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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 

 

1.1. Шановні студенти! 

Складіть схему: «Місце історії держави і права зарубіжних країн» у системі 

юридичних наук та надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

1.2. Шановні студенти! 

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. 

Табл.1.2. 

№ Назва підходу до періодизації Суть підходу Автори, 

послідовники 

1 Формаційний   

2 Цивілізаційний   

.. …   

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту 

 

2.1. Шановні студенти! 

Зобразіть схематично «Риси права Стародавнього Сходу». 

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

2.2. Шановні студенти! 

Складіть схему державного апарату Стародавнього Єгипту. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону 
 



3.1. Шановні студенти! 

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». 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

3.2. Шановні студенти! 

Використовуючи текст Законів Хаммурапі і текст Законів Ману, порівняйте: 

а) види злочинів; 

б) види покарань. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 4. Держава і право Давньої Індії 

 

4.1. Шановні студенти! 

Оформивши у таблицю, порівняйте соціальну структуру Стародавнього 

Вавилону і Давньої Індії. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

4.2. Шановні студенти! 

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». 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю 

 

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://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


5.1. Шановні студенти! 

Складіть схему державного апарату Стародавнього Китаю. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

5.2. Шановні студенти! 

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 

      

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Розділ 2. Держава і право Античного світу 

 

Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції 
 

6.1. Шановні студенти! 

Заповніть таблицю 6.1.: «Розподіл населення Афін за реформами Солона». 

Табл.6.1. 

Розподіл громадян (розряди) Політичні права 

    

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

6.2. Шановні студенти! 

Заповніть порівняльну таблицю  6.2. «Державний апарат античних 

республік». 

Табл. 6.2. 

Держава Назва державного 

органу 

Функції Джерела 

формування 

Спільне, особливе 

          

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Або 

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
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary


 

Шановні студенти! 
Складіть порівняльну таблицю «Форма античних держав» за примірною 

схемою: 

Назва 

держави 

Форма 

правління 

Форма державного 

устрою 

Форма політичного 

режиму 

        

 

Тема 7. Держава і право Стародавнього Риму 

 

7.1. Шановні студенти! 

Заповніть таблицю 7.1.: «Розподіл населення Риму за реформами Сервія 

Туллія». 

Табл.7.1. 

Розподіл громадян 

(розряди) 

Кількість центурій Політичні права 

      

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

7.2. Шановні студенти! 

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». 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

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 

 

8.1. Шановні студенти! 

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


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. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 
 

8.2. Шановні студенти! 

Використовуючи текст «Салічної правди» складіть таблицю, яка б 

ілюструвала залежність покарання за вбивство від соціального становища 

потерпілого (соціальне становище – розмір штрафу). 

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 9. Держава і право Франції в епоху Середньовіччя 

 

9.1. Шановні студенти! 

Проаналізувавши положення Великого березневого ордонансу визначте: 

а) повноваження Генеральних штатів; 

б) принципи, на основі яких будувалися відносини між Генеральними 

штатами й королівською владою. 

 

Відповідь надішліть у вигляді окремого файлу. 

 

9.2. Шановні студенти! 

Заповніть таблицю 9.2.: «Еволюція державного устрою Франції у Х – XVIII 

ст.». 

Табл.9.2. 

Зміст Х – ХШ 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 

   

 

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
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


Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 10. Держава і право Англії в епоху Середньовіччя 
10.1. Шановні студенти! 
Відобразіть державний механізм країн раннього Середньовіччя за 
примірною схемою: 

Країна Назва державного органу Функції Джерела формування 

Візантія       

Франки       

Англосакси       

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 

10.2. Шановні студенти! 

Проаналізувавши положення Великої хартії вольностей 1215 р., назвіть 

норми, які закріплювали: 

а) обмеження політичного верховенства корони; 

б) права станів на санкції проти корони. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

Або 

Шановні студенти! 
Скласти 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. 

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Тема 11. Держава і право Німеччини в епоху Середньовіччя 

11.1. Шановні студенти! 

Відобразіть у вигляді схеми механізм держави Німеччини у  XIV ст. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

11.2. Шановні студенти! 

Проаналізувавши положення Золотої Булли назвіть: 

а) права, які закріплювалися за курфюрстами; 

б) повноваження з’їзду князів – курфюрстів; 

в) повноваження імператора. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

Або 

Шановні студенти! 
Проаналізувавши текст «Саксонського зерцала»: 
а) охарактеризуйте правовий статус станів, що існували в Німеччині; 
б) складіть юридичний казус, відобразивши особливості регулювання 
відносин, пов’язаних зі спадщиною; 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://maysterni.com/publication.php?id=107962
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XIV/Bulla1356/text.phtml?id=5771
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary


в) розкрийте особливості судового процесу в цивільних і кримінальних 
справах; 
г) визначте особливості германського ленного права; 
д) складіть юридичний казус, відобразивши особливості 
регулювання васальних відносин. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Шановні студенти! 
Проаналізувавши текст «Кароліни»: 
а) охарактеризуйте загальні поняття кримінального права, що знайшли 
відображення в документі; 
б) класифікуйте злочини, які були відомі в Німеччині; 
в) назвіть види покарань, які застосовувалися в Німеччині в середні віки; 
г) визначте особливості судового процесу Німеччини. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Шановні студенти! 
Скласти 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. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Шановні студенти! 
Складіть схему судової системи однієї з країн епохи Середньовіччя (на 
вибір): Англія, Франція, Німеччина. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 

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

Середньовіччя  

12.1. Шановні студенти! 

Порівняйте систему Любекського і Магдебурського права. Назвіть спільні та 

відмінні риси. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

12.2. Шановні студенти! 

Зобразіть схематично джерела канонічного права. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

 

Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя 

 

Тема 13. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя  

13.1. Шановні студенти!  

Заповніть таблицю 13.1.: «Державний та суспільний устрій проторосійських 

феодальних республік».  

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=66698&displayformat=dictionary
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=66706&displayformat=dictionary


Табл.13.1. 
Назва  Утворення Органи 

державної 
влади 

Суспіль
ний 

устрій 
Новгородська республіка     
Псковське князівство    
Ростово-суздальське князівство    
Муромське князівство    
Смоленське князівство    
Рязанське князівство    
Московське князівство    

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

13.2. Шановні студенти!  

Зобразіть схематично «Джерела права феодальної Московії». Коротко їх 

охарактеризуйте.  

 

Результат надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

 

Тема 14. Держава і право середньовічного Сходу та Африки 

14.1. Шановні студенти! 

  

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       

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

14.2. Шановні студенти! 

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 
Халіфат 

 Коран (610 і 632 рр.)   
Сунна (ІХ ст.)  
Іджма  
…  

3. Японія  …   

4. Китай  …   

5. Індія  …   

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 
 
Зобразіть схематично судову систему середньовічного Китаю. 
 

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

 

Тема 15. Загальна характеристика держави і права в Новий час 

15.1. Шановні студенти! 

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. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

15.2. Шановні студенти! 

Заповніть таблицю 15.2. «Система органів управління колоніями». 

Табл. 15.2. 

Назва 

метрополії 

Назва 

колонії 

Система органів управління колоніями 

Англія …  

Іспанія …  

Португалія …  

Франція …  

Німеччина …  

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 
15.3. Шановні студенти! 



Зобразіть (виділіть та підпишіть) на контурній карті світу колоніальні 

володіння найбільших колоніальних імперій – Англії, Іспанії, Португалії, 

Франції, Німеччини. 

 

 

Тема 16. Держава і право Англії Нового часу 

16.1. Шановні студенти! 

Заповніть таблицю 16.1. «Етапи та основні події Англійської революції». 

Табл. 16.1. 

Етап, роки Основні події 

І  

ІІ  

ІІІ  

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

16.2.  Шановні студенти! 

Проаналізуйте «Білль про права» 1689 р. та «Акт про упорядкування» 1701 

р., випишіть положення, що відображають процес обмеження монархічної 

влади в Англії. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

 
Проаналізувавши «Акт, що проголошував Англію республікою» від 19 
травня 1649 р., визначте характерні риси індепендентської республіки. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Шановні студенти! 
Проаналізувавши «Знаряддя управління», виділіть положення, в яких 
закріплено основи для відновлення монархічної форми правління в 
Англії. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень лорда-протектора і парламенту. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Або 

Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень лорда-протектора і пар- 

ламенту (з наведенням статей). 

 

Тема 17. Виникнення і розвиток держави і права в Америці 

17.1. Шановні студенти! 

Проаналізувавши текст «Декларації незалежності Сполучених Штатів 

Америки» 1776 р., визначте природні права людини. 

http://geografica.net.ua/new/4/geo_kartasvitu_pol.jpg
http://pidruchniki.com/1486011058662/pravo/bill_pro_prava_lyutogo_1689
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Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

17.2. Шановні студенти! 

Зобразіть структуру державних органів США за допомогою схеми.  

 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Або 

 
Посилаючись на конкретні норми статей конфедерації, у формі таблиці наведіть 

повноваження, які зберігалися за штатами, і повноваження, що належали Сполученим 

Штатам. 
 

Шановні студенти! 

 

Тема 18. Держава і право Франції Нового часу 

18.1. Шановні студенти! 

Визначте основні права та свободи, що знайшли відображення в «Декларації 

прав людини і громадянина» 1789 р. у Франції. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

18.2.  

Шановні студенти! 
Заповніть таблицю 18.2. «Форма держави та органи 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 
     

http://pidruchniki.com/1728092458672/pravo/deklaratsiya_prav_lyudini_gromadyanina_serpnya_1789#549
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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 

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)  

     

Конституція VIII року 

(Constitution de l'an VIII) (13 

грудня 1799)  

     

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

Або 

Шановні студенти! 
Випишіть положення, які відбивають повноваження вищих органів 
державної влади та юридичне закріплення принципу поділу влад у 
першій Конституції Франції 1791 року. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

Шановні студенти! 
Складіть узагальнену порівняльну таблицю основних прав та свобод, які 
знайшли відображення в американській «Декларації незалежності» і 
французькій «Декларації прав людини і громадянина» 1789 року. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 

 

 

18.2. Шановні студенти! 

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=66673&displayformat=dictionary


Заповніть таблицю «Форма держави» відповідно до Конституційних 
законів 1875 р. за примірною схемою: 

Держава Форма 
правління 

Форма державного 
устрою 

Форма політичного 
режиму 

Франція       

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 

Або 

Шановні студенти! 
Складіть: а) схему Революційного уряду якобінської ди- 

ктатури; б) таблицю, відобразивши (з посиланням на норматив- 

ні акти) повноваження кожного органу Революційного уряду 

якобінської диктатури. 

Або 

Шановні студенти! 
Скласти таблицю “Класифікація злочинів – покарань” з 

наведенням відповідних статей Кодексу 1810 р. 

Тема 19. Держава і право Німеччини Нового часу 

19.1. Шановні студенти! 

Порівняйте риси кримінального права Франції, Англії, Німеччини в ХІХ ст. 

Критерії для порівняння: Англія Франція Німеччина 

поняття злочину       

види злочинів       

поняття покарання       

види покарання       

обставини, що виключають злочинність діяння       

поняття та види співучасті       

 Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

Або  

Шановні студенти! 

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. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

19.2. Скласти таблиці структури Цивільного уложення Німе- 
ччини 1896 р., суб’єктів права приватної власності та видів 

http://pidruchniki.com/1965032358684/pravo/tsivilniy_kodeks_kodeks_napoleona_1804#246
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юридичних осіб за Цивільним уложенням. 

 

Тема 20. Держава і право Японії та Китаю Нового часу 

20.1. Шановні студенти! 

Проаналізувавши норми Конституції Японської імперії (11 лютого 1889 р.), 

визначте права й обов'язки «підданих» (японських громадян). 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

20.2. Шановні студенти! 

Зобразіть схематично та визначте «три народні принципи» Сунь Ятсена 

(доктрина Саньмінь). 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

 

Модуль 3 

ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

 

Розділ 7. Держава і право деяких країн Європи та Америки в Новітню 

епоху 

 

Тема 21. Загальна характеристика держави і права в Новітню добу 
21.1. Шановні студенти! 

Зобразіть  на контурній карті світу держави, які проголосили свою 

незалежність від найбільших колоніальних імперій. Підпишіть назву держави 

та дату проголошення незалежності / прийняття конституції. 

 

21.2. Шановні студенти! 

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_evropeyskiy_soyuz_

n503939): вкажіть пропоновані автором шляхи об’єднання Європи, визначте 

наслідки події. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або 
Складіть: 
а) схему суб’єктів федерації за Конституцією Індії 1949 р.; 
б) таблицю повноважень органів державної влади й управління. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень органів державної влади й управління за 
Конституцією Індонезії 1946 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або Шановні студенти! 
Складіть: а) схему суб’єктів федерації за Конституцією 

Індії 1949 р.; б) таблицю повноважень органів державної влади 

й управління. 
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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


Або  
Або  
Або  

 

 

 

Тема 22. Держава і право країн Європи в Новітню епоху 
22.1. Шановні студенти! 
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 
(__.___.1923р.) 

    

…     
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
22.2. Шановні студенти! 

Порівняйте виборчі права громадян Великої Британії за реформами 1918 р. і 

1928 р. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Порівняйте положення Акту про народне представництво 1948 р. та 
Закон 2011 р. про престолоуспадкування. 
Відповідь надішліть викладачеві у виглячді файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Складіть схему вищих органів влади і управління Франції за Конституцією 
1946 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді. 
Або  

Шановні студенти! 

http://pidruchniki.com/1376110658716/pravo/konstitutsiya_frantsiyi_1946#782
http://pidruchniki.com/1393051858719/pravo/konstitutsiya_pyatoyi_respubliki_zhovtnya_1958#666
http://pidruchniki.com/1393051858719/pravo/konstitutsiya_pyatoyi_respubliki_zhovtnya_1958#666
http://pidruchniki.com/1329030558706/pravo/konstitutsiya_nimetskoyi_imperiyi_veymarska_serpnya_1919
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66600&displayformat=dictionary


На основі відповідних статей Конституції 1958 р. скласти схему вищих 
органів влади й управління Франції періоду П’ятої республіки. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Складіть: 
а) з посиланням на норми Веймарської конституції таблицю повноважень 
органів влади і управління Німеччини; 
б) з посиланням на норми Веймарської конституції таблицю повноважень 
«імперії» і земель. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Порівняйте права громадян за Основним законом ФРН 1949 р. і 
Веймарською конституцією 1919 р. (складіть таблицю). 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Охарактеризуйте етапи встановлення фашистської диктатури в Італії. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень органів державної влади й управління за 
Конституцією Італії 1947 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Проаналізувавши положення Кримінального кодексу Франції 1992 р., 
складіть юридичні казуси, відобразивши норми: 
а) у яких закріплена кримінальна відповідальність юридичних осіб; 
б) у яких проявилася тенденція гуманізації сучасного кримінального 
законодавства Франції. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або   

Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень органів державної влади й управління за 
Конституцією Польщі 1919 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
Або  

Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень органів державної влади й управління за 
Конституцією Румунії 1923 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 
Складіть: а) з посиланням на норми Веймарської консти- 

туції таблицю повноважень органів влади і управління Німеччини; 

б) з посиланням на норми Веймарської конституції таблицю по- 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66673&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=66673&displayformat=dictionary
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=66706&displayformat=dictionary


вноважень “імперії” і земель. 

Або  

Шановні студенти! 
Складіть схему вищих органів влади і управління Фран- 

ції за Конституцією 1946 р. 
Або  

Шановні студенти! 
1. Порівняйте права громадян за Основним законом ФРН 

1949 р. і Веймарською конституцією 1919 р. (складіть таблицю). 

2. За допомогою таблиці порівняйте повноваження пре- 
зидента і федерального канцлера за Основним законом ФРН 

1949 р. з повноваженнями президента й рехйсканцлера за Вей- 

марською конституцією 1919 р. 

3. Складіть таблицю повноважень органів державної 

влади й управління за Основним законом ФРН 1949 р. 

Або  

Шановні студенти! 
На основі відповідних статей Конституції скласти схему 

вищих органів влади й управління Франції періоду П’ятої рес- 

публіки. 

Тема 23. Держава і право США Новітньої доби 

Розділ 8. Держава і право деяких країн Сходу в Новітню епоху 

23.1. Шановні студенти! 

Проаналізувавши положення XIX, XXIV і XXVI поправки 

до Конституції США, зобразіть систему органів державної влади США. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

23.2. Шановні студенти! 

Проаналізуйте положення «Закону про виборчі права» США 1964 р., та 

визначте основні права та обов’язки громадян США. 

Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 

 

 

Тема 24. Держава і право Японії та Китаю в Новітню епоху 
24.1. Шановні студенти! 
Складіть таблицю повноважень органів державної влади й управління за 
Конституцією Японії 1947 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 
24.2. Шановні студенти! 
За допомогою таблиці порівняйте систему органів державної влади 
відповідно до Конституції КНР 1954 р. та Конституцією КНР 1982 р. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
 
Або  
Шановні студенти! 
Використовуючи текст Кримінального кодексу Японії 1907 року, випишіть: 
а) статті, в яких закріплені окремі види злочинів; 

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
https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf
http://www.wbconsult.ru/files/docs/Constituion_KNR.doc


б) статті, які підтверджують тенденцію гуманізації японського кримінального 
законодавства. 
Відповідь надішліть викладачеві у вигляді окремого файлу. 
  



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 

Заполните таблицы 1-5, используя материалы лекций и учебной 

литературы [1, с. 46-48]. 

Таблица 1. Институт собственности 

Содержани

е 

Древний 

Вавилон 

Древняя 

Иудея 

Древние 

Афины 

Особеннос

ти 

экономического 

строя 

   

Формы 

собственности 

   

Способы 

приобретения 

собственности 

   

Ограничен

ия распоряжения 

собственностью 

   

Особеннос

ти 

регулирования 

земельной 

собственности 

   

 



Таблица 2. Обязательства 

Содержани

е 

Древний 

Вавилон 

Древняя 

Иудея 

Афинское 

государство 

Основания 

возникновения 

обязательств 

   

Гарантии 

исполнения 

обязательств 

   

Требовани

я к форме 

заключения 

договора 

   

Виды 

договоров и 

особенности 

регулирования 

   

Таблица 3. Брак и семья 

Содержани

е/источники 

Законы 

царя Хаммурапи 

Древнеевр

ейское право 

Право 

Древних Афин 

Форма и 

характер брака 

   

Способы 

заключения 

брака 

   

Основания 

расторжения 

брака 

   

Имуществе

нные права 

супругов 

   

Правовое 

положение детей 

   

 



Таблица 4. Виды преступлений и наказаний 

Содержани

е/источники 

Законы 

царя Хаммурапи 

Древнеевр

ейское право 

Афинское 

право 

Понятие 

преступления 

   

Классифик

ация 

преступлений 

   

Цели и 

виды наказаний 

   

Основания

, смягчающие 

или 

устраняющие 

ответственность 

   

Основания

, отягчающие 

ответственность 

   

Таблица 5. Суд и судебный процесс 

Содержани

е/источники 

Законы 

царя Хаммурапи 

Древнеевр

ейское право 

Афинское 

право 

Судебные 

органы 

   

Основания 

возбуждения 

процесса 

   

Характер 

судебного 

процесса 

   

Доказатель

ства 

   

Возможнос

ть обжалования 

судебного 

решения 

   

Ответствен

ность судьи за 

неправосудное 

решение 

   

 

Таблица 6. Эволюция государственного строя Франции 

Содержание Х-

ХШ вв. 

XIV-

XV вв. 

XVI-

XVIII вв. 



Глава государства    

Полномочия главы 

государства 

   

Органы центрального 

управления 

   

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского 

законодательства в правовом 

регулировании 

   

Таблица 7. Эволюция государственного строя Англии 

Содержание Х-

ХШ вв.. 

XIV

-  XV вв. 

XVI-

XVIII вв. 

Глава государства    

Полномочия главы государства    

Органы центрального 

управления 

   

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского 

законодательства 

в правовом регулировании 

   

Таблица 8. Эволюция государственного строя Германии 

Содержание Х-

ХШ вв. 

XIV-

XV вв. 

XVI-

XVIII вв. 

Глава государства    

Полномочия главы 

государства 

   

Органы центрального 

управления 

   

Органы местного управления    

Судебная система    



Роль королевского 

законодательства 

в правовом регулировании 

   

Таблица 9. Вещное право 

Содержание Анг

лия 

Герм

ания 

Фран

ция 

Виды земельных владений    

Способ приобретения    

Ограничения в использовании и 

распоряжении 

   

Таблица 10. Семья и брак 

Содержание Англ

ия 

Герм

ания 

Фран

ция 

Арабс

кий 

халифат 

Форма и характер 

брака 

    

Способы заключения 

брака 

    

Условия для 

вступления в брак 

    

Основания 

расторжения брака 

    

Имущественные права 

супругов 

    

Правовое положение 

детей 

    

Таблица 11. Уголовное право и судебный процесс 

Содержание А

нглия 

Гер

мания 

Фр

анция 

Арабск

ий халифат 

Судебные органы     

Основания возбуждения 

процесса 

    

Характер судебного 

процесса 

    

Доказательства     

Возможность обжалования  

судебного решения 

    

Ответственность судьи за 

неправосудное решение 

    

 



Таблица 12. Эволюция государственного строя во Франции 

Источники Госу

дарственн

ый строй 

Глава 

государства и 

его 

полномочия 

Парлам

ент 

(структура, 

порядок 

формировани

я, 

полномочия) 

Прави

тельство 

(порядок 

формирован

ия, 

полномочия) 

Конституция 

1791 г. 

    

Конституция 

1795 г. 

    

Конституция 

1799 г. 

    

Хартия 1814 г.     

Хартия 1830 г.     

Конституция 

1848 г. 

    

Конституцион

ные законы 1875 г. 

    

Таблица 13. Эволюция государственного устройства Германии 

 Рейнск

ий союз 

Германск

ий союз 

Германская 

империя 

Годы 

существования 

   

Форма 

государственного 

единства 

   

Количество и 

статус членов 

   

Глава 

объединения 

   

Конституция    

Центральные 

органы власти 

   

Полномочия 

центральных 

органов 

   

 



Таблица 14. Эволюция правовых систем 

 США Англия Франция Германи

я 

Правова

я семья 

    

Источни

ки права 

    

Способы 

систематизаци

и права 

    

Роль 

судебного 

прецедента 

    

Принци

пы построения 

гражданского 

кодекса 

    

Наличие 

дуализма 

частного 

права 

    

Таблица 15. Семья и брак 

Содержа

ние 

Англия Германи

я 

Франция США 

Форма и 

характер брака 

    

Способы 

заключения 

брака 

    

Условия 

для 

вступления в 

брак 

    

Основан

ия 

расторжения 

брака 

    

Имущес

твенные права 

супругов 

    

Правово

е положение 

детей 

    

 



Таблица 16. Уголовное право и судебный процесс 

Содержа

ние 

Англия Германи

я 

Франция США 

Судебны

е органы 

    

Основан

ия 

возбуждения 

процесса 

    

Характе

р судебного 

процесса 

    

Доказате

льства 

    

Права 

обвиняемого 

(подсудимого) 

    

Участие 

суда 

присяжных 

    

Примене

ние   смертной 

казни 

    

Возраст 

привлечения к 

уголовной 

ответственнос

ти 

    

 

Таблица 17. Институт президентства 

 США Франц

ия 

ФРГ 

Статус    

Срок полномочий    

Порядок избрания    

Полномочия    

Возможность 

привлечения к 

ответственности 

   

 

Таблица 18. Эволюция высших органов власти Франции 

 Глава 

государства 

Парла

мент 

Правит

ельство 

Порядок формирования    



Сроки полномочий    

Полномочия    

Возможность сдержек и 

противовесов 

   

Ответственность    

Таблица 19. Эволюция высших органов власти Германии 

 Глава 

государства 

Парла

мент 

Правит

ельство 

Порядок формирования    

Сроки полномочий    

Полномочия    

Возможность сдержек и 

противовесов 

   

Ответственность    

Таблица 20. Эволюция высших органов власти Великобритании 

 Глава 

государства 

Парла

мент 

Правит

ельство 

Порядок формирования    

Сроки полномочий    

Полномочия    

Возможность сдержек и 

противовесов 

   

Ответственность    



 


