парижі почався голод. До 
цього додалися повстання і заколоти різноманітного 
спрямування, хаос і безладдя. Давалася взнаки і зовнішня 
агресія. Жирондисти відкрито стали на шлях репресій. Зокрема 
у березні 1793 р. Конвент приймає закон, який передбачав 
смертну кару за пропаганду зрівняльного землекористування. 
Влаштовуються гучні судові розправи над політичними 
противниками. Чергове повстання у Парижі 2 червня 1793 
р. призвело до переходу влади до рук якобінської партії і 
встановлення якобінської диктатури . 

Своє правління якобінці розпочали з видання закону про 
продаж селянам землі, конфіскованої у феодалів. Слідом за ним 
вийшов акт про ліквідацію всіх феодальних повинностей. Цим 
самим якобінці заручилися підтримкою більшості населення 
країни і створили правову основу перетворення селянства на 
дрібних приватних власників. 

За час правління якобінського Конвенту ним були прийняті 
Декларація прав людини і громадянина (1793 р.) і Конституція 
1793 р. [7]. 

Надзвичайні умови, в яких довелося працювати якобінцям, не 
дозволили втілити в життя ні Декларацію, ні Конституцію. Вони 
так і залишилися пам'ятками права Франції. 

Сам механізм якобінської диктатури відзначався 
простотою і чіткістю. Найвищим органом державної влади 
залишався Конвент, якому надавалися законодавчі 
повноваження. Він же зосередив і всю верховну виконавчу 
владу. Тим самим було конституйовано, що революційний уряд 
не знає поділу влади. Управління країною здійснювалося за 
допомоги різних комітетів і комісій 

Влітку 1794 р., коли в результаті перемог революційних армій 
зникла безпосередня небезпека для революції, а завдання 
буржуазно-демократичних перетворень були в цілому вирішені, 
все яскравіше стали виявлятися внутрішні суперечності 
якобінської диктатури. Буржуазію не влаштовували 
запроваджені якобінцями обмеження у сфері підприємництва. 
Вона не бажала подальшого продовження якобінського терору. 
Приватновласницьке селянство, отримавши в ході революції 
давно очікувану землю, стало відвертатися від якобінців. Воно 
бажало порядку І стабільності. До цього ж прагнули міські низи. 
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Дрібнобуржуазна партія, якою була партія якобінців, не 
могла послідовно проводити лінію демократичних 
революційних перетворень. Ситуація ускладнювалася тим, що 
якобінці були змушені обмежувати у своїх діях велику і середню 
буржуазію, котра бажала стабільності і яку лякав терор 
якобінців. Це була партія руйнації всього застарілого і 
консервативного. У результаті розбіжностей відбувся розкол в 
якобінському блоці. У Конвенті визріла контрреволюційна 
змова. 27 липня 1794 р. (9 термідора за якобінським календарем) 
стався контрреволюційний заколот, що призвів до падіння 
якобінської диктатури. Цими подіями завершилася Велика 
французька буржуазна революція. 

Під час революції склалося у своїх головних рисах буржуазне 
право, яке закріпило нові виробничі відносини у суспільстві. 
Наріжним каменем правової системи став інститут приватної 
власності. 

Він пронизує обидві Декларації, дві Конституції (1791 р. та 
1793 р.). В основу зобов'язального права покладені принципи 
свободи і рівності, зокрема свободи договірних відносин і 
формальної рівності сторін в договорах. 

У сфері кримінального права відбулися суттєві зміни. На 
основі висунутих в Декларації 1789 р. прогресивних принципів 
кримінального права був виданий перший кримінальний кодекс. 
Він встановив суворі санкції за зазіхання на приватну власність. 
Всякий виступ проти існуючого порядку, проти влади 
супроводжувався тяжкою карою, яка нерідко мала публічно-
залякувальну форму. Були зроблені перші кроки у напрямі 
реорганізації судової системи: встановлений єдиний для всіх 
громадян світський суд; всі інститути інквізиційного 
феодального процесу ліквідовувалися; закріплювалася 
презумпція невинуватості. 

 Поразка якобінців і прихід до влади термідоріанців 
(переворот 9 термідора) суттєво видозмінили республіканську 
форму правління. За прийнятою у 1795 р. новою Конституцією, 
найвищим органом законодавчої влади став Законодавчий 
корпус, котрий складався з двох палат – ради старійшин (верхня 
палата) і Ради 500 (нижня). Законопроекти складала Рада 500, а 
верхня палата їх затверджувала або відхиляла. Законодавчий 
корпус обирався виборщиками – особами з 25-річним віковим 
цензом, які володіли майном. 

Виконавча влада вручалася Директорії у складі 5 осіб, яка 
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призначалася радою старійшин з кандидатів, висунутих Радою 
500. Щорічно відбувалася ротація складу Директорії на одну 
особу. Оскільки в системі владних відносин цієї республіки 
провідну роль відігравала Директорія, то форма правління 
дістала назву директоріальна республіка. 

Директоріальна республіка виявилася недовговічною. 
Ситуація в державі склалася так, що термідоріанці опинилися 
"між молотом і наковальнею" (двома конфліктуючими 
соціально-політичними силами – трудящими з низьким рівнем 
життя і дворянством, яке вимагало реставрації старих порядків) 
[7]. 

Свій політичний порятунок правлячі сили вбачали у 
встановленні такої форми правління, за якої державу б очолила 
"сильна особистість", котра б не зупинилася ні перед чим задля 
захисту влади і власників. У встановленні сильної влади була 
зацікавлена і частина селянства, яка отримала в ході революції 
землю у власність.Саме в цей час на політичній арені з'являється 
фігура генерала Бонапарта.  

20 тис. осіб, які вимагали скасувати недемократичний декрет 
про вибори. Для придушення заколоту Директорія звернулася до 
Наполеона Бонапарта і доручила йому командувати військами. 
Досить швидко повстання було придушене. Директорія 
побачила в ньому свого захисника, уособлення твердої влади. 

9 листопада 1799 р. будинок, де засідав Законодавчий корпус, 
був оточений військами Бонапарта, встановлений у державі 
режим консульства фактично був військовою диктатурою. 

У грудні 1799 р. було прийнято чергову Конституцію 
Франції, яка закріпила режим консульства в країні. Конституція 
1799 р. фактично перетворила законодавчу владу на придаток 
авторитарної системи, надавши Першому консулу (Наполеону) 
можливість активно впливати на законотворчий процес. Така, на 
перший погляд, антидемократична норма в тодішніх умовах 
дала вагомі практичні результати. Бонапарт розгорнув широку 
законодавчу і кодифікаційну роботу, беручи в ній 
безпосередню участь. Франція за короткий термін отримала 
нову правову систему, яка стала наріжним каменем 
економічних і соціальних перетворень в країні. 

Однак після поразки у війні з Росією і вступу союзників до 
Парижу в 1814 р. Наполеон 1 був арештований і засланий на о. 
Ельба, який одержав у своє володіння. Династія Бурбонів була 
реставрована. На престол вступив брат страченого короля – 
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Людовик XVIII. 
У 1814 р., у новій Конституції, названій Хартією 1814 

p., Франція проголошувалася конституційною монархією, що 
отримала назву легітимної (законної). Відповідно до 
конституційної Хартії 1814 р. особа короля проголошувалася 
священною. 

Наприкінці 20-х років XIX ст. внутрішньополітична ситуація 
в державі знову загострюється. Вона була викликана, 
насамперед, спробою короля Карла X ліквідувати 
конституційний режим та відновити монархію. З 27 по 30 липня 
1830 р. у Франції відбулася липнева революція, в результаті якої 
монархія Карла X була повалена, сам король втік за межі 
держави. Була створена конституційна монархія, головну роль 
в якій відігравала фінансова аристократія. Політичний режим 
липневої монархії був закріплений Хартією 1830 р., котра багато 
в чому нагадувала Хартію 1814 р. Були лише розширені права 
парламенту, а також знижені майновий та віковий цензи у 
виборчому праві. 

У лютому 1848 р. у Франції знову спалахнула революція. 
Король Луї Філіпп був вимушений відректися від престолу, і 
країна була проголошена республікою. Розпочалася доба Другої 
республіки (1848-1852 рр.). 

У листопаді 1848 р. приймається нова Конституція, 
відповідно до якої найвищим органом влади стають 
однопалатні Законодавчі збори з терміном повноваження три 
роки. Виконавча влада належала президенту, який обирався на 
чотири роки без права переобрання на новий термін. 
Оригінальною політичною структурою стала Державна рада з 
дорадчими та контрольними повноваженнями. 
Запроваджувалося загальне (для чоловіків) виборче право. 
Першим президентом Франції став Луї Наполеон Бонапарт 
(родич Наполеона І). 

У грудні 1851 р. Луї Наполеон, спираючись на воєнщину, 
розпустив Законодавчі збори, грубо порушивши Конституцію. В 
країні встановився відкритий терор. У наступному році була 
прийнята чергова Конституція, відповідно до якої вся повнота 
влади зосереджувалася в руках президента, котрий обирався на 
10 років. А в листопаді 1852 р. спеціально виданим законом Луї 
Наполеон Бонапарт був проголошений "імператором французів" 
під ім'ям Наполеона ІІІ. Розпочався період Другої імперії (1852-
1870 рр.). 
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4 вересня 1870 р. збройні загони Національної гвардії 
проголосили Францію республікою. Скориставшись політичним 
хаосом, до влади прийшли діячі буржуазно-ліберальної опозиції 
із Законодавчого корпусу, які перебували у Версалі. А тим 
часом у Парижі створюється Центральний комітет національної 
гвардії, який став діяти незалежно від уряду, набувши статусу 
військово-революційного комітету. 

У січні 1871 р. уряд укладає з Пруссією перемир'я, призначає 
вибори до Національних зборів з тим, щоб домогтися від 
парламенту згоди на підписання принизливого миру з німцями. 
Одночасно з цим військова рада на чолі з новим прем'єр-
міністром Тьєром прийняла рішення силою зброї придушити 
бунтівний Париж. 18 березня 1871 р. розпочався наступ 
урядових військ на столицю, однак більша їх частина перейшла 
на бік повсталих. У результаті влада перейшла до рук ЦК 
Національної гвардії, який негайно оголосив вибори до Ради 
Паризької Комуни. 

18 березня 1871 р. Рада Паризької Комуни була проголошена 
найвищою державною владою. У прийнятій наступного дня 
декларації "До французького народу" держава проголошувалася 
республікою. Комуна відкинула принцип поділу влади і 
створила своєрідний тип державної організації – Раду Комуни, 
яка зосередила в своїх руках як законодавчу, так і виконавчу 
владу. її декрети і розпорядження виконували комісії, кожна з 
яких відала функціями колишніх міністерств. Однак така 
структура державного апарату мала серйозні недоліки. Була 
відсутня централізація управління, в комісіях не існувало 
постійного голови чи робочої групи, відповідальної за прийняті 
рішення. 

Паризькою комуною було скасовано поліцію, знищено 
жандармерію, а порядок підтримували пролетарські батальйони 
Національної гвардії. Зазнала ліквідації стара судова система, і 
був створений новий судовий апарат з виборними суддями. 
Проголошувалося демократичне судочинство, прилюдний, 
рівний для всіх суд, свобода захисту. Одночасно 
застосовувалися заходи репресивного характеру, наслідком яких 
став терор щодо безвинних осіб [7]. 

Паризька Комуна проіснувала всього 72 дні. Вона зробила 
свій внесок в історичний досвід розвитку демократії, 
збагативши його новими державницькими і правовими 
інститутами. Разом з тим, Комуну не можна розглядати як певну 
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еталонну модель самоуправління народу, як це нерідко робилося 
у радянській історіографії. Слід взяти до уваги короткочасність 
її існування, особливі екстремальні умови перебування її при 
владі, невелику територію, на якій виборював своє майбутнє 
революційний Париж. 

Після придушення Паризької Комуни і підписання 
принизливого миру з Німеччиною Національні збори Франції, 
обрані в лютому 1871 р., розпочали роботу зі створення нової 
Конституції. Третя французька республіка одержала 
юридичне оформлення у Конституції 1875р. 

Від інших конституцій Франції вона відрізнялася тим, що не 
являла собою один конституційний документ, а складалася з 
трьох законів: "Про організацію державної влади", "Про 
організацію Сенату", "Про відносини між публічними владами". 
Закони відрізнялися надзвичайною стислістю (мали всього 34 
статті), а тому багато питань конституційного облаштування 
залишалися нерозробленими і вирішувались за допомоги 
поточного законодавства. 

Конституцію Третьої республіки можна охарактеризувати як 
документ, який вніс у республіканський устрій Франції 
принципи англійської конституційної монархії [7]. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. 

Становлення держави нового типу. 
2. Розвиток держави у Франції в 1795-1871 рр. 
3. Паризька комуна 1871 р.  
4. Третя республіка у Франції 1871-1917 рр. 
5. Право та суд у Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. 
 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. і  

виникнення буржуазної держави. 
1.1. Буржуазна революція кінця ХVIII ст. у Франції: 

причини та її головні етапи. 
1.2. Початок революції  кінця ХVIII ст. у Франції. 

Прийняття Декларації прав людини і громадянина: 
характеристика змісту та її значення. 

1.3. Якобінська диктатура 1793-1794 рр.: причини 
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встановлення, суть, значення. 
2. Розвиток буржуазної держави у Франції в 1795-1870 рр. 
3. Державний устрій і право Паризької комуни 1871 р. 

Управління Комуни (рада, комісії, Комітет громадського 
порятунку). 

4. Третя республіка у Франції 1871-1917 рр. 
5. Право та суд у Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. 
 5.1. Опрацювання та прийняття Французького цивільного 

кодексу 1804 р., його структура. 
а) фізичні особи за Цивільним кодексом 1804 р. 

(правоздатність і дієздатність); 
б) право приватної власності; 
в) право зобов’язань;  
г) шлюбно-сімейне право; 
д) значення Французького цивільного кодексу для розвитку 

буржуазного цивільного права. 
5.2. Характеристика Кримінального кодексу Франції 1810 р. 
а) прийняття та стуктура Кримінального кодексу Франції 

1810 р.; 
б) поняття злочину і покарання за Кримінальним кодексом 

1810 р.; 
в) загальна оцінка та значення Кримінального кодексу 

Франції 1810 р. 
 
 Словник: абсолютна монархія, бонапартизм, громадянська 

смерть, ебертисти, евокація, жирондисти, кодифікація, 
Комітет суспільного порятунку, Комітет суспільної безпеки, 
комуна, Конвент, кордельєри, Конституанта, республіка, 
санкція, Трибунал, Установчі збори, фельяни, якобінці 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Визначте основні права та свободи, що знайшли 

відображення в «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р. 
у Франції. 

3.1.2. Заповніть таблицю 18.2. «Форма держави та органи 

http://pidruchniki.com/1728092458672/pravo/deklaratsiya_prav_lyudini_gromadyanina_serpnya_1789#549
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влади у Франції в Новий час» відповідно до Конституцій 
Франції Нового часу за примірною схемою: 

Табл. 18.2. 
Назва, дата 
прийняття 

Конституції 

Основні 
положення 

Органи 
влади  

Форма 
правління 

Форма 
державного 

устрою 

Форма 
політичного 

режиму 

Конституція 1791 
року (Constitution de 
1791) (3 вересня 
1791) 

        

Конституція I 
року (Constitution de 
l'an I), 
промульгована (24 
червня 1793) (не 
діяла) 

     

Конституція III року 
(Constitution de l'an 
III) (22 серпня 1795) 

     

Конституція VIII 
року (Constitution de 
l'an VIII) (13 грудня 
1799)  

     

Конституція X року 
(Constitution de l'an 
X) (2 серпня 1802)  

     

Конституція XII 
року (Constitution de 
l'an XII) (18 травня 
1804)  

     

Конституційна 
хартія від 4 червня 
1814 року (Charte 
constitutionnelle du 4 
juin 1814) (4 червня 
1814)  

     

Додатковий акт до 
Конституції імперії 
(Acte additionnel aux 
constitutions de 
l'Empire), складений 
Наполеоном 
Бонапартом під час 
Ста днів (22 квітня 
1815)  

     

Конституційна 
хартія від 14 серпня 
1830 року (Charte 

     

http://pidruchniki.com/1499052858673/pravo/konstitutsiya_veresnya_1791#466
http://pidruchniki.com/1499052858673/pravo/konstitutsiya_veresnya_1791#466
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_I_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_I_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://pidruchniki.com/1482111158681/pravo/dekret_konventu_pro_reorganizatsiyu_revolyutsiynogo_tribunalu_chervnya_1794#618
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constitutionnelle du 
14 août 1830) (14 
серпня 1830)  
Конституція 1848 
року (Constitution de 
1848) (4 листопада 
1848)  

     

Конституція 1852 
року (Constitution de 
1852) 

     

Конституційні 
закони 1875 року 
(Lois 
constitutionnelles de 
1875) (24 лютого, 25 
лютого, 16 липня 
1875)  

     

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Яка подія вважається початком Великої французької 
революції і зараз є національним святом Франції? 
А. Скликання королем Генеральних штатів. 
Б. Проголошення Генеральних штатів Національними 
зборами. 
В. Проголошення Національних зборів Установчими. 
Г. Взяття фортеці Бастилія. 
 
2. Які державно-правові наслідки мав прихід до влади 
жирондистів у серпні 1792 р.? 
А. Франція вперше проголошувалася республікою. 
Б. Встановлювалося цензове виборче право для чоловіків. 
В. Виконавча влада зосереджувалася в руках Національного 
конвенту. 
Г. Прийнятий аграрний закон, котрий скасовував викуп 
селянами землі. 
 
3. Які з названих структур можна віднести до механізму 
якобінської диктатури? 
А. Національна рада, в руках якої зосереджувалася вся 
революційна влада. 
Б. Комітет державної безпеки як орган боротьби з 
контрреволюцією. 
В. Національний конвент, який зосередив законодавчі 
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повноваження та виконавчу владу. 
Г. Міжнародний революційний трибунал. 
 
4. Коли Установчі збори Франції прийняли «Декларацію 
прав людини і громадянина»? 
А. 9 липня 1789 р. 
Б. 14 липня 1789 р. 
В. 26 серпня 1789 р. 
Г. 10 серпня 1792 р. 
 

5. Яку форму правління встановила перша конституція 

Франції від 3 вересня 1791 р.? 

А. Парламентська республіка. 

Б. Диктатура. 

В. Президентська республіка. 

Г. Конституційна монархія. 
 
Теми презентацій, рефератів 
1. Законодавство конституційно-монархічного етапу 

Великої французької революції. 
2. Законодавство жирондистского етапу Великої 

французької революції. 
3. Законодавство якобінського етапу Великої французької 

революції. 
4.  Аграрне законодавство Великої французької революції. 
5.  Конституційне законодавство Великої французької 

революції. 
6. Конституційне законодавство Директорії у Франції. 
7.  Конституційне законодавство Консульства і Першої 

імперії у Франції. 
8. Цивільний кодекс Наполеона про майнові відносини. 
9. Цивільний кодекс Наполеона про сімейні стосунки. 
10. Французький кримінальний кодекс 1810 р. та 

Кримінально-процесуальний кодекс 1808 р. 
 
Тема 19. Держава і право Німеччини Нового часу 
  
Після Французької революції та Наполеонівських воєн (1803 

– 1815 рр.) стався крах феодальної системи, а лібералізм та 
націоналізм зіштовхнулись з силами реакції. Березнева 
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революція 1848 року провалилась. Промислова 
революція сприяла модернізації німецької економіки, стрімкій 
урбанізації та появі соціалістичного руху в Німеччині. Пруссія, 
зі столицею в Берліні, ставала міцнішою. Об'єднання німецьких 
держав в Німецьку імперію відбулось в 1871 році під проводом 
прусського канцлера Отто фон Бісмарка.  

18 січня 1871 року Німеччину було проголошено імперією 
на чолі з кайзером (імператором), яким став пруський 
король Вільгельм І. Рейхстаг, вибірний парламент, мав 
обмежений вплив на правління імперії. Студенти мають надати 
хараткретистику повноважень зазначених органів влади. 

У 1879 році Німеччина уклала союзний договір з Австро-
Угорщиною, до них приєдналася Італія (Троїстий союз). Блокові 
цих держав протистояла Антанта. Наприкінці 19 ст. Німеччина 
розгорнула політику колоніальних загарбань в південно-західній 
і східній Африці та районі Тихого океану. Протягом 1884–
1885 р. вона встановила протекторат над значними територіями 
у південно-західній, східній і південно-східній Африці. З 1888 
року кайзером стає Вільгельм II. 

1914 – 1918 р. – Німеччина вступила у Першу світову війну. 
Поразка Німеччини призвела до втрати всіх колоній. 

Студентам необхідно ознайомитися із джерелами та 
характерними рисами німецького права в Нову добу. 

 
План лекційного заняття 
1. Політичний розвиток Німеччини у 1800-1871 рр.  
2. Об’єднання Німеччини. Суспільно-політичний розвиток 

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
3. Становлення загальнонімецької правової системи. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Політичний розвиток Німеччини у 1800-1871 рр. 

Причини, значення революції в Німеччині (т. зв. «Березнева 
революція») 1848-1849 рр. 

2. Об’єднання Німеччини. Суспільно-політичний розвиток 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

3. Становлення загальнонімецької правової системи. 
3.1. Державний устрій Німеччини за імперською 

Конституцією 1871 р.: 
а) імперські органи влади й управління; 
б) імперська армія; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%96%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1871
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_I_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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в) панування Пруссії в Німецькій імперії. 
3.2. Складності розробки Німецького цивільного уложення 

1896 р., його структура: 
а) суб’єкти права (фізичні та юридичні особи); 
б) зміст права власності; 
в) зобов’язальне право; 
г) шлюбно-сімейне право; 
д) зміни і доповнення Німецького цивільного уложення в 

ХХ ст. 
 
 Словник: березнева революція, бундестаг, ландтаг, 

бундесрат, рейхстаг, кайзер, канцлер 
 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Порівняйте структуру Цивільного кодексу Франції 

1804 року та Німецького цивільного уложення 1896 р., 
визначивши системи, за якими вони складені: 

1) складіть юридичні казуси, в яких знайшли б відображення 
особливості регулювання цивільно-правових відносин у Франції 
та Німеччині у сфері: 

а) зобов’язального права; 
б) майнових прав подружжя; 
в) майнових прав позашлюбних дітей. 
2) визначте особливості вирішення цивільно-правових спорів, 

пов’язаних з правом власності в Франції та Німеччині. 
3) порівняйте правове становище суб’єктів цивільно-

правових відносин у Франції та Німеччині. 
3.1.2. Порівняйте риси кримінального права Франції, Англії, 

Німеччини в ХІХ ст. 
Критерії для порівняння: Англія Франція Німеччина 

поняття злочину       

види злочинів       

поняття покарання       

види покарання       

http://pidruchniki.com/1965032358684/pravo/tsivilniy_kodeks_kodeks_napoleona_1804#246
http://pidruchniki.com/1965032358684/pravo/tsivilniy_kodeks_kodeks_napoleona_1804#246
http://pidruchniki.com/1965032358684/pravo/tsivilniy_kodeks_kodeks_napoleona_1804#246
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/
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обставини, що виключають 
злочинність діяння 

      

поняття та види співучасті       

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Що було особливістю формування палати депутатів 
прусського парламенту?  
А. Обрання по куріях. 
Б. Призначення верхньою палатою. 
В. Непряма система виборів. 
Г. Призначення королем. 
 
2. За якою системою був побудований Німецький цивільний 
кодекс? 
А. Пандектною. 
Б. Казуїстичною. 
В. Інституційною. 
Г. Прецедентною. 
 
3. Чим характеризується період в історії Німеччини 1848-
1871 рр.? 
А. Розпадом Священної Римської імперії германської нації. 
Б. Становленням німецької колоніальної імперії. 
В. Боротьбою між Австрією та Прусією за створення єдиної 
німецької держави. 
Г. Розвитком Німецької імперії. 
 
4. У якому році була прийнята Конституція Німецької 
імперії? 
А. 1850. 
Б. 1866. 
В. 1867. 
Г. 1871. 
 
5. У якому році Німецький цивільний кодекс вступив у дію? 
А. 1874. 
Б. 1889. 
В. 1900. 
Г. 1911. 
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Теми презентацій, рефератів 
1. Конституційна хартія Пруссії 1850 р. 
2. Конституція Німецької імперії 1871 р. 
3. Німецьке цивільне уложення про майнові відносини. 
4. Німецьке цивільне уложення про сімейні стосунки. 
5. Виникнення соціального законодавства в Німеччині 

наприкінці XIX ст. 
 
Тема 20. Держава і право Японії та Китаю Нового часу 
 

Держава і право Японії. З кінця ХVІІІ ст. у японських 
берегів почали часто з'являтися 
кораблі Британії, Росії, США та Франції, які вели гонитву за 
колоніями в Азії. Японський уряд дотримувався ізоляційної 
політики і відмовлявся вступати у дипломатичні зносини з цими 
країнами. 1825 р. сьоґунат видав директиви, спрямовані на 
посилення берегової оборони, однак довго протистояти 
іноземному тиску не міг. У червні 1853 р. до Японії прибула 
військова ескадра США під командуванням Меттью Перрі, яка 
силою змусила японців прийняти лист президента США з 
вимогою почати торгівлю. Голова японського уряду пообіцяв 
надати відповідь за рік і скликав для цього всеяпонські збори 
знаті. Втім спільного рішення вони не прийняли, а факт їхнього 
скликання похитнув авторитет сьоґунату. В січні 1854 р. Перрі 
вдруге прибув до Японії й, загрожуючи війною, домігся 
підписання договору. Згідно з ним, сьоґунат відкривав для США 
два порти, а також дозволяв будувати в них американські 
поселення і консульства. Невдовзі подібні договори були 
підписані із росіянами, британцями та французами. 1858 р. 
японці знову зробили поступки іноземним державам і уклали з 
ними нерівноправні договори, що позбавили Японію митної 
незалежності. 

На тлі дипломатичних невдач та інфляції в країні виник 
опозиційний громадський рух «Шануймо Імператора, виженемо 
варварів!». Проти його лідерів сьоґунат розгорнув репресії. 
Серед покараних опинилися мислителі Токуґава 
Наріакі та Йосіда Сьоїн.  

У відповідь 1860 р. невдоволені зарізали голову уряду, 
ініціатора політичних переслідувань, через що престиж 
сьоґунату знову постраждав. 

Центрами антиурядової опозиції виступали західнояпонські 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1825
https://uk.wikipedia.org/wiki/1853
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1854
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1858
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1860
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%B5
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уділи Сацума-хан і Тьосю-хан. На хвилі ксенофобських настроїв 
вони розв'язали сацумсько-
британську й сімоносекську війни 1863 р., але зазнали поразки. 
Усвідомивши технічну відсталість Японії від Заходу і небезпеку 
колонізації, уділи розпочали модернізацію війська і переговори 
із Імператорським двором. 1864 р., для придушення опозиції, 
сьоґунат здійснив перший каральний похід проти Тьосю й 
змінив його керівництво. Проте наступного р. в уділі стався 
переворот і опозиціонери повернулися до влади. 1866 р., за 
посередництва Сакамото 
Рьоми, Сацума і Тьосю уклали таємний союз з метою повалення 
сьоґунату та відновлення Імператорського правління. Завдяки 
цьому другий каральний похід сьоґунату в Тьосю закінчився 
розгромом урядових військ. 

1866 р. новим сьоґуном став малодосвідчений Токуґава 
Йосінобу. Одночасно замість покійного Імператора Комея на 
трон зійшов 14-річний Імператор Мейдзі. Сьоґун планував 
створити замість сьоґунату новий уряд за участі кіотської 
аристократії та регіональних володарів, в якому сам отримав би 
посаду прем'єр-міністра. З цією метою він зрікся посади і 9 
листопада 1867 р. повернув повноту державної влади 
Імператору. Цим скористалася антисьоґунатівська опозиція, 
яка 3 листопада 1868 р. в односторонньому порядку сформувала 
новий уряд і прийняла від імені Імператора указ про 
реставрацію Імператорського правління. Сьоґунат Токуґава 
ліквідовувався, а екс-сьоґун усувався від влади, втрачаючи 
титули і землі. Ця подія завершила період Едо та ознаменувала 
кінець півтисячолітнього домінування самураїв у японській 
політиці. 

Реставрація Мейдзі. Реформи періоду Мейдзі допомогли 
країні стати в ряд із найсильнішими країнами Європи та США, 
та вступити у гонку озброєнь та здобуття колоній. Головною 
метою реформ стало забезпечення стабільності режиму. Заради 
цього в 1869 р. був встановлений контроль над великими 
феодальними володіннями, а в 1871 р. їх взагалі ліквідували. 
Тим самим відкрився шлях до створення централізованої 
системи управління. З 1885 р. на її вершині знаходився кабінет 
міністрів. Дайме і самураї втратили свої права спадкових 
правителів, а також деякі соціальні привілеї. 

Це призвело до ряду самурайських заколотів, найсерйозніший 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%8E-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1863
https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%A2%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D2%91%D1%96_%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1866
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%A2%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%A2%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/1866
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1868
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D1%96


201 

з яких очолив Сайго Такаморі в 1877 році в князівстві Сацума. 
Ці бунти, як і періодичні селянські повстання, були придушені 
новими поліцейськими силами та армією, що складалася вже з 
призовників. У 1889 р. була введена в дію конституція, яка 
надавала ряд прерогатив парламенту, але залишала реальну 
владу за кабінетом міністрів. 

Уряд настирливо домагався втілення в життя свого плану 
модернізації. Відповідно до нього армія була реорганізована за 
західним зразком і отримала досконаліші види озброєння. 
Вдалося створити сильний військово-морський флот. Значний 
прогрес спостерігався у справі поліпшення зв'язку, особливо 
телеграфного, і транспорту – почалося будівництво залізниць. 

Перемоги у першій японсько-китайській війні (1894-1895) 
та японсько-російській війні (1904-1905) забезпечили 
домінування Японії у Східно-азійському регіоні. На 1910 році 
японці контролювали Корею, Тайвань та південь Сахалін. 
Наступного р. були скасовані нерівноправні договори із 
країнами Заходу. 

Студентам варто охарактеризувати розвиток держави і права 
в Японії в Новий час.  

Держава і право Китаю. За часів Цін Китай 
зазнав колоніальної агресії. 

На початку XIX ст. європейські кораблі почали все частіше 
з'являтися біля узбережжя, царська Росія заволоділа Сибіром. 
Через «опіумні війни» (1839–1842) Шанхай і Нанкін перейшли в 
руки англійців, п'ять портів були відкриті для торгівлі, а 
війська Великої Британії окупували Гонконг. Китайці були 
змушені ввозити опій, щоб підтримати торгівлю. Крім того, 
загрозу для маньчжурського двору становило повстання 
тайпинів (1848–1864) під керівництвом релігійного фанатика, 
який називав себе братом Ісуса Христа. Він і його послідовники 
захопили велику територію Китаю і заснували Небесну столицю 
в Нанкіні. Спроби повсталих заволодіти Пекіном і слабкий опір 
маньчжурів спонукали британців і французів домогтися в 
імператора нових концесій. Результатом стала Пекінська угода, 
за якою для іноземних торговців відкривалися додаткові порти, 
гарантувалися екстериторіальні права й інші привілеї іноземцям. 
Союзні війська й армія маньчжурів розгромили тайпинів, 
Нанкін був відвойований. Але незабаром почалася війна Китаю 
з Японією (1894–1895), у результаті якої Китай втратив Корею, 
Тайвань і Пескадорські острови. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1894
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1904
https://uk.wikipedia.org/wiki/1905
https://uk.wikipedia.org/wiki/1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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Падіння Цін. На зламі століть у Китаї відбулося Боксерське 
повстання. 1900 р. «Громада справедливих куркулів», або 
«боксерів», вдерлася до Пекіну й атакувала квартал, де жили 
іноземці. Облога продовжувалася 50 днів, доки не прибули 
експедиційні сили семи західних держав та Японії. «Боксерам» 
довелося тікати. Того ж р. китайці зазнали гонінь

 

у Благовіщенську. 

Революційний рух у Китаї зрештою призвів до революції та 
падіння династії Цин 1911 р. В цей час революціонери в Нанкіні 
створили свій уряд. Сунь Ятсен був проголошений першим 
президентом 1 січня 1912 р., але не він, а генерал Юань Шикай 
змусив маньчжурів зректися престолу 1912 р. і проголосив 
Китай конституційною республікою. Столицею держави був 
оголошений Пекін. Того ж р. Сунь Ятсен сформував 
партію гоміньдан, оголошену Юань Шикаєм 1913 р. поза 
законом. Юань намагався стати імператором, але його спроба 
провалилася. Після його смерті 1916 р. Японія скористалася 
внутрішніми безладдями в Китаї, щоб захопити провінцію 
Шаньдун, і висунула так звані «двадцять одну вимогу», за якими 
влада у Китаї переходила в руки японців. Китай був змушений 
погодитися на ці вимоги, і з тих пір цей день вважається днем 
національної жалоби. 

Студентам варто охарактеризувати розвиток держави і права 
в Китаї в Новий час.  

 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Держава і право Японії. Революція Мейдзі. Реформи 70-

80-х рр. ХІХ ст. Виникнення політичних партій. Конституція 

1889 р.  
2. Конституція 1889 р. Державний устрій. 
3. Суспільний та державний лад Японії до середини ХІХ ст., 

кінця ХІХ – на початку ХХ ст.  
4. Особливості формування та джерела японського права. 

Суд. 

5. Держава і право Китаю. Велика селянська війна 1850-

1864 рр. у Китаї. Криза політичної системи. 

6. Сінхайська революція 1911 р. Проголошення Китайської 

Республіки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1900
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%94%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%AF%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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7. Особливості китайського права, його джерела. Суд. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Революція Мейдзі. Реформи 1860-1880 рр. 
2. Конституція 1889 р. Державний устрій. 
3. Правова система і суд. 
 
Словник: боксерське повстання, Велика селянська війна, 

маньчжури, Реставрація Мейдзі, опіумні війни, Сінхайська  
революція, секвестр, тайпіни 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Проаналізувавши норми Конституції Японської 

імперії (11 лютого 1889 р.), визначте права й обов'язки 
«підданих» (японських громадян). 

3.1.2. Зобразіть схематично та визначте «три народні 
принципи» Сунь Ятсена (доктрина Саньмінь). 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Хто був фактичним правителем феодальної Японії з ХІІ до 
середини ХІХ ст.? 
А. Мікадо 
Б. Сьогун. 
В. Самурай. 
Г. Камікадзе. 
 
2. У якому році була прийнята Конституція Японії? 
А. 1868. 
Б. 1871. 
В. 1881. 
Г. 1889. 
 
3. Визначте поняття «рада генро». 
А. Головний дорадчий орган при французького короля, який 
діяв з XII по XV ст. 

http://pidruchniki.com/1065091358704/pravo/konstitutsiya_yaponskoyi_imperiyi_lyutogo_1889#817
http://pidruchniki.com/1065091358704/pravo/konstitutsiya_yaponskoyi_imperiyi_lyutogo_1889#817
http://pidruchniki.com/1065091358704/pravo/konstitutsiya_yaponskoyi_imperiyi_lyutogo_1889#817
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%AF%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BD
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Б. Орган державного управління в Японії, що діяв на підставі 
Конституції 1889 р. 
В. Центральний орган фінансового управління в державах 
Середньої Азії. 
Г. Орган державного управління в Китаї в ХІХ ст. 
 
4. Яку подію називають повстанням боксерів в Китаї? 
А. Спроби реформ Кан Ювея. 
Б. Повстання тайпінів. 
В. Переворот імператриці Ци Сі. 
Г. Повстання іхетуаней. 
 
5. Що означає формула «сі-но-ко-сьо»? 
А. Органи влади феодальної Японії. 
Б. Стани суспільства. 
В. Феодальна драбина. 
Г. Цивільний кодекс Японії. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Модернізація японської держави в останній третині XIX 

– п.п. XX ст. 
2. Велика селянська війна в Китаї: причини, державно-

правові наслідки. 
 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література 
1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 

країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
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освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
Академії правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко [та 
ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 
2002. – 716 с. 

5. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовська, О. Ф. 
Цвіркун. – Х.: Одіссей, 2010. – 488 с. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

6. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права 
зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / В. С. Макарчук. – 8-
ме вид., доповн. – К.: Атіка; Х.: Право, 2015. – 624 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_pra
va_zarubizhnih_krayin 

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: 
навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 448 с. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

 
Додаткова 

8. Аннерс Э. История европейского права. – М.: Наука, 
1996. – 395 с. 

9. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн. 
Держава і право епохи громадянського суспільства [Текст]: 
навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – Запоріжжя: Просвіта, 
2003. – 452 с.  

10. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн: 
Навч. посібник / Л.М. Бостан, Н.К. Бостан. – К.: Центр навч. л-
ри, 2004. – 672 с. 

11. Гизо Ф. История английской революции: В 2 т. / Ф. 
Гизо. – Ростов-на-Дону, 1996. 

12. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 
2005. – 768 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf 

http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf
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13. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) 
[Текст]: науч.-практ. и учеб. издание / пер. с фр. В. Н. Захватаев. 
– К.: Правова єдність, 2016. – 1156 с. 

14. Грубінко А. В. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль: Навчальна 
книга – Богдан, 2014. – 655 с. 

15. Дарест Р. Исследования по истории права / Р. Дарест. – 
М.: Либроком, 2012. – 392 с. 

16. Дудченко О. С. Історія держави і права України та 
зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. С. Дудченко; 
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. 
Гоголя, 2011. – 246 с. 

17. Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посіб. для дистанц. навч. / П. П. Захарченко 
[и др.]; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 
"Україна". – К.: Університет "Україна", 2005. – 214 с.  

18. Иглз Р. История Англии. Подробный справочник по 
истории / Р. Иглз. – М.: АСТ, 2008. – 304 с. 

19. История государства и права зарубежных стран [Текст]: 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция": В 2 т. 
/ отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков; Московский 
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Модуль 3 
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 
 

Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в 
Новітню епоху 

 
Тема 21. Загальна характеристика держави і права в 

Новітню добу 
 

Новітня доба – термін історіографії, період всесвітньої 
історії, що починається з 1914 року й, на думку одних істориків, 
триває досі, або, на думку інших, завершився наприкінці 80-х – 
на початку 90-х рр. ХХ ст.  

Цей період характеризується утвердженням сучасних 
кордонів та основних рис права у більшості держав світу. 
Новітня епоха характеризується формуванням громадянського 
суспільства. 

Цей етап став одним із найбільш кровопролитніших в історії 
людства – відбулося дві світові війни, які, окрім того, 
кардинально «перекроїли» карту Європи. Водночас європейці 
відчули нацистську та радянську «чуму» – ідеології двох 
тоталітарних держав, лідери яких в боротьбі за першість 
пожертвували мільйонами співвітчизників. 

Правові норми почали відзначатися тенденціями 
демократизації переважно із другої половини ХХ ст.: із законів 
вилучають норми, що містять расову, майнову чи статеву 
дискримінацію, покращується соціальне забезпечення, 
пом’якшуються кримінальні покарання за найтяжчі злочини 
тощо. 

Інша тенденція, притаманна Новітній епосі – розпад світової 
колоніальної системи та утворення нових незалежних 
держав.  

Закінчення Другої світової війни стало новим етапом у житті 
народів Азії та Африки. У XX ст. колоніалізм в основному вже 
вичерпав себе. По-перше, економічно розвиненим європейським 
державам, насамперед Великій Британії, стало зрозуміло, що 
набагато вигідніше вивозити свої капітали до країн Азії та 
Африки для будівництва промислових і сільськогосподарських 
підприємств, оскільки там наявна велика кількість дешевої 
робочої сили, джерел сировини та енергоносіїв, а також немає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
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необхідності витрачати великі кошти на охорону навколишнього 
середовища, як у країнах Європи. 

У колоніальних країнах були закладені основи 
гірничодобувної промисловості, запрацювала система 
постачання сировини в Європу в обмін на промислові товари та 
сформувалася місцева буржуазія, що могла контролювати цю 
діяльність за участю й під керівництвом європейського капіталу. 
Інша причина була політичною. Зміни в політичному устрої 
країн Західної Європи, рух до демократії виявилися 
несумісними з існуванням колоній, які були фактично відірвані 
від суспільства. Отже, європейським країнам стало невигідно 
утримувати колонії. Водночас у країнах Азії та Африки виникли 
умови для посилення національно-визвольного руху. Серед 
чинників, що сприяли цьому процесові, було прагнення 
національної буржуазії посісти панівне становище у своїх 
країнах, зростання ролі інтелігенції та робітничого класу, 
створення нових політичних партій та організацій. 

Процес деколонізації, тобто ліквідації колоніального 
володарювання й надання політичної незалежності народам, 
розтягнувся на кілька десятиріч. Його можна поділити на гри 
етапи. 

Перший етап (1945-1955) розпочався революціями у 
В’єтнамі та Індонезії, їхні колишні метрополії – Франція та 
Голландія, – відновивши власну державність після нацистської 
окупації, спробували повернути панування над цими країнами, 
але в багаторічній кровопролитній війні зазнали поразки. Лаос, 
який у жовтні 1945 р. проголосив незалежність, знову був 
окупований Францією та виборов свободу лише в 1954 р. разом 
із Камбоджею. 

Інакше повелися англійці зі своїми колоніями в Азії, які 
вимагали незалежності. Лейбористський уряд підтримав 
національні сили залежних країн, передавши їм усю повноту 
влади. У 1947 р. були створені незалежні уряди в Індії та 
Пакистані, у 1948 р. – у Бірмі, Ізраїлі та Цейлоні. Протягом 
першого етапу деколонізації виникли 15 суверенних держав із 
населенням 1,2 млрд. 

Другий етап (середина 1950-х – кінець 1960-х років) був 
більш організованим і планомірним щодо питань про надання 
незалежності колоніям. Велика Британія вчасно подбала про 
додаткову підготовку управлінських, військових кадрів, лікарів, 
аби не допустити хаосу в нових державах і зберегти в них свій 
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вплив. Для цього колонізатори досить часто йшли на контакт із 
керівниками національно-визвольних рухів. У той період 
незалежність здобули 7 країн Азії, 37 – Північної та 
Екваторіальної Африки. 

Особливе значення мав 1960 p., коли Генеральна Асамблея 
ООН за ініціативою СРСР прийняла Декларацію про надання 
незалежності колишнім колоніальним країнам. У «Рік Африки» 
17 країн одразу стали незалежними. Тільки у випадку з 
Алжиром Франція використала всі сили й засоби, щоб 
перешкодити, йому здобути незалежність. Протягом 1954-
1962 pp. вона вела колоніальну війну, що була пов’язана з 
більшою інтегрованістю двох економік, а також зі знайденими в 
Алжирі родовищами нафти. Лише в 1962 р. завдяки підтримці 
світової громадськості та ООН Алжир став незалежним. 

На третьому етапі (перша половина 1970-х років) було 
ліквідовано залишки колись могутніх колоніальних імперій. У 
1975 р. розпалася остання з них – португальська, надавши 
незалежність Анголі, Мозамбіку, Сан-Томе і Прінсіпі. До 
середини 1990-х років 11 країн Південної Африки здобули 
державний статус. Більшість африканських країн зберегла тісні 
зв’язки з колишніми метрополіями. Багато з них уходять до 
Британської та Французької співдружності націй. Прихід до 
влади в Південно-Африканській Республіці нового уряду, який 
розпочав ліквідацію расистської системи, зумовив надання в 
1990 р. незалежності Намібії – останній колонії в Африці. 

Водночас протягом тривалої історії співіснування на 
континенті європейці відчували свою спільність і потребу в 
об'єднанні. Доказом цього є поява значної кількості ідей з 
об'єднання Європи практично на всіх ключових етапах її історії.  

Ідеї створення спільних європейських органів проголошували 
задля боротьби із зовнішньою загрозою, гарантування 
внутрішнього миру і розв'язання суперечок мирним шляхом ще 
з періоду Середньовіччя і визначили подальший напрям 
розвитку ідей становлення об'єднаної Європи. Прагнення 
подолати політичну роздробленість Європи деякі держави 
реалізовували насамперед з допомогою військової сили, що, як 
правило, спричинило спротив інших європейських держав, які 
діяли за принципом класичного балансу сил. Проблема 
європейської інтеграції актуалізувалася у ХХ столітті, що 
врешті-решт призвело до утворення Європейського Союзу. 
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Лекційне заняття 
План 
1. Новітні тенденції у розвитку держав і правових систем. 
2. Активізація кодифікаційної діяльності у Франції та США. 

Практика консолідованих законів у Великій Британії. 
3. Розвиток цивільного і торгового права. 
4. Прогресивні нововведення в сімейному праві. Соціальне 

законодавство. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Новітні тенденції у розвитку держав і правових систем. 
2. Активізація кодифікаційної діяльності у Франції та США. 

Практика консолідованих законів у Великій Британії. 
3. Розвиток цивільного і торгового права. 
4. Прогресивні нововведення в сімейному праві. Соціальне 

законодавство. 
 

Словник: Антанта, антисемітизм, авторитаризм, 
авторитарний режим, агресія, анархія, анексія, бойкот, 
Британська співдружність націй, Версальський договір, 
Вестмінстерський статут, геноцид, ґандизм, деколонізація, 
диктатура, дискримінація, експансія, заморські департаменти, 
заморські території, інтервенція, капіталістична держава, 
мораторій, Новітній час, окупація, олігархія, Паризька мирна 
конференція, правовий нігілізм, приєднані території і держави, 
реванш, Рух неприєднання, «Рік Африки», сегрегація, 
тоталітаризм, Троїстий Союз, Французька співдружність, 17 
африканських колоній  

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. На контурній карті світу позначте держави, які 

проголосили свою незалежність від найбільших колоніальних 
імперій (підпишіть назву держави та дату проголошення 
незалежності / прийняття конституції). 

http://geografica.net.ua/new/4/geo_kartasvitu_pol.jpg
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3.1.2. Проаналізуйте ідею прем'єр-міністра Великої Британії 
В. Черчилля щодо створення Сполучених Штатів Європи, яку 
він уперше висловив у вересні 1946 року у Цюриху (Режим 
доступу: 
http://24tv.ua/ru/den_v_istorii_21_god_nazad_bil_obrazovan_evrope
yskiy_soyuz_n503939): вкажіть пропоновані автором шляхи 
об’єднання Європи, визначте наслідки події. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Які держави утворилися після закінчення Першої світової 
війни та укладання мирних договорів? 
А. Данія, Болгарія, Югославія, Чехословаччина, Естонія. 
Б. Югославія, Угорщина, Латвія, Литва, Чехословаччина, 
Естонія, Польща. 
В. Бельгія, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина. 
Г. Албанія, Чехія, Латвія, Литва, Польща. 
 
2. Хто виступає головою Співдружності Націй? 
А. Міністр у справах Співдружності; 
Б. Прем’єр-міністр Великобританії; 
В. Королева Великобританії; 
Г. Голова щороку змінюється через вибори з числа глав держав-
учасниць Співдружності. 
 
3. Вкажіть рік, названий «роком Африки». 
А. 1955. 
Б. 1960. 
В. 1974. 
Г. 1991. 
 
4. Хто визнавався вищим посадовцем в Індії за Актами про 
державний лад Індії 1919 та 1935 рр.? 
А. Король. 
Б. Генерал-губернатор (віце-король). 
В. Магараджа. 
Г. Великий Могол. 
 
5. Вкажіть положення Акта про незалежність Індії 1947 року.  
А. Утворював незалежну Індію. 
Б. Затвердив конституцію Республіки Індія.  
В. Дозволяв відокремлення від Пакистану східної частини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
http://24tv.ua/ru/den_v_istorii_21_god_nazad_bil_obrazovan_evropeyskiy_soyuz_n503939
http://24tv.ua/ru/den_v_istorii_21_god_nazad_bil_obrazovan_evropeyskiy_soyuz_n503939
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(Бангладеш). 
Г. Передбачав створення домініонів Індія і Пакистан.  

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Законодавче забезпечення розпаду колоніальних імперій. 
2. Конституційно-політичний розвиток Канади (остання 

третина XIX – XX ст.). 
3. Конституційно-правовий розвиток Індії. 
4. Труднощі становлення демократичних режимів у країнах 

незалежної Африки. 
5. Антимонопольне законодавство країн Західної Європи. 
6. Тенденції розвитку права періоду постіндустріального 

суспільства. 
 

Тема 22. Держава і право країн Європи в Новітню епоху 
 

Держава і право Англії в Новітню епоху. У XX ст. 
Великобританія залишається парламентською монархією. Вона 
не має кодифікованої конституції. Джерелами державного 
права Великобританії є парламентські акти та біллі, хартії – 
декларації, конституційні звичаї, прецеденти. 

Впродовж XX ст. продовжувався розпочатий у XIX ст. 
процес демократизації та модернізації державного ладу взагалі 
та окремих органів влади зокрема. 

Парламент – вищий орган законодавчої влади, що 
складається з двох палат: нижньої – Палати громад та верхньої 
– Палати лордів (перів). 

Палата громад відповідно до Акту про парламент 1911 р. 
обиралася на основі мажоритарної системи відносної більшості 
терміном на 5 р. у складі 635 депутатів. Верхня палата, Палата 
лордів, в основному, складається з призначених членів («Лордів 
Парламенту»). Формально палата називається Високоповажні 
Лорди Духовні і Лорди Світські, котрі зібралися у Парламенті. 
Лорди духовні – це духовенство англіканської церкви, а Лорди 
світські – члени перства. Лорди Духовні і Лорди Світські 
вважаються представниками різних станів, але вони засідають, 
обговорюють різні питання і голосують разом. 

Палата лордів впродовж XX ст. майже не піддавалася 
реформуванню і залишилася архаїчним інститутом. У другій 
половині XX ст. до її складу входило близько 1100 перів. Місце 
у Палаті лордів отримують шляхом успадкування (більше 2/3), 
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призначення королем або виборів Палатою лордів. 
В 1958 р. право засідати в Палаті лордів отримали жінки-

баронесси, успадкування титулу пера стало необов’язковим (від 
нього можна було відмовитися з тим, щоб балотуватися до 
палати громад). Під час спільного засідання відкриття сесії 
королем депутати Палати громад приходять до Палати лордів, 
слухають промову стоячи (разом з урядом). 

В 1999 р. парламент заявив про підготовку реформи, яка 
впровадить демократичну систему виборів до палати лордів. 

Впродовж XX ст. відбувався процес перерозподілу 
повноважень між двома палатами британського парламенту. 
Повноваження Палати громад розширювалися за рахунок 
обмеження повноважень Палати лордів. Проте і за сучасних 
умов Палата лордів залишається ефективним органом державної 
влади, що пояснюється її: 

- високим професіоналізмом; 
- стабільністю складу; 
- незалежністю від уряду та політичних партій. 
Главою британської держави є король / королева. Він може 

діяти лише за згоди і з відому парламенту і кабінету міністрів – 
призначає прем’єр-міністра за згоди парламенту (лідера 
більшості), розпускає палату громад з ініціативи уряду, схвалює 
програму дій парламенту, підготовлену урядом, за погодженням 
з урядом призначає губернаторів домініонів. Отже, влада короля 
загалом носить формальний, церемоніальний характер. 

Однак король зберігав значний вплив на державну владу і 
політику Великобританії. З ним мусить рахуватись парламент і 
уряд, найважливіші рішення погоджуються з королем. Щотижня 
про ситуацію в країні його інформує прем’єр-міністр. При 
королеві діє Таємна рада, через яку він може впливати на уряд. 

Надзвичайно важливе значення має особистий авторитет 
короля. В 1952 р. корону успадкувала 18-річна Єлизавета II, 
котра залишається королевою до сьогодні. У 2017 р. Англія 
відзначала 65-річчя її перебування на троні. Завдяки 
авторитету і виваженій політиці Єлизавети II вплив корони на 
владу наприкінці XX ст. помітно підвищився. 

Кабінет міністрів (офіційна назва з 1900 р.) – вищий орган 
виконавчої влади у структурі уряду. Структура і кількісний 
склад уряду склалися у першій половині XX ст. і отримали 
наступний вигляд:  

- прем’єр-міністр; 
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- внутрішній кабінет (4 – 5 членів); 
- Кабінет міністрів – близько 20 членів; 
- уряд – близько 40 членів у 1 пол. XX ст., до 100 членів у 

2 пол. XX ст.  
Впродовж XX ст. суттєвим чином розширилися 

повноваження прем’єр-міністра (Н. Чемберлена, В. Черчілля, М. 
Тетчер), Кабінету та уряду взагалі. На початку XX ст. Кабінет 
взяв на себе законодавчу ініціативу та отримав право на 
делеговане законодавство. У 1920 р. Законом про надзвичайні 
повноваження Кабінет отримав право від імені короля видавати 
надзвичайні укази. Акт про міністрів корони 1937 р. розширив 
повноваження членів уряду. На початку Другої світової війни 
було прийнято два законодавчі акти, котрі надавали надзвичайні 
повноваження Кабінету міністрів. 

Таким чином, впродовж XX ст. відбувався процес збільшення  
ролі і значення в державному механізмі Великобританії 
Кабінету міністрів і, навпаки, обмеження прерогатив 
парламенту. Зникає поняття «відповідального уряду». Кабінет 
не тільки звільнився від контролю з боку парламенту, а і сам 
нав’язує йому свою волю. 

У другій половині XX ст. зростає значення корони в системі 
державної влади. Король неофіційно виступає в ролі арбітра між 
парламентом і урядом, консерваторами і лейбористами. Отже, 
останнім часом у Великобританії відбувається зміцнення 
позицій конституційної монархії. 

Впродовж XX ст. двопартійна система Великобританії 
зазнала суттєвих змін. На початку XX ст. провідними партіями 
Великобританії залишалися консервативна і ліберальна партії, 
які почергово приходили до влади. 

Консерватори – партія монополістів та земельної 
аристократії, яка виступала за збереження феодальних 
пережитків у державному ладі та правовій системі, була 
противником демократичних змін. 

Ліберали – партія середніх і дрібних підприємців, що 
залишалася на відносно демократичних правоцентристських 
позиціях, які на початок XX ст. поступово втрачали свій 
прогресивний характер. 

В 1906 р. виникла лейбористська партія. Її соціальною 
основою були робітники та дрібні підприємці. Це 
лівоцентристська партія, котра користувалася підтримкою 
широких народних мас і активно включилася у політичну 
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боротьбу. 
В результаті виборів 1921 р. місця у парламенті розділилися 

наступним чином: консерватори – 344, лейбористи – 142, 
ліберали – 118. Лейбористи вперше в історії стали другою після 
консерваторів парламентською партією. Свій перший успіх вони 
закріпили і покращили (здобувши 191 місце) під час 
позачергових виборів 1923 р. Після цих виборів лейбористи 
вперше сформували уряд за згоди консерваторів.  

В 1929 р. лейбористи знову набрали значну кількість голосів 
під час виборів і сформували коаліційний уряд. На цей раз вони 
перебували при владі до 1931 р. Лідер консерваторів С. Болдуін 
дав згоду на формування уряду лейбористів, хоч вони і не мали 
більшості в парламенті, зважаючи на економічну кризу. 

Ліберальна партія, після того як її остаточно відтіснили на 
третю позицію лейбористи, в 1930р. розклалася. 

За виключенням названих двох випадків увесь інший час до 
1939 р. влада належала консерваторам. У період Другої світової 
війни діяв коаліційний уряд, який очолював лідер консерваторів 
У.Черчіль. 

В 30-ті роки формується поняття конструктивної опозиції. 
Партія, що зазнала поразки, несла відповідальність за критику 
уряду. Її лідер отримував платню (в 1937 р. – 2 тис. фунтів 
стерлінгів на рік). 

Процес формування нової двопартійної системи 
Великобританії завершився після Другої світової війни. 
Закінчилось по суті безроздільне перебування біля влади 
консерваторів. Між консерваторами і лейбористами 
встановлюється певний паритет. Це сталося завдяки 
переконливій перемозі лейбористів під час парламентських 
виборів 1945 р.: лейбористи отримали 393 місця, а консерватори 
лише 189. Лейбористи сформували уряд на чолі із Клементом 
Етлі. 

В 1951 р. переконливу перемогу під час виборів отримали 
консерватори на чолі із У.Черчілем – прем’єр-міністр 
Великобританії протягом 1951 – 1955 рр. 

Із середини 50-х до середини 60-х років XX ст. жодна з партій 
не мала суттєвої переваги. Вони по черзі формували уряд.  

В 1964 р. лейбористи отримали перемогу під час 
парламентських виборів. Прем’єр-міністром Великобританії 
стає Г. Вільсон. Вони перебували при владі до 1979р. 
(перемагали на виборах 1970 р. і 1974 р.) 
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Вибори 1979 р. принесли перемогу консерваторам, які 
отримали 44% місць у парламенті, лейбористи – 37%. Кабінет 
міністрів очолила М. Тетчер, а в 1987 р. – Дж. Мейджор [39].  

На тлі різкого падіння популярності серед виборців молоде 
покоління лейбористів на чолі з Тоні Блером, Пітером 
Мандельсоном і Гордоном Брауном в середині 1990-х років 
розробило ідеологію «нового лейборизму». Партія відмовилася 
від соціалістичних ідей і стала лівоцентристською, почавши 
боротьбу за виборців англійського середнього класу. Це не 
сповільнило вплив на зростання рейтингів партії, і в 1997 році 
лейбористи отримали рекордну за всю історію кількість 
мандатів (418) і абсолютну більшість (у 179 місць) у Палаті 
громад. 

На загальних парламентських виборах у 2005 році 
лейбористи отримали частку в 35,3% голосів і 356 місць 
(абсолютна більшість) в парламенті. Тоні Блер став першим 
лідером лейбористів, який привів партію до перемоги на 
виборах три рази поспіль. Проте в 2005 році лейбористи 
перемогли з помітно меншим результатом, ніж у 1997 чи 2001 
році. Причиною цього стали електоральна втома від 
перебування при владі однієї партії, негативне ставлення 
суспільства до британської участі у війні в Іраку, розчарування 
виборців у політиці лейбористів і проблеми всередині самої 
партії. 

Лейбористи традиційно користуються популярністю виборців 
в індустріальних районах північної та північно-західної Англії, в 
Лондоні, а також в Шотландії та Уельсі. 

Держава і право Німеччини в Новітню епоху. Листопадову 
1918 р. революцію в Німеччині  слід вважати буржуазно-
демократичною революцією. Революція ліквідувала монархію 
(імперію) та призвела до утворення буржуазної демократичної 
республіки. Ліві радикали не змогли реалізувати ідею 
встановлення соціалістичної республіки.  

31 червня 1919 р. в Національних зборах відбулось 
голосування за проект конституції: «за» віддали свої голоси 262 
депутати, «проти» – 75 (в основному націоналісти та ліві), 60 
делегатів не прийняли участі в голосуванні. 

9 серпня Національні збори ратифікували мирний договір, 11 
серпня конституцію підписав тимчасовий президент Еберт, а 14 
серпня 1919 р. вона була опублікована і вступила в силу. На 
цьому закінчився конституційний процес Веймарської 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83
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республіки, котрий продовжувався 9 місяців. 
Економічна криза, що настала після Першої світової війни, 

зубожіння основної маси населення стали тим середовищем, в 
якому почала розповсюджуватися ідеологія нацизму, що 
сприймалася як порятунок від всіх бід. 

Заявивши, що всі лиха трудящих мас Німеччини викликані 
Версальською системою, нацисти обіцяли негайно по приходу 
до влади знищити версальський договір, ліквідовувати 
обмеження, що стосуються озброєнь, повернути Німеччині 
території, втрачені в результаті світової війни 1914 – 1918 рр., і 
оволодіти іншими територіями, які необхідні «німецькій расі» 
як «життєвий простір». Вони викладали «теорію» расової 
переваги німців, показували, що Німеччина покликана панувати 
над іншими народами, посилено розпалювали шовінізм, 
антисемітизм. Безробітним вони обіцяли роботу і збільшення 
допомоги; робітникам – вищу заробітну плату і поліпшення 
умов праці; дрібному селянству – скасування орендної плати, 
ліквідацію боргів і представлення субсидій; дрібним торговцям і 
ремісникам – зниження податків, введення дешевого кредиту; 
постраждалим від інфляції – фінансове відшкодування; 
колишнім офіцерам – створення нової армії і здійснення ідей 
реваншу. Мільйони торговців, ремісників, селян, службовців, 
чиновників, офіцерів і відсталих робочих піддалися соціальній і 
національній демагогії нацистів, пішли за їх гаслами. 

З приходом до влади нацистська партія міняє тактику і 
претендує на роль партії, що наведе порядок і стане творцем 
нового тисячолітнього рейху, третього за рахунком в історії. 

Важливою стратегічною метою стало згортання 
парламентської демократії і цивільних свобод, розпуск основних 
партій і зрощення партапарату нацистів з державним апаратом. 
28 лютого 1933 р. на прохання Гітлера президент Гінденбург 
підписав «Закон про захист німецької держави і народу», який 
згідно з 48 статтею Конституції заради збереження 
громадянської безпеки, відмінив більшість громадянських прав і 
надав канцлеру додаткові повноваження. Ці законодавчі зміни 
дозволили нацистам почати репресії проти своїх політичних 
опонентів і встановити свій повний контроль в країні. Уряду 
надавалося право брати на себе повноваження будь-якої землі, 
видавати декрети, пов’язані з порушенням таємниці листування, 
телефонних розмов, недоторканності власності, прав 
профспілок.  
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24 березня 1933 р. під грубим натиском був прийнятий закон 
«Про ліквідацію тяжкого положення народу і держави», в 
якій передбачалося право уряду проводити закони без санкції 
парламенту, причому ці закони могли розходитися навіть з 
Конституцією. У засіданнях уряду Гітлер відмінив процедуру 
голосування з обговорюваних питаннях на користь свого 
одноосібного рішення. Формально закон був прийнятий як 
тимчасовий до 1 квітня 1937 р., фактично він став основним 
законом нацистської держави, що постійно діяв. Це був кінець 
Веймарської республіки з її представницькими установами. 

Декретами початку 1934 р. про перевлаштування імперії і про 
ліквідацію рейхсрату держава з федеральної перетворюється на 
унітарну, з губернаторами (гауляйтерами) на чолі, які 
призначалися з центру. Місцеві органи у всіх видах 
управлінської діяльності підлягали контролю центральної 
адміністрації. 

Після смерті президента Гінденбурга 1 серпня 1934 р. за 
рішенням уряду посада президента була скасована, а вся влада 
сконцентровувалася в руках Гітлера – «вождя» (фюрера) і 
довічного рейхсканцлера, якому було надано право не тільки 
призначати імперський уряд, всіх вищих посадових осіб імперії, 
але і свого наступника. 

У грудні 1933 р. видається Закон «Про забезпечення 
єдності партії і держави», що оголошує нацистську партію 
«носієм німецької державної думки». Відповідно до цього 
закону особисто Гітлером формувався і нацистський рейхстаг 
(на основі списків, «схвалених» плебісцитом), а на пости 
міністрів і інші посади призначалися тільки особи з нацистської 
партійної верхівки. Більш того, згодом було визначено, що будь-
яке призначення на державну посаду, проведене без згоди 
відповідного органу нацистської партії, вважатиметься 
недійсним. 

Значним змінам піддалася і судова система Німеччини. У 
своїй діяльності нацистські судді виходили з принципу повного 
заперечення особистих прав німецьких громадян. Звинувачення 
в державній зраді слідувало за будь-який вигляд опозиційною 
режиму діяльності. Окрім звичайних судів в кожному судовому 
окрузі ще в 1933 р. були створені особливі суди для розправи з 
супротивниками нацистського режиму. У 1934 р. склалася ще 
одна форма виняткового суду, так званий Народний трибунал з 
питань державної зради, в якому не вимагалося навіть 



223 

обов'язкового попереднього слідства. Вироки трибуналу не 
підлягали оскарженню, захисників обвинуваченому призначав 
сам трибунал. У армії діяли військово-польові суди.  

Проблему післявоєнного устрою Німеччини країни 
антигітлерівської коаліції – США, СРСР та Великобританія 
вперше розглянули на Кримській (Ялтинській) конференції в 
лютому 1945 р. Остаточно справу післявоєнного устрою 
Німеччини союзники вирішили після капітуляції нацистської 
армії на Потсдамській конференції в липні – серпні 1945 р. 
Союзники брали на себе зобов’язання провести так звані «п’ять 
«Д»: 

- денацифікацію – ліквідацію нацистської партії; 
- децентралізацію – відновлення федеративного устрою; 
- демілітаризацію – ліквідацію генштабу, збройних 

формувань та військової промисловості; проведення 
міжнародного трибуналу над нацистськими військовими 
злочинцями, над нацизмом взагалі; 

- демократизацію – забезпечити умови для демократичного 
розвитку Німеччини в майбутньому; 

- деіндустріалізацію. 
До середини 1946 р. союзники загалом виконували взяті на 

себе зобов’язання. Управління територією Німеччини 
здійснювалося спільно. Проведено демілітаризацію та 
денацифікацію. У жовтні 1946 р. завершився Нюрнберзький 
процес – міжнародний військовий трибунал, який розглянув 
справи головних військових злочинців. Трибунал виніс смертні 
вироки 12 підсудним, зокрема, І. Ріббентропу, Г. Герінгові, А. 
Йодлю, В. Кейтелю. Окрім цього, в кожній окупаційній зоні діяв 
трибунал, котрий розглядав справи нацистських військових 
злочинців. 

Але подальшому співробітництву союзників заважала 
докорінна відмінність політичного ладу їхніх країн: капіталізм у 
країнах Заходу і соціалізм в СРСР.  

Сигналом для відкритого протистояння колишніх союзників, 
що отримало назву «холодної війни» стала промова В. Черчілля 
в американському місті Фултоні 1946 р., а офіційною політикою 
США вона стала на основі «доктрини Трумена». 

На початку 1946 р. країни Заходу, керуючись положеннями 
Потсдамської конференції та рішеннями Союзної контрольної 
ради, розпочали процес формування місцевих органів управління 
та самоврядування Німеччини в межах своїх окупаційних зон. 
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Територію 3-х Західних окупаційних зон було розділено на 11 
земель – суб’єктів майбутньої федерації, враховуючи 
федеративний устрій Веймарської республіки. Влітку 1946 р. 
установчі ландтаги земель прийняли Конституції земель. Восени 
1946 р. – навесні 1947 р. відбулись вибори до ландтагів земель 
та було сформовано уряди земель. Перемогу під час виборів 
отримав ХДС. Лідери ХДС  

2 грудня 1946 р. без узгодження із СРСР уряди США і 
Великобританії уклали угоду Бірнса – Бевіна (міністри 
іноземних справ) про об’єднання американської і англійської 
окупаційних зон, внаслідок чого виникає так звана Бізонія. А в 
лютому 1948 р. до них приєдналася Франція – виникає 
Тризонія. Таким чином формується Західна окупаційна зона з 
єдиним органом окупаційного управління трьох держав – 
«трьохзональним комітетом», і Східна окупаційна зона. 
Фактично стався розкол Німеччини на дві частини. 

Об’єднання Західних окупаційних зон викликало активний 
народний рух за об’єднання всієї Німеччини. В 1947 р. було 
скликано I Німецький народний конгрес до складу якого 
ввійшли представники від Західної і Східної Німеччини. Але 
країни Заходу та СРСР неухильно проводили політику, 
спрямовану на розкол Німеччини. Жодна із сторін не хотіла 
поступатися своїми геополітичними інтересами. 

Влітку 1948 р. США розпочали надавати Західній Німеччині 
економічну допомогу за «Планом Маршалла» та провели 
грошову реформу. (Економічну допомогу за «Планом 
Маршалла» отримали більшість країн Західної Європи і Японія. 
СРСР і під його тиском країни Східної Європи. У липні 1948 р. 
відбулась міжнародна конференція, на якій країни Заходу 
розробили рекомендації щодо створення західнонімецької 
держави. Прем’єр-міністрам 11 західнонімецьких земель було 
запропоновано створити Комітет експертів для розробки 
проекту Конституції і не пізніше 1 вересня 1948 р. скликати 
Установчі збори для розгляду проекту Конституції. 

У квітні 1949 р. роботу над проектом конституції було 
завершено. 8 травня конституцію затвердила Установчі збори, 
до якої входило 65 представників від західнонімецьких земель 
(53 голосів – «за», 12 – «проти»). Після цього Конституцію, що 
отримала назву Боннської (офіційна назва – «Основний 
закон ФРН»), прийняли ландтаги земель (крім Баварії) та 
затвердили глави окупаційних адміністрацій. 



225 

Але вступити в силу Конституція мала лише після прийняття 
Парламентською радою «Окупаційного статуту», що сталося 23 
травня 1949 р. Окупаційний статут передбачав тимчасове 
закріплення верховної влади  у ФРН за США, Великобританією 
і Францією – обмеження суверенних прав ФРН, збереження 
окупаційного режиму, встановлення контролю за дотриманням 
Конституції ФРН та Конституцій земель, контроль за 
виконанням постанов Потсдамської конференції. Окупаційний 
статут було скасовано в 1955 р. після вступу ФРН до НАТО. 

21 вересня 1949 р. було офіційно проголошено утворення 
Федеративна Республіка Німечина (ФРН) [39]. 

7 жовтня 1949 року була утворена Німецька Демократична 
Республіка (НДР) – соціалістична німецька держава на 
території, підконтрольній СРСР (зокрема, радянський 
сектор Берліна). Проіснувала до Возз'єднання Німеччини 3 
жовтня 1990 р. 

1985 року близько 400 тисяч громадян НДР подали заяву про 
видачу постійної виїзної візи. Представники інтелігенції та 
церковні діячі вже відкрито критикували режим за відсутність 
політичних і культурних свобод. Невдоволення більшості 
східнонімецьких громадян урядом досягло 
кульмінації 1989 року. Наприкінці того року громадянське 
невдоволення вилилося в колосальні демонстрації протесту в 
самій НДР. 

У березні 1990 року громадяни НДР взяли участь у перших 
виборах за останні 58 років. Перемогу здобув блок партій, 
близький до західнонімецького Християнсько-демократичного 
союзу, який виступав за об'єднання Німеччини. Першим 
обраним прем'єр-міністром НДР став Лотар де Мезьєр, під його 
керівництвом здійснені важливі зміни, зокрема відновлені 5 
федеральних земель (ліквідовані 1952 року), а 3 
жовтня 1990 року НДР припинила самостійне існування і 
була включена до складу ФРН. 

Держава і право Італії в Новітню епоху. В листопаді 1921 
р. в Італії було створено Національну фашистську партію, яка 
практично відразу отримала велику фінансову підтримку 
крупної буржуазії. На перших же виборах ця партія зібрала 35 з 
500 місць у парламенті. Цьому успіху сприяло не лише 
фінансування партії, але й демагогічна пропагандистська 
кампанія. Отримуючи підтримку від Всезагальної конференції 
промисловців, фашисти вимагали 8-годинного робочого дня, 
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загального прямого виборчого права чоловіків і жінок, свободи 
друку тощо. 

28 жовтня 1922 року відбувся похід фашистських загонів 
(до 40 тис. чоловік) на Рим. Маршал Бадольо потім говорив, що 
вистачило б 15-хвилинної стрілянини, але уряд боягузливо 
пішов у відставку. 30 жовтня Муссоліні запропонував 
парламенту свій склад уряду і був підтриманий лібералами і 
католиками. Перехід до диктатури стався у кілька етапів і був 
завершений в січні 1925 р. На першому етапі було скасовано 
право селян захоплювати необроблювані землі, встановлено 
жорсткий контроль над профспілками, внесено реакційні зміни в 
робітниче законодавство. В Італії діяли десятки дрібних партій і 
груп. Для того, щоб нібито подолати відсутність єдності в 
суспільстві, було запропоновано закон, за яким партія, що 
набрала принаймні 1/4 голосів виборців, отримує 2/3 місць у 
парламенті. 

На виборах 1924 р. за Муссоліні і його партію було подано 
саме 1/4 голосів (з 12 млн виборців). Соціаліст Матеотті 
спробував розкрити шахрайство на виборах, але був убитий. 
Опозиція на знак протесту пішла з парламенту і утворила т. зв. 
Авентінський блок за участю соціалістів, республіканців, 
католиків, а потім і комуністів. Скориставшись відсутністю 
парламентської опозиції, в січні 1926 р. уряд Муссоліні 
присвоює собі право видавати декрети в обхід парламенту. 

У листопаді 1926 р. були опубліковані «Надзвичайні 
фашистські закони»: розпуск офіційних партій, закриття їх 
друкованих органів і заборона профспілок, крім одержавлених 
фашистських; відновлення смертної кари за політичні злочини; 
введено надзвичайну юстицію (трибунали) і адміністративну 
(позасудову) висилку. Скасовувалися місцеві органи 
самоуправління, замість них призначалися чиновники (т. зв. 
подеста). Політична поліція ОВРА провела широкомасштабні 
арешти, зокрема, було ув'язнено 12 тис. комуністів. 

Одночасно зростала особиста влада Муссоліні. Якщо на 
початках прем'єр був відповідальний перед королем, а 
П'ємонтські статути офіційно не скасовувалися, то уже законом 
1925 р. «Про повноваження голови уряду» встановлювалася 
невідповідальність прем'єра перед парламентом, а міністри 
перетворювалися на чиновників, відповідальних перед головою 
уряду. Уже згаданий закон 1926 р. «Про право виконавчої 
влади видавати юридичні норми» не робив жодної фактичної 



227 

різниці між «законами», що їх видавав парламент, і «декретами-
законами», прийнятими урядом. 

В Італії протягом 1926-1934 pp. виникла т. зв. 
корпоративна держава. Загалом було створено 22 корпорації в 
різних галузях промисловості, торгівлі, сільського господарства, 
послуг. До них входили рівна кількість представників 
профспілок та підприємців і по три функціонери фашистської 
партії, яка мала забезпечувати «неупереджений арбітраж». 
Головою кожної з 22 корпорацій був сам Муссоліні. Він же 
очолював Міністерство корпорацій. За законом, корпораціям 
надавалося визначення умов праці (робочий час, заробітна 
плата) і вирішення трудових спорів. Страйки заборонялися і 
нещадно придушувалися. 

Як правило, керівництво фашистських профспілок не йшло 
на конфлікти з підприємцями, що забезпечувало високий 
ступінь експлуатації за майже повної відсутності класової 
боротьби. 

Зрозуміло, що навіть за умови швидкого економічного 
прогресу і вибуху штучно роздмухуваного ентузіазму ця 
корпоративна система вимагала постійної охорони і підтримки з 
боку фашистської партії, уряду держави та її карально-
репресивних органів. У 1938 р. «Палата фашистських 
організацій і корпорацій» офіційно замінила парламент, який 
уже в 1924-1928 pp. фактично втратив свою роль. Цей крок мав 
чисто символічне значення. Натомість каральні органи держави 
ставали усе потужнішими. До 1926 р. в Італії не було політичної 
поліції, цю роль виконували карабінери – військова 
жандармерія. З приходом фашистів до влади було створено 
«організацію охорони від антифашистських виступів» (ОВРА), 
«особливу службу політичних розслідувань», «добровільну 
міліцію національної безпеки», додаткові загони карабінерів. 
Одночасно були створені особливі «поліцейські суди» за участю 
начальника поліції, прокурора, начальника фашистської міліції 
та ін. осіб. Для осуду не вимагалося нічого, крім підозри в 
політичній неблагонадійності. 

Як вищий суд діяв Особливий трибунал з числа генералів 
сухопутних сил, авіації, міліції та адміралів флоту. Цей 
трибунал розглядав найважливіші справи у максимально 
пришвидченому порядку – за 48 годин. Звинувачувальний акт 
видавався звинуваченому в день процесу, захисника могли 
перервати і навіть посадити за грати за «неповагу до закону». 
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Вердикти оскарженню не підлягали, смертний вирок 
виконувався негайно. Саме такий Особливий трибунал присудив 
А. Грамші, засновника комуністичної партії Італії, до 20 років 
ув'язнення. 

Фашистська партія стала частиною державного апарату. 
Партійні з'їзди та інші форми партійного самоуправління 
скасовувалися. Велика рада фашистської партії складалася з 
чиновників за призначенням. Головою ради ставав голова уряду. 
Рада завідувала конституційними питаннями, обговорювала 
найважливіші законопроекти, утверджувала на вищі посади. Цей 
особливий статус єдиної дозволеної партії освячувався 
авторитетом короля. Так, статут партії формально 
затверджувався королівським декретом, а офіційний керівник 
партії (секретар) призначався королем за поданням прем'єра. 

Режим Муссоліні першим серед фашистських режимів зазнав 
військової, а відтак і політичної поразки. В 1943 р. розпочалася 
висадка союзників на Сицилії (до речі, допомогу американській 
армії надавала мафія). В країні відбувся антифашистський 
переворот. Муссоліні був ув'язнений. Гітлер ще спромігся 
визволити свого невдачливого союзника, але італійські 
партизани стратили колись могутнього диктатора, підвісивши 
його униз головою. 

До прийняття Конституції Італії в 1946 р. був проведений 
референдум про форму правління, де більшість виборців 
відкинуло монархічний устрій держави. 

Демократична Конституція Італії була розроблена і 
прийнята Установчими зборами в 1947 р. в складній 
політичній обстановці відновлення країни після поразки 
фашистської диктатури Б. Муссоліні. Вона була промульгована 
27 грудня того ж року, а з 1 січня 1948 набула чинності. 

Структурно Конституція відрізняється відсутністю 
преамбули, її відкриває вступний розділ «Основні принципи», в 
якому містяться основи конституційного ладу Італійської 
Республіки. Крім вступного розділу вона містить дві частини, 
що об'єднують 139 статей. Наприкінці поміщені «перехідні і 
заключні постанови». 

Італія визначається як демократична республіка (ст. 1). 
Закріплюються принципи суверенітету народу, велике коло прав 
і свобод громадян, в тому числі і соціально-економічні. 
Особливістю даного Основного Закону є те, що антифашизм 
визнається в якості офіційної ідеології. В основних нормах 
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закріплюється установа в Італії класичної парламентської 
республіки і унітарного політико-територіального устрою. 

Італійська Конституція виявилася стабільною – за весь час її 
дії в неї було внесено всього 10 поправок. Зміни головним чином 
торкнулися організації вищих органів державної влади – 
Парламенту, Президента, Конституційного суду. 

Чинна Конституція Італії відноситься до числа найбільш 
демократичних. Закріплюючи широкий перелік основних прав і 
свобод, у ч. 2 ст. 3 проголошує головну задачу Республіки: «... 
усувати перешкоди економічного і соціального порядку, які, 
фактично обмежуючи свободу і рівність громадян, заважають 
повному розвитку людської особистості і ефективній участі всіх 
трудящих у політичній, економічній і соціальній організації 
країни». 

Більше третини статей конституційного тексту безпосередньо 
стосуються прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. 
Конституція відкривається частиною першою під назвою 
«Права і обов'язки громадян», в якій отримали закріплення 
найбільш важливі особисті, політичні та соціально-економічні 
права і свободи [39]. 

Держава і право Франції в Новітню епоху. Державний лад 
Третьої республіки за Конституційними законами 1875 року 
базувався на принципі розподілу влади. 

Законодавча влада здійснювалася двома зібраннями: 
палатою депутатів і сенатом, які об'єднувалися в Національні 
збори. Палата депутатів обиралася населенням Франції терміном 
на чотири роки. В Конституції йшлося про «загальне 
голосування», але жінки, військові, населення колоній були 
позбавлені виборчих прав. Діяла мажоритарна система виборів у 
два тури. В першому турі обраним вважався кандидат, який 
зібрав абсолютну більшість голосів (більше половини). Якщо 
ніхто із кандидатів не отримав такої кількості голосів, 
провадився другий тур, на якому для обрання досить було 
зібрати відносну більшість голосів. 

Верхньою палатою був сенат, який складався з трьохсот 
сенаторів, сімдесят п’ять з яких були довічними, а двісті 
двадцять п’ять обиралися особливими колегіями виборщиків за 
департаментами терміном на дев'ять років. Сенат був постійно 
діючою установою. Його не можна було розпустити, а кожні три 
роки він оновлювався на одну третину. 

Главою держави був президент, який обирався 
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Національними зборами на сім років. Він міг бути переобраним. 
Президент мав широкі повноваження. У нього було право 
законодавчої ініціативи. Він оголошував закони, прийняті обома 
палатами, стежив за їх виконанням і забезпечував його, мав 
право помилування. Президент розпоряджався збройними 
силами, призначав на всі цивільні і військові посади, міг 
розпустити за згодою сенату палату депутатів. Такі права 
президента наближали його до конституційного монарха. 

Згодом почало відбуватися суттєве обмеження влади 
президента. Він втрачав деякі конституційні повноваження 
(розпуск палати, відстрочка сесій і т.д.). На посаду президента 
стали підбирати маловпливових політичних діячів. 

Конституційні закони 1875 р. передбачали утворення Ради 
міністрів, однак не давали детального визначення її правового 
статусу. Повноваження уряду безперервно зростали. У нього 
було право законодавчої ініціативи, в його розпорядженні 
знаходився великий бюрократичний апарат міністерств. Кожен 
акт президента скріплювався відповідним міністром. 

Подією, що мала найбільший вплив на розвиток державно-
політичної системи Франції в першій третині XX ст. була Перша 
світова війна, яка мала суперечливі наслідки для країни. З 
одного боку, Франція в складі Антанти отримала перемогу у 
війні. Вона повернула Ельзас і Лотарингію, отримала частину 
німецьких колоній та значну долю німецьких репарацій. З 
іншого боку – Франція втратила більше 1,5 млн. чоловік 
убитими, із держави кредитора вона перетворилася у державу 
боржника (США вона заборгувала більш 4 млрд. дол.). 

Але Перша світова війна не спричинила радикальних змін у 
державному ладі ІІІ французької республіки. Система державної 
влади, як і до війни, визначалася конституційними законами 
1875 р. Після війни набули подальшого розвитку ті тенденції, 
що були характерними для французької державності наприкінці 
XІX – на початку XX ст. 

Протягом зазначеного періоду відбувалося падіння ролі 
парламенту в системі державної влади. Це сталося за рахунок 
зростання ролі політичних партій та представників 
монополістичних фінансово-промислових груп. Національні 
збори в значній мірі втратили контроль та важелі управління 
урядом. 

Уряд (Рада міністрів) – вищий орган виконавчої  влади – 
помітно розширив свої повноваження. В 20-ті роки уряд 
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отримав право «делегованого законодавства» – право видавати 
нормативно-правові акти в розвиток законодавства парламенту. 
До уряду переходить значна частина важелів управління 
країною, які в минулому належали президентові. Особливим 
чином зросла роль глави уряду – прем’єр-міністра. 

Не сприяла зміцненню позицій уряду постійна зміна кабінету, 
що зумовлювалася міжпартійною боротьбою. Але зміна 
кабінету на практиці як правило означала зміну міністерських 
посад між членами уряду. Посаду голови ради міністрів 
неодноразово повторно займала одна і та ж особа, як наприклад 
Р. Пуанкаре та Е. Даладьє. 

Таким чином в першій третині XX ст. Франція 
перетворюється в типову парламентську республіку із слабким 
президентом та парламентом і сильним урядом. 

Досить реальною була загроза приходу до влади нацистів і у 
Франції. В 1933 р. в Парижі було проведено антинацистську 
національну конференцію. З тим, щоб не допустити нацистів до 
влади, в 1934 р. ліві партії розпочинають формувати 
антинацистський блок, що отримав назву Народного фронту. 
Уряд Народного фронту здійснив низку демократичних 
перетворень: 
− розпустив фашистські організації, ліквідував їхні військові 

бази і склади; 
− окремі галузі військової промисловості передав у власність 

держави;  
− встановив 40-годинний робочий тиждень (замість 60-

годинного), підвищив заробітну плату робітникам на 7 – 
15%; 

− впровадив оплачуванні двохтижневі відпустки; 
− визнав чинність колективних угод та діяльність робітничих 

комітетів на підприємствах; 
− встановив тверді ціни на ссльськогосподарську продукцію; 
− виділив кредити селянам і ремісникам. 

У перші роки після визволення Франції (1944 – 1946 рр.) 
влада в країні належала Тимчасовому урядові на чолі з 
генералом де Голлем. 

Однією із найголовніших проблем післявоєнної Франції стала 
проблема державного ладу. Політичні партії та їх лідери по-
різному уявляли майбутній державний устрій Франції.  

Восени 1945 р. Тимчасовий уряд провів референдум, на який 
було винесено два питання: зберегти державний лад Третьої 
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республіки чи встановити новий; та чи потрібно нову 
конституцію приймати Установчими зборами та затверджувати 
референдумом. 

За новий державний лад, прийняття Установчими зборами 
конституції і затвердження її референдумом віддали свої голоси 
18 млн. учасників референдуму (всього в референдумі прийняло 
участь 19 млн. осіб). 

В кінці 1945 р. відбулись вибори до Установчих зборів. 
Більшість місць, а саме 294 із 516, отримали ліві партії – 
соціалісти і комуністи, за яких проголосували близько 10 млн. 
виборців. Це стало причиною конфлікту між Установчими 
зборами та генералом де Голлем, внаслідок чого він змушений 
був піти у відставку. 

Розроблений Установчими зборами проект конституції було 
винесено 5 червня 1946 р. на референдум. Але більшість 
учасників референдуму проголосували проти (10 млн. – проти, 9 
– млн. за). 

У червні 1946 р. відбулись нові вибори до Установчих зборів 
і знову ліві отримали більшість. Але на цей раз соціалісти і 
комуністи на вибори ішли окремо, що зміцнило позиції народно-
республіканського руху (МРП). В результаті, Установчі збори 
розробили компромісний проект конституції який враховував 
вимоги основних політичних сил. 28 вересня 1946 р. 
Конституцію прийняли Установчі збори. 13 жовтня 1946 р. 
всенародний референдум затвердив нову конституцію Франції – 
Конституцію Четвертої республіки. 

Конституція закріпила демократичні права і свободи, 
передбачені Декларацією прав людини і громадянина 1789 р. 
Соціальний захист населення проголошено головним 
пріоритетом державної політики. Зокрема передбачено 
безоплатну освіту та медсестринське обслуговування. 

За формою правління Франція проголошувалася 
парламентською республікою. Конституція надавала широкі 
повноваження двопалатному парламентові (Національним 
зборам та Раді Республіки) (глава 2) і обмежені повноваження 
президентові (глава 5). Уряд був відповідальним перед 
парламентом та мав формуватися на принципі коаліційності. 

Таким чином, Конституція 1946 р. стала 
найдемократичнішою конституцією за всю історію Франції. 
Основна роль у розробці та прийняті цієї Конституції належала 
лівим партіям. Але вона встановила слабку і малоефективну 
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систему державної влади та носила багато в чому декларативний 
характер стосовно соціального захисту населення. 

В кінці 1946 р. на основі пропорційної системи відбулись 
вибори до Національних зборів. Переконливу перемогу під час 
виборів отримали соціалісти. Вони сформували коаліційний 
(разом із комуністами і МРП) уряд на чолі із П. Блюмом. На 
початку 1947 р. парламент обрав президентом соціаліста О. 
Венсана. 

Соціалісти були противниками союзу із комуністами. Ліві 
ставили перед собою мету: 

− реалізацію основних положень Конституції і перш за все 
про соціальний захист; 

− проведення націоналізації промисловості; 
− відновлення законодавства Народного фронту. 

В майбутньому французькі комуністи повинні були 
встановити такий політичний режим, який існував в СРСР. Вони 
отримували всебічну підтримку Москви. Закономірно, 
діяльність лівих викликала протидію правих партій, соціальну 
основу яких складали промисловці, підприємці, банкіри. 

Слід пам’ятати, що праві буржуазні партії користувалися 
підтримкою США, а ліві – СРСР, і протиріччя між ними 
загострилися з настанням холодної війни в 1946 р. В 1948 р. 
Франція погодилася на економічну допомогу від США за 
планом Маршала, а в 1949 р. ввійшла до складу НАТО з 
моменту його утворення. 

В 1947 р. за ініціативи генерала де Голля було сформовано 
блок правих партій «Об'єднання французького народу», 
метою діяльності якого стало:  
− усунення лівих (соціалістів) від влади; 
− відміна Конституції 1946 р.; 
− встановлення режиму «сильної  влади». 

Зусиллями партій правого блоку на кінець 1947 р. комуністів 
було виведено із складу уряду та запроваджено мажоритарну 
систему виборів до муніципальних органів влади (пропорційна 
система давала перевагу лівим). А у 1951 р. мажоритарна 
система була впроваджена і для виборів Національних зборів. 
При цьому новий виборчий закон передбачав, що партія, котра 
отримувала понад 50 % голосів у окремому виборчому окрузі, 
отримувала всі мандати від цього округу. 

За новим виборчим законом під час чергових парламентських 
виборів 1951 р. більшість місць у Національних зборах отримав 
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блок правих партій. 
Національні збори змінили принципи формування уряду – 

принцип коаліційності було замінено принципом партійної 
більшості. До цього функціонував уряд трьохпартійного блоку: 
комуністи, соціалісти і народно-республіканський рух (МРП). А 
отже, ліві втратили можливість ввійти до уряду. 

В 1951 р. з ініціативи блоку правих партій Національні збори 
прийняли резолюцію про перегляд Конституції 1946 р. Але 
достатньої підтримки ця ідея у народу не викликала. Не 
отримали підтримки і радикальні погляди генерала де Голля. 
Тому в 1953 р. він заявив про свій відхід від політичної 
діяльності. А у 1954 р. було проведено конституційну реформу 
(Конституційний закон 7 грудня 1954 р.). Реформа 
передбачала наступні зміни в державному ладі: 
− обмежила повноваження Національних зборів; 
− розширила повноваження верхньої палати Національних 

зборів – Ради республіки. Вона отримувала майже такі ж 
повноваження, що і Сенат Третьої  республіки; 

− розширила повноваження президента; 
− розширила повноваження уряду і його голови та закріпила 

зміну принципу його формування – запроваджений 
президентом склад уряду затверджувався простою 
більшістю Національних зборів. 

Загалом же, Конституція 1946 р. після реформи 1954 р. 
зберігала свою чинність. Реформа внесла політичні зміни в 
організацію державної влади та змінила суттєвим чином 
розстановку політичних сил на користь блоку правих партій. 

Отже, Конституцію 1946 р. в її початковому варіанті так і 
не було до кінця втілено в життя. Причиною цьому слід 
вважати: 
− складну соціально-економічну та політичну ситуацію; 
− протидію правих політичних партій; 
− відсутність єдності серед лівих через непоступливу позицію 

комуністів; 
− неефективність виконавчої влади [39]. 

Національні держави Центральної та Південно-Східної 
Європи.  

Чехословаччина. Напередодні Першої світової війни чехи і 
словаки входили до складу Австро-Угорської імперії. Улітку 
1918 p., коли поразка Четверного союзу стала очевидною, 
австрійська влада вирішила вивезти з Чехії обладнання, запаси 
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продовольства та палива. У відповідь на це у країні почалися 
заворушення. 28 вересня 1918 р. Національний комітет у Парижі 
проголосив себе Тимчасовим урядом Чехословаччини. Головою 
уряду було обрано Томаша Масарика. Після офіційного 
визнання уряду державами Антанти 28 жовтня 1918 р. 
Національний комітет проголосив Чехословацьку республіку. 14 
грудня 1918 р. Національні збори (парламент) проголосили про 
скасування влади Габсбургів. Незабаром Т. Масарика було 
обрано президентом республіки. 

За Версальською системою договорів до Чехословаччини 
ввійшли Чехія, Словаччина, Австрійська Сілезія, Богемія, 
Закарпаття з 500 тис. українців. Загалом населення республіки 
становило близько 15 млн. осіб, а територія – понад 140 тис. 
км2. У 1920 р. була прийнята Конституція країни, яка була 
однією з найдемократичніших у Європі. Конституція 1920 р. 20 
лютого 1920 р. Національні збори прийняли Конституцію 
Чехословацької Республіки, що декларувала основні 
демократичні свободи. Президент, якого обирала Національні 
збори терміном на 7 років, наділявся великими 
повноваженнями, разом з урядом він здійснював виконавчу 
владу. Законодавча влада належала законодавчим Національним 
зборам. Прийняттям конституції завершилося створення 
Чехословацької Республіки. 

Угорщина. Угорщина була промислово-аграрною країною з 
середнім рівнем розвитку капіталізму. її населення становило 8 
млн. чол. 

Труднощі війни загострили соціальні конфлікти і сприяли під 
несенню національного руху. 30-31 жовтня 1918 р. у Будапешті 
спалахнуло повстання, яке призвело до повалення королівської 
влади і проголошення 16 листопада 1919 р. Угорщини 
республікою. Президентом республіки в січні 1919 р. обирають 
лідера Партії незалежності графа Міхая Карольї. Його уряд 
вводить загальне виборче право, політичні свободи, 8-годинний 
робочий день, але не проводить соціальних реформ. Дуже 
поміркована політика уряду спричинила незадоволення 
трудящих. Ситуація ще більше загострилася, коли держави 
Антанти зажадали від Угорщини передачі майже 2/3 її території 
Румунії і Чехословаччині. Уряд змушений був піти у відставку. 
Влада мирним шляхом перейшла до Революційної урядової ради 
з соціал-демократів і комуністів, яка проголосила Угорську 
радянську республіку. 
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Новий уряд роззброїв поліцію і жандармів, створив свою 
Червону охорону і Червону Армію. Проведено націоналізацію 
промисловості, банків, транспорту, підвищена зарплатня, 
введено 8-годинний робочий день. Земля конфісковувалася в 
поміщиків, на місці маєтків створювались виробничі товариства. 
Певну допомогу Радянській Угорщині надала Радянська Росія, 
яка пере дала 2500 кулеметів та 60 гармат. 

Проти Угорщини почали військові дії румунські та 
чехословацькі війська, консолідувалась угорська 
контрреволюція, яка згуртувалась навколо колишнього адмірала 
австро-угорського флоту М. Хорті. Але угорська Червона Армія 
перейшла в наступ і вступила на територію Словаччини, де 16 
червня 1919 р. була проголошена Словацька радянська 
республіка. Її уряд провів такі ж реформи, що й угорський. 
Прем'єр-міністр Франції Ж. Клемансо запропонував вивести 
угорські війська зі Словаччини, пообіцявши, у свою чергу, 
допомогти вивести румунські війська з Угорщини. Угорський 
уряд погодився і в результаті радянська республіка в Словаччині 
7 липня 1919 р. впала. Клемансо не дотримав свого слова. У 
самій Угорщині в різних містах виникли заколоти, які жорстоко 
придушувалися Червоною Армією. Вона була вже не в силі 
оборонятися від румунських військ, які 3 серпня 1919 р. 
увійшли в Будапешт. Угорська Радянська республіка, яка 
проіснувала 133 дні, була повалена. 

Після придушення революції в Угорщині до влади прийшов 
адмірал Хорті, якого було обрано регентом-правителем 
Угорського королівства. Він отримав право скликати і 
розпускати парламент, був головнокомандувачем армії. Ліві 
партії, за винятком однієї, були заборонені. Фактично в країні 
було встановлено режим його особистої диктатури. Вибори 
стали простою формальністю, оскільки за умов диктатури 
правляча партія Національної єдності неодмінно перемагала. 

Румунія. Румунія взяла участь у Першій світовій війні на боці 
Антанти, але успіхів не мала, Бухарест було захоплено німцями. 
У травні 1918 р. Румунія уклала сепаратний мир з Німеччиною 
та Австро-Угорщиною. Румунські війська окуповують 
Бессарабію (грудень 1917 – лютий 1918 pp.) і Північну Буковину 
(листопад 1918 р). Згідно з рішенням Паризької мирної 
конференції до Румунії також відійшла болгарська Добруджа. У 
результаті територія країни збільшилася більш ніж удвічі, а 
населення зросло з 7 до 16 млн. осіб. На приєднаних землях 
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здійснювалася політика «уніфікації» – поширення на нові землі 
загальнорумунського політичного та адміністративного устрою. 
Не румунські народи (угорці, німці, євреї, українці та інші) 
становили 28 % населення. 

Конституцію Румунії було прийнято у 1923 р. За формою 
правління країна була конституційною монархією; деякі 
національності (наприклад, цигани), жінки та 
сільськогосподарські робітники не отримали виборчих прав. 
Конституція 1923 р. декларувала демократичні права, незалежно 
від їхнього етнічного походження. Законодавчу владу 
уособлював двопалатний парламент, але значна влада належала 
і королю, який мав право на дворазове вето, крім того саме 
монарх повністю контролював виконавчу владу.  

Польща. До кінця Першої світової війни вся територія 
Польщі була окупованою німецькими військами. Проте 
листопадова революція 1918 р. у Німеччині відкрила полякам 
двері до незалежності. У ніч на 7 листопада 1918 р. у 
залишеному австрійцями Любліні ліві партії проголосили 
створення Тимчасового народного уряду Польської республіки. 
14 листопада цей уряд передав владу з надзвичайними 
повноваженнями Юзефу Пілсудському, проголосивши його 
«начальником держави». Головною метою Пілсудського було 
відновлення Великої Польщі за тими кордонами, які вона мала 
на 1772 р. Для досягнення цієї мети полякам довелося 
зіткнутися з українським урядом ЗУНР та Радянською Росією 
Боротьба за Східну Галичину вилилася в боротьбу між 3,5 млн. 
українців та 18 млн. поляків. У січні-липні 1919 р. стотисячна 
галицька армія вела війну з польською армією, але зазнала 
поразки. 

 «Польське питання» розглядалося на Паризькій мирній 
конференції. Поляки представили проект польських кордонів у 
межах 1772 р. Проте опонентами поляків виступили українці, 
литовці, німці, чехословаки. Не бажала сильної Польщі і Велика 
Британія. Гострим було питання про західний кордон Польщі з 
Німеччиною. Нарешті Ліга Націй передала південну частину 
Верхньої Сілезії Польщі, а решту 2/3 території – Німеччині. 
Сілезький район Цешина з переважаючим польським 
населенням відійшов до Чехословаччини. Конференція 
висловилася за те, щоб східними кордонами Польщі стали 
етнічні польські кордони по річці Буг. Питання про 
приналежність Східної Галичини на Паризькій конференції 
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вирішене не було. Лінія східного кордону Польщі була 
визначена лише у 1920 р. на конференції у м. Спа і названа на 
честь міністра закордонних справ Великої Британії Дж. Керзона 
«лінією Керзона». 

Наприкінці січня 1919 р. відбулися вибори до сейму. 
Новообраний склад сейму прийняв «малу конституцію» Польщі, 
який значно посилював позиції сейму, якому 
підпорядковувалися Начальник держави (Ю. Пілсудський) та 
уряд, більше того новий основний закон ігнорував права 
національних меншин. В цілому, «мала конституція» 1919 р. 
стала причиною серйозних проблем державотворення та кризи 
парламентської демократії в Польщі [39]. 

 
Лекційне заняття (6 год.) 
План 
Держава і право Англії в Новітню епоху. 
1. Розвиток держави у Великій Британії.  
2. Розвиток британської партійної системи. Консерватори і 

ліберали. Посилення лейбористської партії.  
3. Спроби реформування парламентської системи. 
4. Правовий статус королеви. Закон 2011 р. про 

престолоуспадкування. 
5. Джерела та характерні риси права Англії. 
 
Держава і право Німеччини в Новітню епоху. 
1. Революція у листопаді 1918 р. в Німеччині та її наслідки. 
2. Система органів влади й управління періоду Веймарської 

республіки (1919 – 1933 рр.). 
3. Встановлення нацистської диктатури. 
4. Утворення ФРН. Основні риси Боннської конституції 

1949 р.  
5. Утворення єдиної німецької держави в жовтні 1990 р. та її 

державний устрій. 
 
Держава і право Італії в Новітню епоху. 
1. Італія на початку XX ст. : державно-правовий розвиток. 
2. Прихід до влади фашистів. Встановлення фашистської 

диктатури.  
3. Італія з 1943 року до сьогодення.  Конституція 1947 р. 
 
Семінарське заняття 
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Питання для обговорення 
Держава і право Франції в Новітню епоху. 
1. Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. 

Повалення Третьої республіки. 
2. Опрацювання і прийняття Конституції Франції 1946 р. 
2.1. Основні положення Конституції 1946 р. 
а) економічні та політичні права французьких громадян; 
б) вищі органи влади і управління. 
2.2. Причини скасування Конституції 1946 р. 
3. Державний лад Четвертої республіки, причини її 

ліквідації. 
4. Утворення П`ятої республіки. Прийняття Конституції 

1958 р. Державний лад Франції згідно з Конституцією 1958 р.: 
президент, уряд, парламент, Конституційна рада. 

5. Основні тенденції розвитку правової та судової системи. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Виникнення після Першої світової війни національних 

держав у Чехословаччині, Угорщині, Югославії, Болгарії. 
Утворення незалежної Польської Республіки. 

2. Конституційне самовизначення Болгарії. Мала 
Конституція Польщі 1919 р. Конституція Румунії 1923 р. 
Тимчасова конституція Чехословаччини 1918 р. 

3. Державні перевороти і встановлення авторитарних 
режимів у Югославії, Болгарії, Угорщині. Антидемократична 
Конституція Польщі 1935 р. Політичний режим Антонеску в 
Румунії. 

4. Характер і форми революцій середини 40-х рр. XX ст. в 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи. Встановлення 
народно-демократичної влади. Будівництво нового державного 
апарату. Конституційне законодавство. 

5. Криза системи «реального соціалізму». Причини 
демократичних революцій 1989 – 1990 рр., їх характер та 
завдання. 

6. Розвиток конституційного законодавства 
постсоціалістичних країн. 

7. Економічні реформи в постсоціалістичних країнах. 
 
Словник: бундесрат, бундестаг, Веймарська республіка, 

делеговане законодавство, денацифікація/дефашизація, дуче, 
змішана система, консерватори, корпоративна держава,  
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країни «народної демократії», ландтаг, лейбористи, 
Листопадова революція 1918 р., ліберали, мажоритарна 
система, мілітаризація, Народний фронт, нацистська 
диктатура, Національні збори, Національні збори, національно-
демократична революція, НДР, нюрнберзький і токійський 
трибунали, парламентська монархія, парламентська 
республіка, представницька демократія, президентська 
республіка, пропорційна система, «реальний соціалізм», Рада 
республіки, Республіка Сало, рейхстаг, Третій Рейх, Суецька 
криза, фюрер, Чехословацька криза («Празька весна»), ФРН 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Доповніть таблицю 22.1. вищих органів влади і 

управління країн Європи у ХХ ст. згідно з конституціями. 
Табл.22.1. 

Держава, дата 
прийняття 
Конституції 

Чи діє 
Конституція 

в наш час 

Основні 
положення 

Вищі 
органи 
влади і 

управління  

Форма 
держави 

(правління, 
устрій, 
режим) 

Конституція Франції 
(__.__1946 р.) 

      

Конституція Франції 
(__.__1958 р.) 

    

Веймарська 
конституція 
(__.___.19__ р.) 

    

Основний закон ФРН 
(__.___.1949 р.) 

    

Конституція Італії 
(__.___.1947 р.) 

    

Конституція Польщі 
(__.___.1919 р.) 

    

Конституція Румунії     

http://pidruchniki.com/1376110658716/pravo/konstitutsiya_frantsiyi_1946#782
http://pidruchniki.com/1393051858719/pravo/konstitutsiya_pyatoyi_respubliki_zhovtnya_1958#666
http://pidruchniki.com/1329030558706/pravo/konstitutsiya_nimetskoyi_imperiyi_veymarska_serpnya_1919
http://pidruchniki.com/1329030558706/pravo/konstitutsiya_nimetskoyi_imperiyi_veymarska_serpnya_1919
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(__.___.1923р.) 
…     

3.1.2. Порівняйте виборчі права громадян Великої Британії 
за реформами 1918 р. і 1928 р. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Який нормативно-правовий акт до теперішнього часу 
визнається одним з основоположних актів конституційного 
характеру в Англії? 
А. Кларендонська ассиза. 
Б. Нортгемптонська ас сиза. 
В. Оксфордські провізії. 
Г. Велика Хартія Вольностей. 
 
2. Який документ є складовою частиною Конституції 
Франції 1958 р.? 
А. Декларація ООН про права людини 1949 р. 
Б. Декларація прав людини і громадянина 1793 р. 
В. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. 
Г. Декларації незалежності 1776 р. 
 
3. На скільки років обирається Президент ФРН відповідно 
до Конституції 1949 р.?  
А. 5. 
Б. 7. 
В. 4. 
Г. 6. 
 

4. В якій країні відбулась «оксамитова революція»?  

А. Болгарії. 

Б. Польщі. 

В. Румунії. 

Г. Чехословаччині.  
 
5. Що передбачали Потсдамські угоди про післявоєнний 
устрій Німеччини 1945 р. між СРСР, США і 
Великобританією? 
А. Регулювання економічного розвиток Німеччини. 
Б. Ліквідацію німецької промисловості. 
В. Ліквідацію німецького військово-промислового потенціалу, 
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знищення всіх видів зброї. заборонено її виробництво, 
забороняли відродження фашистських партій та організацій. 
Г. Гонку озброєнь. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Веймарська Конституція в Німеччині (1919 р). 
2. Фашистська держава в Італії. 
3. Законодавство Третього Рейху. 
4. Державний лад і суспільство нацистської Німеччини. 
5. Держави «народної демократії»: основні інститути права 

і суспільства (одна держава за вибором). 
6. Конституційно-політичний розвиток Німеччини після 

Другої світової війни. 
 

Тема 23. Держава і право США Новітньої доби 
 

Відповідно до Конституції 1787 р. державний устрій США 
будувався на принципах федералізму. На 1912 р. у США 
налічувалося 36 штатів. Кожен штат має власну територію, 
конституцію, законодавство, органи влади: законодавчі збори 
(легіслатури), губернатора, уряд, судову систему, національну 
гвардію, поліцію. 

Конституція США чітко визначала державно-правовий статус 
штатів, розмежовувала компетенцію федеральної влади та 
суб’єктів федерації. Та незважаючи на це, в США мала місце 
боротьба двох тенденцій: централізації та децентралізації. 
Але після громадянської війни 1861 – 1865 рр. набувають 
розвитку централістські тенденції. Це сталося за рахунок 
розширення повноважень вищих федеральних органів влади: 
Конгресу, президента та його адміністрації. 

Конгрес США – вищий орган законодавчої влади. Він 
складається з двох рівноправних палат: Сенату і Палати 
представників. Відповідно до Конституції США Сенат 
формувався легіслатурами штатів – по 2 сенатори від штату. 
Сенатори виконували свої обов’язки протягом 6 років, склад 
сенату змінювався на 1/3 через кожні 2 роки. XVI поправка до 
Конституції у 1913 р. встановила вибори сенаторів за 
мажоритарною системою – безпосередньо населенням штатів. 
Склад Сенату збільшувався по мірі збільшення кількості штатів. 
У 1920 р. ХІХ поправкою були надані виборчі права жінкам. 

Фактично Сенатові належало зверхнє положення по 
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відношенню до Палати представників. Це пояснюється тим, що 
до Сенату обиралися найвпливовіші політики та бізнесмени. 
Тому Сенат іноді називали Палатою міліонерів. Цим 
зумовлювався консерватизм Сенату. На початок ХХ ст. помітно 
розширилися функції глави Сенату – віце-президента, другої 
посадової особи в державі після президента, якого обирали за 
аналогічною системою виборів. Дебати у Сенаті не 
обмежувалися в часі, що давало можливість сенаторам 
«заговорити до смерті» законопроект (біль), який їх не 
влаштовував. Тому в 1917 р. було внесено положення, за яким 
промова сенатора не може перевищувати годину. 

Президент є главою держави і главою виконавчої влади. 
Термін повноважень Президента – 4 роки. Конституція не 
забороняла повторного обрання на пост президента. Але 
президент Дж. Вашингтон, котрий відбув 2 президентські 
строки, відмовився висувати свою кандидатуру під час чергових 
виборів президента. Цей прецедент порушив лише Фр. Рузвельт. 

На початку ХХ ст. простежується тенденція до неухильного 
зростання та посилення президентської влади. Це сталося за 
рахунок того, що президентом обирається лідер однієї із 
провідних партій. Через представників свої партії він може 
впливати на рішення Конгресу. Повноваження президента 
розширювалися і в зв’язку з активізацією зовнішньополітичної 
діяльності США – особливо в період та після І світової війни. 

Президент очолює і формує державний апарат – 
адміністрацію президента, що виконувала функції уряду. 
Впродовж ХІХ ст. неухильно зростала роль державного апарату. 
На час утворення США існувало 3 департаменти: державний, 
фінансовий і військовий. Наприкінці ХІХ ст. було створено 
міністерства юстиції, торгівлі, землеробства, в 1913 р. – праці, в 
1914 р. – федеральну торгову комісії, в 1916 р. – тарифну 
комісію та ін. Число державних службовців налічувало на 
початок ХХ ст. більше 250 тис. осіб. 

Особливістю американської двопартійної системи було і 
залишається те, що партія, яка перемогла під час 
парламентських виборах, не формує уряду. Уряд – 
адміністрацію – формує президент. Тому в США нерідко 
виникає така ситуація, коли у Конгресі більшість належить 
одній партії, а президент і члени адміністрації є представниками 
іншої партії. Якщо посада президента переходила від 
представників однієї партії до іншої, повністю змінювалось за 
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партійним складом адміністрація. В складі Сенату та Палати 
представників формувалися партійні фракції республіканців і 
демократів. 

У своїй діяльності президент, віце-президент, конгресмени та 
інші вищі державні службовці (крім військових, правоохоронців 
і суддів) зв’язані партійними обіцянками, програмами і 
партійною дисципліною. 

Якщо в період громадянської війни республіканці і демократи 
були ворогами, то на початок ХХ ст. вони – політичні опоненти. 
Партія влади і партія опозиції для США стають досить 
умовними поняттями. Перевага кожної із партій в Конгресі 
завжди була незначною: від кількох осіб у Сенаті до кількох 
десятків осіб у Палаті депутатів. Це пояснюється тим, що обидві 
партії представляли інтереси одних і тих же соціальних груп: 
бізнесменів, фермерів, осіб середнього достатку. Обидві партії є 
прихильниками демократичних ідей, їхні партійні програми не 
мають принципових розходжень. 

Така двопартійна система забезпечувала демократичний 
характер державної влади, сприяла стабільності та високій 
ефективності державного механізму. 

На виборах 1932 р. президентом США було обрано 
представника демократичної партії Ф. Рузвельта. Не зважаючи 
на тяжку хворобу (параліч) він вів активну політичну діяльність 
і виборці повірили у його програму виведення країни із кризи. 
Антикризова програма Ф. Рузвельта, схвалена і підтримана 
конгресом, отримала назву «Новий курс». Вона передбачала 
сукупність загальних та надзвичайних заходів, спрямоване на 
державне регулювання та контроль економіки. Впродовж 1933 
р. було прийнято більше тисячі указів президента та законів 
Конгресу. 

Для реалізації політики «Нового курсу» було створено нову 
урядову структуру: Національну адміністрацію відбудови 
промисловості (НІРА), Адміністрацію регулювання 
сільськогосподарського виробництва та Національне управління 
з трудових відносин. 

«Новий курс» здійснювався за наступними напрямами. 
1. В банківсько-фінансовій системі за надзвичайним законом 

Конгресу було введено прямий контроль за обігом золота, та 
розпочато емісію доларів, незабезпечених золотом, заборонено 
обмін доларів на золото, встановлено банківський відсоток за 
кредити не вище 11%. 
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2. В промисловості Законом Конгресу про відбудову 
промисловості всю промисловість було поділено на 17 груп за 
галузями і для кожної з них вводилися так звані «Кодекси чесної 
конкуренції». Кодекси визначали монопольні ціни, ставку 
кредиту, мінімальний розмір заробітної плати, ринки збуту 
продукції та ін. На середину 1934 р. було введено в дію близько 
500 таких кодексів. 

3. В аграрному секторі Законом про регулювання сільського 
господарства 1933 р. передбачалося регулювання цін на 
сільськогосподарську продукцію, зменшення відсотків за 
іпотеку, надання фермерам позики. 

4. У сфері соціальний захисту 1935 р. було прийнято Закон 
Норіса – Лагардія, а в 1935 р. Закон про соціальне страхування 
та Закон Вагнера – «Акт про трудові відносини», які 
передбачали ліквідацію безробіття, легалізували діяльність 
профспілок, визначали права трудящих, врегульовували трудові 
конфлікти між робітниками і адміністрацією підприємств. 

Політика «Нового курсу» поступово виводила країну з 
економічної кризи. Обмеження монополій при посиленні 
державного регулювання сприяло налагодження вільної 
конкуренції, оздоровленню економіки, подоланню безробіття 
[39]. 

 
Лекційне заняття 
План 
1. Державне регулювання ринкових відносин в США. 
2. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта і його основні 

заходи. 
3. Основні зміни у державному ладі США. 
4. Місцеве управління, суд, поліція. 
5. Зміни в політичному режимі Сполучених Штатів після 

Другої світової війни. 
 
Семінарське заняття 
Питання для обговорення 
1. Основні тенденції державного розвитку США після 

Першої світової війни.  
2. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта . 
2.1. Причини запровадження урядом США “нового курсу”. 

Його мета. 
2.2. Регулювання економіки: фінанси, промисловість, 
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сільське господарство. 
2.3. Соціальні реформи: регулювання трудових відносин, 
боротьба з безробіттям. 
2. 4. Значення “нового курсу”. 
3. Зміни в політичному режимі США після Другої світової 

війни. Двопартійна система США. 
4. Державний лад США. 
5. Зміни в законодавстві. 
6. Мілітаризація державного апарату. Пентагон і ЦРУ. 

Структура поліцейського апарату. ФБР. Верховний Суд США. 
 
Словник: Білий дім, Вашингтонська конференція 1921 р., 

двопартійна система, демократи, Доктрина Монро, Закон 
Вагнера 1935 р., Закон Тафта-Хартлі 1947 р., Конгрес США, 
"кодекси чесної конкуренції", лобізм, маккартизм, «Новий курс», 
Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Пентагон, 
поправки до Конституції США, Рада національної безпеки, 
республіканці, Федеральне бюро розслідувань, «Холодна війна», 
ЦРУ 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Проаналізувавши положення XIX, XXIV і XXVI 

поправки до Конституції США, зобразіть систему органів 
державної влади США. 

3.1.2. Проаналізуйте положення «Закону про виборчі права» 
США 1964 р., та визначте основні права та обов’язки громадян 
США. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. Продовжте речення: «Згідно зі статтею 1, розділу 3, 
пунктом 4 Конституції США Віце-Президент США є 
одночасно головою …». 
А. Сенату. 
Б. Палати Представників. 
В. Верховного Суду США. 

http://pidruchniki.com/1598022358729/pravo/popravki_konstitutsiyi_ssha#794
http://pidruchniki.com/1598022358729/pravo/popravki_konstitutsiyi_ssha#794
http://pidruchniki.com/1598022358729/pravo/popravki_konstitutsiyi_ssha#794
http://pidruchniki.com/1709042458724/pravo/zakon_pro_gromadyanski_prava_1957#592
http://pidruchniki.com/1709042458724/pravo/zakon_pro_gromadyanski_prava_1957#592
http://pidruchniki.com/1709042458724/pravo/zakon_pro_gromadyanski_prava_1957#592
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Г. ЦРУ. 
 
2. Вкажіть назву Закону США, який спрямовувався проти 
створення монополістичний утворень з другої декади ХХ ст. 
А. Про шпигунство. 
Б. Сміта. 
В. Маккарена-Вуда. 
Г. Клейтона. 
 
3. У якому році було прийнято Закон Сміта у США? 
А. 1940. 
Б. 1947. 
В. 1950. 
Г. 1955. 
 
4. Які питання регулює Закон Вагнера? 
А. Трудові відносини і діяльність профспілок в США. 
Б. Права і свободи громадян США. 
В. Права духовенства і світських феодалів в Німеччині. 
Г. Трудові відносини у Франції в XVIII ст. 
 
5. Що називають «Новим курсом» президента Рузвельта? 
А. Сукупність адміністративних заходів, спрямованих на 
регулювання економіки і соціальних відносин. 
Б. Процес захоплення общинних і селянських земель крупними 
феодалами. 
В. Репараційний план для Німеччини в 1924 р. 
Г. Права і свободи громадян США. 

 
Теми презентацій, рефератів 
1. Законодавство «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта. 
2. Сучасні тенденції в розвитку кримінального права і 

процесу в США. 
 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 
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Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 

 
Тема 24. Держава і право Японії та Китаю в Новітню 

епоху 
 

Розвиток держави і права Японії.  Початок 20 ст. 
ознаменувався встановленням «демократії Тайсьо». Японія 
вступила у першу світову війну на боці країн Антанти, що дало 
змогу посилити позиції країни в тихо-азійському регіоні. 
У 1920 р. Японія приєдналася до Ліги Націй. 

Труднощі, викликані світовою економічною кризою, що 
спалахнула в 1930 р., сприяли хвилюванням серед населення. 
Патріотичні громади, що об'єднували правих радикалів і 
молодих офіцерів армії і флоту, розгорнули кампанію проти 
парламентської форми правління і «слабкої зовнішньої 
політики». У листопаді 1930 р. був застрелений прем'єр-міністр 
Хамагуті Юко. Інший прем'єр-міністр, Інукай Кі, був убитий під 
час невдалого заколоту в травні 1932 р. Третій дивом уник 
смерті в лютому 1936 р., коли війська під керівництвом 
екстремістськи налаштованих молодих офіцерів захопили 
центральну частину Токіо. Політична активність військових 
різко знизила авторитет партій і посилила вплив вищої 
командної ланки в армії. Японія взяла новий курс у 
міжнародних справах, першим проявом якого стало вторгнення 
Квантунської армії в Маньчжурію у вересні 1931 р. У 1932 р. ця 
китайська територія була перетворена на маріонеткову 
прояпонську державу Маньчжоу-Го. Японія полишила Лігу 
Наційчерез окупацію Маньчжурії у 1933. 

У 1936 р. японці підписали Антикомінтернівський 
пакт з Німеччиною, а у 1937 р. Японія розпочала другу японську 
китайську війну. У 1940 р. приєднались до країн Осі. 

Превентивний напад на США у 1941 р. втягнув країну 
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до Другої світової війни, яка закінчилась поразкою для Японії. 
Спочатку японські війська діяли успішно і протягом кількох 
місяців розширили зону окупації до індійського кордону й 
австралійського узбережжя, поширюючи свій контроль на 
половину акваторій Тихого океану. 

У червні 1942 р. передовий загін японських кораблів був 
зупинений біля атола Мідуей і після запеклої битви був 
змушений відступити. Починаючи з 1943 р. військово-морські 
операції під керівництвом американського адмірала Честера 
Німіца клином розділили центральну частину Тихого океану, що 
дозволило союзникам до середини літа 1944 р. зайняти 
Маріанські острови. Навесні 1945 р. була повернута Бірма, а 
захоплення Окінави стало прологом до розгрому японських 
збройних сил. 

Внаслідок авіаційних нальотів були взагалі поранені 
приблизно 8 млн людей і вбиті 2,5 млн. В серпні 1945 р. 
американці провели атомне 
бомбардування міст Хіросіми і Нагасакі. 2 вересня країна 
капітулювала. 

Кінець війни ознаменувався окупацією Японії силами 
союзників – США та СРСР. У 1947 р., під тиском окупаційної 
американської влади була прийнята Конституція Японії, яка 
проголошувала принципи демократії, пацифізму та 
міжнародного співробітництва. У 1951 р. уряд Японії підписав 
із США договір про мир та безпеку, вступивши до холодної 
війни на боці західних сил. Окупація основних островів 
архіпелагу силами американцями тривала до 1952. 
У 1972 р. США передали Японії її колишні володіння на 
о. Окінава. З іншого боку, СРСР відмовився передавати 
окуповані його військами острови Курільської гряди та південну 
частину о. Сахалін. 

За допомоги США, Японія змогла відбудувати свою 
економіку, яка з середини 1960-х років займає друге місце у 
світі за темпами зростання. 

Розвиток держави і права КНР ХХ ст. 1917 р. Китай вступив 
у Першу світову війну, насамперед спонукуваний бажанням 
відвоювати загублені провінції, але на Версальській мирній 
конференції претензії Китаю були відхилені. 1918 р. серед 
певних кіл китайської громадськості набуло поширення наївне 
сподівання, що перемога антинімецької коаліції, учасником якої 
був і Китай, принесе країні негайне «мирне визволення» від 
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іноземного панування. «14 пунктів» президента США В. 
Вільсона і особливо його заява «про справедливий мир» і 
«самовизначення народів» сприяли посиленню таких ілюзій. У 
Китаї з закінченням війни пов'язували найоптимістичніші 
перспективи. У січні 1919 р. в Парижі на міжнародній 
конференції китайська делегація порушила питання про 
виведення іноземних військ за межі країни. Невдовзі виявилася 
повна необґрунтованість цих надій. 30 квітня 1919 р. керівники 
Паризької конференції повідомили китайські делегації, що всі її 
пропозиції відхиляються. 

По всьому Китаю прокотилася могутня хвиля обурення. 
Першою виступила студентська молодь. 4 травня 1919 р. у 
Пекіні відбулася багатотисячна демонстрація. Студенти 
вимагали відмови від підписання мирного договору, скасування 
«двадцять однієї вимоги» з боку Японії, продовження боротьби 
за суверенітет, покарання державних злочинців, бойкоту 
японських товарів. Уряд направив проти демонстрантів 
поліцейські сили. Багато студентів було заарештовано. Проте 
студенти оголосили страйк протесту. Студентські заворушення 
поширилися по всій країні і переросли в широкий патріотичний 
рух. 

Ґоміньдан та КПК. У липні 1921 р. у Шанхаї була утворена 
китайська Комуністична партія (КПК), одним з лідерів якої 
став Мао Цзедун. У 1924 р. партія ґоміньдан, позбавлена 
підтримки західних демократичних держав, була переформована 
Сунь Ятсеном під керівництвом радянського уряду. За 
підтримкою російських комуністів, була утворена революційна 
армія. Сунь Ятсен помер 1925 р., а національний уряд провінції 
Гуаньчжоу очолив Чан Кайші. 

Війська націоналістів рушили на північ, захоплюючи 
провінцію за провінцією, і 1927 р. досягли Шанхаю. У квітні 
1927 р., після розправи над членами Комуністичної партії, у 
Нанкіні був створений тимчасовий націоналістичний уряд, 
визнаний західними державами 1928 р. Президентом країни став 
Чан Кайші. Протягом майже 10 років Чан Кайші намагався 
відновити політичну єдність всієї країни, але зіштовхнувся з 
могутньою опозицією. 1931 р. Японія захопила Маньчжурію, і 
до 1933 р. війська наблизилися до передмість Пекіну. 

1935 р. Мао Цзедун проголосив себе лідером Китайської 
Комуністичної партії. Через півроку почалося повномасштабне 
вторгнення у Китай японських військ, а до жовтня 1938 р. 
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японська армія контролювала всі східні провінції від 
Маньчжурії до Гуаньдуна. У Пекіні і Нанкіні були створені 
маріонеткові уряди. Війська гоміньдану відступили до Чунціна, 
комуністи зайняли провінцію Шеньсі, керуючи партизанською 
війною на окупованих територіях. 1945 р., після розгрому 
японської армії в Тихоокеанському регіоні, капітулювали 
японські війська у Китаї. Армія Чан Кайші за допомогою 
військово-повітряних сил США захопила в полон залишки 
японських військ і отримала контроль над головними 
стратегічними пунктами території, окупованої японцями. 

1949 р. в Китаї вибухнула громадянська війна. З допомогою 
тактики партизанської війни, опанованої під час окупації, 
комуністи до 1948 р. захопили майже всі північні землі, а у січні 
1949 р. узяли Пекін. Війська Чан Кайші втікли на Тайвань. 

1 жовтня 1949 року Мао Цзедун проголосив утворення 
Китайської Народної Республіки. Перші дії нового уряду були 
спрямовані на відновлення економіки і створення 
соціалістичного ладу. Відповідно до Пакту про радянсько-
китайську дружбу, укладеного у лютому 1950, китайцям у цьому 
допомагав Радянський Союз. У країну прибували радянські 
фахівці, Китай одержував устаткування, необхідне для 
відновлення економіки. 

У жовтні 1950 Китай вступив у Корейську війну. У той же 
час в країні були проведені аграрні реформи, щоб забезпечити 
справедливіший розподіл землі, але вони супроводжувалися 
стратами колишніх землевласників і заможних селян. Крім того, 
почали вживатися заходи проти політичної й економічної 
корупції. 

1953 року був прийнятий перший п'ятирічний план. Він 
передбачав спробу розвитку китайської економіки за 
радянською моделлю, наголос було зроблено на розвиток важкої 
промисловості. Земля, віддана селянам відповідно до земельної 
реформи, була віднята назад у процесі створення колективних 
господарств. У 60-х роках почався розрив відносин між Китаєм і 
СРСР. Усі радянські фахівці були відкликані, програми 
допомоги припинилися. 1962 року влада була змушена 
перетворити комуни у ефективніші невеликі господарства. Того 
ж року зіткнення на кордоні з Індією вилилися у війну. Два роки 
по тому в Китаї було здійснено вибух атомної бомби. 

Культурна революція. 1966 року почався рух хунвейбінів, 
що охопив весь Китай. Коли у 1968 повстання вдалося 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B8
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утихомирити, Мао знову виявився при владі. 1969 року 
відбулися серйозні сутички між прикордонними військами 
Китаю і СРСР на річці Уссурі. 

1971 року спадкоємець Мао Лінь Бяо спробував заручатися 
підтримкою армії і здійснити переворот, але програв і був 
убитий на кордоні з Монголією при спробі втекти в СРСР. 

Рік по тому президент США Річард Ніксон відвідав Китай з 
метою укласти комюніке, за яким США визнавали право Китаю 
на Тайвань як невід'ємну частину країни. 

1976 р. помер прем'єр-міністр Чжоу Еньлай, і за короткий час 
радикально налаштовані партійні кола розгорнули бурхливу 
кампанію проти його ймовірного спадкоємця Ден Сяопіна, який 
у квітні був зміщений з усіх посад. У липні Китай постраждав 
від найсильнішого землетрусу у Тяньшані, неподалік Пекіна, під 
час якого загинуло щонайменше 240 тисяч осіб і було нанесено 
величезний збиток одній з великих промислових зон країни. У 
вересні помер Мао. 

Політика реформ та шлях у ХХІ століття. 1977 р. Ден 
Сяопін був відновлений на всіх посадах і очолив фракцію 
помірних, які намагалися рухатися шляхом економічного 
розвитку і реформ. Китай почав втілювати програму «чотирьох 
модернізацій», що означало зміцнити промисловість, сільське 
господарство, науку й оборону. 1980 р. пролунала критика дій 
Мао Цзедуна і його серйозних помилок в останні роки 
правління. 

Реформи розпочалися в сільському господарстві, а потім були 
поширені і на промисловість. 

Реформи у сільському господарстві: землю комун порівну 
поділено між селянськими сім'ями і передано їм в оренду; 
створювався сімейний підряд; з 1984 р. селянам дозволялось 
продавати залишки продукції на ринку після виконання 
державного замовлення; підвищено державні закупівельні ціни; 
створено мережу малих сільськогосподарських підприємств по 
переробці продукції і підсобні промисли (1988 р. діяло 12 млн 
підприємств), які виробляли 1/5 валового промислового 
продукту. 

Реформи в промисловості: на держпідприємствах вводився 
госпрозрахунок та економічні стимули праці; заохочувалась 
індивідуальна трудова діяльність; створювались невеликі 
приватні підприємства в торгівлі, сфері обслуговування і легкій 
промисловості; запроваджувалась оренда в промисловості. З 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%95%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BD
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метою залучення іноземних інвестицій для модернізації 
китайської промисловості, впровадження нових технологій і 
підготовки кваліфікованих кадрів створювались вільні 
економічні зони. 

Економічні реформи дали значний приріст виробництва 
(близько 8-10 % на рік). На споживчому ринку з'явилась велика 
кількість товарів, які раніше були відсутніми. Китай став одним 
з найбільших експортерів. Підвищився життєвий рівень 
населення. За обсягом валового національного продукту Китай 
поступався лише США, але з розрахунку на душу населення 
знаходиться на останніх місцях. 

Особливістю китайських реформ є те, що вони не зачепили 
політичну сферу. У Китаї при владі залишається Комуністична 
партія. Спроби демократичних сил поставити питання про 
політичні реформи завершились кривавою трагедією. 3 червня 
1989 р. на розгін студентських демонстрацій на площі 
Тянанмень були кинуті війська. Сотні людей загинули, тисячі 
були арештовані. Чжао Цзиян був зміщений з посади 
генерального секретаря. 

На основі порівняльного аналізу основних джерел права та 
студенти мають вивчити характерні риси права Японії та Китаю 
Новітньої доби. 
 

Лекційне заняття 
План 
1. Розвиток Японії між двома світовими війнами. 
2. Державний устрій згідно з Конституцією 1947 р. 
3. Джерела та характерні риси права. 
4. Держава і право Китаю першої половини ХХ ст. 
5. Утворення Китайської Народної Республіки. Конституції 

1954 р., 1975 р., 1978 р., 1982 р. 
6. Джерела та характерні риси права. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Міжвоєнний розвиток Японії. 
2. Зміни у державному устрої Японії після Другої світової 

війни. 
3. Зміни у правовій системі Японії. 
4. Держава і право Китаю першої половини ХХ ст. 
5. Китайська Народна Республіка. 
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 Словник: «Великий похід», династія, імператор, 
«культурна революція», КНР, комунізм, Комуністична партія 
Китаю, маоїзм, «народні комуни», нація, пацифізм 

 
Завдання для самоконтролю знань 
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися 

до понятійного диктанту. 
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і 

літературою до теми та підготувати опорний конспект питань 
для обговорення на семінарському (практичному) занятті. 

3. Виконати практичні завдання: 
3.1.1. Складіть таблицю повноважень органів державної 

влади й управління за Конституцією Японії 1947 р. 
3.1.2. За допомогою таблиці порівняйте систему органів 

державної влади відповідно до Конституції КНР 1954 р. та 
Конституцією КНР 1982 р. 

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового 
контролю: 
1. У якому році була прийнята нова Конституція Японії? 
А. 1946. 
Б. 1947. 
В. 1948. 
Г. 1949. 
 
2. Хто був першим президентом Китаю? 
А. Чан Кайши. 
Б. Сунь Ятсен. 
В. Сун Цзяожень. 
Г. Юань Шикай. 
 
3. Вкажіть дату проголошення Китайської Народної 
Республіки. 
А. 1 жовтня 1949 року. 
Б. 2 вересня 1945 року. 
В. 1 січня 1959 року. 
Г. 17 квітня 1960 року. 
 
4. Коли була прийнята чинна Конституція КНР? 
А. 1949. 
Б. 1954. 
В. 1978. 

https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf
http://www.wbconsult.ru/files/docs/Constituion_KNR.doc
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Г. 1982. 
 
5. Назвіть ідеолога «прагматичних» реформ у Китаї. 
А. Ц. Цземін. 
Б. М. Цзедун. 
В. Д. Сяопін. 
Г. Х. Гофен. 

 
Теми презентацій, рефератів 

1. Конституційно-політичний розвиток Японії після 
Другої світової війни. 

2. Модернізація китайської держави і права в XX ст. 
 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література 
 
1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 

країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 730 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-
Istor_derzh_prava_Bostan.pdf 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн 
[Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 
768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, В. В. 
Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 520 с.  

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 
хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. вищ. закл. 
освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
Академії правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко [та 
ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 
2002. – 716 с. 

5. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовська, О. Ф. 
Цвіркун. – Х.: Одіссей, 2010. – 488 с. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
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http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

6. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права 
зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / В. С. Макарчук. – 8-
ме вид., доповн. – К.: Атіка; Х.: Право, 2015. – 624 с. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_pra
va_zarubizhnih_krayin 

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: 
навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 448 с. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

 
Додаткова 

8. Аннерс Э. История европейского права. – М.: Наука, 
1996. – 395 с. 

9. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних 
країн. Держава і право епохи громадянського суспільства 
[Текст]: навч. посіб. / Л. М. Бостан,  
С. К. Бостан. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 452 с.  

10. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних 
країн: Навч. посібник / Л.М. Бостан, Н.К. Бостан. – К.: Центр 
навч. л-ри, 2004. – 672 с. 

11. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посібник / В. П. Глиняний. – К.: Істина, 
2005. – 768 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf 

12. Грубінко А. В. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль: 
Навчальна книга – Богдан, 2014. – 655 с. 

13. Дарест, Р. Исследования по истории права / Р. 
Дарест. – М.: Либроком, 2012. – 392 с. 

14. Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. 
ред. Л.Л. Кофанов. В восьми томах. – М.: «Статут», 2002. – 231 
с. 

15. Дудченко О. С. Історія держави і права України та 
зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. С. Дудченко; 
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. 
Гоголя, 2011. – 246 с. 

http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072058608/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/82499/pravo/zagalna_istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://pidruchniki.com/1584072056540/pravo/istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin
http://194.44.152.155/elib/local/sk677644.pdf
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16. Захарченко П. П. Історія держави і права зарубіжних 
країн [Текст]: навч. посіб. для дистанц. навч. / П. П. Захарченко 
[и др.]; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 
"Україна". – К.: Університет "Україна", 2005. – 214 с.  

17. Иглз Р. История Англии. Подробный справочник по 
истории / Р. Иглз. – М.: АСТ, 2008. – 304 с. 

18. История государства и права зарубежных стран 
[Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция": В 2 т. / отв. ред.  
Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков; Московский гос. ун-т им. 
М.В.Ломоносова. – М.: Норма, 2013. – (Классический 
университетский учебник). Т.1: Древний мир и Средние века / 
О. А. Жидков [и др.]. – 2013. – 720 с. 

19. История государства и права зарубежных стран 
[Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция": В 2 т. / отв. ред.  
Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков; Московский гос. ун-т им. 
М.В.Ломоносова. – М.: Норма, 2016. – (Классический 
университетский учебник). Т.2: Современная эпоха / О. А. 
Жидков [и др.]. – 2016. – 816 с. 

20. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. 
посібник / О. М. Джужа, Т.А. Третьякова, В.С. Калиновський та 
ін. –  К.: НАВС, 2012. – 376 с. 

21. Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов, Д. А. Тихоненков, В. 
В. Россіхін, С. І. Власенко; за ред. Л. М. Маймескулова. – X.: 
Право, 2011. – 520 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/1126062244400/pravo/istoriya_derzhavi_i_pr
ava_zarubizhnih_krayin 

22. Історія держави і права зарубіжних країн: правові 
джерела / Упорядн. Г.І. Трофанчук; [навч. посіб.]; МОН 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей 
студентів, рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст 
навчальної програми і має здібності та інтерес до такої роботи. 
Ці завдання складають варіативну частину модуля і їх 
виконання заохочується додатковою сумою балів. 

 
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи 

студентів: 
Підготовка аналітичного огляду наукових публікацій, усної 

доповіді, доповіді-презентації з визначеної теми. 
Участь у роботі студентського дискусійного клубу «Феміда» 

(підготовка та виклад матеріалів доповіді, доповіді-презентації, 
участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Написання і захист реферату з визначеної теми. 
Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та 

захист матеріалів реферату на засіданні гуртка). 
Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в 

науковій конференції. 
Підготовка публікації в наукових виданнях. 
Однією із форм індивідуальної творчої роботи студентів є 

написання та захист реферату. 
Робота над рефератом складається із наступних етапів: 
вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 
накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та 

написання реферату; захист реферату. 
Реферат повинен мати наступну структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список інформаційних джерел. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить 

структура, зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка 
плану розпочинається з ознайомлення з відповідною 
літературою, на основі якої складається попередній план з 2-3 
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пунктів. План не слід занадто деталізувати – в ньому даються 
основні, центральні питання теми у логічній послідовності. 
Доцільно попередньо складений план реферату узгодити на 
консультації із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до 
бібліографії. Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією 
можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, 
систематичний, предметний), довідкова література 
(енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та 
періодична література (монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому 
необхідно показати значення, актуальність проблеми, яка 
розглядається, обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну 
мету, яка буде розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити 
глибокому теоретичному аналізові як теми в цілому, так і 
окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із 
практикою, розкрити матеріал у відповідності зі складеним 
планом. 

Виклад основних питань завершується короткими 
висновками, де узагальнюються найважливіші положення, 
розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, 
повторів, скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші 
наводиться план реферату із наведенням сторінок відповідних 
розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням 
на джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: 
[1, с. 25], де перша цифра – номер джерела за списком 
використаної літератури, а друга вказує на номер сторінки. Текст 
реферату повинен бути набраний на комп’ютері з одного боку 
аркушу формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: 
верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 1,5 
інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової сторінки. 
Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому 
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список інформаційних джерел 



270 

(8-10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за 
прізвищем автора, з наведенням назви праці (статті), 
видавництва, року видання та загальної кількості сторінок по 
кожному літературному джерелу. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому 
випадку його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в 
ній рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо 
текст реферату є компіляцією тексту підручника; основні 
питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить 
помилки; реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків 
та помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і 
вільному його викладу під час захисту. 

 
Рекомендована тематика наукових рефератів, 

презентацій
*
 

1. Закони Хаммурапі: структура та основний зміст. 
2. Закони Ману: структура та основний зміст. 
3. Злочини та покарання в правових пам'ятках 

Стародавнього Сходу (на прикладі Законів Хаммурапі та 
Законів Ману). 

4. Регулювання сімейних правовідносин в Законах 
Хаммурапі та Законах Ману. 

5. Регулювання майнових правовідносин в Законах 
Хаммурапі та Законах Ману. 

6. Давньокитайське законодавство про злочини і покарання. 
7. Закони XII таблиць. 
8. Інституції Гая як пам'ятка римського права. 
9. Дигести Юстиніана про право і правосуддя. 
10. Регулювання майнових правовідносин в Дигестах 

Юстиніана. 
11. Дигести Юстиніана про сімейні стосунки. 
12. Еклога як пам'ятка візантійського права. 
13. Салічна правда: структура та основний зміст. 

                                                 
*
 Студент може запропонувати іншу тему, попередньо погодивши її з 

викладачем 
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14. Еволюція правового регулювання в англосаксонському 
законодавстві VI – середини XI ст. 

15. «Кутюми Бовезі». 
16. «Саксонське зерцало». 
17. Західноєвропейське міське право. 
18. Середньовічне японське право VIII ст.. 
19. Злочини та покарання в середньовічному Китаї (аналіз 

Законів Великої династії Мін).. 
20. Законодавство Англійської революції середини XVII ст. 
21. «Славна революція» 1688 – 1689 рр. 
22. «Кароліна» Карла V. 
23. Законодавство конституційно-монархічного етапу 

Великої французької революції. 
24. Законодавство жирондистского етапу Великої 

французької революції. 
25. Законодавство якобінського етапу Великої французької 

революції. 
26. Аграрне законодавство Великої французької революції. 
27. Конституційне законодавство Великої французької 

революції. 
28. Конституційне законодавство Директорії у Франції. 
29. Конституційне законодавство Консульства і Першої 

імперії у Франції. 
30. Конституційно-правові документи епохи Війни за 

незалежність в Північній Америці. 
31. Конституція США. 
32. Конституційно-правове вирішення питання про рабство 

в США. 
33. Аграрне законодавство в США в кінці XVIII – XIX ст. 
34. Антимонопольне законодавство в США на рубежі XIX – 

XX ст. 
35. Роль партій в державному розвитку США в кінці XVIII – 

XIX ст. (Аналіз партійних платформ). 
37. Законодавство «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта. 
38. Сучасні тенденції в розвитку кримінального права і 

процесу в США. 
39. Акти про народне представництво 1832, 1867, 1884 рр. в 

Англії. 
40. Французька Конституція 1848 р. 
41. Встановлення Третьої республіки у Франції. 
42. Конституційна хартія Пруссії 1850 р. 
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43. Конституція Німецької імперії 1871 р. 
44. Веймарська Конституція в Німеччині (1919 р). 
45. Законодавство Третього Рейху. 
46. Цивільний кодекс Наполеона про майнові відносини. 
47. Цивільний кодекс Наполеона про сімейні стосунки. 
48. Німецьке цивільне уложення про майнові відносини. 
49. Німецьке цивільне уложення про сімейні стосунки. 
50. Еволюція правового регулювання майнових відносин в 

законодавстві країн континентальної Європи в XIX ст. 
51. Еволюція правового регулювання сімейних відносин в 

законодавстві країн континентальної Європи в XIX ст. 
52. Французький кримінальний кодекс 1810 р. та 

Кримінально-процесуальний кодекс 1808 р. 
53. Еволюція англійської робочого і профспілкового 

законодавства в XIX – XX ст. 
54. Виникнення соціального законодавства в Німеччині в 

кінці XIX ст. 
55. Верховний суд як ініціатор і координатор правової 

політики в США. 
56. Війна за незалежність іспанських колоній і державне 

будівництво в Центральній і Південній Америці. 
57. Конституційно-політичний розвиток Франції в XIX ст. 
58. Конституційно-політичний розвиток Німеччини в XIX 

ст. 
59. Модернізація японської держави в останній третині XIX 

– п.п. XX ст. 
60. Конституційно-політичний розвиток Великобританії в 

XX ст. 
61. Конституційно-політичний розвиток Франції в XX ст. 
62. Фашистська держава в Італії. 
63. Державний лад і суспільство нацистської Німеччини. 
64. Конституційно-політичний розвиток Німеччини після 

Другої світової війни. 
65. Конституційно-політичний розвиток Японії після Другої 

світової війни. 
66. Держави «народної демократії»: основні інститути права 

і суспільства (одна держава за вибором). 
67. Модернізація китайської держави і права в XX ст. 
68. Конституційно-політичний розвиток Канади (остання 

третина XIX – XX ст.). 
69. Конституційно-правовий розвиток Індії. 
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70. Труднощі становлення демократичних режимів у країнах 
незалежної Африки. 

71. Тенденції розвитку права періоду постіндустріального 
суспільства. 

72. Колонії і колоніальні імперії (за вибором). 
73. Антимонопольне законодавство країн Західної Європи. 

 
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у 

роботі правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка 
доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 
етапами : 

– вибір теми доповіді; 
– підбір літератури та інших джерел; 
– визначення форми і структури доповіді; 
– підготовка тексту доповіді. 
Обрати тему доповіді можна самостійно або із 

запропонованого кафедрою правознавства переліку і повідомити 
про це викладача, обраного в якості консультанта (керівника). 
Тема роботи визначається в межах загальної проблеми дискусії, 
запропонованої Радою клубу «Феміда» і затвердженою 
кафедрою правознавства. Тема доповіді не обов’язково повинна 
бути цілком юридичною за змістом, але містити певні правові 
аспекти питань, що пропонуються до розгляду. Важливо, щоб 
тема була актуальною, становила інтерес під кутом зору ситуації 
в українському суспільстві та світі і, безперечно, цікавою для 
самого доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати 
доступність (насамперед, наявність у бібліотеці) необхідних для 
розгляду відповідної теми правових і літературних джерел. 
Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно формулювати 
разом з викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – 
ознайомлення з підручниками, навчальними посібниками, 
науковими монографіями, статтями у збірниках і періодичних 
виданнях, нормативно-правовими актами, міжнародними 
договорами, матеріалами юридичної практики тощо. У разі 
потреби варто звернутися за рекомендаціями до викладача 
(щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного 
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури 
доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи 
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матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь 
призначена для використання під час дискусії, для її підготовки 
рекомендується широко використовувати публіцистичні 
матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно 
дотримуватись певних правил оформлення. Текст доповіді 
повинен включати титульну сторінку, план та інші структурні 
частини, передбачені планом. План подається на другій сторінці 
роботи і повинен включати: «Вступ» (у ньому визначаються 
актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною 
проблемою дискусії і мета, якої студент намагатиметься 
досягти, розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що 
складається з декількох розміщених у певній логічній 
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у 
ньому підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі 
роботи мети, чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, 
що є предметом дискусії, розкриваються практичні способи 
вирішення цієї проблеми); «Перелік інформаційних джерел». 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим 
почерком або надрукована. Відповіді подаються відповідно до 
нумерації питань плану роботи і починаються із заголовків. 
Сторінки необхідно пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту 
доповіді – 10-12 сторінок на папері формату А-4 (210х297). При 
цьому обсяг вступу повинен складати не більше 1 сторінки, а 
висновку – 2 сторінок. На титульній сторінці необхідно вказати: 
назву навчального закладу, тему роботи, прізвище, ім’я, по-
батькові студента, номер групи, прізвище та ініціали викладача-
консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно 
брати в лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. 
Посилання робляться у вигляді зносок (в нижній частині 
сторінки). Зноски подаються за існуючими бібліографічними 
правилами (автор, назва роботи, місце і рік видання, номер 
сторінки). Посилання повинні бути пронумеровані. В кінці 
роботи з додержанням бібліографічних правил подається список 
використаних правових джерел та літератури у такій 
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові 
документи (подаються за юридичною силою і датою прийняття); 
2) література (подається в алфавітному порядку); 3) інші 
матеріали. 
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Оцінка рівня знань при перевірці виконання 

індивідуальних завдань: 
– написання і захист реферату з визначеної теми 
10 балів – у рефераті містяться елементи наукової 

творчості, виклад матеріалу характеризуються ґрунтовністю 
аналізу матеріалу на основі глибоких знань правових джерел і 
наукової літератури, вільного володіння матеріалом теми, 
наявністю власних суджень та самостійністю висновків, робота 
має логічну та оригінальну структуру, її оформлення повністю 
відповідає встановленим вимогам. 

8 балів – у рефераті повно розкриті питання теми, студент 
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але 
відсутні елементи наукової творчості. 

6 балів – питання теми розкриті на достатньому рівні, але 
студент не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може 
пояснити окремі теоретичні положення. 

– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в 
науковій конференції; підготовка доповіді для участь у 
роботі правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка 
та захист матеріалів наукового реферату на засіданні 
наукового гуртка «Ін Юре». 

20 балів – відповідь студента є теоретично правильною, 
обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання 
основної літератури та апелює до основних нормативно-
правових актів, ознайомлення з додатковими інформаційними 
джерелами; викладає матеріал у логічній послідовності, робить 
узагальнення і висновки; наводить приклади вирішення типових 
практичних ситуацій у контексті тематичного теоретичного 
матеріалу. 

15 балів – відповідь студента є загалом правильною; 
студент демонструє знання навчального матеріалу та основної 
літератури; викладає матеріал у логічній послідовності, робить 
узагальнення і висновки, але не наводить прикладів вирішення 
типових практичних ситуацій у контексті тематичного 
теоретичного матеріалу, припускається незначних помилок у 
формулюванні термінів, вирішенні практичних завдань. 

0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, 
або допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв 
навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних 
практичних ситуацій. 
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Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій 
роботі – в роботі наукової конференції, підготовці наукових 
публікацій та ін. – нараховуються додаткові бали за 
результатами поточного контролю. При цьому загальна 
кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не 
перевищуватиме 100 балів. 

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 
розраховано на встигаючого студента і рекомендовано 
студентам, які опанували базовий зміст навчальної програми і 
мають здібності та інтерес до наукової роботи. Враховуючи 
рівень складності цих завдань, студент не може виконати більше 
двох з них протягом семестру. 

 
ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 
 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності 

студента з навчальної дисципліни «Історія держави і права 
зарубіжних країн» здійснюється за модульно-рейтинговою 
системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального 
статусу балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її 
багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи: 
0,01 б. – за кожне відвідане лекційне заняття (за наявності 

конспекту); 
1-2 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не 

репродуктивного характеру) на лекційному чи семінарському 
(практичному) занятті в ході фронтального опитування; 

1 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини); 
0,5-1 б. – тест (10 питань – 0,5 балів, 20 питань – 1 бал); 
0,5-1 б. – формулювання змістовних запитань до 

доповідача; 
1 б. – складання словника основних понять і термінів 

(глосарію) до теми на занятті біля дошки; 
0,5-1 б. – виконання практичного завдання (доповнення 

таблиці (схеми), розробка структурно-логічної схеми), 
розвязання ситуаційного завдання); 
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0,5-1 б. – творче завдання на картці не тестового характеру 
(залежно від рівня складності – максимально 3 бали 
(визначається за конкретне завдання)); 

1-6 б. – виготовлення наочності з глибоким смисловим 
навантаженням до теми лекційного чи семінарського (практичного) 
заняття (за погодженням з викладачем); 

1-5 б. – підготовка есе чи презентації; 
1-5 б. – підготовка реферату за тематикою ІНДЗ (вимоги: 

повинен мати науковий характер, написаний з використанням не 
тільки підручників, але й наукових статей, монографій тощо, 
максимальна оцінка залежить від складності теми); 

1-20-40 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових 
конференціях, публікація тез та статей (залежно від досягнень, 
зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо) (додаткові бали). 

Середня оцінка за семінарське (практичне) заняття – 6 балів. 
Вона може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих 
додаткових завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного 
розподілу балів між усіма студентами, які прагнуть отримати 
максимальний бал. Обов’язком викладача є забезпечення 
дидактичними завданнями усіх студентів, які бажають і можуть 
набрати максимальний бал. Викладач рівномірно розподіляє 
завдання між студентами. 

 
Приклад: відповідь – 1 б. (усна відповідь на конкретне 

питання на семінарському занятті) + 0,5 б. (складання словника 
основних термінів і понять до теми практичного заняття) + 0,5 б. 

(виконання практичного завдання) = 2 бали. 
 
Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після 

кожної теми семінарського заняття, а їх виконання є частиною 
оцінки з навчальної дисципліни. 

 
Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на семінарському занятті: 
3 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання 

семінарського (практичного) заняття. Студент виявив всебічне, 
систематичне й глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв 
основну й додаткову літературу з теми, рекомендовану планом. 
Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. 
Відповідь вирізняється багатством і точністю використаних 
термінів. Матеріал викладається послідовно й логічно. У 
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розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє 
науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді 
відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При цьому 
викладач має право поставити до трьох коротких питань за 
темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював 
студент). 

2 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, 
не припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв 
основну літературу, рекомендовану викладачем у плані 
семінрського (практичного) заняття. Дає відповіді на запитання 
викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

0,5-1 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і роботи за 
спеціальністю. Доповідач прикутий до конспекту, 
припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. 
Відповідає на поставлені запитання з помилками, однак 
спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

0,2 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту, без 
допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає 
принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає 
на поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,1 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває 
проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів 
та студентів відповісти не може. 

0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває 
сутності питання. 

Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг 
студента. (За повний конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Історія держави і права зарубіжних країн» студент має 
можливість отримати 2 бали, за підготовку усіх семінарських 
(практичних) занять з цієї дисципліни – 45 балів. Оцінка за кожне 
семінарське (практичне) заняття складає 3 бали). 

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до 
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців є 
інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів 
навчального плану. Особливу увагу необхідно приділити 
методичному забезпеченню організації самостійної роботи та 
виконанню індивідуальних завдань студента. 

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями 
професійної компетентності у три групи: достатній, 
елементарний і високий рівень підготовки, кожному з яких 
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відповідають завдання відповідного ступеня складності. 
Перша група завдань носить відтворювально-

репродуктивний характер, орієнтує на опанування базового 
рівня навчальної програми, передбачає опанування понять і 
термінів, основних категорій, забезпечує базу для подальшої 
роботи над матеріалом. У виконанні завдань цієї групи 
рекомендується складання опорних конспектів та ведення 
словника правничої термінології, систематична робота на 
заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично-пошуковий 
характер, вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, 
віднесених програмою до самостійного опрацювання, аналізу 
інформації та здатності представити матеріал належним чином, 
вміння застосовувати набуті знання у вирішенні типових 
практичних ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент 
вільний у виборі видів і типів завдань, але вони є обов’язковою 
частиною модуля, оскільки забезпечують більш ґрунтовну 
підготовку. 

Третя група завдань носить науково-дослідницький 
характер, спонукає до якнайповнішої реалізації творчих 
можливостей студентів, рекомендована тим з них, хто опанував 
базовий зміст навчальної програми і має здібності та інтерес до 
такої роботи. Ці завдання складають варіативну частину модуля 
і їх виконання заохочується додатковою сумою балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється 
шляхом перевірки його робочого зошита, де виконуються 
завдання, передбачені планом самостійної роботи, а також під 
час поточного тестування, співбесіди, колоквіума, у ході яких 
викладач визначає загальний рівень засвоєння студентом 
вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне 
опрацювання (4-6 балів за кожну із 3 тем) (зокрема, під час 
семінарських занять). Використання тестів для поточного 
контролю дозволяє раціонально використовувати навчальний 
час і виключити суб’єктивний підхід до оцінки навчальних 
досягнень студента. 

Водночас, у рамках навчального навантаження студента з 
навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 
країн» передбачено виконання індивідуального навчально-
дослідного завдання, тобто на написання есе, реферату чи 
підготовку презентації в аудиторії. Наголошуємо на тому, що 
індивідуальна робота студента може не дробитися на модулі, а 
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виконуватися упродовж усього часу вивчення дисципліни, що 
сприяє її інтегральному характеру, дозволяє студентам глибше 
зосередитися на проблемі, що їх цікавить. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Історія 
держави і права зарубіжних країн» слід самостійно виконати всі 
дидактичні завдання, передбачені її програмою та відповідним 
методичним забезпеченням (підготовка словника основних 
понять і термінів, тезовий виклад відповідей на теоретичні 
питання, письмове виконання практичних завдань для 
самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння 
студентом кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, 
потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль 
(модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений 
увесь навчальний матеріал модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається із 
різнорівневих завдань, серед яких є теоретичні питання та 
тестові завдання. Тести завдання з курсу «Історія держави і 
права зарубіжних країн», орієнтовані на системну контекстну 
інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції, 
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. 
Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи 
правильну відповідь на питання тестового завдання, є 
необхідною передумовою виконання останнього, а не самоціллю 
тестування. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 МОДУЛЬ 1 
 
1. Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна 
дисципліна та її місце в системі юридичних наук.  
2. Предмет,  методологія ІДПЗК. Джерела вивчення ІДПЗК. 
Періодизація ІДПЗК.  
3. Основні чинники державоутворюючого процесу.  Первісне 
право. 
4. Сутність та походження держави. Становлення суспільства. 
Поява перших держав. 
5. Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. 
6. Створення держави в Стародавньому Єгипті. 
7. Державний лад та соціальна структура Стародавнього 
Єгипту. Специфічні риси політичної організації. 
8. Характеристика правової системи Стародавнього Єгипту. 
9. Стародавні міста-держави в Месопотамії. Право країн 
Месопотамії. 
10. Утворення держави в Стародавньому Вавилоні.  
11. Державний устрій Стародавнього Вавилона. 
Характеристика органів державної влади. 
12. Суспільний устрій Стародавнього Вавилона. Правовий 
статус авілумів, мушкенумів, воїнів. Правовий статус селян та 
рабів. 
13. Джерела права Стародавнього Вавилона. Загальна 
характеристика законів царя Хаммурапі. Історичне значення 
законів царя Хаммурапі. 
14. Держави Давньої Індії. Виникнення Хетської держави. 
Виникнення держави в Давній Індії. 
15. Державний устрій та суспільний лад Давньої Індії. 
16. Джерела і характерні риси права Давньої Індії. Загальна 
характеристика законів Ману. 
17. Утворення держави у Стародавньому Китаї. 
18. Державний устрій та суспільний лад у Стародавньому Китаї. 
19. Основні риси права Стародавнього Китаю (цивільне право, 
шлюбно-сімейне право). Злочини і покарання. Суд. 
20. Загальна характеристика античного світу (протодержави, 
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становлення полісної організації). 
21. Утворення Спартанської держави. Система влади і 
управління в Спарті. Особливості суспільного ладу Спарти. 
Звичаї спартанців. Реформи царя Спарти Лікурга (VIII ст. до 
н.е.). 
22. Суд і правова система Спарти. 
23. Становлення Афінської держави. Реформи Тесея. Реформи 
Солона та Клісфена: їх зміст і значення. 
24. Державний устрій Афін. Центральні органи народовладдя та 
посадові особи Афінської держави. Суспільний лад Афін  
періоду розквіту V – IV ст. до н.е. Реформи Перікла. 
25. Основні риси афінського права. Суди в системі 
народовладдя Афін. 
26. Утворення Римської держави. Реформи Сервія Тулія. 
27. Римська держава періоду республіки. Структура  
суспільства. 
28. Римська держава періоду кризи і падіння республіки. 
29. Римська держава в період імперії. 
30. Римське право та суд. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 
МОДУЛЬ 2 

 
1. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств епохи 
Середньовіччя. 
2. Особливості виникнення держави у франків. Формування 
державного апарату. 
3. Суспільний лад Франкської держави. 
4. Джерела і характерні риси права. Салічна правда – пам’ятка 
ранньофеодального права франків. 
5. Ранньофеодальна монархія в Франції (IX – XIII ст.). Право 
феодальної земельної власності. 
6. Станово-представницька монархія у Франції (XIV–XV ст.). 
Державний лад. 
7. Абсолютна монархія у Франції (XVI–XVII ст.). Державний 
лад. 
8. Суспільний лад Франції в епоху Середньовіччя. 
9. Характеристика правової системи. Джерела права 
середньовічної Франції. Суд у середньовічній Франції. 
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10. Ранньофеодальна монархія в Англії. 
11. Період станово-представницької монархії в Англії. 
12. Державний і суспільний лад Англії у період абсолютизму. 
13. Право та суд у середньовічній Англії. “Велика хартія 
вольностей 1215 р. 
14. Ранньофеодальна монархія в Німеччині (IX – XIII ст.). 
Суспільний лад Німеччини в епоху Середньовіччя. 
15. Утворення «Священної Римської імперії» в Німеччині. 
Станово-представницька монархія у Німеччині.  
16. Особливості абсолютної монархії у Німеччині. 
17. Джерела та характерні риси права у середньовічній 
Німеччині. Загальна характеристика збірки «Кароліна» 
(Constitutio Criminals Carolina) 1532 р. Суд у середньовічній 
Німеччині. 
18. Поняття та предмет канонічного права. Вплив римсько-
католицької церкви на правову систему країн Західної Європи. 
19. Поняття та предмет, розвиток міського права. Міське 
виборче право. 
20. Магдебурзьке право.Організація управління в європейських 
містах за магдебурзьким правом. 
21. Утворення і розвиток Московської держави і права.  
22. Державний та суспільний лад Московської держави. 
Еволюція органів влади і управління. 
23. Джерела та характерні риси права Московії в епоху 
Середньовіччя. 
24. Закономірності виникнення і розвитку феодальної держави і 
права Азії та Африки. 
25. Держава і право Східної Римської імперії (Візантії). 
26. Держава і право Арабського Халіфату. 
27. Особливості становлення і розвитку мусульманського права. 
28. Держава і право середньовічного Китаю. 
29. Держава і право середньовічної Індії. 
30. Держава і право середньовічної Японії. 
31. Поняття та джерела мусульманського права. 
32. Право середньовічних африканських держав. 
33.  Основні причини буржуазних революцій. 
34.  Становлення та особливості сучасних правових систем: 
англосаксонської, романо-германської (континентальної) тощо. 
35. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств 
Нового часу. 
36. Колоніалізм: поняття та етапи. Колоніальні імперії. 
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37. Англійська революція середини ХVІІ ст.: причини, 
періодизація, етапи, значення. 
38. Виникнення буржуазної держави у Англії: індепендентська 
республіка. 
39. Диктатура Кромвеля. Причини та сутність встановлення 
протекторату. Система органів влади за “Знаряддям управління” 
1653 р. 
40. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст.  
41. Реставрація Стюартів. «Славетна революція». Утвердження 
конституційної монархії. 
42. Структура англійського суспільства у Новий час. 
43. Право та суд в Англії середини XVII – ХІХ ст. 
44. Джерела та характерні риси права Англії середини XVII–
ХІХ ст. «Habeas Corpus Act». «Білль про права». 
45. Держави і право доколумбової Америки: майя, інки, ацтеки. 
46. Війна за незалежність 1775-1783 рр. Виникнення держави у 
США. 
47. Зміст Декларації незалежності США та Статей 
конфедерації. 
48. Громадянська війна 1861-1865 рр. в США: причини і 
передумови. Законодавчі акти уряду президента Авраама 
Лінкольна. Підсумки Громадянської війни. Білль про права 1791 
р. і його зміст. 
49. Реконструкція Півдня. Зміни у державному і суспільному 
устрої в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
50. Правова та судова системи США. 
51. Прийняття Конституції Сполучених Штатів Америки 1787 
р. Зміст Конституції США. 
52. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. ст.: причини, 
періодизація, етапи, вплив на становлення держави нового типу. 
53. Початок революції  кінця ХVIII ст. у Франції. Прийняття 
Декларації прав людини і громадянина: характеристика змісту 
та її значення. 
54. Якобінська диктатура 1793-1794 рр.: причини встановлення, 
суть, значення. 
55. Розвиток буржуазної держави у Франції в 1795-1870 рр. 
56. Державний устрій і право Паризької комуни 1871 р. 
Управління Комуни (рада, комісії, Комітет громадського 
порятунку). 
57. Третя республіка у Франції 1871-1917 рр. 
58. Право та суд у Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. 
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Опрацювання та прийняття Французького цивільного кодексу 
1804 р., його структура. Характеристика Кримінального кодексу 
Франції1810 р. 
59.  Політичний розвиток Німеччини у 1800-1871 рр.  
60. Об’єднання Німеччини. Суспільно-політичний розвиток 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
61. Становлення загальнонімецької правової системи. 
62. Держава і право Японії Нового часу. Революція Мейдзі. 
63. Держава і право Китаю Нового часу. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 
МОДУЛЬ 3 

 
1. Нові тенденції у розвитку правових систем у Новітню добу. 
2. Причини і наслідки повалення колоніальних імперій та 
утворення незалежних держав. 
3. Розвиток держави у Великій Британії в Новітню епоху.  
4. Розвиток британської партійної системи. Консерватори і 
ліберали. Посилення лейбористської партії.  
5. Спроби реформування парламентської системи 
Великобританії у ХХ ст. 
6. Правовий статус королеви. Закон 2011 р. про 
престолоуспадкування в Англії. 
7. Джерела та характерні риси права Англії в Новітню епоху. 
8. Італія на початку XX ст. : державно-правовий розвиток. 
9. Встановлення фашистської диктатури. Основні наприями 
державної політики Б. Муссоліні. 
10. Італія з 1943 року до сьогодення.  Конституція 1947 р. 
11. Революція у листопаді 1918 р. в Німеччині та її наслідки. 
12. Система органів влади й управління періоду Веймарської 
республіки (1919 – 1933 рр.). 
13. Встановлення нацистської диктатури. Основні наприями 
державної політики А.Гітлера. 
14. Утворення ФРН. Основні риси Боннської конституції 1949 
р. 
15. Утворення єдиної німецької держави в жовтні 1990 р. та її 
державний устрій. 
16. Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. 
Повалення Третьої республіки. 
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17. Опрацювання і прийняття, зміст Конституції Франції 1946 р.  
18. Державний лад Четвертої республіки, причини її ліквідації. 
19. Утворення П`ятої республіки. Прийняття Конституції 1958 
р. Державний лад Франції згідно з Конституцією 1958 р.: 
президент, уряд, парламент, Конституційна рада. 
20. Основні тенденції розвитку правової та судової системи 
Франції у Новітню добу. 
21. Виникнення після Першої світової війни національних 
держав у Чехословаччині, Угорщині, Югославії, Болгарії. 
Утворення незалежної Польської Республіки. 
22. Конституційне самовизначення Болгарії. Мала Конституція 
Польщі 1919 р. Конституція Румунії 1923 р. Тимчасова 
конституція Чехословаччини 1918 р. 
23. Державні перевороти і встановлення авторитарних режимів 
у Югославії, Болгарії, Угорщині. Антидемократична 
Конституція Польщі 1935 р. Політичний режим Антонеску в 
Румунії. 
24. Характер і форми революцій середини 40-х рр. XX ст. в 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи. Встановлення 
народно-демократичної влади. Будівництво нового державного 
апарату. Конституційне законодавство. 
25. Криза системи «реального соціалізму». Причини 
демократичних революцій 1989 – 1990 рр., їх характер та 
завдання. 
26. Розвиток конституційного законодавства 
постсоціалістичних країн.  
27.  «Новий курс» президента Ф. Рузвельта і його основні 
заходи. 
28. Державний лад США у Новітню добу. 
29. Структура поліцейського апарату. ФБР. Верховний Суд 
США. 
30. Зміни в політичному режимі Сполучених Штатів після 
Другої світової війни. 
31. Розвиток Японії між двома світовими війнами. Державний 
устрій згідно з Конституцією 1947 р. Джерела та характерні 
риси права. 
32. Держава і право Китаю першої половини ХХ ст. 
33. Утворення Китайської Народної Республіки. Джерела та 
характерні риси права Китаю. Конституції 1954 р., 1975 р., 1978 
р., 1982 р. 
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Порядок нарахування балів 
відповідно до тем навчальної дисципліни та завдань  

для студентів з навчальної дисципліни «Історія держави і права 
зарубіжних країн» спеціальності 081 «Право» 

 
Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Модуль І. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і 
право Стародавнього Сходу 

Тема 1. Вступ до історії 
держави і права 
зарубіжних країн 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 
Тема 2. Держава і право 
Стародавнього Єгипту 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 
Тема 3. Держава і право 
Стародавнього Вавилону 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 4. Держава і право 
Давньої Індії 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 
Тема 5.  Держава і право 
Стародавнього Китаю 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 2. Держава і право Античного світу  
Тема 6. Держава і право 
Стародавньої Греції 
 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Разом: 3 

Тема 7. Держава і право 
Стародавнього Риму 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 

Поточна модульна робота І 5 

Модуль  2 
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПЕРІОД 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І НОВОГО ЧАСУ 
Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період 

Середньовіччя 
Тема 8. Держава і право 
франків 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 9. Держава і право 
Франції в епоху 
Середньовіччя 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 
Тема 10. Держава і право 
Англії в епоху 
Середньовіччя 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 

Тема 11. Держава і право 
Німеччини в епоху 
Середньовіччя 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 12. Канонічне і міське 
право у країнах Західної 
Європи в епоху 
Середньовіччя 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Тема 13. Держава і право 
Московії в епоху 
Середньовіччя 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

Тема 14. Держава і право 
середньовічного Сходу та 
Африки 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу 

Тема 15. Загальна 
характеристика держави і 
права в Новий час 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 

Тема 16. Держава і право 
Англії Нового часу 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 17. Виникнення і 
розвиток держави і права в 
Америці 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 18. Держава і право 
Франції Нового часу 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 19. Держава і право 
Німеччини Нового часу 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Тема 20. Держава і право 
Японії та Китаю Нового 
часу 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Поточна модульна робота ІІ 5 
Модуль 3 

ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху 

Тема 21. Загальна 
характеристика держави і 
права в Новітню добу 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 

Тема 22. Держава і право 
країн Європи в Новітню 
епоху 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Тема 23. Держава і право 
США Новітньої доби 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

2 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху 
Тема 24. Держава і право 
Японії та Китаю в Новітню 
епоху 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теор. питання на 
семінарському (практ.) занятті 

- 

3. Виконання завдань, передбачених 
планом самостійної роботи 

- 

Разом: - 

Поточна модульна робота ІІІ 5 
Підсумковий контроль (екзамен) 40 
Разом за семестр  100 
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
“Полтавський університет економіки і торгівлі” 

Кафедра правознавства 
Поточна модульна робота  

з навчальної дисципліни „Історія держави і права 
зарубіжних країн” 

 
 Модуль І 

 
ВАРІАНТ 1 

 
Теоретичне завдання 

 
Підготувати відповіді на питання: 
 
1. Поняття та предмет навчальної дисципліни «Історія держави і 
права зарубіжних країн». Періодизація історії держави і права 
зарубіжних країн. 
2. «Habeas corpus act» 1679 р. 
 
 

Практичне завдання 
 

Розв’язати тести: 
1. Вкажіть один із періодів історії держави та права зарубіжних 

країн. 

А. Історія держави та права Стародавнього світу. 

Б. Історія держави та права Латинської Америки. 

В. Історія держави та права Африки. 

Г. Історія держави та права Нового часу. 

 

2. Що вивчає історія держави та права зарубіжних країн? 

А. Процеси становлення, розвитку і зникнення держав і 

різних систем права. 

Б. Право. 

В. Політику. 

Г. Суспільство. 
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3. Назвіть представників історичної  школи права у Німеччині: 

А. О. Конт, Г. Спенсер. 

Б. Ф.Савіньї, Г.Пухта. 

В. О. Холмс. 

Г. Ф. Савіньї. 

 

4. Назвіть представників соціологічної школи права. 

А. О. Конт. 

Б. Г. Спенсер. 

В. О. Холмс. 

Г. Ф. Савіньї. 

 

5. Назвіть представників позитивістської школи права. 

А. О. Конт, Г. Спенсер. 

Б. О. Холмс. 

В. Ф.Савіньї, Г.Пухта. 
Г. Платон, Арістотель. 

 
Провідний викладач _____________ 
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Історія держави і права зарубіжних країн» проводиться за 
результатами поточного модульного контролю та іспиту. 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою 
системи оцінювання, що використовується у ПУЕТ з 
обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та 
шкали ЄКТС в такому порядку: 

 
Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО 
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 
1. Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна 
дисципліна та її місце в системі юридичних наук.  
2. Предмет,  методологія ІДПЗК. Джерела вивчення ІДПЗК. 
Періодизація ІДПЗК.  
3. Державоутворюючий процес та його чинники.  Первісне 
право. Сутність та походження держави. Становлення 
суспільства. Поява перших держав. 
4. Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. 
5. Створення держави в Стародавньому Єгипті. 
6. Державний лад та соціальна структура Стародавнього 
Єгипту. Специфічні риси політичної організації. 
7. Характеристика правової системи Стародавнього Єгипту. 
8. Стародавні міста-держави в Месопотамії. Право країн 
Месопотамії. 
9. Утворення держави в Стародавньому Вавилоні.  
10. Державний устрій Стародавнього Вавилона. 
Характеристика органів державної влади. 
11. Суспільний устрій Стародавнього Вавилона. Правовий 
статус авілумів, мушкенумів, воїнів, селян та рабів. 
12. Джерела права Стародавнього Вавилона. Загальна 
характеристика законів царя Хаммурапі. 
13. Утворення Хетської держави. Виникнення держави в 
Давній Індії. 
14. Державний устрій та суспільний лад Давньої Індії. 
15. Джерела і характерні риси права Давньої Індії. Загальна 
характеристика законів Ману. 
16. Утворення держави у Стародавньому Китаї. 
17. Державний устрій та суспільний лад у Стародавньому 
Китаї. 
18. Характерні риси права Стародавнього Китаю (цивільне 
право, шлюбно-сімейне право). Злочини і покарання. Суд. 
19. Загальна характеристика античного світу (протодержави, 
становлення полісної організації). 
20. Утворення Спартанської держави. Система влади і 
управління в Спарті. Суспільний лад Спарти. Звичаї 
спартанців. Реформи царя Спарти Лікурга (VIII ст. до н.е.). 
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21. Суд і правова система Спарти. 
22. Становлення Афінської держави. Реформи Тесея. Реформи 
Солона та Клісфена: їх зміст і значення. 
23. Державний устрій Афін. Центральні органи народовладдя 
та посадові особи Афінської держави. Суспільний лад Афін  
періоду розквіту V – IV ст. до н.е. Реформи Перікла. 
24. Храктерні риси афінського права. Суди в системі 
народовладдя Афін. 
25. Утворення Римської держави. Реформи Сервія Тулія. 
26. Римська держава періоду республіки. Структура  
суспільства. 
27. Римська держава періоду кризи і падіння республіки. 
28. Римська держава в період імперії. 
29. Римське право та суд. 
30. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств 
епохи Середньовіччя. 
31. Виникнення держави у франків. Формування державного 
апарату. 
32. Суспільний лад Франкської держави. 
33. Джерела і характерні риси права. Салічна правда – 
пам’ятка ранньофеодального права франків. 
34. Ранньофеодальна монархія в Франції (IX – XIII ст.). Право 
феодальної земельної власності. 
35. Станово-представницька монархія у Франції (XIV–XV ст.). 
Державний лад. 
36. Абсолютна монархія у Франції (XVI–XVII ст.). Державний 
лад. 
37. Суспільний лад Франції в епоху Середньовіччя. 
38. Характеристика правової системи. Джерела права 
середньовічної Франції. Суд у середньовічній Франції. 
39. Ранньофеодальна монархія в Англії. 
40. Період станово-представницької монархії в Англії. 
41. Державний і суспільний лад Англії у період абсолютизму. 
42. Право та суд у середньовічній Англії. «Велика хартія 
вольностей» 1215 р. 
43. Ранньофеодальна монархія в Німеччині (IX – XIII ст.). 
Суспільний лад Німеччини в епоху Середньовіччя. 
44. Утворення «Священної Римської імперії» в Німеччині. 
Станово-представницька монархія у Німеччині.  
45. Абсолютна монархія у Німеччині. 
46. Джерела та характерні риси права у середньовічній 
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Німеччині. Загальна характеристика збірки «Кароліна» 
(Constitutio Criminals Carolina) 1532 р. Суд у середньовічній 
Німеччині. 
47. Поняття та предмет канонічного права. Вплив римсько-
католицької церкви на правову систему країн Західної Європи. 
48. Поняття та предмет, розвиток міського права. Міське 
виборче право. 
49. Магдебурзьке право. Організація управління в 
європейських містах за магдебурзьким правом. 
50. Утворення і розвиток Московської держави і права.  
51. Державний та суспільний лад Московської держави. 
Еволюція органів влади і управління. 
52. Джерела та характерні риси права Московії в епоху 
Середньовіччя. 
53. Закономірності виникнення і розвитку феодальної держави 
і права Азії та Африки. 
54. Держава і право Східної Римської імперії (Візантії). 
55. Держава і право Арабського Халіфату. 
56. Становлення і розвитку мусульманського права. 
57. Держава і право середньовічного Китаю. 
58. Держава і право середньовічної Індії. 
59. Держава і право середньовічної Японії. 
60. Поняття та джерела мусульманського права. 
61. Право середньовічних африканських держав. 
62.  Становлення та особливості сучасних правових систем: 
англосаксонської, романо-германської (континентальної) тощо. 
63. Причини буржуазних революцій. Загальна характеристика 
розвитку держав і суспільств Нового часу. 
64. Колоніалізм: поняття та етапи. Колоніальні імперії. 
65. Англійська революція середини ХVІІ ст.: причини, 
періодизація, етапи, значення. 
66. Виникнення буржуазної держави у Англії: індепендентська 
республіка. 
67. Диктатура Кромвеля. Причини та сутність встановлення 
протекторату. Система органів влади за “Знаряддям 
управління” 1653 р. 
68. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Структура 
англійського суспільства у Новий час. 
69. Реставрація Стюартів. «Славетна революція». 
Утвердження конституційної монархії. 
70. Право та суд в Англії середини XVII – ХІХ ст. 
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71. Джерела та характерні риси права Англії середини XVII–
ХІХ ст. «Habeas Corpus Act». «Білль про права». 
72. Держави і право доколумбової Америки: майя, інки, 
ацтеки. 
73. Війна за незалежність 1775-1783 рр. Виникнення держави 
у США. 
74. Зміст Декларації незалежності США та Статей 
конфедерації. 
75. Громадянська війна 1861-1865 рр. в США: причини і 
передумови. Законодавчі акти уряду президента Авраама 
Лінкольна. Підсумки Громадянської війни. Білль про права 
1791 р. і його зміст. 
76. Реконструкція Півдня. Зміни у державному і суспільному 
устрої в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 
77. Правова та судова системи США. 
78. Прийняття Конституції Сполучених Штатів Америки 1787 
р. Зміст Конституції США. 
79. Велика французька революція кінця ХVІІІ ст. ст.: причини, 
періодизація, етапи, вплив на становлення держави нового 
типу. 
80. Початок революції  кінця ХVIII ст. у Франції. Прийняття 
Декларації прав людини і громадянина: характеристика змісту 
та її значення. 
81. Якобінська диктатура 1793-1794 рр.: причини 
встановлення, суть, значення. 
82. Розвиток буржуазної держави у Франції в 1795-1870 рр. 
83. Державний устрій і право Паризької комуни 1871 р. 
Управління Комуни (рада, комісії, Комітет громадського 
порятунку). 
84. Третя республіка у Франції 1871-1917 рр. 
85. Право та суд у Франції у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. 
Опрацювання та прийняття Французького цивільного кодексу 
1804 р., його структура. Характеристика Кримінального 
кодексу Франції 1810 р. 
86.  Політичний розвиток Німеччини у 1800-1871 рр.  
87. Об’єднання Німеччини. Суспільно-політичний розвиток 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
88. Становлення загальнонімецької правової системи. 
89. Держава і право Японії Нового часу. Революція Мейдзі. 
90. Держава і право Китаю Нового часу. 
91. Нові тенденції у розвитку правових систем у Новітню 
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добу. 
92. Причини і наслідки повалення колоніальних імперій та 
утворення незалежних держав. 
93. Розвиток держави у Великій Британії в Новітню епоху.  
94. Розвиток британської партійної системи.  
95. Спроби реформування парламентської системи 
Великобританії у ХХ ст. 
96. Правовий статус королеви. Закон 2011 р. про 
престолоуспадкування в Англії. 
97. Джерела та характерні риси права Англії в Новітню епоху. 
98. Державно-правовий розвиток Італії на початку XX ст. 
99. Встановлення фашистської диктатури. Державна політика 
Б. Муссоліні. 
100. Італія з 1943 року до сьогодення.  Конституція 1947 р. 
101. Революція у листопаді 1918 р. в Німеччині та її наслідки. 
102. Система органів влади й управління періоду Веймарської 
республіки (1919 – 1933 рр.). 
103. Встановлення нацистської диктатури. Державна політика 
А.Гітлера. 
104. Утворення ФРН. Боннська конституція 1949 р. 
105. Утворення єдиної німецької держави в жовтні 1990 р. та її 
державний устрій. 
106. Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. 
Повалення Третьої республіки. 
107. Опрацювання і прийняття, зміст Конституції Франції 1946 
р. Державний лад Четвертої республіки, причини її ліквідації. 
108. Утворення П`ятої республіки. Державний лад Франції 
згідно з Конституцією 1958 р.. 
109. Тенденції розвитку правової та судової системи Франції у 
Новітню добу. 
110. Виникнення після Першої світової війни національних 
держав у Чехословаччині, Угорщині, Югославії, Болгарії. 
Утворення незалежної Польської Республіки. 
111. Конституційне самовизначення Болгарії. Мала 
Конституція Польщі 1919 р. Конституція Румунії 1923 р. 
Тимчасова конституція Чехословаччини 1918 р. 
112. Державні перевороти і встановлення авторитарних 
режимів у Югославії, Болгарії, Угорщині. Антидемократична 
Конституція Польщі 1935 р. Політичний режим Антонеску в 
Румунії. 
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113. Характер і форми революцій середини 40-х рр. XX ст. в 
країнах Центральної і Південно-Східної Європи. Встановлення 
народно-демократичної влади. Будівництво нового державного 
апарату. Конституційне законодавство. 
114. Криза системи «реального соціалізму». Причини 
демократичних революцій 1989 – 1990 рр., їх характер та 
завдання. Розвиток конституційного законодавства 
постсоціалістичних країн.  
115.  «Новий курс» президента Ф. Рузвельта і його заходи. 
116. Державний лад США у Новітню добу. Зміни в 
політичному режимі Сполучених Штатів після Другої світової 
війни. 
117. Структура поліцейського апарату. ФБР. Верховний Суд 
США. 
118. Розвиток Японії між двома світовими війнами. Державний 
устрій згідно з Конституцією 1947 р. Джерела та характерні 
риси права. 
119. Держава і право Китаю першої половини ХХ ст. 
120. Утворення Китайської Народної Республіки. Джерела та 
характерні риси права Китаю. Конституції 1954 р., 1975 р., 
1978 р., 1982 р. 



300 

Приклад побудови екзаменаційного білету  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 

152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 

   Форма № П-4.01 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Освітній ступінь  бакалавр з права 

Спеціальність 081 «Право» 

Семестр 1 

Навчальна дисципліна історія держави і права зарубіжних 

країн 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Поняття та предмет навчальної дисципліни «Історія держави і 

права зарубіжних країн». 

2. Утворення «Священної Римської імперії» в Німеччині.  

3. Соціально-економічний і політичний розвиток США 

наприкінці XVIII ст. – у першій половині XIX ст. Міссурійський 

компроміс 1820 р. 

4. Велика Британія кінця ХХ – початку ХХІ ст. Закон 2011 р. 

про престолоспадкування. 

 
Зав. кафедри _________ Г. В. Лаврик   
Екзаменатор _________  В.А. Сало 
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НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК 
А 

АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ – різновид одноосібної форми 
правління, за якої вся повнота законодавчої, виконавчої та судової 
влади концентрувалася в руках спадкового глави держави. 

АВІЛУМИ – особлива група вільного населення Стародавнього 
Вавилону, наділена певними перевагами та привілеями. 

АВТАРКІЯ – політика держави, спрямована на створення 
замкнутого національного господарства, відокремленого від 
економіки інших країн. 

АДВОКАТ – повірений у судових справах, захисник. Первісне 
значення слова взяте з лат. – "юрист, який все знає". В Римській 
республіці адвокатом називали кваліфікованого юриста, якого 
запрошували на засідання для пояснення спірних юридичних колізій. 
Пізніше, за доби імперії, адвокат став захисником у суді. 

АВТОРИТАРИЗМ – державний лад, заснований на необмеженій 
особистій владі; самовладдя. 

АВТОРИТАРНИЙ РЕЖИМ – державно-правовий режим, 
заснований на сліпому, беззаперечному підкоренні владі, диктатурі. 

АГРЕСІЯ – від лат. – "протиправне застосування сили однією 
державок) проти іншої". 

АКТ – закон, указ державних органів чи постанова громадських 
організацій. Документ, складений однією чи кількома особами, що 
підтверджує якісь установлені факти, події. 

АЛОД – подарована знаті королівська земля, що ставала 
успадкованою власністю, яка могла вільно відчужуватися (Держава 
франків). 

АНАРХІЯ – безвладдя, хаос, невизнання авторитету, порядку, 
дисципліни, непокора окремих осіб або груп людей владі. 

АНЕКСІЯ – насильницьке приєднання всієї країни або її частини 
до іншої держави. Грубе порушення норм міжнародного права. 

АНТИЧНИЙ ПОЛІС – община, що складалася з формально рівних 
громадян, які володіли виключним правом власності на основний 
засіб виробництва – землю; місто з околицями. 

АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ – рабовласницькі країни Стародавньої Греції 
та Стародавнього Риму. 

АПЕЛА – народні збори у Стародавній Спарті. 
АРЕОПАГ – орган управління Афін, який обирав і контролював 

діяльність архонтів. 
АРИСТОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА – форма правління, де 

формальне право брати участь у виборах найвищих органів влади 
належить лише певним верствам населення (Спарта, Рим та ін.). 

АРИСТОКРАТІЯ – найвищий родовитий прошарок панівного 
класу; привілейована частина класу або інших соціальних груп. 
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АРМІЯ – сукупність збройних сил держави. Походить від лат. 
armare – "споряджати, робити придатним до боротьби". 

АРХАГЕТИ – найвищі посадові особи у Стародавній Спарті. 
АРХІКАПЕЛЛАН – духівник короля франків, найстарший серед 

придворних. 
АРХОНТИ – виборні найвищі посадові особи Стародавніх Афін. 
АСТІМОНАХИ – посадові особи в Афінах, які стежили за 

порядком на вулицях та в громадських місцях, за дотриманням 
громадянами правил моралі. 

АТІМІЯ – вид покарання в Афінській державі, який полягав у 
позбавленні правопорушника громадянських прав. 

Б 
БАЗИЛЕВСИ – племінні вожді Стародавньої Греції. Згодом цим 

терміном іменували архонтів, котрі займалися питаннями релігійних 
культів і відали судочинством у кримінальних справах. 

БАЛЬЯЖІ – адміністративні одиниці, на які була поділена 
територія домена короля Франції. 

БЕНЕФІЦІЙ – земельні ділянки разом з селянами, які надавалися 
франкським королем у довічне користування феодалу за службу. 

БЕРЕЗНЕВІ ПОЛЯ – щорічні військові огляди народного 
ополчення Держави франків. Пізніше – феодальні з'їзди. 

БІЛЛЬ – в Англії, США, Ірландії, Канаді та ін. – законопроект, що 
вноситься на розгляд законодавчого органу. Прийнятий закон. 

БОЙКОТ – засіб політичної та економічної боротьби. Утворене від 
власного імені англійця, капітана Бойкота, який, будучи управителем 
одного із маєтків в Ірландії, жорстоко поводився з орендаторами. На 
знак протесту останні в 1880 р. припинили з ним будь-які стосунки. 

БРАХМАНИ – жрецька знать та їх родичі (Стародав. Індія). 
БУЛЕ – Рада 500, законодавчий орган Афін (її члени називалися 

"булевлетами"). 
БЮРОКРАТИЗМ – система управління, за якої діяльність органів 

влади ускладнена тяганиною і спрямована головним чином на 
забезпечення відомчих чи особистих інтересів на шкоду інтересам 
усього суспільства. 

В 
ВАЙШІЇ – селяни-общинники та дрібні торговці (Стародав. Індія). 
ВАРВАР – від rp. barboros – чужоземець, який "бурмоче щось собі 

під ніс", тобто розмовляє незрозумілою мовою. У Стародавній Греції 
та Римі – зневажлива назва іноземця. 

ВАРНИ – особливі соціальні групи вільного населення 
Стародавньої Індії, нерівні за своїм суспільним становищем, правами 
та обов'язками; замкнуті соціальні стани. 



303 

ВАСАЛ – землевласник-феодал, який знаходився у залежності від 
свого пана (сюзерена) і зобов'язаний йому різними повинностями 
(головним чином – службою). 

ВАСАЛІТЕТ – система взаємовідносин між феодалами, за якої 
сеньйор (вищий феодал) мав верховенство над меншим феодалом 
(васалом). 

ВЕДИ – релігійні книги у Стародавній Індії. 
ВЕКСЕЛЬ – цінний папір, борговий документ, який зобов'язував 

боржника сплатити кредитору суму грошей у встановлений термін. 
ВЕЛЬМОЖА – знатний, багатий сановник. 
ВЕРБАЛЬНІ КОНТРАКТИ – усні договори, що набували 

юридичної 
сили за дотримання певної словесної форми. 
ВЕРГЕЛЬД – грошовий штраф, що сплачувався за вбивство родині 

потерпілого (Салічна правда). 
ВЕРДИКТ – рішення судового органу, згодом – присяжних 

засідателів, про винуватість або невинуватість звинуваченого. 
ВЕРШНИКИ соціальна верства Стародавнього Риму, що 

складалася з чиновників, купців, лихварів. 
ВЕСТАЛКА – в Стародав. Римі незаймана жриця Вести – богині 

домашнього вогнища, хранителька вогню у храмі.  
ВЕТЕРАН – від лат. veteranus – "старий". У Стародавньому Римі це 

було звання воїна, який прослужив під знаменами 20 і більше років.  
ВЕТО – від лат. veto – "забороняю". Право відхилення главою 

держави прийнятого парламентом закону. Поділяється на абсолютне 
та відкладальне. 

ВИДИ ПОКАРАНЬ – встановлений законом обов'язковий перелік 
покарань за ступенем їх тяжкості чи за іншим принципом. 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА – один із видів державної влади, який 
забезпечує виконання конституції, законів, актів відповідно до 
наданих повноважень з управління державними справами. 

ВИМОРОЧНЕ МАЙНО – майно, яке залишилось після власника 
без спадкоємця. 

ВІГИ – партія промислової буржуазії, яка обстоювала принципи 
лібералізму. 

ВІДОМСТВО – від лат. videre – "бачити". Тобто галузь управління, 
яка "все знає і бачить". Установа або сукупність установ, які 
обслуговують певну галузь державного управління. 

ВІДОМСТВА (ГАЛУЗІ) – управління стародавньосхідних держав: 
а) фінансове; б) військове; в) громадських робіт. 

ВІЗА – від фр. visa – "засвідчення документа". Позначка посадової 
особи на документі, яка надає йому відповідної сили чи значимості. 
Дозвіл на в'їзд на територію держави чи виїзд із неї. 

ВІЛЛАНИ – особисто вільні селяни (Франція). 
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ВЛАДА – авторитетна сила, яка, використовуючи низку засобів та 
методів, забезпечує панування одних соціальних груп, прошарків чи 
класів над іншими. 

ВЛАСНІСТЬ – історично зумовлена суспільна форма володіння, 
користування та розпорядження матеріальними та нематеріальними 
благами. 

Г 
ГАЛУЗЬ ПРАВА – система правових норм, які регулюють 

однорідні суспільні відносини. 
ГАНА – родова община у Стародавній Індії, яка згодом 

трансформувалась у територіальну общину. 
ГЕЛІЕЯ – суд присяжних в Афінах, який володів законодавчими 

повноваженнями, остання інстанція законодавства. 
ГЕНЕРАЛЬНІ ШТАТИ – загальнофранцузьке зібрання 

представників трьох станів суспільства доби станово-представницької 
монархії. 

ГЕНОЦИД – знищення окремих груп населення, цілих народів за 
расовою, національною чи релігійною ознакою. 

ГЕОМОРИ – дрібні землероби (Афіни). 
ГЕРУСІЯ – збори старійшин найсильніших і найвпливовіших родів 

Спарти, головний орган державної влади, до складу якого входили 28 
геронтів з віковим цензом 60 років та два архагети. 

ГЕРЦОГСТВО – велике територіальне прикордонне об'єднання, що 
складалося з кількох округів (Держава франків). 

ГЕТЕРА – в Стародавній Греції – освічена неодружена жінка, яка 
вела вільний, незалежний спосіб життя. 

ГІЛЬДІЯ – купецька або реміснича корпорація (об'єднання). 
ГРАФ – посадова особа, призначена франкським королем для 

управління округом. 
ГРОМАДЯНСТВО – політико-правовий зв'язок держави та особи, 

який, з одного боку, поширює на особу державну владу; а з іншого – 
забезпечує здійснення прав особи та її обов'язків як на території 
держави, так і за її межами. 

Д 
ДВІЧІ НАРОДЖЕНІ – у Стародавній Індії представники трьох 

вищих варн, над якими здійснювався спеціальний обряд "другого 
народження", що надавало їм особливого привілейованого становища 
у суспільстві. 

ДЕКЛАРАЦІЯ – офіційна або урочиста програмна заява; назва 
деяких офіційних документів з повідомленням якихось даних. 

ДЕКРЕТИ – судові рішення, винесені римським імператором 
(джерело римського права). Пізніше – один із видів нормативно-
правових актів, котрі видавалися органами державної влади 
(наприклад "Декрет про мир" у Росії). 
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ДЕКУМ, ЛУБУТТУМ – командні посади в армії вавилонського 
царя. 

ДЕЛІКТ – будь-яке правопорушення, тобто вчинення дії, що 
суперечить закону. 

ДЕМИ – територіальні одиниці в Афінах, на які поділялися філи.  
ДЕМІУРГИ – ремісники (Афіни). 
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА – форма правління, за якої право 

участі у виборах органів влади належить всім громадянам країни 
(Афіни). 

ДЕНАРІЙ – срібна монета Держави франків, що дорівнювала 1/40 
соліда (Салічна правда). 

ДЕНОНСАЦІЯ – повідомлення однією стороною іншої про 
припинення дії укладеного між ними договору. 

ДЕРЖАВА – суверенна, територіальна організація влади, яка 
володіє спеціальним апаратом примусу і здатна через право робити 
свої веління загальнообов'язковими для всього населення країни, 
здійснювати управління в соціально-неоднорідному суспільстві. 

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ – система державних органів, 
призначених виконувати певні визначені їм функції і забезпечувати 
роботу державного механізму. 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА – авторитетна сила, здатна відповідними 
засобами і методами здійснювати вплив на поведінку людей у 
суспільстві. 

ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН – складова частина державного апарату, 
наділена владними повноваженнями та необхідними засобами для 
реалізації. 

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ – система державних органів, 
організацій та установ, призначених здійснювати функції держави. 

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ – спосіб поділу держави на певні складові 
частини та поділ влади між нею та цими складовими частинами. 

ДЕЦИМАЦІЯ – особлива процедура покарання солдатів у римській 
армії, яка полягала у покаранні смертю кожного десятого з підрозділу. 

ДЖАТІ (ЧАТІ), або ВІЗИР – найвища посадова особа у 
Стародавньому Єгипті. 

ДЖЕНТРІ – нове дворянство в Англії. 
ДЖЕРЕЛО ПРАВА – офіційний спосіб публічного вираження 

норми права та її юридичного оформлення. 
ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА – матеріальний носій 

історичної державно-правової інформації, що безпосередньо 
відображає той чи інший бік політичної, державно-правової діяльності 
людини, соціальних груп, класів, суспільства в цілому.  

ДИКТАТОР – найвища посадова особа в Римі, якій вручалась 
влада за надзвичайних обставин. Особа, якій надана необмежена влада 
в певній галузі управління. 



306 

ДИКТАТУРА – нічим не обмежена, не заборонена ніякими 
законами влада, що спиралася на пряме насилля. 

ДИРЕКТИВА – керівна вказівка, розпорядження, наказ. 
ДИСКРИМІНАЦІЯ – обмеження в правах, позбавлення 

рівноправ'я. 
ДІЄТА – в Афінах щоденна плата учаснику судового засідання, яка 

дорівнювала денному заробітку середнього афінянина. 
ДОКІМАСІЯ – перевірка політичної благонадійності особи, яка 

претендувала на найвищі посади в Афінській державі. 
ДРАХМА – срібна монета в Стародавній Греції. 
ДАВНЬОСХІДНА ДЕСПОТІЯ – форма правління, яка 

характеризувалась: а) необмеженою владою монарха; б) 
зосередженням в його руках релігійної влади; в) наявністю 
централізованого розгалуженого чиновницького апарату; г) визнанням 
монарха верховним власником землі. 

ДУБЛІКАТ – другий примірник документа, що має ту саму силу, 
що й оригінал. 

ДХАРМАШАСТРИ – збірники релігійно-правових приписів – 
дхарм (Стародав. Індія). 

Е 
ЕВОКАЦІЯ – право королівської юстиції Франції приймати до 

свого розгляду будь-які справи з некоролівського суду. 
ЕВПАТРИДИ – панівна верхівка в Афінах, знать. 
ЕДИКТИ – публічні оголошення правил, які обнародували 

консули, претори та інші магістрати при вступі на посаду (Стародав. 
Рим). 

ЕДИЛИ – посадові особи у Стародавньому Римі, які виконували 
поліцейські функції. 

ЕКЛЕСІЯ – народні збори в Афінах. 
ЕМФІТЕВЗІС – довгострокова оренда необроблюваних земельних 

ділянок (Стародав. Рим). 
ЕН – титул вождя-жерця Стародавнього Вавилону мирного часу, 
ЕНСІ – правителі окремих міст і територій Стародавнього 

Вавилону. 
ЕПОНІМ – перший архонт Стародавніх Афін, наділений судовими 

повноваженнями у питаннях шлюбно-сімейних та спадкових 
відносин. 

ЕФОРАТ – орган державного управління у Спарті (5 осіб), який 
здійснював контроль за діяльністю герусії та архагетів, а також 
виконував судові функції. 

ЕХИНИ – глиняні або мідні посудини, у які клались і 
запломбовувалися докази до закінчення попереднього розслідування. 

Є 
ЄРЕСЬ – відхилення від офіційних церковних догматів. 
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Ж 
ЖУРІ (мале і велике) – суд присяжних (Англія). 

З 
ЗАВДАННЯ курсу історії держави та права полягає у виробленні 

глибокого розуміння основних закономірностей історичного процесу, 
у засвоєнні комплексу важливих чинників державотворення, 
виникнення та функціонування інститутів державної влади та 
управління, вміння правильно аналізувати правові акти, ті чи інші 
реформи державного механізму, розуміти їх причини, наслідки та 
ефективність. 

ЗАГАЛЬНЕ ПРАВО – однотипні норми права, які склались на 
основі практики королівських роз'їзних судів Англії і застосовувались 
в усій державі. 

ЗАКОН – нормативний акт, що регулює найважливіші відносини в 
державі й має найвищу юридичну силу щодо актів інших державних 
органів і організацій. 

ЗАКОНОДАВЕЦЬ – орган або особа, що встановлює закони. 
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА – вид державної влади, головною 

функцією якої є законотворчість і організація контролю за 
дотриманням чинного законодавства всіма структурами держави. 

ЗВИЧАЇ – правила поведінки людей, що склалися у процесі їх 
співжиття і закріпилися внаслідок довготривалого їх застосування. 

ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ – володіння землею на правах приватної 
власності; земельна ділянка, що знаходиться у чиємусь володінні. 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ – використання землі, її 
сільськогосподарський обробіток, експлуатація. Користування землею 
на передбачених законом підставах. 

ЗІКРУМ – жриця вавилонського храму, що займалася священною 
проституцією, доходи від якої йшли до храму. 

ЗЛОЧИН – передбачене кримінальним законом суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність). 

ЗМАГАЛЬНІСТЬ – принцип судочинства, що полягає у наданні 
рівних прав сторонам або учасникам процесу вільно брати участь у 
спорі щодо захисту своїх інтересів при розгляді справи у суді. 

ЗНАТЬ – аристократія, найвищий прошарок привілейованої 
верхівки суспільства. 

І 
ІЄРАРХІЯ – порядок підпорядкування нижчих чинів чи посад 

вищим. 
ІЛКА – земля, будинки та інвентар, надані чиновнику або воїну за 

службу (Стародав. Вавилон). Ця власність не могла відчужуватися 
(продаватися, заповідатися, даруватися тощо). 
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ІЛОТИ – поневолені Спартою жителі провінцій, які вважалися 
колективною власністю держави. Ілотія була специфічною формою 
рабства. 

ІМПЕРАТИВ – безумовна, категорична вимога, повеління. 
ІМПЕРІЯ – складна багатонаціональна держава, що утворилася в 

результаті приєднання (добровільного чи примусового) нових 
територій, і в якій є абсолютною залежність її складових частин від 
верховної влади. 

ІМПІЧМЕНТ – вираження недовіри однієї з гілок влади іншій, яка 
мала своїм наслідком вихід останньої у відставку. Бере свій початок з 
Англії з кінця XIX ст. Таку процедуру запровадив парламент з метою 
підпорядкування своєму контролю органів державного управління. 
Процедура полягала у порушенні палатою громад перед палатою 
лордів (як найвищим судом держави) звинувачення проти певної 
посадової особи, яка підозрювалася у зловживанні владою. 

ІМУНІТЕТНЇ ГРАМОТИ – офіційні документи, які видавалися 
королівською владою світським земельним магнатам, монастирям та 
церквам і які вилучали відповідну територію з-під дії судової, 
поліцейської, фінансової та ін. юрисдикції державної влади. 

ІНКВІЗИЦІЯ – особлива церковна установа, слідчий і каральний 
орган, метою якого було здійснення організованого терору щодо 
противників церкви. 

ІНСТИТУТ ПРАВА – певна галузь права, яка включає в себе 
правові норми, що регулюють якісно однорідні або тотожні суспільні 
відносини. 

ІНТЕНДАНТИ – особливі уповноважені королівського уряду на 
місцях, які керували місцевою адміністрацією і судом (Франція). 

ІНТЕРВЕНЦІЯ – збройне втручання однієї або кількох держав у 
внутрішні справи іншої країни. 

ІПОТЕКА – форма закладу, яка полягала в тому, що закладена річ 
залишалася у володінні боржника до настання строку виконання ним 
зобов'язань щодо кредитора. У випадку невиконання зобов'язань річ 
продавалася. 

ІСТОРИЧНІ форми виникнення держави: 
а) афінська, за якої держава виникла як результат внутрішніх 

суперечностей родового суспільства; 
б) римська, за якої держава виникла в результаті боротьби родової 

аристократії (патриціїв) з позародовим населенням (плебеями); 
в) германська, за якої держава виникла як результат завоювання 

обширних чужих територій. 
К 

КАМЕРАРІЙ – чиновник у Франції, завідувач королівською 
казною. 
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КАНОНІЧНЕ ПРАВО – сукупність правових та релігійних норм, 
створених церквою для регулювання відносин всередині церковної 
організації, а також між церквою та світськими особами. 

КАНЦЛЕР – найвища посадова особа у Франції доби станово-
представницької монархії, яка здійснювала поточне управління 
державою і контроль за діяльністю чиновників. 

КАПІТУЛЯРІЇ- законодавчі постанови королівської влади 
(Держава франків). 

КАСТИ – особливі замкнуті суспільні групи населення в 
Стародавній Індії, які розрізнялися за своїми професійними заняттями 
і місцем в економічному житті держави. 

КВЕСТОРИ – помічники консулів у Римі, що відали попереднім 
слідством з кримінальних справ, управляючі казначейством та 
архівами. 

КВОРУМ – певне число учасників зібрання, засідання, достатнє 
для визнання його правомочним. 

КЛАСИЧНИЙ ХАРАКТЕР РАБСТВА – полягає в тому, що раби не 
тільки стають знаряддям праці, а й перетворюються на головну 
продуктивну силу. 

КЛЕР – земельна ділянка разом з рабами (ілотами), яка надавалась 
у користування громадянину Спарти. Не могла відчужуватися. 

КЛІЄНТ – людина, що знаходилася в особистій залежності від 
повновладного члена римської общини – римського громадянина. 

КОДИФІКАЦІЯ – вид систематизації нормативних актів 
відповідно до галузей права, в процесі якої здійснюється переробка їх 
змісту. Результатом цього є створення зведеного нормативного акта 
(кодексу). 

КОЛЕГІЯ – група посадових осіб, які утворюють 
адміністративний, дорадчий чи розпорядчий орган. 

КОЛЕГІЯ СТРАТЕГІВ – державна установа в Афінах, що 
складалася з 10 осіб і відала військовими справами. 

КОЛОНИ – суспільний прошарок залежного населення Риму 
періоду імперії, орендатори земельних ділянок. 

КОМЕНДАЦІЯ – добровільне самовіддання селянина під 
покровительство патрона (захисника). 

КОМІЦІЇ – народні збори в Римі (куріатні, трибутні, центуріатні). 
КОМПОЗИЦІЯ – система штрафів, які сплачувалися родичам 

убитого замість кровної помсти. 
КОМУНА – орган місцевого самоуправління (Франція). 
КОННЕТАБЛЬ – командир кінного рицарського ополчення, згодом 

– командувач королівською армією (Франція). 
КОНСЕНСУАЛЬНІ КОНТРАКТИ – договори, що ґрунтувалися на 

простому узгодженні сторін. 
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КОНСТИТУЦІЙНА МОНАРХІЯ – різновид монархічної форми 
правління, за якої влада монарха обмежується компетенцією інших 
державних органів (парламенту, думи тощо). 

КОНСТИТУЦІЇ – у Стародавньому Римі законодавчі акти 
загальнодержавного значення, які видавались принцепсами та 
імператорами. 

КОНСУЛИ – магістрати в Стародавньому Римі, які володіли 
найвищою владою (військовою, судовою тощо). 

КОНТРАСИГНАТУРА – особлива процедура, яка полягала в тому, 
що всі акти виконавчої влади, крім підпису короля, повинні бути 
підписаними відповідним міністром. 

КОНФІСКАЦІЯ – примусове, безплатне вилучення у власність 
держави всього або частини майна. 

КОПІГОЛЬДЕРИ – нащадки колишніх кріпосних селян, які за 
користування своїми земельними ділянками продовжували 
виконувати феодальні повинності (Англія). 

КОРОЛІВСЬКА КУРІЯ – (Велика рада) – загальнодержавний орган 
державної влади і управління феодальної Франції, з'їзд найбільших 
феодалів країни. 

КРИПТІЇ – таємні масові щорічні вбивства ілотів спартіатами, 
"узаконені" державою. 

КУТЮМИ – місцеві звичаї (Франція). 
КШАТРІЇ – військова знать на чолі з раджою (Стародав. Індія). 

Л 
ЛАТИНИ – найближчі сусіди римлян, підкорені ними і приєднані 

до Римської держави. Не були римськими громадянами. 
ЛАТИФУНДІЯ – велике землеволодіння, помістя. 
ЛЕГАТИ – посадові особи, що очолювали провінції у 

Стародавньому Римі. 
ЛЕГІСТИ – королівські юристи, освічені люди, що оволоділи 

курсом римського права. Найбільш впливова група посадових осіб 
при французькому королі доби Середньовіччя. 

ЛЕН – у Середньовіччі земельне володіння, надане васалу; право 
на таке володіння взамін на виконання повинностей васала перед 
сеньйором. 

ЛІТЕРАЛЬНІ КОНТРАКТИ – договори, укладені в письмовій 
формі (Стародав. Рим). 

ЛІТИ – категорія залежних людей (Держава франків). 
ЛІТУРГІЯ – повинності на користь держави, що накладалися на 

заможні верстви Афінської держави. 
ЛІЧИЛЬНА ПАЛАТА – найвищий орган фінансового управління 

феодальної Франції. 
ЛУГАЛЬ – військовий вождь Стародавнього Вавилону, згодом – 

вавилонський цар. 
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ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТАРІАТ – соціальний прошарок населення 
Стародавнього Риму, що складався зі збіднілих, розорених верств, 
позбавлених засобів виробництва. 

М 
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО – феодальне право міського 

самоврядування. Походить від назви німецького міста Магдебург, де 
воно виникло ще в XIII ст. Встановлювало порядок виборів, функції і 
повноваження органів міського самоврядування, суду, купецьких та 
цехових об'єднань. 

МАГІСТРАТУРА – сукупність посадових осіб Римської 
республіки, її магістратів. 

МАЙОРАТ – система успадкування, що зародилася при 
феодалізмі, за якої нерухоме майно переходить до старшого сина або 
старшого у цьому роду. 

МАНДАТИ – інструкції, що видавав римський імператор своїм 
чиновникам чи республіканським магістратам. 

МАНІФЕСТ – урочисте письмове звернення верховної влади до 
народу. 

МАНТРИН – радник раджі у Стародавній Індії. 
МАНТРИПАРИШАД – зібрання царських сановників (Стародав. 

Індія), дорадчий колегіальний орган при раджі. 
МАНЦИПАЦІЯ – особливі формальності, пов'язані з відчуженням 

певних (манципованих) речей (римське право). 
МАРОДЕР – грабіжник, який заволодіває чужими речами на полі 

бою, забираючи їх у вбитих і поранених; аморальний солдат, який 
грабує населення під час бойових дій. 

МАРКА – територіальна сільська община (Західна Європа). 
МАРШАЛ – у Державі франків начальник кінного королівського 

війська. 
МЕДИМН – міра ємкості для зерна – 52,4 л (Афіни). 
МЕТЕКИ – іноземці, що переселилися до Афін з інших держав 

Греції. Позбавлені політичних прав. 
МЕТОДИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА – це сукупність 

способів пізнання та прийомів дослідження, які використовуються для 
одержання об'єктивних, істинних, доказово обгрунтованих знань з 
історії держави та права. 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ – система всіх державних організацій, 
покликаних здійснювати її завдання та реалізовувати функції. 

МІНІСТЕРІАЛИ – найвищі посадові особи Держави франків. 
МІСДИМІНОР – проступки, незначні правопорушення (феодальна 

Англія). 
МІСЬКЕ ПРАВО – система права, яка регулювала відносини між 

городянами та між містами і феодалами. 



312 

МОНАРХІЯ – форма правління, за якої верховна влада в державі 
повністю чи частково здійснюється однією особою, що належить до 
правлячої династії. 

МОРАТОРІЙ – відстрочення виконання зобов'язань, встановлене 
державними органами на визначений термін або до закінчення 
якихось надзвичайних обставин. 

МУФТІЙ – богослов у мусульман, який тлумачить Коран, дає 
рекомендації з духовних чи юридичних питань, очолює орган 
духовного управління. 

МУШЕПИШУМ – помічники чиновників, наглядачі (Стародав. 
Вавилон). 

МУШКЕНУМИ – група вільного населення Стародавнього 
Вавилону, яка, зазвичай, була позбавлена власних засобів 
виробництва і жила за рахунок оренди землі. 

Н 
НАРОДНІ ТРИБУНИ – плебейська установа влади в 

Стародавньому Римі, яка володіла "правом вето" на рішення будь-якої 
посадової особи чи сенату. 

НЕКСУМ – договір, пов'язаний із самозакладом боржника 
(Стародав. Рим). 

НОМАРХ – глава ному (адміністративно-територіальної одиниці 
Стародав. Єгипту), що уособлював найвищу судову та 
адміністративну владу на місцях. 

НУБАНДА – найвищий чиновник Стародавнього Вавилону, 
доглядач царського палацу. 

О 
ОВАЦІЯ – урочиста церемонія в'їзду до Риму полководця, під час 

якої в жертву приносилася вівця. 
ОКУПАЦІЯ – тимчасове насильницьке зайняття території іншої 

держави без набуття суверенних прав на неї. 
ОЛІГАРХІЯ – політичне та економічне панування аристократичної 

верхівки держави. 
ОПТИМАТИ (НОБІЛІ) – найвищий соціальний прошарок 

населення Стародавнього Риму періоду імперії, власники латифундій. 
ОРДАЛІЯ – система випробувань певної особи (звинувачуваного, 

свідка), за результатами якої вона визнавалася винуватою або 
виправданою, а її свідчення – правдивими чи брехливими. 

ОРДОНАНС – королівський указ (феодальна Франція). 
ОСТРАКІЗМ – процедура публічного вигнання небезпечної для 

існуючого ладу в Афінах людини (на 10 років) за допомогою 
голосування остра конам и (глиняними черепками). 

П 
ПАТИ – адміністративно-територіальні округи Держави франків. 
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ПАЙОК – спеціальні гроші, які видавались афінянам за 
відвідування театру. 

ПАКТИ – договори, що не були контрактами і не могли бути 
забезпечені позовним захистом; згодом – міжнародні угоди. 

ПАЛАТИНИ – радники французького короля, виконавці його 
особливих доручень. 

ПАРЛАМЕНТ – представницький виборний законодавчий орган 
держави. В деякій частині свого складу він може бути призначуваним. 

ПАРЛАМЕНТСЬКА МОНАРХІЯ – державний лад, за яким глава 
держави – монарх – не може прямо впливати на склад і політику 
уряду, що формується виключно парламентом, і підзвітний лише йому 
(наприклад, Англія, Швеція, Данія, Японія). 

ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА – державний лад, за яким глава 
держави – президент – не може впливати на склад і політику уряду, 
що формується виключно парламентом і підзвітний лише йому 
(наприклад, ФРН, Італія). 

ПАРИЗЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ – найвища судова палата і найвища 
апеляційна інстанція феодальної Франції. 

ПАРЦЕЛЛА – невелика ділянка землі, яка здавалася в оренду 
дрібним виробникам, вільновідпущеникам. 

ПАСИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО – право балотуватися (бути 
обраним) до виборних державних органів та органів місцевого 
самоврядування. 

ПАТРИЦІЇ – повноправні громадяни Риму, члени римської 
общини. 

ПАТРИЦІАТ – привілейована верхівка міського населення держав 
Західної Європи. 

ПАТРОН – повноправний громадянин Стародавнього Риму, 
покровитель клієнта. 

ПАТЕСІ – глава Стародавньовавилонського міста-держави 
(патесіанства). 

ПЕКУЛІЙ – земельна ділянка, яка надавалася у користування 
рабам у Стародавньому Римі. 

ПЕРЕГРИНИ – "чужаки", жителі завойованих Римом земель, 
іноземці. 

ПЕРІЕКИ – "сусіди", жителі периферійних гірських районів 
Спарти, позбавлені політичних прав. 

ПОЛІМАРХ – третій за статусом архонт Афінського полісу, котрий 
відав справами, пов'язаними з метками та іншими іноземцями. 

ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТІ – рецептоване римське та канонічне 
право, яким користувався канцлер при винесенні судового рішення 
(феодальна Англія). 

ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ – санкціоноване державою звичаєве 
правило поведінки загального характеру. 
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ – крайній вияв правового невігластва, 
відкидання або ігнорування права, юридичних норм і 
загальноприйнятих правових цінностей, зневажливе ставлення до 
правових принципів і традицій. 

ПРЕВОТАЖІ – округи, на які поділялися бальяжі (феодальна 
Франція). 

ПРЕДМЕТ історії держави і права – загальні та специфічні 
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і 
права окремих країн у конкретно-історичних умовах. 

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ – модель політичного 
правління, за якої політичні та інші основні рішення як 
загальнодержавного, так і місцевого значення приймаються 
повноважними виборними (представницькими) органами. 

ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА – форма правління, в якій 
президент обирається всенародно чи за спеціальною процедурою, він 
же є главою уряду і здійснює виконавчу владу, а законодавча влада 
належить парламенту. Президент має право відкладального вето. 

ПРЕЗУМПЦІЯ – припущення, визнане істинним до того часу, поки 
не буде доведене зворотне. 

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ – становище, відповідно до 
якого людина вважається невинуватою до того часу, поки її вина не 
буде доведена в законному порядку. 

ПРЕКАРІЙ – система закабаления селян, яка полягала у передачі 
селянинові певної частки землі у користування (Держава франків). 

ПРЕТОРИ – заступники консулів. Командували легіонами, 
керували загонами поліції, здійснювали правосуддя (Стародав. Рим). 

ПРИВАТНЕ ПРАВО – сукупність правових норм, спрямованих на 
врегулювання і захист особистих інтересів індивідуума. 

ПРИНЦЕПС – формально найвищий республіканський магістрат, 
наділений надзвичайною владою та довічним управлінням (Стародав. 
Рим). 

ПРОВІНЦІЇ – підкорені Римом держави, території, значно 
віддалені від центру. 

ПРОВОКАЦІЯ – апеляція на смертні вироки, винесені диктатором 
(Стародав. Рим). 

ПРОКУРАТУРА – група особливо довірених осіб французького 
короля – прокураторів, офіційно уповноважених стежити за 
дотриманням інтересів корони при судовому розгляді 
загальнодержавних, місцевих і навіть приватних справ. Згодом стали 
виступати як обвинувачі у судах. 

ПРОМУЛЬГАЦІЯ – обнародування певного державного акта. 
ПРОТЕКТОРАТ – система покровительства, захисту. Пізніше – 

форма залежності, за якої слабша країна, формально зберігаючи свій 
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державний устрій і деяку самостійність у внутрішніх справах, 
фактично підпорядковувалася сильнішій державі. 

ПРОТЕКЦІОНІЗМ – економічна політика держави, спрямована на 
захист національної економіки від іноземної конкуренції. 

ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ – здійснення влади через безпосереднє 
волевиявлення народу чи певної соціальної групи. її формою є, 
наприклад, прямі вибори, референдум. 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО – сукупність правових норм, які регулюють 
відносини у сфері загальнодержавного інтересу громадян країни. 

ПФАЛЬЦГРАФ – посадова особа Держави франків, яка очолювала 
королівських слуг і була главою двірського суду. 

Р 
РАБІАНУМ – правитель невеликого міста або територіальної 

общини (Стародав. Вавилон). 
РАБОВЛАСНИЦЬКА ДЕРЖАВА – організація влади 

рабовласників, створена з метою здійснення їх необмеженої диктатури 
та повновладдя щодо рабів та владних функцій щодо інших 
суспільних верств. 

РАБСТВО – стан повної залежності однієї людини від іншої, за 
якої раб стає власністю свого господаря – рабовласника. За своїм 
статусом раб не є суб'єктом права, а є лише його об'єктом. 

РАДА ДЕСЯТИ – найвища судова інстанція Стародавнього 
Єгипту. 

РАДА П'ЯТИСОТ – один із найвищих органів державної влади в 
Афінах, який керував всією політичною сферою в період між 
скликаннями народних зборів. 

РАХІНБУРГИ – виборні судді Держави франків. 
РЕАЛЬНІ КОНТРАКТИ – договори, необхідною умовою 

юридичної сили яких, крім простої угоди сторін, ставала ще наступна 
передача речей одним контрагентом іншому (позика, поклажа тощо). 

РЕВОЛЮЦІЯ – корінний переворот в житті держави, що 
супроводжується різким переходом від одного якісного стану 
суспільства до іншого. 

РЕВАНШ – відплата за поразку (у війні, грі тощо).  
РЕГЕНТ – тимчасовий правитель монархічної держави. 
РЕГІОН – велика область, група сусідніх держав, об'єднаних 

певними спільними ознаками. 
РЕГЛАМЕНТ – правила, що регулюють порядок певної діяльності. 
РЕДУМ, БАЇРУМ – професійні воїни, які несли царську службу, 

одержуючи за неї у користування певну нерухомість та рухоме майно 
(Стародав. Вавилон). 

РЕКВІЗУВАТИ – відібрати у примусовому порядку певну 
власність на користь держави чи армії з подальшим її відшкодуванням 
власнику. 
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РЕСКРИПТИ – відповіді римських імператорів на запитання 
приватних осіб і магістратів. 

РЕСПУБЛІКА – форма правління, де верховна влада в державі 
здійснюється виборним представницьким органом. 

РОЯЛІСТ – прихильник королівської влади, монархіст. 
С 

САМОСУД – самочинна розправа без відома суду, влади. 
САНКЦІЯ – складова частина норми права, яка у випадку її 

невиконання визначає заходи з відновлення порушеного права та 
покарання правопорушника, або певний захід щодо правопорушника. 

САР – міра площі – 35 кв. м (Стародав. Вавилон). 
САТЕЛІТ – озброєний слуга-охоронець у Стародавньому Римі. 
СЕКВЕСТР – заборона на користування майном, яка накладається 

органом влади. 
СЕНАТ – головний орган влади і значною мірою орган 

безпосереднього управління в республіканському Римі. 
СЕНУЛОМА – норма з галузі сімейного права Законів Ману, яка 

допускала шлюб чоловіка вищої варни з жінкою нижчої сусідньої 
варни. 

СЕПАРАТИЗМ – прагнення до відокремлення, відособлення. 
СЕРВІТУТИ – особливі, визначені законом права користування 

чужою власністю. 
СИНЕКУРА – добре оплачувана посада, яка не вимагає особливого 

прикладення сил та праці (середньовічна Європа). 
СИНЕ МАНУ – вид шлюбу за римським правом, який полягав у 

встановленні правової рівності між подружжям і пов'язаний зі 
здійсненням відповідних формальних процедур. 

СИКЛЬ – одиниця ваги в Стародавньому Вавилоні, що 
дорівнювала 8,4 г (1/60 міни). 

СИНКРЕТИЗМ ПРАВА – внутрішня неподільність права, 
поєднання його з іншими соціонормативними регуляторами 
(звичаями, традиціями, релігійними віруваннями, обрядами, мораллю 
тощо). 

СИНОЙКІЗМ – злиття кількох територіальних общин у одне місто-
поліс (Стародавня Греція). 

СИСТЕМА СЮЗЕРЕНІТЕТУ-ВАСАЛІТЕТУ – ієрархічна система 
підпорядкування соціальних прошарків класу феодалів від нижчого до 
вищого. 

СИСТЕМА ТАЛІОНУ – своєрідна система покарань за принципом 
"око за око". Головна її відмінність віл кровної помсти полягала у 
тому, що покарання за системою таліону здійснювалося не самим 
потерпілим чи його родичем, а посадовими особами держави. 
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СІКАФАНТИ – особи в Афінах, які промишляли підготовкою і 
направленням до відповідних органів доносів на громадян. За донос 
одержували грошову винагороду або частку конфіскованого майна. 

СІСАХФІЯ – реформа боргового рабства в Афінах, що призвела до 
його ліквідації. 

СОЛІД – золота монета Держави франків (Салічна правда). 
СТАНОВИЙ ПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ – полягає у закріпленні 

особливого юридичного місця в державі для кожної соціальної 
верстви чи класу. 

СТАНОВО-ПРЕДСТАВНИЦЬКА МОНАРХІЯ – форма правління, 
яка представляла собою союз королівської влади і городян 
(бюргерства) для боротьби проти феодальної анархії та усобиці. 

СТАТУТНЕ ПРАВО – сукупність законодавчих актів короля, 
прийнятих спільно з парламентом (Англія). 

СУБ'ЄКТИ ПРАВА – індивіди або організації, які на підставі 
юридичних норм можуть бути учасниками правовідносин – носіями 
суб'єктивних прав та обов'язків. 

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ – основний принцип загального права, 
який полягав у тому, що індивідуально-правове рішення вищого суду 
є обов'язковим при розгляді аналогічних справ таким самим або 
нижчим судом (Англія). 

СУПЕРФІЦІЙ – право користування спорудою, зведеною на чужій 
земельній ділянці (римське право). 

СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ФОРМАЦІЯ – це людське 
суспільство на певному етапі історичного розвитку, якому притаманні 
відповідний економічний лад, певний спосіб виробництва, єдність 
продуктивних сил та виробничих відносин. 

Т 
ТАМКАР – крупний торговець Стародавнього Вавилону, який 

користувався певними привілеями і покровительством з боку царської 
влади. 

ТЕЗАУРАРІЙ – "хранитель скарбів", управитель матеріальних 
цінностей, що поступали у розпорядження франкського короля. 

ТЕОКРАТІЯ – форма правління, за якої глава духовенства, церкви 
є одночасно главою держави. 

ТИП ДЕРЖАВИ І ПРАВА – сукупність певних суттєвих ознак, 
властивих державно-правовим системам, що притаманні державам 
однієї соціально-економічної формації. 

ТИРАН – правитель у Стародавній Греції, який незаконно (тобто 
поза обранням) захопив владу. 

ТОКСОТИ – афінські раби, що складали загони міської поліції. 
ТОРІ – партія земельної аристократії та фінансової верхівки, яка 

обстоювала консервативні позиції (Англія). 
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ТРИЗН – "зрада", вид кримінального злочину (середньовічна 
Англія). 

ТРІУМФ – урочистий в'їзд до Риму полководця з принесенням у 
жертву богам биків на Капітолійському пагорбі. 

У 
УЗУРПАТОР – особа, що незаконно захопила до своїх рук владу 

або присвоїла собі певні чужі права чи заслуги. 
Ф 

ФАРАОН – титул стародавньоєгипетських правителів. 
ФЕЛОНІЯ – тяжкий кримінальний злочин за феодальним правом 

Англії. 
ФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА – політична організація класу феодалів, 

за допомоги якої він здійснював свою владу щодо інших верств 
населення. 

ФЕОДАЛЬНА РЕНТА – економічна основа реалізації феодальної 
власності (відробіткова, натуральна та грошова). 

ФЕОДАЛЬНЕ ПРАВО – зведена в закон воля класу феодалів, 
основним завданням якого було юридичне оформлення і 
врегулювання монопольного права власності феодалів на землю та 
неповної власності на залежних селян, у забезпеченні політичного та 
економічного панування феодалів. 

ФЕМОСФЕТИ – назва колегії шести архонтів, які здійснювали 
нагляд за дотриманням правил правосуддя (Стародав. Греція). 

ФЕТИ – збіднілі верстви афінського суспільства. 
ФІЛА – територіальний округ в Афінах. 
ФОРМА ПРАВЛІННЯ – організація верховної державної влади, 

яка передбачає порядок її утворення і діяльності, компетенцію і 
взаємозв'язок її органів, а також взаємовідносин із населенням 
(монархія, республіка). 

ФОРУМ – площа в Стародавньому Римі, на якій скликалися 
народні збори, ярмарки і здійснювався суд. Центр політичного життя 
Риму. Згодом цим терміном називали місце публічних виступів і 
висловлювань, широкі представницькі збори (конференції, конгреси, 
з'їзди тощо). 

ФРІГОЛЬДЕРИ – вільні власники землі (феодальна Англія). 
ФРУМЕНТАРІЇ – агенти таємної поліції в Римі. 

X 
ХАРТІЯ – грамота, політичний документ з основними вимогами 

широкого загалу чи окремих верств населення країни.  
ХЕМУ – раби в Стародавньому Єгипті. 

Ц 
ЦЕНЗИВА – спадкове володіння земельною ділянкою з обов'язком 

виконувати строго фіксовані звичаєвим правом повинності на користь 
сеньйора (феодальна Франція). 
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ЦЕНЗОРИ – посадові особи в Римі, які відали переписом 
населення, визначенням їхнього майнового цензу, стежили за 
дотриманням громадянами правил поведінки та моралі. 

ЦЕХ – союз ремісників певної професії. 
Ч 

ЧАНДАЛИ – "недоторканні", відкинуті суспільством – найнижчий 
прошарок населення Стародавньої Індії (м'ясники, кати, сміттярі, 
працівники кладовищ тощо). 

Ш 
ШАККАНАКУ – обласні правителі у Стародавньому Вавилоні, 

намісники царя. 
ШАПІР НАРИМ – один із високопоставлених чиновників 

Стародавнього Вавилону, який керував організацією іригаційних 
робіт. 

ШАПІРУМ – окружні правителі у Вавилоні, які відповідали за 
підтримання порядку в округах, своєчасну сплату податків, стежили 
за виконанням царських та державних повинностей, відали місцевими 
збройними силами. 

ШАРІАТ – сукупність релігійних та юридичних норм 
мусульманського права, заснованих на Корані та інших релігійно-
богословських джерелах. 

ШАСТРИ – збірники приписів і повчань із різних галузей знань у 
Стародав. Індії. 

ШЕМАЛЛУМ – дрібний торговець, який одночасно виконував 
розпорядження тамкара (Стародав. Вавилон). 

ШУДРИ – збіднілі й витіснені з общини селяни, чужаки, потомки 
військовополонених, взятих у міжусобних війнах. Найнижча варна 
Стародавньої Індії. 

Ю 
ЮРИСТ – фахівець у галузі юриспруденції, який має професійні, 

тобто фундаментальні, правові знання, і використовує їх для потреб 
того чи іншого виду юридичної діяльності. 
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1. Історико-правовий часопис: офіційна сторінка. – Режим 
доступу до електронних ресурсів: http://historylaw.eenu.edu.ua/ 
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