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Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
I. II. Заочна 

1. 
Держава і право країн Стародавнього Сходу  
( Вавилон, Єгипет, Індія) 4 

2. 
Держава і право Античних країн. 
а) Стародавня Греція 4 

3. 
Феодальна держава і право: виникнення, суть, етапи розвитку. 
Держава і право Франків 3 

4. Держава і право Середньовічної Англії 4 
5. Держава і право  Австрії і Пруссії 4 
6. Держава і право  Візантії 3 
7. Держава і право Середньовічних слов’янських країн - Польщі, Чехії, Сербії 4 

8. 
Держава і право Росії  
( ХІІІ – ХVIII ст.) 4 

9. 
- Міста і міські республіки та міське право у Середньовічній Європі; 
Організація та роль Римо – католицької церкви у Середньовічній Європі. 4 

10. Держава і право Італії 4 
11. Держава і право Скандинавських країн ( Данія, Норвегія, Швеція ). 8 
12. Держава і право Польщі. 4 
13. Держава і право Скандинавських країн Великого князівства Литовського. 4 
14. Держава і право Скандинавських країн Великого князівства Литовського. 4 

15. 
 
Держава і право Білорусії та Молдови. 4 

16. Держава і право Японії. 4 
17. Держава і право Арабського халіфату 4 
18. Держава і право Монгольської імперії. 4 
19. Держава і право Туреччини. 4 
20. Держава і право Португалії. 4 

21. 
Новий час.  
Держава і право Італії.  4 

22. Держава і право Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швейцарія, Швеція 6 
23. Держава і право Канади. 4 
24. Держава і право країн Латинської Америки.  4 
25. Держава і право країн Південно – Східної та Східної Європи.  6 

26. 
 
Держава і право Японії. 4 

27. 
Держава і право Туреччини. 
 4 

28. Держава і право Німеччини та Австрії і Австро – Угорщини (XVIIІст. – 1918р.) 4 
29. Держава і право Росії (XVIIІст. – 1917р.) 3 

30. 
НОВІТНІЙ ЧАС 
Держава і право Франції  
( 1918 – 2000рр 

4 

31. Держава і право Республіки Німеччини та Німецької ДР 4 

32. 
Держава і право Італії  
( 1918 – 1945рр.)   3 

33. 
Держава і право Польської Республіки  
( 1918-2000 рр.) 3 

34. 
Держава і право Союзу РСР  
( 1917-1991рр.) 4 

35. Держава і право країн Південної Європи, Західної та Центральної Європи. 6 

36. Держава і право Канади. 4 
37. Держава і право КРАЇН Латинської Америки. 4 
38. Держава іправо Куби. 4 
39. Держава і право Чехословаччини, Чехії, Словаччини. 6 
40. Держава і право Румунії, Болгарії, Угорщини. 6 



41. Держава і право Японії. 4 
42. Держава і право Туреччини. 4 
43. Держава і право Індії. 4 

 Разом: 178 
 

 
Список рекомендованої літератури 

А. Збірки документів та нормативних матеріалів 
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Гончаренка .- К.: Вид.дім «Ін Юре», 2002.  

♦Конституции и законодательные акты зарубежных государств XVII-XIX вв. / 

Под ред. проф. Галанзы П.Н. - М.: Госюриздат, 1957. 

♦Конституции государств американского континента / Под ред. проф. Г.С. 

Гурвича. -  М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 

♦Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого Океана / Под ред. З.М. 

Луковниковой. - М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 

♦Конституции государств Ближнего и Среднего Востока / Под ред. И.Д. Левина. - 

М.: Изд-во иностр. лит., 1956. 

♦Конституции социалистических государств / Под ред. В. А. Стращуна и др.  - М.: 

Юрид. лит-ра, 1987. Т.1-2. 

♦Конституции зарубежных государств/ Сост. сборника проф. Маклаков В.В. 

 - Москва: Изд-во БЕК, 1996. 

♦Сборник документов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е. 

Ливанцев. - Ленинград: Изд-во Ленинград . ун-та, 1977. 

♦Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2. т. /За ред. чл- кор. 

АПрНУ В.Д. Гончаренка. – К.: ІнЮре , 1998. 

♦Хрестоматия памятников феодального гасударства и права стран Европы / Под 

ред. акад. В.М. Корецкого. - М.: Госюриздат, 1961. 

♦Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. 

Черниловского. - М.: Юрид. лит-ра, 1973. 

♦Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. 

Черниловского. - М.: Юрид. лит-ра, 1984. 

♦Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К.: 

Вентурі, 1995. 

 

Б. Підручники та навчальні посібники 

 

Бостан Л.М., Бостан С.К., Історія держави і права зарубіжних країн.Навчальн. 

посібник – К.: Центр.учбової л – ри , 2008. 

♦Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн . Навч. посібник .-К.: 

Істина , 2005.  

♦Графский В.Г. Всеобщая история государства и права. - М: Норма, 2000. 

♦Джуджа О.М., Калиновський В.С.і ін. Історія держави і права зарубіжних країн . 

– К.: Атіка , 2006 . 



♦Історія держави і права зарубіжних країн ( Середні віки ) / Під ред.проф. Тищика 

Б.Й. .- Л.:Світ, 2006.  

♦Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 1918 р.) / Під 

ред. проф. Тищика Б.Й. – Львів: «Світ», 2013. 

♦Історія держави і права Сполучених Штатів Америки: Новітній час (1914 – 2008 

рр.): Курс лекцій / О. М. Ригіна. – Дрогобич: Вид-во «Коло», 2011. – 326 с. 

♦История государства и права зарубежных стран .Учебник / Под ред. О.А. 

Жидкова и Н.А. Крашенинниковой В.2 – х ч. М.: Изд-во. Моск. ун-та. 1988. - 1992. 

♦Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн.Навч. посібник 

.- К.: Атіка , 2007. 

♦Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн.Підручник . –  К.:Вид.дім 

«Ін Юре» , 2003. 

♦Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Навч. посібник. - 

Л.: Світ, 2001. 

♦Черниловский З.М. История государства и права зарубежных стран. Учебник .- 

М.: Высш.школа ,1996 . 

♦Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн.Навчальний посібник .- 

К.: Вища школа, 1994. 

♦Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн.Навчальний посібник. 

К.: Вентурі, 1994. 

 

В. Спеціальна додаткова література 

 

♦Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. 

- М.: Юрид. лит-ра, 1980. 

♦Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США.  - Ленинград: 

Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. 

♦Бойченко Г.Г. Конституция США. - М.: Изд-во ИМО, 1959. 

♦Ванечек В. История государства и права Чехословакии. - М.: Юрид. лит-ра. 1981. 

♦Государственний строй США / Отв. ред. А.С. Никифоров. - М.: Юрид. лит-ра, 

1976. 

♦Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции: Учебное пособие. - М.: 

Юрид. лит-ра, 1963. 

♦Крылова Н.С. Английское государство. - М.: Наука, 1981. 

♦Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. - Ленинград: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1986. 

♦Мишин А.А. Власихин В.А. Конституция США. - М.: Межд. отнош., 1985. 

♦Міщенко О. Туреччина : від Імперії до Республіки ( 1914 – 1945 ) .- Херсон , 

2000.  

♦Перетерский И.С. Всеобщая история. Древний мир - М.: Юрид. издат., 1945. 

♦Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки: 

Учебн. пособие / Под ред. А.И. Рогожина и Н.Н. Страхова. - Х: Изд-во 

Высш. шк., 1981. 

♦Страхов Н.Н. Государство и право Англии: - Х: Изд-во Харьковского ун-та, 1964. 

♦Тищик Б.Й. Держава і право Стародавнього Риму . Навч. посібник.-Л.:Вид.Льв. 

ун-ту.1998. 



♦Тищик Б.Й. Історія держави і права Польщі / Х ст. -1795р./. Навч. посібник - Л.: 

Вид-во Львів ун-ту. 2003. 

♦Тищик Б.Й. Історія держави і права Австрії та Австро – Угорщини ( Х ст. – 1918 

р.).Навч. посібник .- Л.:Вид.юрид.ф – ту , 2003. 

♦Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини /1917-1945/. - Л.: Вид-во Львів ун-

ту. 1973. 

♦Чизмадиа А., Ковач К., Астолош Л. История Венгерского государства и права. - 

М.: Юрид. лит-ра, 1986. 

 

Г. Додаткова література (історична ) 

 

♦Войтович Л., Овсінський Ю., Чорний М.Medium aevum : Середні віки . 

Підручник. – Л.: Тріада плюс, 2010. 

♦Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М. Дьякова и др. - М.: Госполитиздат, 

1955-1965. 

Газін В.П.,Копилов С.А.Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 

роки.Навч. посібник . – К.: Либідь , 2004. 

♦Джеджула К.О. Історія Франції. - К. : Рад. шк., 1954. 

♦История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина - М.: Высш. шк., 1981. 

♦Історія стародавнього світу / За ред. Ю.С. Крушкол. - К. : Вища школа. 1976. 

♦История средних веков / Под ред. С.Д. Сказкина. - М.: Госполитиздат, 1952-1954, 

Т. 1-2. 

♦История США / Под ред. Н.Г. Севостьянова - М.: Наука, 1985 Т. 1-4. 

♦История Франции. - М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973. Т. 1-2. 

♦Крип‘якевич І. Всесвітня історія. У трьох книгах. – К. :Либідь , 1995. 

♦Лінч Джозеф. Середньовічна церква. - Київ: Основи , 1994. 

♦Мортон А. История Англии.-  М.: Изд-во иностр. лит., 1950. 

♦Новая история / Под ред. И.С. Галкина .- М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. 

Т. 1-ІІІ. 
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♦Сухий О.Історія Бельгії . – Л.: Піраміда , 2005. 

♦Ратиани Г.М. Франция: Судьба двух республик / Отв. ред. Ю.Н. Панков. - М.: 

Мысль, 1980. 

♦Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ 

століття. Підручник . – Л.: Генеза , 2009. 



 

Пробні тестові завдання 

 
1. Вкажіть правильну відповідь, що є предметом вивчення історії держави і права зарубіжних 

країн: 

- суспільство в цілому 

- право в цілому 

- процеси становлення держав і політики 

 - процеси становлення, розвитку, причини загибелі державі різних систем права 

 

2. Вкажіть правильну відповідь, які з названих  держав світу виникли першими: 

- Афіни, Рим 

 - Індія, Китай, Вавилон 

- Японія, Арабський Халіфат 

- слов’янські держави 

 

3. Вкажіть правильно, коли виникли перші міста-держави на території Месопотамії: 

 - початок III тис. до н.е. 

- Vтис. до н.е.  

- початок I тис. до н.е. 

- початок ІІ тис. до н.е. 

 

4. Вкажіть правильно, найдавніших мешканців Месопотамії: 

- хетти та фінікійці 

 - шумерійці та аккадці 

- амореї та еламці 

- брахмани та будисти 

 

5. Вкажіть правильно, хто належав до соціальної групи невільників у Вавилоні: 

- тамкари 

- авілум 

- мушкенум 

 - вардум 

 

6. Вкажіть правильно, хто належав до одного з найважливіших правителів-реформаторів 

Вавилона: 

- Рамзес ІІ 

- Дарій І 

 - Уракагіну 

- Солон 

 

7. Вкажіть правильну назву посади царя у Вавилоні: 

- базилевс 

- фараон 

- раджа 

 - патесі 

 

8. Вкажіть правильно, які особливості правового статусу жерців у Вавилоні: 

 - вони здійснювали функцію судочинства 

- вони приймали закони 

- вони могли відмовлятися від всиновлених дітей 

- вони не могли бути суб’єктами підприємницької діяльності 

 

9. Вкажіть правильно, яка категорія населення у Вавилоні була найчисленнішою:  



- вардум 

- мушкену 

 - селяни-общинники 

- жерці 

 

10. Вкажіть правильно, хто очолював провінції у Вавилоні: 

 - ісакку 

- шакканаку 

- старійшини 

- рабіану 

 

11. Вкажіть правильно, хто очолював округи (області) у Вавилоні: 

- ісакку 

 - шакканаку 

- рабіанум 

- старійшини 

 

12. Вкажіть правильно, хто очолював міста у Вавилоні: 

- ісакку 

- шакканаку 

- рабіану 

- діану шаррім 

 

13. Вкажіть правильно, ким за посадою були діану шаррім у Вавилоні: 

- губернаторами 

- професійними суддями 

- головами міст 

- жерцями 

 

14. Вкажіть правильно, проведення усиновлення, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні, 

без згоди дітей: 

- допускалося, якщо їм не виповнилося 10 років 

- допускалося, якщо їм не виповнилося 14 років 

- допускалося, якщо їм не виповнилося 18 років 

- не допускалося 

 

15. Вкажіть правильно, в якій спосіб допускалося спадкування за Законами Хамурапі у 

Вавилоні: 

- тільки за законом 

- тільки за заповітом 

- і за законом, і за заповітом 

- за законом спадкували тільки сини, а за заповітом спадкували лише доньки 

 

16. Вкажіть правильно, що могло бути об’єктом договору найму у Вавилоні, згідно із 

Законами Хаммурапі: 

- лише рухомі речі 

- рухомі та нерухомі речі 

- тільки послуги 

- рухомі, нерухомі речі та послуги 

 

17. Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало, згідно із Законами Хаммурапі у 

Вавилоні, особі, яка придбала від малолітньої вільної особи чи раба будь-яку річ без свідків і 

договору: 

- штраф у 12-кратному розмірі 



- штраф у 20-кратному розмірі 

- тілесне покарання 

- смертна кара 

 

18. Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало, згідно із Законами Хаммурапі у 

Вавилоні, особі, яка брала на зберігання  будь-яку річ без свідків і без укладення договору: 

- штраф у 10-кратному розмірі 

- штраф у 12-кратному розмірі 

- тілесне покарання 

- смертна кара 

 

19. Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало лікареві, який видалив тавро рабу, 

знаючи що ця особа - раб, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні: 

- смертна кара 

- штраф у 10-кратному розмірі ціни раба 

- штраф у 12-кратному розмірі ціни раба 

- лікареві відрізали пальці 

 

20. Вкажіть правильно, пережитки первіснообщинного ладу, які прослідковуються в Законах 

Хаммурапі у Вавилоні 

- принцип таліону між особами однакового соціального становища 

- відповідальність за злочин усієї общини, якщо не було встановлено особу, яка вчинила 

злочин 

- вигнання злочинця з відповідної місцевості 

- усі відповіді правильні 

 

21. Вкажіть правильно, пережитки первіснообщинного ладу, які прослідковуються в Законах 

Хаммурапі у Вавилоні 

- принцип таліону, який застосовувався незалежно від соціального походження осіб 

- відповідальність дітей за злочини батьків 

- кровна помста 

- усі відповіді правильні 

 

22. Відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі: „якщо чоловік потрапив у полон, а 

дружина не мала засобів до існування...  

- дружина не могла вийти вдруге заміж 

- дружині загрожувало втоплення, якщо вона виходила заміж вдруге 

- дружина могла вийти вдруге заміж лише за брата покійного чоловіка 

- дружина могла вийти вдруге заміж  

 

23. Вкажіть правильно, коли з’явилася кодифікація фараона Бокхоріса у Стародавньому 

Єгипті: 

- VIII ст. до н.е. 

- ІХ ст. до н.е. 

- Х ст. до н.е. 

- ХІІ ст. до н.е. 

 

24. Вкажіть правильно, хто перебував на чолі держави у Єгипті: 

- патесі 

- лугаль 

- фараон 

- базилевс 

 



25. Вкажіть правильно, які зміни відбулися в договірному праві за часів царювання Бокхоріса 

в Стародавньому Єгипті: 

- воно було звільнено від релігійної обрядовості під час укладення договорів 

- було впроваджено складну релігійну обрядовість під час укладення договорів 

- з’явився договір купівлі-продажу 

- був впроваджений договір позики 

 

26. Вкажіть правильно, особливості розірвання шлюбу в Стародавньому Єгипті: 

- розлучення допускалося у виключних випадках 

- розлучення допускалося лише за взаємною згодою подружжя 

- розлучення було для обох сторін простою справою, без зайвого формалізму і складності 

- розлучення допускалося лише за ініціативою чоловіка 

 

27. Вкажіть правильно особливість кримінального покарання у Стародавньому Єгипті: 

- існувала кровна помста 

- за вчинення злочинів проти держави карали не лише винного, але й усю його родину 

- існувала система відкупу від покарання 

- усі відповіді правильні 

 

28. Вкажіть правильно, кому із засуджених на смертну кару  

у Стародавньому Єгипті, дозволялося покінчити життя самогубством: 

- жінкам 

- рабам 

- знатним людям 

- усім засудженим 

 

29. Вкажіть правильно, коли відбулося об’єднання іонійських племен у Аттіці:  

- ІХ - VІІІ ст. до н.е. 

- VІІІ - VІ ст. до н.е. 

- VІ - ІІІ ст. до н.е. 

- ІІІ ст. - ІІ ст. до н.е. 

 

30. Вкажіть правильно, коли було прийнято Закони Драконта в у Стародавніх Афінах: 

- VІІ ст. до н.е. 

- V ст. до н.е. 

- І  ст. до н.е. 

- ІІ ст. до н.е. 

 

31. Вкажіть правильно, коли проходили реформи Клісфена у Стародавніх Афінах: 

- 102 - 101 рр. до н.е. 

- 306 - 303 рр. до н.е. 

- 420 - 430 рр. до н.е. 

- 509 - 500 рр. до н.е. 

 

32. Вкажіть правильно, що означав термін „сисахфія” у Стародавніх Афінах: 

- позбавлення громадянських прав 

- здійснення пожертв на суспільні потреби 

- скасування боргів 

- обов’язкову участь у Народних зборах 

 

33. Вкажіть правильно, хто скликав Народні збори у Гомерівський період” у Греції: 

- все чоловіче населення роду, фратрії, філи 

- Рада старійшин чи Базилевс 

- Базилевс 



- Агора 

 

34. Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах коштом 

держави було викуплено та повернено на батьківщину всіх афінян-рабів 

- Перікла 

- Клісфена 

- Солона 

- С. Тулія 

 

35. Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах було 

законодавчо визнано приватну власність на землю та допускався її продаж і роздрібнення: 

- Тезея 

 - Солона  

- Клісфена 

- Г. Марія 

 

36. Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах було 

запроваджено територіальні одиниці наукрарії (всього - 48 округі-: 

- Тезея 

- Солона  

- Клісфена 

- Т. Гракха 

 

37. Вкажіть правильно, коли Лаконіку (Стародавню Спарту) завоювали дорійські племена 

- в ХІ ст. до н.е 

- в ХІІ ст. до н.е. 

- в ІХ ст. до н.е. 

- в Х ст. до н.е. 

 

38. Вкажіть правильно, хто був одним із найвизначніших законодавців Стародавньої Спарти: 

- Платомей 

- Солон 

- Драконт 

- Лікург 

 

39. Вкажіть правильно, чи допускалося відчуження земельної ділянки общини у Стародавній 

Спарті: 

- допускалося 

- не допускалося 

- допускалося за погодженням членів общини 

- допускалося, якщо земельна ділянка була невеликих розмірів 

 

40. Вкажіть правильно роки існування державності Стародавнього Риму, на які припадає 

період „домінат”: 

- 753 - 509 рр. до н.е. 

- 27 р. до н.е. - 476 р. н.е. 

- 27 р. до н.е. - 284 р. н.е. 

- 284 - 476 рр. н.е. 

 

41.Вкажіть правильно, в якому столітті відбувалися Реформи Сервія Тулія у Римі:  

- V ст. до н.е. 

- VI ст. до н.е. 

- VIII ст. до н.е. 

- Х ст. до н.е. 



 

42.Вкажіть правильно, коли відбувся остаточний поділ Римської імперії на Східну і Західну: 

- в І ст. н.е. 

- в ІІ ст. н.е 

- 395 р. н.е. 

- 476 р. н.е. 

 

43.Вкажіть правильно, коли відбулося падіння Західної Римської імперії: 

- в І ст. н.е. 

- 395 р. н.е. 

- в ІІ ст. н.е 

- 476 р. н.е. 

 

44.Вкажіть правильно назву найдавніших племен, що проживали на території майбутньої 

Римської держави: 

- римляни  

- латини 

- етруски 

- дорійці 

 

45.Вкажіть правильно, як називалися римські жерці, які тлумачили звичаї: 

- феціали 

- понтифіки 

- авгури 

- брахмани 

 

46.Вкажіть правильно, як називалися римські жерці, які надавали висновки щодо діяльності 

посадових осіб, керуючись різними знаками, гаданнями  

- феціали 

- понтифіки 

- авгури 

- джайністи 

 

47.Вкажіть правильно, як називалися римські жерці, які оголошували акт війни, кидаючи 

закривавлений спис на територію ворога: 

- феціали 

- понтифіки 

- авгури 

- ахейці 

 

48.Вкажіть правильно, як називалася група осіб у Стародавньому Римі, яка, вірогідно, 

утворилася з чужинців, відпущених на волю рабів, незаконнонароджених дітей: 

- клієнти 

- плебеї 

- латини 

- перегрини 

 

49.Вкажіть правильно, хто міг бути патроном у Стародавньому Римі: 

- повноправні римляни 

- плебеї  

- латини 

- перегрини 

 

50. Вкажіть правильно, як у Стародавньому Римі називався 



глава сім’ї: 

- „патрон” 

- „патрицій” 

- „патер фаміліас” 

- феціал 

 

 

51. Вкажіть правильно, коли відбувся Перший Континентальний Конгрес представників 

колоній у м. Філадельфія: 

- 1774 р. 

- 1776 р. 

- 1781 р. 

- 1787 р. 

 

52. Вкажіть правильно, коли було прийнято Декларацію Незалежності США: 

- 1774 р. 

- 1776 р. 

- 1781 р. 

- 1787 р. 

 

53.  Вкажіть правильно, коли було прийнято Статті Конфедерації США: 

- 1774 р. 

- 1776 р. 

- 1777 р. 

- 1781 р. 

 

54.  Вкажіть правильно, коли було прийнято федеральну Конституцію США: 

- 1774 р. 

- 1776 р. 

- 1781 р. 

- 1787 р. 

 

55.  Вкажіть правильно, коли набули чинності Статті Конфедерації США: 

- 1776 р. 

- 1777 р. 

- 1781 р. 

- 1787 р. 

 

56. Вкажіть правильно, хто став першим Президентом США: 

- Дж. Медисон 

- Дж. Вашингтон 

- А. Гамільтон 

- В. Мербюрі 

 

57. Вкажіть правильно, який орган державної влади у Франції здійснює перевірку законності 

виборів Президента чи членів парламенту згідно з згідно з Конституцією Франції 1958 р. 

- Верховний суд 

- Конституційна асамблея 

- Спеціальний парламентський комітет 

- Конституційна рада 

 

58. Вкажіть правильно, хто головує на засіданнях уряду Франції з згідно з Конституцією 

Франції 1958 р. 

- Президент 



- Прем’єр-міністр 

- Голова верхньої палати парламенту 

- Голова нижньої палати парламенту 

 

59. Вкажіть правильно, який нормативний акт визначає тривалість повноважень кожної 

палати парламенту Франції, кількість її членів, їхню винагороду, умови їх обрання, 

переобрання та питання про несумісність посад згідно з Конституцією 1958 р. 

- Конституція 1958 р. 

- ордонанс Президента 

- органічний закон 

- Правила діяльності (регламенти) кожної з палат 

 

60. Вкажіть правильно, яке питання було визначено Конституційним законом Франції від 4 

серпня 1995 р. 

- щодо початку та завершення чергової сесії палат парламенту 

- щодо виборів Президента 

- щодо виборів депутатів парламенту 

- усі відповіді правильні 

 

61. Вкажіть правильно хто є гарантом незалежності судової влади у Франції згідно з 

Конституцією 1958 р. 

- парламент 

- президент 

- Рада міністрів 

- Конституційна рада 

 

62. Вкажіть правильно роки, на які припадає світова економічна криза, яка вразила всі сфери 

економіки США:  

- 1922 - 1929 рр. 

- 1929 - 1933 рр. 

- 1935 - 1937 рр. 

- 1941 - 1944 рр. 

 

63. Вкажіть правильно роки, в які відбулося скорочення державного регулювання, скасовано 

більшість федеральних структур, створених у роки Першої світової війни у США: 

- 1935 - 1937 рр. 

- 1929 - 1933 рр. 

- 1922 - 1929 рр. 

- 1919 - 1920 рр. 

 

64. Вкажіть правильно, коли було скасовано „сухий закон” у США: 

- 1919 р. 

- 1928 р. 

- 1932 р. 

- 1933 р. 

 

65. Закон Сміта у США було прийнято: 

- 1940 р. 

- 1947 р. 

- 1950 р. 

- 1955 р. 

 



66. Вкажіть, хто із Президентів США на початку 1977 р. здійснив реорганізацію структури 

Ради національної безпеки, замість 7-ми комітетів створивши 2 – Комітет із аналізу політики 

та Комітет зі спеціальної координації: 

- Д.Д. Ейзенхауер 

- Л. Джонсон 

- Дж. Картер 

- Р. Рейган 

 

67. Вкажіть правильно назву Закону США, на підставі якого приймалися кодекси про 

„справедливу конкуренцію”: 

- Закон Шермана 

- Закон Клейтона 

- Закон Тафта-Хартлі 

- Закон про відновлення національної промисловості 

 

68. Вкажіть правильно, яким Законом США були впроваджені за часів президента Ф.Д. 

Рузвельта податки на індивідуальні доходи: 

- Закон про відновлення національної промисловості 

- Законом про соціальне забезпечення 

- Законом Вагнера 

- Законом Альберта-Джонсона 

 

69. Вкажіть правильно, за яким Законом США кожній особі заборонялося умисно вивчати, 

підбурювати, наслідувати ідеї про необхідність, бажаність або доцільність усунення силою  

чи бунтом Уряду США...: 

- Законом Сміта 

- Законом Голдуотера-Нікольса 

- Законом Лендрама-Гріффіна 

- Законом ААА 

 

70. Більшість статей англійської «Великої хартії Вольностей» присвячено: 

- правам лицарів і городян 

 - регулюванню ленно-васальних відносин короля і баронів 

- становищу селян 

- становищу купців 

 

71. Відділення Таємної Ради абсолютистської Англії, створене для боротьби з 

супротивниками короля називалось: 

- парламент 

- Висока комісія 

 - Зоряна палата 

- Палата шахової дошки 

 

72. Відділення Таємної ради абсолютистської Англії, створене для управління англійською 

церквою 

- парламент 

 - Висока комісія 

- Зоряна палата 

- Палата шахової дошки 

 

73. Вкажіть, коли в Англії була підписана «Велика Хартія Вольностей» 

 - 1215 р. 

- 1265 р. 

- 1295 р. 



- 1539 р. 

 

74. Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які за утримання панської землі 

сплачували гроші: 

 - чиншовики 

- орендарі 

- літи 

- серви 

 

75. Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які отримували панську землю у 

тимчасовий обробіток 

- чиновники 

 - орендарі 

- літи 

- серви 

 

76. Категорія напіввільних селян ранньофеодальної Німеччини: 

- чиновники 

- орендарі 

 - лити 

- серви 

 

77. Категорія особисто залежних селян ранньофеодальної Німеччини 

- чиновники 

- орендарі 

- літи 

 - серви 

 

78. Вкажіть, у чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини 

- існувала як централізована імперія 

 - складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних в одну імперію 

- був відсутній період ленно-васальної монархії 

- був відсутній період станово-представницької монархії 

 

79. Вкажіть автора французького збірника «Кутюми Бовезі» 

- Ейке фон Репков 

 - Філіпп де Бомауар 

- Карл V 

- Людовік ХІV 

 

80. Вкажіть одне із джерел французького феодального права 

 - «Канонічне право» 

- «Саксонське зерцало» 

- Магдебурзьке право 

- «Кароліна» 

 

81. Широкий робітничий рух в Англії в період між виборчими реформами 1832 і 1867 рр. 

називався: 

- реформація 

 - чартистський рух 

- народний рух 

- жакерія 

 

82. Вкажіть правильно, що передбачали положення Статей Конфедерації США: 



 - заснування однопалатного парламенту - Конгресу 

- заснування двопалатного парламенту - Конгресу 

- заснування Верховного Суду США 

- заснування Комітету штатів 

- заснування Уряду США 

 

83. Вкажіть правильно, що передбачає вирок у справах імпічменту, відповідно до 

Конституції США: 

- позбавлення громадянських прав 

- усунення особи з посади  

- позбавленням права займати будь-яку почесну, офіційну чи оплачувану посаду на службі 

США 

- засудження до позбавлення волі 

- конфіскацію майна 

 

84. Вкажіть правильно, які політичні партії діяли наприкінці ХVІІІ ст. у США: 

- Консервативна партія 

- Політична партія Джефферсонівських республіканців 

- Республіканська партія 

- Демократична партія 

- Федералістська партія 

 

85. Вкажіть правильно, які категорії справ у США, відповідно до Конституції США, мають 

розглядатися за участю присяжних 

- усі кримінальні справи 

- кримінальні справи про обвинувачення у вчиненні злочину, за вчинення якого передбачена 

смертна кара 

- справи про порушення правил дорожнього руху 

- цивільні справи, сума позову яких перевищує тисячу доларів 

- цивільні справи, сума позову яких перевищує 20 доларів 

 

86. Вкажіть правильно, що передбачає V поправка до Конституції США: 

- вказує, що штати та народ США мають лише ті права, які визначені Конституцією США 

- дозволяється встановлювати надзвичайні штрафи та податки 

- забороняється свобода релігії, слова та друку 

- гарантується право на відшкодування шкоди, якщо власність була вилучена для суспільно 

корисних цілей 

- гарантується право не бути свідком проти себе 

 

87. Вкажіть правильно, що передбачає VІ поправка до Конституції США: 

- право обвинуваченого на очну ставку (ставку віч-на-віч) зі стороною обвинувачення 

- право на допомогу адвоката у кримінальних справах 

- одностатеві шлюби 

- двопартійну політичну систему 

- заборону володіти зброєю та носити її 

 

88. Вкажіть правильно, що охоплювалося поняттям „Цивільна смерть”, відповідно до 

Цивільного Кодексу Наполеона у Франції: 

- смертну кару 

- конфіскацію майна 

- втрату власності засудженим 

- відкриття спадщини на користь спадкоємців засудженого за законом 

- відкриття спадщини на користь спадкоємців засудженого за заповітом 

 



89. Вкажіть правильно, які умови визначалися для працівників галузі в Кодексі про 

справедливу конкуренцію для бавовняно-текстильної промисловості 1933 р. у США: 

- встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 8-9 доларів у 

тиждень 

- встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 12-13 доларів 

у тиждень 

- відповідна платня виплачувалася за працю тривалістю 35 год. на тиждень 

- відповідна платня виплачувалася за працю тривалістю 40 год. на тиждень 

- відповідна платня виплачувалася за працю тривалістю 45 год. на тиждень 

 

90. Вкажіть правильно, які умови визначалися в Законі  про відновлення національної 

промисловості щодо працівників важкої промисловості у США: 

- встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 30-40 центів у 

годину 

- встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 80-90 центів у 

годину 

- робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 35 год.  

- робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 40 год.  

- робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 45 год.  

 

91. Вкажіть правильно, які питання відносяться до категорії „політичних” у США: 

- призначення на посади в органи федеральної влади 

- конституційний нагляд 

- зовнішня політика 

- здійснення громадянами виборчих прав 

- визнання неконституційності законів 

 

92. Вкажіть правильно концепції, які стосуються вирішення „політичних питань” у США: 

- судової стриманості 

- судового активізму 

- соціологічної юриспруденції 

- правового реалізму 

- правового позитивізму (легізму) 

 

93. Вкажіть правильно, що охоплює поняття „привілей виконавчої влади” у США: 

- право Президента призначати посадових осіб виконавчої влади 

- право Президента оголошувати війну 

- право Президента приховувати від Конгресу і суду, на його думку, конфіденційну 

інформацію, щоб гарантувати національну безпеку 

- право Президента приховувати подробиці особистого життя 

- право Президента призначати Генерального атторнея 

 

 

94. Вкажіть, що належить до джерел Візантійського права: 

 - «Звід цивільного права» 

- «Звід канонічого права» 

 - «Шестикнижжя» 

- «Золота Булла» 

- «Кароліна» 

 

95. Вкажіть, які чиновники відносилися до міністеріалів у Середньовічних Франків: 

 - пфальцграф 

- балья 

 - майордом 



- магістр армії 

- магістр офіцій 

 

96. Назвіть осіб, які розглядали і виносили вироки по справах у Франків: 

 - тунгін 

- сенешаг 

- балья 

- мировий суддя 

 - рахінбург 

 

97. Вкажіть, які види міст існували в середньовічній Франції: 

- земські 

 - королівські 

- вільні 

- князівські 

 - приватні 

 

98. Вкажіть форми підданства селян у середньовічній Франції: 

 - особисте 

- превотальне 

 - грунтове 

- земське  

- міське 

 

99. Вкажіть органи управління в середньовічній Німеччині періоду станово – 

представницької монархії: 

- Державна Рада 

 - Імперський сейм 

 - уряд 

- сенат  

- міське 

 

 

Матеріали самостійної роботи схвалені на засіданні кафедри історії держави, права  та 

політико-правових вчень. 

 

Протокол №1 від «30»  серпня   2012 р. 

 

 Завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових вчень 

 

_______________________________ / проф. Тищик Б.Й./ 

 


