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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Навчальна дисципліна повинна дати студентам знання з історії розвитку 

державних інститутів та права в різних історичних епохах та політичних 

обставинах, з найдавніших часів і до сьогодення, про особливості формування 

правових систем в країнах, які перебувають на відмінних етапах 

економічного, політичного та культурного розвитку. Вивчення навчальної 

дисципліни дозволяє з’ясувати причини, суть та наслідки організаційно-

структурних змін в державному апараті, системі права зарубіжних країн в 

різних історичних, політичних та економічних обставинах 

Мета вивчення Засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок 

студентів шляхом набуття знань засвоєння про загальні закономірності 

виникнення, функціонування і розвитку держави і права провідних країн світу 

в їх історичній конкретності та хронологічній послідовності 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення студентами суспільно-політичного досвіду країн світу, їхню 

правову культуру; аналіз законодавчих та нормативних актів; прогнозування 

тенденцій розвитку сучасного світу; систематизація та узагальнення 

сучасного політико-правового досвіду провідних країн світу у державно-

правовому будівництві; аналіз практичної діяльності парламентів та 

представницьких органів влади; розкриття сутності делегованого 

законодавства 

Пререквізити Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях студентами шкільних курсів, 

«Всесвітня історія», «Людина і суспільство», «Право» та навчальних курсах 

«Теорія держави і права» , «Історія держави та права України» 

Результати 

навчання 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань: 

08 «Право» 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обо’язкова 

 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Загальна кількість годин – 

120 

 

20 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

108 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання : 

 

40 год. 

 

54 год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Перелік змістовних 

модулів та тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л П лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Історія держави і права античності 

Тема 1 Предмет, 

методологія, періодизація 

історії держави та права 

зарубіжних країн 

6 2    4 7 2    5 

Тема 2 Історія держави і 

права Стародавнього 

Єгипту 

5  1   4 5     5 

Тема 3 . Історія держави і 

права Стародавнього 

Вавілону 

5  1   4 5     5 

Тема 4 Історія держави і 

права Стародавньої Індії 
5  1   4 5     5 

Тема 5 Історія держави і 

права Стародавнього 

Китаю 

5  1   4 5     5 

Тема 6 Афінська держава 

та право 
7 2 1   4 6  1   5 

Тема 7 Історія держави і 

права Стародавньої 

Спарти 

5  1   4 5     5 

Тема 8 Історія держави і 

права Стародавнього 

Риму доби Республіки 

5  1   4 7  1   6 

Тема 9 Історія держави і 

права Стародавнього 

Риму доби Імперії. 

5  1   4 6     6 

Разом за модулем 48 4 8   36 51 2 2   47 

Змістовий модуль 2. Розвиток держави та правової думки у середні віки 

Тема 10 Загальна 

характеристика епохи 

феодалізму 

6 2    4 6 1    5 

Тема 11 Держава і право 

Франції та Німеччинив 

період Середньовіччя 

6  2   4 5     5 

Тема 12 Держава і право 

Англії в період 

Середньовіччя 

8 2 2   4 6  1   5 

Тема 13 Держава і право 

південних і західних і 

східних слов’ян в період 

феодалізму 

6 2    4 5     5 

Тема 14 Феодальна 

держава і право в країнах 

Азії і Африки. 

6  2   4 5 1    5 
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Разом за модулем 32 6 6   20 28 2 1   25 

Змістовний модуль 3. Історія держави і права нового та новітнього часу 

Тема 15 Створення та 

розвиток держави і права 

Сполучених Штатів 

Америки 

6 2    4 7 1    6 

Тема 16 Формування 

національних держав у 

Європі. Еволюція 

держави у період Нової 

історії 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема 17 Становлення 

буржуазного права. 
6 2    4 7  1   6 

Тема 18. Особливості 

державно–правового 

розвитку США у ХХ-ХХІ 

ст. С 

6 2    4 6     6 

Тема 19 Особливості 

державно–правового 

розвитку країн Західної 

Європи у ХХ-ХХІ ст. 

6 

 
 2   4 6     6 

Тема 20 Особливості 

державно–правового 

розвитку країн 

Центрально-Східної 

Європи та Балканського 

півострова у ХХ-ХХІ ст. 

6 2    4 8 2    6 

Разом за модулем 40 10 6   24 41 4 1   36 

Усього за курс 120 20 20   80 120 8 4   108 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми Вид роботи 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1.  Основні теоретичні напрямки 

історико-правової науки. 

Сутність і походження 
держави і права 

Складання конспекту з теми 2 3 

Складання таблиці 
2 2 

2.  
Загальне і особливе в процесі 

становлення державності в 

Єгипті, Індії, Месопотамії 

Складання конспекту з теми 2 3 

Складання таблиці 

2 2 

3.  Кастовий лад в країнах 
Стародавнього Сходу: авілум 

і мушкенум Стародавнього 

Вавилону 

 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 

2 2 

4.  Давньосхідне рабство та його 

особливості. Державний лад. 

Форми правління в країнах 

Стародавнього Сходу 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

5.  Характеристика 

найважливіших пам’яток 

давньосхідного права: 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 
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Закони царя Хаммурапі, 

Закони Ману, Фацзин. 
Зв’язок права з релігією 

6.  Реформи Солона, Клісфена, 

Ефіальта і Перікла 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 2 2 

7. Особливості державного 

ладу Спарти. Царі. Народні 
збори. Рада старійшин 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

8. Держава і право 

Стародавнього Риму 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 2 3 

9.  Основні етапи історії 

римського права. Джерела 

римського права 

Складання конспекту з теми 2 3 

Складання таблиці  
2 3 

10. Закони ХІІ таблиць. Едикти 
магістратів. Конституції 

імператорів. Праці римських 

юристів 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

11. Верденський договір 843 р. і 
виникнення феодальної 

держави у Франції та 

Німеччині 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

12. Ранньофеодальна монархія у 
Франції, Англії, Німеччині 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 2 2 

13. Державні та правові процеси 
у південних, західних та 

східних слов’ян. Кодифікація 

права у Київській Русі 

Аналітична записка 

4 5 

14. Іслам: сунізм і шиїзм про 
державу і право. Основні 

риси мусульманського права 

Аналітична записка 
4 5 

15 Розробка і прийняття 

Конституції США 1787 р. 
Білль про права 1791 р. 

Аналітична записка 

4 6 

16. Політико-правові концепції у 

поглядах мислителів Нового 

часу 

Аналітична записка 

4 6 

17 Буржуазні революції у Англії, 
Франції, Німеччині, Голландії 

Аналітична записка 
4 6 

18 Особливості політико-

правової системи у США. 

Організація державної влади 

Аналітична записка 

4 6 

19 Особливості політико-
правової системи у Великої 

Британії, Німеччини та 

Франції. Організація 

державної влади 

Аналітична записка 

4 6 

20 Формування державності та 

правової системи перехідного 

періоду в країнах колишньої 

Югославії 

Аналітична записка 

4 6 

Разом 80 108 

 

4. Індивідуальні завдання 

Навчальний курс передбачає виконання індивідуальних завдань, тематика яких визначається 

лекційними та практичними заняттями.  
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5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти готуються до практичних занять з 

кожного модулю у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної 

роботи. Практичне заняття та самостійна робота комплексно 

оцінюється викладачем, враховуючи такі критерії: 

1. правильність одержаних результатів практичної роботи; 

2. застосування раціонального методу вирішення поставлених 

завдань; 

3. наявність конспектів з практичного заняття та самостійної роботи. 

4. написання есе. 

5. складання таблиць, використовуючи порівняльний метод, синтез 

та аналіз проблематики. 

6. правильність виконання індивідуального завдання, в якому мають 

бути наступні елементи: 

 постановка проблеми, визначення об’єкту та предмету у 

вступі. 

 виклад основного матеріалу. 

 висновки та обґрунтовані результати 

Кожний студент повинен узгодити з викладачем номер власного 

варіанту індивідуальної роботи. 

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

десяти практичних занять. Результат виконання і роботи студента на 

кожному практичному занятті оцінюється окремо. Їхній максимальний 

сумарний рейтинговий бал становить 30 балів. 

На тижні самостійної роботи викладач оцінює результати даної 

роботи, що оформлені студентом у вигляді конспекту, есе, таблиць. 

Максимальний рейтинговий бал при цьому становить 30 балів.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

тестових та відкритих завдань, оформлених письмово. Тривалість 

складання студентом модульної контрольної роботи не перевищує 

двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому 

не перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, згідно за 

розробленим навчальним відділом розкладом. Письмову роботу 

кодують та надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з поточним 

контролем ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту не 
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перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни «Політологія» 

можуть виконуватися проводяться аудиторіях та обчислювальному 

центрі ЗІЕІТ (ОЦ ЗІЕІТ) та у інших зручних місцях для студента, у 

час, вільний від основного навчання та за умови наявності у нього 

персонального комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням.  

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому 

має право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу 

викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів 

і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 

балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 Теми 1-9 20 

2 
Змістовний модуль 2 Теми 10-14 20 

3 
Змістовний модуль 3 Теми-15-20 20 

4 Модульна робота 40 

5 Разом за модулем 1 100 

 Підсумковий тест (екзамен) 40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку чи екзамену: 

 

1. Предмет та метод історії держави і права зарубіжних країн. Періодизація курсу. 

2. Основні риси суспільного та державного ладу в країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, 

Вавилон, Індія, Китай). 

3. Злочини і покарання за Законами Хаммурапі. Принцип таліону. 

4. Регулювання  відносин власності,  зобов'язання і сімейно-шлюбного права за Законами 

Хаммурапі та за законами Ману. 

5. Кастовий устрій в країнах Стародавнього Сходу. Система варн в Стародавній Індії. 

6. Загальна характеристика Законів царя Хаммурапі. 

7. Право власності за Законами  царя Хаммурапі та Законами Ману. 

8. Шлюбно-сімейне право в країнах стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Індія, Китай). 

9. Стародавня Китайська держава. Реформи Шан Яна. 

10. Злочини і покарання у праві Стародавнього Сходу. Звід кримінальних законів китайських 

династій. 

11. Особливості держави і права Античного світу. Утворення Афінської держави. 

12. Реформи Солона, Клісфена, Ефіальта та Перикла у Афінах. 
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13. Державний лад Афін у V-ІV ст. до н.е. Система афінської демократії. 

14. Особливості державного ладу Стародавньої Спарти. 

15. Утворення держави в Римі. Реформи Сервія Туллія. 

16. Державний лад Риму в період республіки. 

17. Державний лад Риму в період принципату. 

18. Державний лад Риму в період домінанту. 

19. Право Стародавнього Риму (періодизація, джерела). 

20. Загальна характеристика Законів XII таблиць. 

21. Право власності за Законами XII таблиць. Сервітути. 

22. Кодифікація Юстиніана (загальна характеристика). 

23. Суд та форми процесу у Стародавньому Римі (легісакційний, формулярний, 

екстраординарний). 

24. Арабський халіфат. Основні риси держави і права. 

25. Держава і право франків. 

26. Злочини проти особи та власності за Салічною Правдою. 

27. Феодальні держави Західної Європи. Основні етапи розвитку (ранньофеодальна станово-

представницька та абсолютна монархії). 

28. Особливості державно-правового розвитку феодальної Англії. Норманське завоювання 1066 р. 

та його наслідки. 

29. Реформи Генріха II. Державно-правовий розвиток Англії в XII ст. 

30. Велика Хартія вольностей 1215 р. 

31. Особливості державно-правового розвитку феодальної Німеччини. 

32. Саксонське зєрцало, Кароліна (загальна характеристика). 

33. Особливості державно-правового розвитку феодальної Франції. 

34. Сутність відносин сюзеренітету-васалітету в країнах Європи. Феодальна земельна власність 

(алод, бенефіцій, феод). 

35. Феодальний суд у країнах Західної Європи. Звинувачувально-змагальний та інквізиційний 

процес. 

36. Буржуазна революція в Англії. Особливості, етапи та державно-правові наслідки буржуазної 

революції в Англії. 

37. Державно-правові  наслідки реставрації Стюартів та «Славної революції» 1688 р. 

38. Habeas Corpus Асt 1679 р. та Білль про права 1689 р. 

39. Формування конституційної монархії в Англії. 

40. Війна за незалежність у Північній Америці та утворення США. Декларація незалежності США 

1776 р. 

41. Білль про права – перші 10 поправок до конституції США 1787 р. 

42. Державний лад за Конституцією США 1787 р. 

43. Державно-правові наслідки буржуазної революції у Франції 1789-1794 рр. 

44. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. та Конституція Франції 1791 р. і закріплення в 

ній принципу розподілу влади. 

45. Конституції Франції 1795 р. (Директорія) та 1799 р. (Консульство). 

46. Перша імперія у Франції. Бонапартизм. 

47. Кодифікація французького цивільного права. Загальна характеристика Цивільного кодексу 

Франції 1804 р. 

48. Право приватної власності за Цивільним кодексом Франції 1804 р. 

49. Зобов'язальне право за Цивільним кодексом Франції 1804 р. 

50. Шлюбно-сімейне право за Цивільним кодексом Франції 1804р. 

51. Кримінальний кодекс Франції 1810 р. Розвиток французького кримінального законодавства в 

XIX ст. 

52. Конституційні хартії Франції 1814 р. та 1830 р. 

53. Буржуазні революції в Європі в середині XIX ст. їх державно-правові наслідки. Конституція 

Франції 1848 р.  

54. Друга імперія у Франції. Революція 1871 р. та її державно-правові наслідки. 
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55. Конституційні закони Франції 1875 р. Державний лад III республіки. 

56. Об'єднання Німеччини та Конституція 1871 р. 

57. Державний механізм конституційної монархії в Англії у ХVIII-ХІХ ст.cт. 

58. Акти про народне представництво в Англії 1832, 1867 рр. 

59. Причини та передумови громадянської війни  1861- 1865 рр. у США. Міссурійський 

компроміс. 

60. Загальне право Англії як основа формування англосаксонської системи буржуазного права. 

61. Виникнення та розвиток континентальної системи буржуазного права. 

62. Кримінальне уложення Германської імперії 1871 р. 

63. Німецьке Цивільне уложення 1900 р. Його структура та особливості. 

64. Суб'єкти цивільних правовідносин за Німецьким Цивільним уложенням 1900 р. 

65. Світ на початку XX ст. Зміни у Європи після Першої світової війни. 

66. Законодавство «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта. 

67. Зміни державного ладу Великобританії в XX ст. Еволюція її партійної системи 

68. Зростання ролі виконавчої влади у Великобританії в XX ст. 

69. Листопадова революція 1918 р. у Німеччині та її наслідки. Веймарська Конституція 1919 р. 

70. Система органів влади та управління в період Веймарської республіки (1919-1933 рр.). 

71. Партійно-політична система Франції після Першої світової війни. 

72. Народний фронт у Франції (1934-1938 рр.), його законодавство. Франція у Другій світовій 

війні. 

73. Сутність делегованого законодавства в Англії; Франції, США. 

74. Встановлення фашистської диктатури в Італії та націонал-соціалістичної диктатури в 

Німеччині. Зміни в державному ладі. 

75. Механізм нацистської диктатури в Німеччині. Міжнародне засудження ідеології нацизму. 

76. Особливості фашистського режиму в Італії. 

77. Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р. 

78. Економічні та політичні права французьких громадян за Конституцією 1946 р. Причини 

скасування Конституції 1946 р. 

79. П'ята республіка у Франції. Конституція 1958 р. 

80. Державний лад Франції в період П'ятої республіки. 

81. Криза колоніальної системи після Другої світової війни. 

82. Розпад Британської колоніальної імперії. Британська співдружність націй. 

83. Утворення республіки Індія та Конституція 1949 р. 

84. Національно-визвольні революції та конституційне законодавство у країнах Арабського 

Сходу. 

85. Японія в період між двома світовими війнами. Мілітаризація держави та суспільства. 

86. Особливості соціально-політичного розвитку європейських країн народної демократії. 

Революції 1989 - 1990 рр. та їх державно-правові наслідки. 

87. Державний лад ФРН за Конституцією 1949 р. 

88. Утворення єдиної Німецької держави (1990 р.). 

89. Нові тенденції у розвитку правових систем у XXІ ст.  

 

11. Рекомендована література: 

Базова: 

1. Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / [ авт. кол.: О. М. Бандурка, О. М. 

Головко, І. А. Логвиненко та ін.], за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. 

унт внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та змін. – Харків : ХНУВС, 2021.  596 с. 

2. Історія держави і права зарубіжних країн: курс лекцій /за ред. Щербатюк В.М.. Одеса, 

Фенікс, 2021. 536с.  

3. Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

О. М. Бандурки . Харків : Майдан, 2020. 618 с. 

4. Тихоненков Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн в питаннях і відповідях: навч. 
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посібник. Харків: Право, 2019. 248 с.  

5. Бостан Л., Бостан С. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 730 с. 

6. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навч. пос. К. Новий  Світ, 2018 

480с.  

 

Допоміжна: 

1. Дурнов Є.С., Кривицький Ю.В., Сокур Ю.В.  Історія держави та права: термінологічний 

словник. Видавничий дім «Гельветика» 2019. 192с. 

2. Історія держави і права зарубіжних країн: дефініції, схеми, таблиці: навч. посіб. / В. Д. 

Яремчук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 243 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 – поч ХХІ ст.). Автор. кол.: 

Тищик Б., Липитчук О., Кольбенко А. Львів: Світ, 2016. 720 с. 

4. Логвиненко Є. С. Покарання військових в античних державах. Право і Безпека. 2017. № 1 

(64). С. 31-35 

5. Тищик Б. Й. Велика Британія: історія державності і права (V – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. 

Львів : Світ, 2017. 351 с. 

6. Устименко О. С. Загальнотеоретична характеристика основних наукових концепцій 

походження держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки». 2017. № 2. С. 25-28. 

Інформаційні ресурси: 

1. Електронні ресурси НБУВ [Електронний ресурс]: Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 Дата доступу: вер. 2020. – 

Назва з екрана. 

2. Наукова бібліотека [Електронний ресурс]: Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/ Дата доступу: вер. 2020. – Назва з 

екрана. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн : підручник 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10053/Istoriia%20derzhavy%20i%2

0prava%20zarubizhnykh%20krain_pidruchnyk_KhNUVS_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навч. пос 

http://194.44.152.155/elib/local/sk753016.pdf 

 

https://jurkniga.ua/autor/dyrnov-e-s/
https://jurkniga.ua/autor/kryvytskiy-y-v/
https://jurkniga.ua/autor/sokyr-y-v/
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10053/Istoriia%20derzhavy%20i%20prava%20zarubizhnykh%20krain_pidruchnyk_KhNUVS_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10053/Istoriia%20derzhavy%20i%20prava%20zarubizhnykh%20krain_pidruchnyk_KhNUVS_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://194.44.152.155/elib/local/sk753016.pdf
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