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ВСТУП

Семінарське заняття - це форма навчального заняття, при якій 
викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до 
котрих студенти готують тези виступів на основі індивідуальної 
роботи.

Підготовка до семінарських занять потребує опрацювання 
джерельних публікацій, підручників і навчальних посібників,
монографічних творів, їхнього реферування.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює рівень 
підготовки студентів, їхні виступи, активність у дискусії, вміння 
формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться до
відповідного журналу.

Отримані за окремі семінарські заняття оцінки враховуються при 
виставленні студентові підсумкової оцінки з дисципліни “Історія 
держави і права зарубіжних країн”.

Семінарські заняття дають можливості відпрацьовувати 
ораторське мистецтво, практику ведення дискусій, уміння відстоювати 
власну точку зору.
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Тема №1
Державність і право Давньої Месопотамії (2 год.)

1. Міста-держави Давнього Шумеру. ІІІ династія Уру.
2. Вавілонське царство.
3. Новоассірійська держава.
4. Закони Шульґі. Законодавство Хаммурапі.

Тема №2
Державність і право Давнього Китаю (2 год.)

1.  Державність доби Шан (Інь).
2.  Західне Чжоу. Період Чуньцю.
3.  Царство Цінь та утворення першої централізованої імперії.
4.  Китай у добу Старшої та Молодшої Хань.
5.  Специфіка традиційної китайської правової системи.

Тема №3
Особливості суспільств і політико-правових систем античного 

світу. Розвиток держави і права Давньої Греції (2 год.)

1. Специфіка античних суспільств і держав. Полісна система.
2. Становлення демократії в Афінах.
3. Спартанська держава.
4. Розвиток права в Давній Греції.

Тема №4
Римське суспільство переддержавної (“царської”) доби. 

Становлення, розквіт і криза республіканського ладу в Римі (2 год.)

1. Рим у “царську” добу. Реформи Сервія Туллія.
2. Суспільно-політична еволюція республіканського періоду.
3. Римські маґістратури.
4. Причини кризи Римської республіки.

Тема №5
Джерела, еволюція, історичне значення

та рецепція римського права (2 год.)

1.  Джерела римського права докласичної доби.
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2. Становлення римської юриспруденції.
3. Зміни в правовій системі доби домінату.
4. Кодифікація Юстиніана І.
5.  Рецепція римського права в середньовічній Західній Європі

Тема №6
Держава і право середньовічної Франції (2 год.)

1. Західнофранкське королівство.
2. Доба сеньйоріальної монархії.
3. Перехід до станово-представницької системи. Ґенеральні штати.
4. Столітня війна та її вплив на державний лад Франції.
5. Особливості розвитку права на Півночі і Півдні Франції.

Тема №7
Особливості розвитку німецької державності і права

протягом Середньовіччя (2 год.)

1. Східнофранкське королівство та утворення Імперії.
2. Боротьба пап та цісарів за інвеституру та її наслідки.
3. “Священна Римська імперія німецької нації” в пізньому 

Середньовіччі.
4.  Земське, ленне та міське право в середньовічній Німеччині.

Тема №8
Англійські суспільство, держава і правова система

в Середні віки (2 год.)

1. Англосаксонська державність і право доби Гептархії.
2. Утворення Англійського королівства. Норманське завоювання 

та його наслідки.
3. Реформи Генрі ІІ. “Велика хартія вільностей”.
4. Становлення складу та прерогатив англійського парламенту.
5. Основні риси англосаксонського права. “Загальне право” і 

“право справедливості”.

Тема №9
Становлення і розвиток “класичного абсолютизму”

у Франції (2 год.)
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1. Фактори посилення королівської влади і занепаду станового 
представництва у Франції.

2. Реформи А. де Рішельє та їхні результати.
3. Розвиток французького абсолютизму за правління Луї ХІV.
4. Криза “старого режиму” у Франції.

Тема №10
“Князівський абсолютизм” у Німеччині. Прусське королівство. 

Монархія Габсбурґів (2 год.)

1. Вплив Реформації, Селянської війни і Тридцятилітньої війни на 
політичний розвиток Німеччини. “Князівський абсолютизм”.

2. Унія Бранденбургу з Пруссією. Специфіка розвитку Прусського 
королівства.

3. Формування монархії Габсбурґів. Реформи Марії-Терезії і 
Йозефа ІІ.

4. Розвиток законодавства (від “Кароліни” до “Терезіани”).

Тема №11
Специфіка абсолютної монархії в Англії. Англійська революція 
середини ХVІІ ст. і формування парламентської монархії (4 год.)

1. Посилення королівської влади за правління династії Тюдорів. 
Англійська Реформація та її особливості.

2. Фактори специфіки англійського абсолютизму.
3. Загострення стосунків між короною і парламентом за доби 

Стюартів.
4. Причини та рушійні сили Англійської революції. Протекторат 

О.Кромвеля.
5. Реставрація і “Habeas Corpus Act”. “Славетна революція”, “Білль 

про права” і “Акт про спадкування трону”.
6. Становлення парламентської монархії і відповідального уряду 

протягом ХVІІІ ст.
7. Утворення З єднаного Королівства Великої Британії та 

Ірландії.

Тема №12
Трансформації політичної та правової системи Великої 
Британії протягом ХІХ – початку ХХІ ст. (2 год.)

1. Демократизація британської політичної системи протягом ХІХ –
початку ХХ ст. Становлення двопартійності.
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2. Еволюція взаємин між парламентом і урядом у ХХ ст.
3. Утворення та розпад Британської імперії.
4. Реформи лейбористського кабінету після ІІ Світової війни. 

М.Тетчер та поворот до неоконсерватизму.

Тема №13
Утворення та політико-правовий розвиток Сполучених 

Штатів Америки (від здобуття незалежності до сьогодення) (2 год.)

1. Британські колонії в Північній Америці. Причини боротьби за 
незалежність. “Декларація незалежності”. Конституція США.

2. Політичний розвиток США наприкінці ХVІІІ – в першій 
половині ХІХ ст.

3. Громадянська війна і Реконструкція Півдня.
4. “Ера прогресизму”. Міжвоєнний розвиток США. “Новий курс” 

та його наслідки.
5. Еволюція суспільства та політико-правової системи США в 

повоєнні роки.

Тема №14
Французька революція та наступний розвиток французької 

державності і права Новітнього часу (2 год.)

1. Причини і початковий етап революції. Конституція 1791 р.
Якобінська диктатура та її основні заходи. Доба Директорії.

2. Наполеонівська доба. Цивільний кодекс.
3. Реставрація. “Липнева монархія”. ІІ Імперія.
4. Доба ІІІ Республіки.
5. ІV і V Республіки у Франції.

Тема №15
Боротьба за об єднання Німеччини у ХІХ ст. і політико-

правовий розвиток країни до початку ХХІ ст. (2 год.)

1. Німецький союз. “Великонімецький” і “малонімецький” шляхи 
об єднання країни. Революція 1848-1849 рр.

2. Об єднання Німеччини. Доба ІІ Райху.
3. Ваймарська республіка.
4. Німеччина в добу націонал-соціалістичної диктатури.
5. Утворення ФРН. Політико-правова система сучасної Німеччини.


