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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти 081 Право (поліцейські).
Навчальна дисципліна «Історія держави та права зарубіжних країн» одна з основних загально-юридичних дисциплін, яка вивчається у закладах
вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України. Курс
історії держави та права зарубіжних країн є своєрідним вступом до спеціальних
юридичних наук, і глибоке його вивчення та засвоєння, у тому числі
найважливіших пам’яток права, необхідне не тільки для підвищення якості
історико-правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної
культури, але й для більш глибокого розуміння ними основних особливостей
галузей сучасного права.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія держави та права
зарубіжних країн» є визначальні факти, явища і процеси, загальні та специфічні
закони і закономірності державно-правового життя народів провідних
зарубіжних країн, а саме: виникнення та розвиток держави і права; типи та
форми держави і права, причини їх зміни; особливості правової культури,
державні органи і правові інститути етносів, що населяли і населяють
територію цих держав.
Міждисциплінарні зв’язки:
Історія держави та права зарубіжних країн тісно пов’язана з іншими
юридичними дисциплінами. Особливістю історії держави і права є те, що вона
розглядає процес розвитку права та державності в цілому, тобто всю сукупність
державно-правових процесів та явищ, всебічно аналізує їх у взаємозв’язку та
взаємообумовленості. Особливо слід відзначити взаємну пов’язаність історії
держави та права з такою юридичною навчальною дисципліною як теорія
держави та права, що також вивчає закономірності розвитку права та держави.
Зв’язок між цими дисциплінами можна уявити у вигляді співвідношення різних
способів наукового пізнання, що поєднують логічне та історичне у розкритті
предмету дослідження.
Теорія держави і права узагальнено розкриває процес виникнення та
розвитку держави і права, а історія держави і права зарубіжних країн показує
закономірності розвитку державно-правових інституцій у конкретних
історичних умовах. За допомогою логічного методу теорія держави і права
створює струнку систему загальноправових понять та категорій, за допомогою
яких розкривається логіка історії держави і права. Тому ці категорії широко
використовуються в навчальному курсі історії держави і права. Лише
поєднання логічного та історичного уможливлює всебічний та глибокий аналіз
закономірностей еволюції держави та права.
Окрім того, «Історія держави та права зарубіжних країн» тісно пов’язана з
такими дисциплінами як «Державне право зарубіжних країн», «Історія держави
та права України», «Всесвітня історія», «Порівняльне правознавство», «Теорія
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держави і права» тощо. Вивчення курсу «Історія держави та права зарубіжних
країн» вимагає засвоєння великого обсягу законодавства й фактажу, а також
уміння аналізувати цей матеріал та робити самостійні висновки.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Історія держави та права зарубіжних країн як наука та навчальна
дисципліна.
2. Державність і право країн Стародавнього Світу.
3. Середньовічні держава і право країн Європи та Азії.
4. Історія держави і права зарубіжних країн Нового часу.
5. Держава і право зарубіжних країн Новітнього часу.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія держави та права
зарубіжних країн» є ознайомлення здобувачів вищої освіти на прикладі
зарубіжних країн з історією виникнення і розвитку головних інститутів
держави і права, формування розуміння закономірностей та напрямів їхнього
розвитку. Здобувачі вищої освіти мають навчитися самостійно аналізувати як
окремі нормативні акти, так і більш загальні державно-правові явища. Такі
знання і навички сприятимуть кращому розумінню державно-правових реалій
сучасності, сутності, негативних та позитивних сторін чинного права, а також
допоможуть прогнозувати їхню подальшу еволюцію.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія держави та
права зарубіжних країн» є:
 сприяти
становленню
сучасного
всебічно-розвинутого
висококваліфікованого фахівця-юриста для підрозділів Національної поліції
України, здатного на достатньому рівні репрезентувати Національну поліцію у
відносинах з іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування та громадянами;
 формувати та розвивати правові знання здобувачів вищої освіти, уміння
аналізувати нормативно-правові акти та інші документи;
 виробляти навички самостійного аналізу державно-правових явищ,
умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретного державноправового явища;
 виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та
навичками;
 формувати ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти відповідно до
принципів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до
особистості; виховувати активну громадянську позицію;
 сприяти усвідомленню ролі та значення правоохоронної діяльності в
розбудові та зміцненні української держави;
 формувати в майбутніх працівників поліції високий рівень правової
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свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати:
1) на поняттєвому рівні: основи історико-правових та теоретико-правових
положень, що стосуються виникнення, становлення, розвитку та
функціонування держави і права; основи колишніх та сучасних юридичних
понять і категорій;
2) на фундаментальному рівні: процеси виникнення та розвитку держави і
права зарубіжних країн, її типи та форми, особливості, притаманні державному
ладу та соціальному устрою, правовим системам, головні джерела права на
різних етапах історичного розвитку, еволюцію правового статусу населення;
3) на практично-творчому рівні: правові основи тлумачення норм права;
форми і методи поширення історико-правових знань серед населення; форми та
порядок надання правової допомоги громадянам.
вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії
дисципліни, наводити основні факти, що характеризують державно-правове
життя народів зарубіжних країн на різних етапах їхнього розвитку;
2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для
правильного формулювання складних юридичних понять і категорій з
подальшим їх використанням при вивченні галузевих дисциплін; вірно
тлумачити норми права; безпомилково застосовувати правові приписи при
виконанні своїх службових повноважень;
3) на евристичному рівні: на основі засвоєння історичних знань про
державно-правові явища вміти з наукових позицій давати їм правильну оцінку,
розкривати їх дійсну сутність; знаходити шляхи розв’язання задач, що
виникають у працівника поліції під час поширення правових знань серед
населення, формування у громадян поваги до права і закону;
4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових
фактів; адаптувати раніше отримані знання, вміння та навички до змінних умов
та нестандартних ситуацій; самостійно вести науково-дослідницьку діяльність.
1.4. Форма підсумкового контролю: залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
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1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
компетентність
інноваційного характеру у сфері права.
Загальні
Здатність зберігати та примножувати
компетентності
моральні, культурні, наукові цінності і
(ЗК)
досягнення
суспільства
на
основі
розуміння історії та закономірностей
ЗК-13
розвитку права, його місця у загальній
системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і
технологій.
Спеціальні (фахові,
Знання і розуміння ретроспективи
предметні)
формування правових та державних
СК-2
компетентності
інститутів.
(СК)
Пояснювати характер певних подій та
ПРН-13
процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.
Належно використовувати статистичну
Програмні результати ПРН-14
інформацію, отриману з першоджерел та
навчання (ПРН)
вторинних джерел для своєї професійної
діяльності.
ПРН-20 Пояснювати природу та зміст основних
правових явищ і процесів.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Історія держави та права як наука та навчальна
дисципліна.
Предмет курсу і завдання. Методологія викладу і вивчення. Місце історії
держави і права в системі юридичних дисциплін.
Джерела історії держави і права.
Сутність і походження держави і права. Типи державно-правового
розвитку.
Періодизація курсу історії держави та права.
Тема 2. Державність і право країн Стародавнього Світу.
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Виникнення державності в країнах Стародавнього Сходу. Загальне і
особливе в процесі становлення державності в Єгипті, Індії, Месопотамії,
Китаї.
Основні риси суспільно-економічного розвитку. Давньосхідна община.
Кастовий лад в країнах Стародавнього Сходу: авілум і мушкенум
Стародавнього Вавилону, система варн Стародавньої Індії.
Державний лад. Форми правління в державах Стародавнього Сходу.
Поняття східної деспотії, її основні риси і особливості: сакралізація влади
правителя, особливості системи управління, збереження общинного
самоврядування. Республіки Стародавньої Індії. Особливості державного
розвитку Стародавнього Китаю. Імперії Цинь і Хань Військова організація в
державах Східних деспотій. Судовий устрій.
Виникнення права в країнах Стародавнього Сходу. Джерела права.
Характеристика найважливіших пам’яток давньосхідного права: Закони
Хаммурапі, дхармашастри (Закони Ману). Зв’язок права з релігією. Вплив
конфуціанства та легізму на державний розвиток Стародавнього Китаю.
Злочини та покарання у державах Стародавнього Сходу.
Періодизація історії античної цивілізації. Розуміння полісу як містадержави. Історія афінського полісу. Державній лад стародавніх Афін: архонти,
ареопаг, еклесія, буле. Населення давніх Афін: громадяни, раби, державні раби.
Судовий устрій.
Військово-аристократичний характер політичної організації Спарти.
Центральні органи влади й управління: архагети, герусія, народні збори.
Ефорат. Пережитки родового устрою в державному механізмі Спарти. Криза
політичної системи Спарти.
Право Афін. Законодавча діяльність Драконта, Солона, Клісфена і
Перікла. Звичаєве право і закон. Сократ, Платон і Аристотель про збіг
справедливого і законного. Власність за афінським правом. Злочини і
покарання. Основні риси права Спарти. Закони Лікурга.
Історія Риму. Від civitas до Pax Romana. Рим у період республіки.
Боротьба патриціїв та плебеїв. Реформи Сервія Туллія. Види народних зборів.
Сенат. Магістратури. Місце диктатора в державному механізмі. Перехід у Римі
від республіки до імперії. Гай Юлій Цезар. Октавіан Август. Державний лад
Риму в період принципату і домінату. Військова організація. Судовий устрій.
Служба поліції в Римі. Поділ держави на Західну Римську імперію і Східну.
Падіння Західної Римської імперії.
Основні риси римського права. Джерела римського права. Закони ХІІ
таблиць. Едикти магістратів. Конституції імператорів. Праці римських юристів.
Кодифікація римського права. Corpus juris civilis. Право квіритське (цивільне),
преторське і «право народів». Публічне право і право приватне. Право
приватної власності. Злочини і покарання. Судовий процес. Історичне значення
римського права та його рецепція.
Тема 3. Середньовічні держава і право країн Європи та Азії.
Загальна характеристика виникнення і розвитку феодальної держави і
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права. Роль релігії у феодальному суспільстві. Феодальна держава в країнах
Європи та Азії. Основні етапи історії держави і права Середніх віків.
Феодальна держава і право в країнах Європи.
Розклад первісного ладу і формування феодальних відносин у племен
Європи. Створення держави у франків та англо-саксів. Ранньофеодальна
монархія. Династії Меровінгів та Каролінгів. Верденський договір 843 р. і
виникнення феодальної держави у Франції та Німеччині. Формування і
розвиток феодальних суспільно - економічних відносин. Сутність сюзеренітетувасалітету. Феодальна ієрархія. Феодальна роздробленість в Європі, причини,
передумови. Еволюція державного ладу.
Східна Римська імперія (Візантія). Епоха Юстиніана. Характерні ознаки
розвитку держави при Комнінах та Палеологах. Організація державної влади та
соціальний устрій. Причини кризи імперії.
Станово-представницька монархія. Зміни в суспільному ладі країн
Європи у ХІІІ-ХV ст. Формування основних станів: духовенства, дворянства і
городян. Державний лад. Християнська доктрина «двох мечів». Вчення Хоми
Аквінського про політичні форми правління. Посилення центральної влади.
Подолання феодальної роздробленості. Станово-представницькі установи в
Англії, Франції, Німеччині.
Велика Хартія вільностей 1215 р. в Англії. Зміни в центральному і
місцевому управлінні. Зародження англійського парламентаризму. Особливості
розвитку феодальної Німеччини. Золота Булла 1356 р.
Абсолютна монархія. Причини та передумови виникнення абсолютизму.
Розклад старих феодальних станів і зародження буржуазії. Класичний
абсолютизм у Франції. Незавершений характер абсолютизму в Англії.
Королівська влада. Таємна рада і Зоряна палата. Збереження парламенту і
місцевого самоврядування. Князівський абсолютизм у Німеччині. Піднесення
курфюрстів. Збереження роздробленості Німеччини.
Феодальне право. Ранньофеодальні збірники законів – «варварські
правди» (Салічна, Бургундська). «Саксонське зерцало». Магдебурзьке право.
«Загальне право» феодальної Англії та його особливості. Розвиток
королівського законодавства. Статути і ордонанси. Канонічне право. Джерела
візантійського права: кодифікація Юстиніана, Еклога.
Основні риси права феодальної земельної власності: алод, феод і
бенефіцій. Злочини і покарання. «Криваве законодавство» в Англії. Судовий
процес.
Особливості розвитку феодальної держави і права в країнах Азії.
Виникнення феодального суспільства і держави в Індії, Китаї та Японії.
Особливості розвитку суспільного ладу. Основні риси державного ладу
феодального Китаю. Династії Тан, Мін, Цин. Делійський султанат і імперія
Великого Могола в Індії. Влада і сьогунат феодальної Японії. Військова
організація. Основні риси права.
Арабський халіфат. Виникнення халіфату. Суспільна структура.
Організація державної влади при Омейядах і Аббасидах. Іслам: сунізм і шиїзм
про державу і право. Основні риси мусульманського права.

9

Тема 4. Історія держави і права зарубіжних країн Нового часу.
Причини і передумови буржуазних революцій. Буржуазна революція
ХVІІ ст. в Англії. Концепція Т. Гоббса про абсолютність державної влади.
Довгий парламент. Політичні течії в революції: пресвітеріани, індепенденти
(Д.Мільтон, О Сідней) і левелери (Д. Лільборн). Конституційна монархія (16401649 рр.) Індепендентська республіка (1649-1653 рр.), Протекторат Кромвеля
(1653-1658 рр.). «Знаряддя управління» (1653 р.). Система органів влади й
управління протекторату. Військова диктатура Кромвеля. Реставрація
Стюартів. Державний лад та законодавство епохи реставрації: Habeas Corpus act
1678 р. «Славна революція» та її вплив на інститути держави у Англії. Біль про
права 1689 р. Акт про влаштування 1701 р.
Революція 1775 – 1787 рр. у Північній Америці. Початок війни
англійських колоній за незалежність та її сутність. Державно-правові погляди
Т. Джефферсона. Декларація незалежності 1776 р. Статті Конфедерації і
вічного союзу 1781 р. Завершальний етап революції (1783-1787 рр.). Розробка і
прийняття Конституції США 1787 р. Білль про права 1791 р.
Розширення території США наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.
Державний лад. Протистояння між «Північчю» та «Півднем». «Місурійський
компроміс» 1820 р. Оформлення
двопартійної політичної системи.
Громадянська війна 1861-1865 рр. Найважливіші законодавчі акти уряду А.
Лінкольна: Гомстед-акт 1862 р. і Прокламація про звільнення рабів 1863 р.
Суспільно-економічні і політичні наслідки Громадянської війни. Зростання
централізації. «Реконструкція Півдня». ХІІІ-ХV поправки до Конституції США.
Судова організація. Поліція.
Велика французька революція 1789 – 1799 рр. Державно-правові ідеї
Вольтера та Ж.-Ж. Руссо. Ш. Монтеск’є про розподіл влади. Політичні партії в
революції: конституціоналісти, жирондисти, якобінці. Установчі збори. Період
керівництва конституціоналістів (1789-1792 рр.). Декларація прав людини і
громадянина 1789 р. і Конституція 1791 р. Жірондистська республіка (17921793 рр.). Період якобінського правління (1793-1794 рр.). Якобінська
диктатура. Декларація прав і громадянина та Конституція 1793 р. Встановлення
якобінської диктатури. Переворот 9 термідора. «Змова рівних» Г. Бабефа.
Конституція 1795 р. Уряд директорії. Переворот 18 брюмера. Консулат і Перша
імперія.
Реставрація Бурбонів. Хартія 1814 року. Революція 1830 р. Хартія 1830 р.
Організація каральних органів. Революція 1848 р. Друга республіка. Державний
переворот 2 грудня 1851 р. Луї Бонапарта. Конституція 1852 р. Бонапартизм.
Друга імперія у Франції. Армія і поліція в системі бонапартизму. Події 18
березня 1871 р. в Парижі. Паризька комуна. Виникнення Третьої республіки у
Франції. Конституційні закони 1875 р. Особливості французького
парламентаризму.
Буржуазна революція 1848-1849 у Німеччині. Причини і передумови
революції. Революційні виступи в окремих німецьких державах.
Франкфуртська конституція 1849 р.
Соціально-політичні наслідки поразки буржуазної революції 1848-1849
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рр. у Німеччині. Об’єднання Німеччини Прусською монархією. Створення
Германської імперії. Імперська конституція 1871 р. Зміни в політичному режимі
Германської імперії наприкінці ХІХ ст. «Виняткові» закони проти соціалістів
1878 р. «Культуркампф».
Боротьба за об’єднання Італії. Плебісцити Італійського королівства.
Карбонарії. Дж. Гарібальді. Дж. Мадзіні. К. Кавур. Компроміс з папством.
Завершення об’єднання.
Особливості еволюції держави і суспільно-політичного ладу в Японії.
Реставрація Мейдзі (1868 р.) – початок антифеодальних перетворень. Буржуазні
реформи 1870-80-х рр. Боротьба за демократизацію політичного ладу.
Конституція 1889 р. Імператор, парламент, Таємна Рада. Поєднання військовофеодальних та імперіалістичних рис Японської держави. Створення буржуазної
судової системи.
Велика селянська війна 1850 – 1864 рр. у Китаї. Рух за введення
Конституційного правління наприкінці XIX ст. «100 днів» реформ. Революція
1911-1913 рр.
Національно-визвольні революції в Латинській Америці. Визвольна війна
1816-1826 рр. в Латинській Америці та утворення незалежних держав. Перші
конституції латиноамериканських країн (Аргентина, Мексика, Бразилія,
Венесуела). Розвиток латиноамериканських держав у ХІХ ст. Утворення
політичних партій. Каудилізм і військові перевороти. Конституційна
стабільність.
Становлення буржуазного права.
Буржуазні революції ХVII-ХIХ ст. і формування буржуазних правових
систем. Наступність у праві. Основні правові сім’ї: англосаксонська,
континентальна. Закріплення принципів буржуазного цивільного права у
Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Цивільний кодекс Наполеона
1804 р. Кримінальний кодекс Наполеона 1810 р. Еволюція буржуазного права
наприкінці ХІХ ст.
Тема 5. Держава і право зарубіжних країн Новітнього часу.
Особливості розвитку тоталітарних і авторитарних держав та їхнього
права у ХХ ст.
Виникнення фашистського руху в Італії. Похід фашистів на Рим у 1922
році. Фашистська концепція «надкласової» влади. Механізм фашистської
диктатури. Створення системи корпорацій. Дуче і Велика фашистська рада.
Одержавлення фашистської партії. Виняткові закони 1926-1927 рр. про захист
держави. Ідея створення корпоративної держави та її реалізація. Хартія праці
1927 р. Каральні органи фашистської диктатури. Політична поліція.
Програмні документи націонал-соціалістичної робітничої партії
Німеччини. Реакційна сутність нацистської політико-правової теорії. Прихід
нацистів до влади у січні 1933 року. Ліквідація республіканських державноправових установ. Механізм нацистської диктатури. Репресивні органи
нацистської диктатури.
Громадянська війна у Іспанії та встановлення диктатури Ф. Франко.
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Особливості та трансформація франкістського режиму (1939 – 1975 рр.)
Еволюція демократичних держав та їхнього права у ХХ ст.
Основні напрями політико-правової ідеології ХХ ст. Еволюція вчень про
демократію. Теорія керованої й урізаної демократії. Ідея держави всесвітнього
благоденства, політичного плюралізму і плюралістичної державності.
Британська конституційна монархія. Соціально-економічний розвиток
Великої Британії в ХХ ст. Двопартійна політична система. Зміни в галузі
державної влади. Корона. Закон про парламент 1949 р. Виборчі закони.
Лейбористські кабінети. Консервативні кабінети. Британська колоніальна
імперія після першої світової війни. Вестмінстерський статут 1931 р.
Співдружність націй. Падіння ролі парламенту та посилення кабінету міністрів
у Великій Британії у ІІ пол. ХХ ст. Особливості державно-правового розвитку
Великої Британії у перші десятиліття ХХІ ст.
Президентська республіка в США. Принципи федералізму і розподіл
влади в державному управлінні. Двопартійна система США. Державне
регулювання ринкових відносин. «Новий курс» президента Рузвельта.
Структура федерального апарату. Зміни у виборчому праві. ХХ, ХХІV та ХХVІ
поправки до Конституції США. Закон про виборчі права 1965 р. Теорія
конвергенції. Бюрократизація державного апарату. Рада Національної безпеки,
Пентагон і ЦРУ. Еволюція політичного режиму в США на поч. ХХІ ст.
Франція. Третя республіка після Першої світової війни. Багатопартійна
система і виборчі блоки. Франція у Другій світовій війні. Уряд Віші. Рух опору
й утворення Тимчасового уряду. Боротьба за нову Конституцію після
звільнення Франції. Конституція 1946 р. Четверта республіка. Державний лад.
Перегляд Конституції 1946 р. Конституція 1958 р., її особливості. Державний
лад П’ятої республіки. Президент та його роль в політичній системі Франції.
Криза «червоного травня» 1968 р. Завершення ери голлізму. Розвиток
політичної системи Франції на межі ХХ – ХХІ ст.
Революція 1918 р. в Німеччині. Веймарська республіка. Конституція 1919
р. Система органів влади й управління в період Веймарської республіки.
Поразка нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Потсдамські
угоди про Німеччину. Окупаційний режим союзників. Політика розколу
Німеччини: Бізонія та Тризонія. Утворення ФРН. Основні риси Боннської
конституції 1949 р. Утворення єдиної Німецької держави у жовтні 1990 р.
Державний устрій Німеччини на сучасному етапі.
Організація поліцейського апарату. Федеральна структура поліцейських
органів США. Функції ФБР. Британська поліція та її підрозділи. Закон про
поліцію 1964 р. Кримінальна поліція Франції. Поліцейські органи у ФРН.
Основні зміни в праві демократичних держав. Розвиток ідеї правової
держави. Правова спадкоємність. Видозмінювання деяких класичних правових
принципів. Активізація кодифікаційної діяльності у Франції та США. Практика
консолідованих законів у Великій Британії.
Соціальне законодавство. Робочий час. Трудовий договір. Право на
страйк. Соціальне страхування. Становище професійних спілок. Закон Вагнера
1935 р. і закон Тафта-Хартлі 1947 р. в США. Закон «Про відносини у
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промисловості» 1971 р. Ґендерна рівність і розширення прав та можливостей
жінок. Зміни в кримінальному праві. Поняття небезпечного чи передделіктного
стану. Кримінальне законодавство про політичні злочини.
Євроінтеграції та її нормативно-правове забезпечення. Римські угоди
1957 р. Єдиний європейський акт 1986 р. Маастріхтський договір 1992 р.
Утворення ЄС. Шенгенська угода. Європейський суд з прав людини. Провал
ідеї створення єдиної європейської конституції. BREXIT та його політикоправові наслідки.
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24. Зародження парламентаризму у середньовічній Англії.
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27. Візантійська імперія: особливості державно-правового розвитку.
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41. Французька держава у ХІХ ст.: особливості та етапи розвитку.
42. Революція 1848 р. у Німеччині. Франкфуртський парламент.
43. Завершення об’єднання німецьких земель. Утворення у 1871 році
Германської імперії та її розвиток.
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47. Конституція Німеччини 1919 року та утворення Веймарської
республіки.
48. Партії і політична боротьба у період Веймарськой республіки в
Німеччині.
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49. Встановлення націонал-соціалістичної диктатури у Німеччині.
50. Механізм нацистської диктатури у Німеччині.
51. Особливості державно-правового розвитку Іспанії за часів
франкістської диктатури.
52. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта.
53. Зміни державного ладу США після Другої світової війни.
54. Особливості державного ладу Франції після закінчення Другої
світової війни. Криза IV Республіки.
55. V Республіка у Франції. Конституція 1958 року.
56. Федеративна республіка Німеччини. Боннська конституція 1949 року.
57. Об’єднання Німеччини 1990 року: державно-правові наслідки.
58. Велика Британія як приклад дії сучасного механізму парламентської
монархії.
59. Основні зміни у праві у Новітній час.
60. Міжнародно-правова основа євроінтеграційних процесів.

