
АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права 

зарубіжних країн»: є формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих 

спеціалістів необхідного базису знань про світові типів державно-правових систем 

з історією виникнення і розвитку головних інститутів держави і права, висвітлення 

закономірностей та напрямів їх розвитку, вироблення вмінь самостійно аналізувати 

як окремі нормативні акти, так і більш загальні державно-правові явища.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і права 

зарубіжних країн» є суспільні відносини, врегульовані нормами права. 

Завданням вивчення дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн» є формування у майбутніх фахівців: 

знань про:   предмет, метод науки історії держави і права зарубіжних країн, 

сучасний стан її проблем; головні типи держави, особливості, притаманні їхньому 

державному ладу та соціальному устрою, правовим системам; закономірності 

буржуазних революцій, засади і принципи розбудови буржуазної держави; головні 

буржуазні (континентальна та англосаксонська) системи права, їх джерела та 

принципові положення; найважливіші правові кодифікації ХІХ-ХХ ст.; зміни в 

державному ладі та правових інститутах у XX ст., тенденції до зближення 

правових систем та утворення великих міждержавних об’єднань; 

вмінь: аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових 

методів, спираючись, передусім, на принцип історизму та порівняльно-правовий 

метод; використовувати у практичній діяльності знання головних засад 

континентальної та англосаксонської систем права; застосовувати знання курсу 

історії держави і права зарубіжних країн у практичній діяльності для 

вдосконалення чинного законодавства України; на основі історико-правових знань 

самостійно робити прогнози суспільно-політичного життя та правового розвитку 

України. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Держава і право Стародавнього Світу. 

Тема 2. Держава і право Античного Світу. 

Тема 3. Феодальна держава і право у середньовічній Європі. 

Тема 4. Виникнення буржуазної держави і права. 

Тема 5. Розвиток буржуазної держави і формування буржуазного права до поч. 

ХХ ст.  

Тема 6. Колоніальні імперії. 

Тема 7. Основні зміни в праві буржуазних держав. 

Тема 8. Розвиток буржуазних держав та їх правових систем у ХХ ст. 

Тема 9. Розпад світової колоніальної системи та виникнення незалежних 

держав.  

Тема 10. Становлення та розвиток національних держав та права в країнах 

Центральної та Південно-Східної Європи. 

 

 


