
Програмові вимоги до складання іспиту з навчальної дисципліни 

«Історія держави і права зарубіжних країн»  

ІІ семестр 

1. Передумови, етапи та особливості англійської буржуазної 

революції. Утапи революції. Проголошення республіки. Державний устрій. 

2. Конституцією від 13 грудня 1653р. Реставрація монархії. 

Розвиток конституційної монархії і парламенту в XVII – XIXст.«Славна 

революція» та її результати.  

3. Білль про права 1689 року і Акт про престолонаступництво 1701 

року. 

4. Основні принципи буржуазної конституційної монархії в Англії. 

Зміни в державному устрої в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.Форми 

делегованого законодавства.  

5. Судова система. Основні джерела і риси права Англії. 

Парламентський акт 1854. Цивільне право.Кримінальне право. 

6. Економічне і політичне становище північно-американських 

колоній Англії. Революційна війна за незалежність.  

7. Декларація незалежності 1776 року.Створення конфедерації. 

Союз тринадцяти штатів. 

8. Верховні органи влади в конфедерації. Конституція США 1787 

року.Структура Конституції, та її принципи. 17-та поправка до Конституції. 

Білль про права 1791року. 

9. Причини та хід громадянської війни 1861-1865 р.р. 

Міссурійськии компроміс. Авраам Лінкольн.  

10. Другий цикл по-правок до конституції. Реконструкція Півдня. 

Наслідки громадянської війни.  

11. Зміни в державному устрої США у другій половині ХІХ століття. 

Центральна влада. Конгрес Сполучених Штатів. Виборче право. Верховний 

суд. 

12. Буржуазна революція 1789-1794 р. Установчі збори та 

«Декларація прав людини і громадянина».Адміністративний поділ Франції. 

13. Конституція. Розпуст Установчих зборів. Проголошення 

республіки.Державний переворот 1799 року. 

14. Конституція III року Республіки. Наполеон Бонапарт. 

15. Конституція VIII року Республіки.  Проголошення імперії і її 

падіння. Реставрація монархії Бурбонів. Законодавчі органи. 

16. Революція 1848 року і проголошення Другої республіки. 

Тимчасовий уряд. Конституція 1848 року.  



17. Нова Конституція 1852 року. Паризька Комуна. 

18. Декларація Комуни «До французького народу». Державний лад 

Паризької Комуни.  

19. Проголошення Третьої республіки. Конституційні закони 1875 

року. 

20. Державний лад Третьої республіки.  

21. Джерела і основні риси права Франції. Кримінальне право. 

Кримінальний кодек 1810р. Судова система.  

22. Цивільне право. Французький цивільний кодекс 1804р.  

23. Німеччина після Віденського конгресу. Генеральний заключний 

акт Віденського конгрессу.  

24. Німецький союз. Революція 1848 року і її вплив на розвиток 

німецьких держав. 

25. Вибори 1848 року. «Трикласний виборчий закон» 1849 року. 

26. Конституція 1850 року. Утворення Німецької імперії.  

27. Конституція 1871 року. Державні органи. Судова система 

Німеччини згідно Законупро судові установи 1877 року.  

28. Характерні риси права. Норми римського права. Саксонське 

цивільне уложення 1863 року. Цивільного кодексу. Кримінальний кодекс.  

29. Колонізація Індії. Місцева буржуазія.  

30. Ост-Індійська компанія. Субсидіарні договори. 

31. "Акт про управління англійськими колоніями в Індії" 1773року 

32. "Про подвійне управління Індією" 1774року.  

33. Національно-визвольний рух в Індії.  

34. Махатма Ганді.  

35. Індійське повстання 1857року.  

36. Закон «Про управління Індією». "Акт про державний лад 

Індії"1935року. Смерть Ганді.  

37. Встановлення Республіки. Тимчасовий уряд Індії 1946року. 

38. Конституцію Республіки Індія 1950року та її структура 

39. Адміністративний устрій Індії.  

40. Династія Цин. Зовнішня експансія Цин. Цинський Китай і Росія. 

41. Опіумні війни. Революція тайпінів. Армія тайпінів. Держава 

тайпінів.  

42. Японсько-китайська війна 1894-1895 років. Потрійна інтервенція. 

Цисі. Боксерське повстання.  

43. Революція 1911 року і створення Китайської Республі.  

44. Китайська національна народна партія – Гоміньдан.  

45. Встановлення монархії на чолі з Юанем Шикаєм.  



46. Створення комуністичної партії Китаю 1920р.  

47. Японська окупація і Друга світова війна. Напад Японії 1931 року. 

Антикомінтернівський пакт 1936року. 

48.  "Велика" війна між Японією і Китаєм.  

49. Створення Китайської Народної Республіки.  

50. Завершення Другої світової війни. Громадянстка війна в Китаї. 

51. Демократизація Мао Цзедуна. Культурна революція.  

52. Державна ідеологія і знищення політичної опозиції. Смерть Мао 

Цзедуна та нова влада.  

53. Курс на побудову соціалістичної ринкової економічної системи з 

китайською специфікою. 

54. Революція Мейдзі. Реквієм Середньовіччю.  

55. Реформи Мейдзі. «Клятва п'яти пунктів».  

56. Суперечності Мейдзі. Реформа уряду. Реформа станів.  

57. Японська конституція 1889 року. Структура Конституції.  

58. Цивільне і карне законодавство Японії.  

59. XX століття Японії. Повоєнна Японія. Державний устрій. 

Імператор. Парламент.  

60. Право (цивільне і карне) в Японії.  

61. Централізація державної влади США Новітнього часу.  

62. Зміни в конгресі. Повноваження президента. Новий курс 

президента Ф.Д. Рузвельта. 

63. Уряд Рузвельта. Напрямки Нового курсу.  

64. Зміни в конституції. 

65. Партійна система і її вплив на формування державних органів 

66. Основі функції політичних партій США.  

67. Демократична і республіканська партії.  

68. Місцеве управління, суд, поліція США. 

69. Компетенція Верховного суду. Судова система.  

70. Характеристика основних джерел і галузей права. 

71.  Етапи розвитку американської системи права. Цивільне право. 

Кримінальне право.  

72. Листопадова революція 1918 року в Нмеччині.  

73. Зміни в державному ладі, політичному режимі та партійній 

системі. 

74. Конституція Німецької імперії 1919року. 

75.  Комуністична і націонал-соціалістична партії Німеччини. 

76. Встановлення фашистської диктатури. 

77. Зміни в державному ладі та праві.“Боротьба за рейхстаг”. 



78. Вибори президента Німеччини1925року.  

79. Призначення Адольфа Гітлера рейхсканцлером.  

80. Крах фашистської диктатури. Потсдамські угоди. Розкол 

Німеччини на західну і східну частини.  

81. Проголошення Федеративної Республіки Німеччини.  

82. Державний лад ФРН.Конституція ФРН.  

83. Проголошення Німецької демократичної республіки.  

84. Об’єднання Німеччини. Договір про остаточне урегулювання 

проблеми Німеччини. 

85. Зміни в державному устрої та політичному режимі між двома 

світовими війнами у Франції. Падіння Третьої республіки. 

86. Партійна-політична система Франції. 

87. Комуністична партія Франції. Народний фронт.  

88. Державний устрій та політичний режим Четвертої республіки. 

89. Установчі збори. Конституція 1946 року.  

90. Державний устрій та політичний режим П’ятої республіки. 

91. Конституційна реформа 1954 року.  

92. Конституція 1958 року.  

93. Основні джерела та риси права Франції. Трудове право. 

Кримінальне право.  

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Стародавній Єгипет 

1. Утворення, етапи розвитку і причини загибелі рабовласницької 

держави в Єгипті:  

1.1. Зародження державності.  

1.2. Стародавнє Царство.  

1.3. Середнє Царство.  

1.4. Нове Царство.  

1.5. Пізнє Царство.  

2. Суспільний лад Стародавнього Єгипту.  

3. Державний устрій Стародавнього Єгипту.  

4. Джерела та основні риси права Стародавнього Єгипту. 

4.1. Загальна характеристика джерел права.  

4.2. Право власності.  

4.3. Зобов’язальне право.  

4.4. Сімейне та спадкове право.  



4.5. Кримінальне право. Особливості судового процесу.  

Тестові завдання 

1. Який з названих царів Єгипту не створював збірників законів: 

- Ехнатон; 

- Сеті І; 

- Бокхорис. 

2. Хто з названих фараонів об’єднав Верхнє і Нижнє царства в одну державу: 

- Ехнатон (Аменхотеп IV);   

- Бокхорис; 

- Нармер  (Міна);    

- Тутанхамон. 

3. Коли утворилася єдина Єгипетська держава: 

- у IV тис. до н.е.;    

- на рубежі IV-ІІІ ст. до н.е.; 

- на рубежі IV-ІІІ тис. до н.е.; 

- у ІІІ тис. до н.е. 

4. За формою управління Давньоєгипетська держава була: 

- республікою;    

- абсолютною монархією; 

- тиранією;     

- східною деспотією. 

5. Хто з названих фараонів вів боротьбу із жрецями: 

- Ехнатон (Аменхотеп IV);   

- Бокхорис; 

- Нармер  (Міна);    

- Тутанхамон. 

6. Яка функція не відносилася до компетенції джаті (чаті): 

- адміністративна;    

- військова; 

- судова;     

- фінансова.  

6. Місцеву адміністрацію в Єгипті очолювали: 

- джаті;     

- «казначеї бога»; 

- номархи;     

- писці. 

7. Який з названих судів в Єгипті був найнижчим: 

- суди сару;     

- храмовий суд; 

- суд номарха;    

- судова колегія 30-ти. 

 

Тема 2. Стародавня Індія 

1. Виникнення та етапи розвитку рабовласницької держави в Індії.  



2. Суспільний лад та правове становище населення.  

3. Державний лад Стародавньої Індії.  

4. Основні джерела права Стародавньої Індії. Вплив ведичної 

філософії на формування правової системи рабовласницької Індії.  

5. Закони Ману, причини їх видання та система.  

6. Основні галузі та інститути права рабовласницької Індії: Право 

власності. Зобов’язальне право. Сімейне та спадкове право. Кримінальне 

право. Особливості судового процесу.  

Тестові завдання: 

1. Найдавнішими з державних утворень на території Індії були (два): 

- Мохеджо-Даро;    

- Хараппа; 

- Ахетатон;     

- Ніппур. 

2. Пам’ятки давньоіндійської літератури, від яких отримав свою назву період 

в історії Індії з середини ІІ тис. до н.е. – перша половина І тис. до н.е.: 

- Сунна;     

- Веди; 

- Рамаяна;     

- Махабхарата. 

 3. Військовий вождь, пізніше цар у Стародавній Індії: 

- сенані;     

- пурохіта; 

- лугаль;     

- раджа. 

4. Хто з названих посадовців не має відношення до Стародавньої Індії: 

- сенані;     

- пурохіта; 

- лугаль;     

- раджа. 

5. Царський жрець, астролог і радник у Стародавній Індії: 

- сенані;     

- пурохіта; 

- лугаль;     

- раджа. 

6. Начальник війська та охорони у Стародавній Індії: 

- сенані;     

- пурохіта; 

- лугаль;     

- раджа. 

7. Династія індійських царів, представники якої у IV-II ст. до н.е. об’єднали 

під своєю владою майже всю територію Індії: 

- Маурії;     

- Меровінги; 



- Магатха;     

- Рюриковичі. 

 

Тема 3. Стародавній Вавилон 

1. Виникнення рабовласницької держави і права, їх характерні 

ознаки і суть. 

2. Характерні риси і особливості країн Стародавнього Сходу. Три 

відомства в цих країнах. 

3. Утворення Вавилонської держави (її виникнення, суть, розвиток та 

падіння). 

4. Суспільний лад Вавилону. 

5. Державний устрій Вавилону. 

6. Джерела права у стародавньому Вавилоні. Причини видання та система 

законів царя Хаммурапі. 

7. Форми власності на землю і рабів. 

8. Зобов'язальне (договірне) право. 

9. Шлюбно-сімейне і спадкове право. 

10. Кримінальне право. Злочини і покарання. Закріплення соціальної 

нерівності. 

11. Пережитки первіснообщинного ладу. Судовий процес. Докази.  

Тестові завдання: 

1. Засновником Вавилонської держави став: 

- Хаммурапі;     

- Саргон; 

- Ур-Наму;     

- Сеті І. 

2. Титул вавилонського правителя був: 

- нубанда;     

- лугаль; 

- ісакку;     

- раджа. 

3. Візир у Давньому Вавилоні носив титул: 

- нубанда;     

- лугаль; 

- ісакку;     

- раджа. 

4. Хто з названих чиновників Давнього Вавилону зайвий: 

- нубанда;     

- шаккаку; 

- ісакку;     

- рабіану. 

5. Губернатори у Давньовавилонському царстві називалися: 



- нубанда;     

- шаккаку; 

- ісакку;     

- рабіану. 

6. Що таке «ілку»: 

- посадова особа;   

- земельний наділ за службу; 

- винагорода сріблом;  

-  сільська община. 

7. З названих категорій населення Давньовавилонського царства визначте 

купців: 

- тамкари;     

- мушкенум; 

- авілум;     

- вардум. 

 

Тема 4. Держава і право античної Греції 

1. Характеристика суспільно-політичного ладу в Греції "гомерівської 

доби". 

2. Розклад первіснообщинного ладу і утворення Афінської держави. 

Реформи Тезея. 

3. Реформи Солона. 

4. Реформи Клісфена. 

5. Греко-перські війни. Реформи Ефіальта і Перікла. 

6. Суспільний устрій Афін. 

7. Державний устрій (народні збори, рада 500, геліея, колегія 10-тьох 

стратегів, архонти, ареопаг, армія). 

8. Суд і судочинство Афін.  

9. Основні риси права Афін. 

Тестові завдання 

1. Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах 

аристократичних республік та олігархії: 

- влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення; 

- владу захоплювала родова аристократія; 

- боротьба демосу проти родової аристократії. 

2.  Яка з наведених умов сприяла виникненню в грецьких полісах 

одноосібного правління у формі тиранії: 

- влада опинялася в руках заможного торгового і ремісничого населення; 

- владу захоплювала родова аристократія; 

- боротьба демосу проти родової аристократії. 

3. Знайдіть відповідні назви органів управління в Греції гомерівського 

періоду (поєднайте їх стрілочками): 

- а) народні збори;    



- а) буллє; 

- б) рада старійшин;    

- б) агора; 

- в) царі;      

- в) базилевси. 

4. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть 

ремісників: 

- деміурги;     

- фети; 

- аристократія;    

- клієнти. 

5. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть родову 

знать: 

- деміурги;     

- фети; 

- аристократія;    

- клієнти. 

 

6. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть 

общинників, які втратила власну землю і наймалися на роботу: 

- деміурги;     

- фети; 

- аристократія;    

- клієнти. 

7. Серед названих категорій населення гомерівської Греції виділіть 

економічно залежних від родової знаті общинників: 

- деміурги;     

- фети; 

- аристократія;    

- клієнти. 

 

Тема 5. Держава і право Спарти 

1. Утворення та особливості розвитку державності у Спарті.  

2. Суспільний лад Спарти.  

3. Державний устрій Спартанської держави.  

4. Джерела та основні риси права Спарти:  

4.1. Загальна характеристика джерел права.  

4.2. Право власності.  

4.3. Зобов’язальне право.  

4.4. Сімейне та спадкове право.  

4.5. Кримінальне право. Особливості судового процесу у Спарті.  

Тестові завдання 

1. Що таке «криптії» у Стародавній Спарті: 



- щорічні ритуальні вбивства ілотів; 

- спільні трапези повноправних спартанців; 

- засідання архагетів; 

- форма шлюбу. 

2. Стародавня Спарта за формою правління була: 

- демократична республіка;   

- тиранія; 

- аристократична республіка;   

- імперія. 

3. Народні збори в Стародавній Спарті називалися: 

- апелла;    

- агора; 

- герусія;     

- геліея. 

4. Рада старійшин у Стародавній Спарті називалася: 

- апелла;     

- колегія архонтів; 

- герусія;     

- колегія ефорів. 

5. Царі у Стародавній Спарті називалися: 

- базилевси;     

- архагети; 

- рекси;     

- геронти. 

6. За наданою характеристикою визначте державний орган Стародавньої 

Спарти: «в ньому брали участь повноправні громадяни, які досягли 30-

літнього віку, обирав посадових осіб, вирішував питання війни та миру, 

союзу з іншими державами, рішення приймалося криком або поділом на 

прихильників і противників»: 

- апелла;     

- колегія архагетів; 

- герусія;     

- колегія ефорів. 

 

Тема 6.  Держава і право Стародавнього Риму 

1. Організація римського суспільства до утворення держави (X-VI 

ст. до н.е.). 

2. Виникнення держави у Римі. Реформи Сервія Тулія. 

3. Суспільний устрій римської республіки. 

4. Державний устрій Риму в період республіки: а)  народні збори, їх 

види, роль; б) сенат; в) магістратура; г) збройні сили; д) судова система;  є)

 управління провінціями.  

5. Джерела римського права: а) звичаї, звичаєве право, закони, сенатус-

консульти; б)закони ХІІ таблиць; в) преторське право, право народів; г) 



діяльність римських юристів; д) характеристика основних галузей та інститутів 

римського права. 

6. Криза рабовласницького способу виробництва. Криза 

республіканського ладу (законодавство Гракхів; повстання рабів; військова 

реформа Марія; диктатура; тріумвірати). 

7. Перехід від республіки до монархії. Суспільний та державний лад 

Римської держави в період: а) принципату; б)домінату. 

8. Реформи імператора Діоклетіана. Поділ імперії на Східну і 

Західну. Реформи Константина. Падіння західно-римської держави. 

9. Джерела права в період імперії: а) законодавча діяльність 

імператора; б) діяльність юристів: в)  перші кодифікації права. 

Кодифікація Юстиніана. 

10. Суд і процес у Римі. 

Тестові завдання 

1. Якому з названих органів належала найвища влада у Стародавньому Римі 

до реформ Сервія Тулія: 

- куріатні коміції;    

- центуріатні коміції; 

- сенат;     

- рекс. 

2. Куріатні комісії – це: 

- зібрання повноправних громадян Риму за племенами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за родами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами; 

- рада старійшин. 

3. Трибутні комісії – це: 

- зібрання повноправних громадян Риму за племенами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за родами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами; 

- рада старійшин. 

4. Центуріатні комісії – це: 

- зібрання повноправних громадян Риму за племенами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за родами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами; 

- рада старійшин. 

5. Сенат у Стародавньому Римі – це: 

- зібрання повноправних громадян Риму за племенами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за родами; 

- зібрання повноправних громадян Риму за військовими підрозділами; 

- рада старійшин. 

6. У «царський» період сенат Стародавнього Риму складався з: 

- 300 сенаторів;    

- 600 сенаторів; 

- 400 сенаторів;    

- 900 сенаторів. 



 

Тема 7.  Держава і право франків 

1. Утворення держави Франків. 

2. Суспільний і державний лад Франків.  

3. Джерела права у Франків. "Салічна правда" (виникнення, 

структура, загальна характеристика).  

4. Характерні риси цивільного, сімейного і спадкового права. 

5. Кримінальне право за "Салічною правдою". 

6. Пережитки первіснообщинного ладу у "Салічній правді". 

7. Суд і процес у державі Франків.  

Тестові завдання 

1. Розвиток якої суспільно-економічної формації співпадає з періодом 

Середньовіччя: 

- рабовласництво;    

- капіталізм; 

- феодалізм;     

- комунізм. 

2. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав 

Європи: «є результатом об’єктивного процесу розвитку феодалізму – розпад 

держави на окремі феодальні володіння»: 

- а) ранньофеодальна монархія;   

- б) ленно-васальна монархія; 

- в) станово-представницька монархія; 

- г) абсолютна монархія. 

4. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав 

Європи: «виникає в результаті подолання феодальної роздробленості як 

централізована держава з королівською владою, обмеженою 

представництвом станів»: 

- ранньофеодальна монархія; 

- ленно-васальна монархія; 

- станово-представницька монархія; 

- абсолютна монархія. 

 

5. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав 

Європи: «на цьому етапі зберігалися пережитки попередніх епох, наприклад, 

залишки військової демократії, патріархальне рабство»: 

- ранньофеодальна монархія; 

- ленно-васальна монархія; 

- станово-представницька монархія; 

- абсолютна монархія. 

6. За поданою характеристикою визначте етап розвитку феодальних держав 

Європи: «держава з необмеженою владою правителя»: 

- ранньофеодальна монархія; 



- ленно-васальна монархія; 

- станово-представницька монархія; 

- абсолютна монархія. 

7.За роки правління якого короля франкська держава досягла найвищого 

рівня розвитку? 

-  Карла Великого 

- Карла Мартелла 

- Хлодвіг І 

- Дагоберт І 

8.До джерел права франків відносяться: 

- прецеденти, кутюми, обрядки; 

- міське право, Закони Ману; 

- „Велика Хартія вільностей”, канонічне право;  

- „Салічна правда”, капітуляції, звичаї. 

 

Тема 8. Феодальна Франція 

1. Розвиток феодальних відносин у Франції. Зародження 

феодальної держави.  

2. Утвердження сеньйоральної монархії. Правове становище 

населення та Державний устрій в період сеньйоральної монархії. 

3. Утворення станово-представницької монархії. Реформи короля 

Філіппа ІІ та Генріха ІХ.  

4. Суспільний та державний лад в період станово-представницької 

монархії. Особливості правового статусу Генеральних штатів.  

5. Утвердження абсолютної монархії. Зміни в суспільному та 

державному ладі в період абсолютизму.  

6. Джерела та характерні риси права феодальної Франції.  

Тестові завдання 

1. Категорія селян середньовічної Франції, які в період станово-

представницької монархії складали основну масу, були особисто вільними і 

сплачували феодалу грошову ренту: 

- серви;     

- колони; 

- вілани;     

- цензитарії. 

2. Станово-представницький орган середньовічної Франції: 

- Генеральні штати;    

- Державна рада; 

- парламент;     

- уітанагемот. 

3. Коли були створені Генеральні штати у Франції: 

- 843 р.;     

- 1302 р.; 



- 1215 р.;     

- 1789 р. 

4. Постійно діючий дорадчий орган при королі Франції в період станово-

представницької та абсолютної монархії: 

- Генеральні штати;    

- Державна рада; 

- парламент;     

- уітанагемот. 

5. Хто з названих посадовців не відносився до чиновників місцевої 

адміністрації середньовічної Франції: 

- конетабль;     

- прево; 

- бальі;     

-  мер. 

6.Як у середньовічній Франції називали буржуа, які разом з купівлею 

державний посад і маєтків отримували дворянські титули: 

- дворяни шпаги;    

- нові дворяни; 

- дворяни мантії;    

- нуворіші. 

7. Яка з названих державних інституцій середньовічної Франції припинила 

свою діяльність в період абсолютизму: 

- король;     

- Державна рада; 

- Генеральні штати;    

- канцлер. 

 

Тема 9. Феодальна Англія 

1. Англосаксонські держави на території Британії. 

2. Норманське завоювання Британії (XI ст.) та його вплив на 

суспільно-політичний устрій країни. Реформи короля Генріха II у XII ст. 

3. Велика Хартія Вольностей 1215р., її зміст і оцінка. 

4. Станово-представницька монархія у Англії. Обгороджування 

селянських та общинних земель. "Криваве законодавство". 

5. Виникнення, структура, компетенція парламенту. 

6. Встановлення та особливості англійського абсолютизму. 

Державний устрій Англії в період абсолютизму. Роль парламенту.  

7. Судова система Англії. Інститут присяжних. 

8. Джерела та характеристика основних галузей права феодальної 

Англії. 

Тестові завдання 

1. Який принцип сюзеренітету-васалітету діяв в Англії: 

- васал мого васала не мій васал; 



- васал мого васала мій васал. 

2. Яка з названих рис не відповідає розвитку феодальних відносин в Англії 

після норманського завоювання: 

- земельні володіння феодалів не становили єдиних масивів; 

- король широко наділяв феодалів судовим імунітетом; 

- король збирав постійні податки з васалів; 

- феодали були зацікавлені у сильній королівській владі для утримання у 

покорі англосаксів. 

3. Яка з названих рис не відповідає розвитку суспільних відносин в Англії 

після норманського завоювання: 

- васали короля поділялися на безпосередніх і підвасалів; 

- зростала кількість міщан; 

- більшість населення складали поземельно залежні вілани; 

- частина феодалів перетворюється на джентрі. 

4. Яка з категорій селян не належить до періоду постнорманського 

завоювання Англії: 

- сокмени;     

- коттарії; 

- бордарії;     

- вілани. 

- керли; 

5. Категорія населення Англії періоду постнорманського завоювання, що 

складалася з вільних селян і дрібних лицарів: 

- сокмени;     

- коттарії; 

- бордарії;     

- вілани. 

- керли; 

6. Категорії малоземельних та безземельних селян Англії періоду 

постнорманського завоювання (дві): 

- сокмени;     

- коттарії; 

- бордарії;     

- вілани. 

- керли; 

7. Категорія поземельно залежних селян Англії періоду постнорманського 

завоювання, які несли феодальні повинності і складали більшість населення: 

- сокмени;     

- коттарії; 

- бордарії;     

- вілани. 

- Керли. 

 

Тема 10. Феодальна Німеччина 



1. Утворення і розвиток феодальної державності в X - XII ст. 

"Священна римська імперія".  

2. Виникнення та особливості станово-представницької монархії в 

Німеччині. Система державних органів у період станово-представницької 

монархії.  

3. Становлення князівського абсолютизму. Державний устрій 

періоду абсолютизму.  

4. Селянська війна 1525 р в Німеччині. Тридцятирічна війна та 

Вестфальський мир 1648 р.  

5. Особливості розвитку феодального права в Німеччині. 

Характеристика основних джерел права: Саксонське і Швабське Зерцала.  

Магдебурзьке право. Золота булла 1356 р. Кароліна 1532 р. Рецепція 

римського права.  

Тестові завдання 

1. У чому суть так званих «оттонівських привілеїв»: 

- територія Німеччини була поділена на церковні округи, в яких влада 

була передана церковному фогту; 

- територія Німеччини була поділена на графства, куди король призначав 

своїх чиновників – графів; 

- вздовж кордонів Німеччини для охорони створювалися герцогства з 

широкими імунітетними правами;   

- феодали Німеччини наділялися широким імунітетом. 

2. Коли утворилася «Священна Римська імперія німецької нації»: 

- 843 р.;     

- 1186 р.; 

- 962 р.;     

- 1356 р. 

3. Рада знаті при імператорі ранньофеодальної Німеччини: 

- колегія курфюрстів;    

- гофтаг; 

- парламент;     

- рейхстаг. 

4. Який з наведених факторів не відноситься до причин розпаду 

середньовічної Німеччини: 

- виборність посади імператора; 

- сепаратизм феодалів; 

- слабкість економічних зв’язків у середині країни; 

- наявність зовнішньої загрози з боку угорців. 

5. Особливістю суспільного устрою політично роздробленої Німеччини була 

наявність станів: 

- нових і старих;   

- імперських і земських; 

- міських і сільських;   



- феодальних і буржуазних. 

6. Яка категорія міст була відсутня у середньовічній Німеччині: 

- імперські;     

- князівські; 

- вільні;     

- земські. 

7. Коли німецький імператор Карл IV видав «Золоту буллу»: 

- 843 р.;     

- 1186 р.; 

- 962 р.;     

- 1356 р. 

 

Тема 11. Феодальна Візантія 

1. Утворення Візантійської держави.  

2. Особливості розвитку феодальних відносин. Суспільний устрій 

країни у V-VIIст 

3. Державний лад Візантії у V - VII ст. 

4. Реформи імператора Юстиніана. 

5. Еволюція суспільного устрою і державного ладу у VIII - XV ст. 

6. Джерела і характерні риси візантійського права. 

7. Вплив візантійської державності і права на державно-правовий 

розвиток слов'янських народів. 

Тестові завдання 

1. Дорадчий орган при візантійському василевсі, який складався з найвищих 

чиновників: 

- курія;     

- консисторій; 

- гофрат;     

- синкліт. 

2. Зібрання знаті і вищого духовенства Візантії, яке обирало василевса: 

- курія;     

- консисторій; 

- гофрат;     

- синкліт. 

3. Хто з названих посадовців не відноситься до Візантії: 

- квестор;    

- майордом; 

- магістр;    

- префект Східного преторія. 

4. Хто з названих вищих посадовців Візантії не відноситься до керівників 

місцевого управління: 

- епарх;    

- префект Східного преторія; 



- магістр; 

- префект Іллірійського преторія. 

5. Один з вищих чиновників Візантії, який очолював консисторій і був 

головним юристом: 

- магістр;    

- квестор; 

- епарх;    

- коміт державної скарбниці. 

6. Один з вищих чиновників Візантії, який був управителем палацу 

василевса: 

- магістр;    

- квестор; 

- епарх;    

- коміт державної скарбниці. 

7. Визначте особливості візантійського права (дві): 

- довший і глибший вплив римської юридичної традиції; 

- партикуляризм; 

- єдине кодифіковане законодавство; 

- великий вплив звичаєвого права. 

 

Тема 12. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в 

Англії 

1. Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної 

революції 

2. Відновлення монархії. Бредська декларація 

3. Хабе́ас ко́рпус акт (англ. Habeas Corpus Act)  

4. Славна революція 1688-1689 рр. 

5. Біль про права 1689 р. Акт про престолонаступництво 1701. 

6. Формування державного механізму конституційної монархи в 

Англії 

7. Особливості та зміст буржуазного права Англії 

Тестові завдання:  

1. Для якої системи права характерна названа риса: основним джерелом 

права є судовий прецедент: 

- континентальна; 

- англосаксонська; 

- мусульманське. 

2. Головним завданням Англійської буржуазної революції було ліквідація 

феодальних відносин, які ототожнювалися з: 

- абсолютною монархією;   

- республікою; 

- конституційною монархією;  

- диктатурою. 



3. «Нове дворянство» в Англії періоду революції називали: 

- буржуазія;     

- міщани; 

- джентрі;     

- дворяни мантії. 

4. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції 

складалася з середньої буржуазії і джентрі і виступала за встановлення 

конституційної монархії з відносно низьким виборчим цензом для виборців, а 

в церковних справах – за незалежність кожної релігійної общини: 

- пресвітеріани;    

- левелери; 

- індепенденти;    

- дигери. 

5. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції 

складалася з ремісників і вільних селян і виступала за встановлення 

республіки і введення загального виборчого права для чоловіків: 

-  пресвітеріани;    

- левелери; 

- індепенденти;    

- дигери. 

6. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції 

складалася з верхівки джентрі і купецтва, які вважали, що церквою має 

керувати не король, а зібрання священиків-пресвітерів, а в державі король 

має підпорядковуватися парламенту: 

- пресвітеріани;    

- левелери; 

- індепенденти;    

- дигери. 

7. Яка з названих опозиційних груп в Англії періоду буржуазної революції 

складалася з міської і сільської бідноти, що вимагали ліквідації приватної 

власності і майнової нерівності: 

- пресвітеріани;    

- левелери; 

- індепенденти;    

- дигери. 

 

Тема 13. Виникнення і розвиток держави і права Франції 

1. Причини буржуазної революції у Франції та її основні етапи 

2. Буржуазна революція 1789-1794 р. Проголошення республіки. 

3. Декларація прав людини та громадянина 1789 р. .Конституція 

Франції 1791 р. 

4. Державний переворот 1799 року. Проголошення імперії. 

5. Кодекси Наполеона – Цивільний кодекс 1804 р, Кримінальний 

кодекс 1810р. 



6. Друга республіка у Франції.  

7. Паризька комуна 1871 р. 

8. Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 р. 

Тестові завдання 

1. Коли Францію вперше проголошено республікою: 

- 14 липня 1789 р.;    

- 25 вересня 1792 р.; 

- 3 вересня 1791 р.;    

- 24 червня 1793 р. 

2. Яку форму правління запровадили якобінці у Франції: 

- парламентська республіка;   

- диктатура; 

- президентська республіка;   

- конституційна монархія. 

3. Коли у Франції до влади прийшли якобінці: 

- 10 серпня 1792 р.;    

- 27 липня 1794 р.; 

- 2 червня 1793 р.;    

- 9 листопада 1799 р. 

4. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: 

«вищий законодавчий орган»: 

- Національний конвент;   

- Комітет громадського порятунку; 

- Комітет громадської безпеки; 

- Революційний трибунал. 

5. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: 

«фактично головний орган влади з надзвичайними повноваженнями, який 

формально щомісяця переобирався Конвентом; складався з 14-15 членів»: 

- Національний конвент; 

- Комітет громадського порятунку; 

- Комітет громадської безпеки; 

- Революційний трибунал. 

6. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: 

«керував поліцією і в’язницями»: 

- Національний конвент; 

- Комітет громадського порятунку; 

- Комітет громадської безпеки; 

- Революційний трибунал. 

7. За наданою характеристикою визначте орган влади якобінської диктатури: 

«здійснював прискорене судочинство і його рішення не підлягали апеляції»: 

- Національний конвент; 

- Комітет громадського порятунку; 

- Комітет громадської безпеки; 

- Революційний трибунал. 



 

Тема 14. Утворення і розвиток буржуазної держави і права у США 

1. Боротьба колоній за незалежність. Декларація незалежності 

США 

2. Статті конфедерації 1781 р. 

3. Конституція США 1787 р. 

4. Біль про права 1791 р. 

5. Громадянська війна в США та її наслідки 

6. Джерела й основні риси американського права 

Тестові завдання 

1. Коли була прийнята нині діюча Конституція США: 

- 1776 р.;     

- 1783 р.; 

- 1781 р.;     

- 1787 р. 

2. Якого з названих органів влади нема в Конституції США: 

- Комітет штатів;    

- президент; 

- Верховний суд;    

- конгрес. 

3. За наданою характеристикою визначте орган влади США за «Статтями 

конфедерації»: «формувався з представників від штатів 2-7 чоловік, з правом 

одного голосу від штату; йому надавалося право укладати міжнародні угоди, 

призначувати головнокомандуючих армій, розпоряджатися фінансами; кожне 

рішення мало бути підтверджене не менше, ніж дев’ятьма штатами»: 

- Конгрес;     

- Президент; 

- Комітет штатів;    

- Верховний суд. 

4. За наданою характеристикою визначте орган влади США за «Статтями 

конфедерації»: «виконавчий орган – по одному представнику від кожного 

штату»: 

- Конгрес;     

- Президент; 

- Комітет штатів;    

- Верховний суд. 

5. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: 

«двопалатний законодавчий орган, який зокрема мав право оголошення 

імпічменту»: 

- Конгрес;     

- Президент; 

- Комітет штатів;    

- Верховний суд. 



6. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: 

«глава держави й уряду, головнокомандуючий, мав право «вето»: 

- Конгрес;     

- Президент; 

- Комітет штатів;    

- Верховний суд. 

7. За наданою характеристикою визначте орган влади за Конституцією США: 

«вища судова інстанція, члени якої призначалися пожиттєво»: 

- Конгрес;     

- Президент; 

- Комітет штатів;    

- Верховний суд. 

 

Тема 15. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у 

Німеччині 

1. Німеччина після Віденського конгресу. 

2. Революція 1848р. і її вплив на розвиток німецьких держав. 

3. Утворення Німецької імперії. Конституція 1871 року. 

4. Характерні риси права. 

Тестові завдання 

1. Згідно Конституції 1850 р. Пруссія стала: 

- президентською республікою;  

- парламентською республікою; 

- конституційною монархією; 

- абсолютною монархією. 

2. Якій з названих німецьких держав належала ініціатива об’єднання 

Німеччини: 

- Саксонія;     

- Австрія; 

- Баварія;     

- Пруссія. 

3. У чому суть програми так званого «малого» об’єднання Німеччини: 

- створення єдиної держави без участі Пруссії; 

- створення єдиної держави без участі Австрії; 

- обмеження втручання в німецькі справи Франції; 

- створення єдиної держави без участі Баварії. 

4. Яка з наведених подій не відноситься до наслідків перемоги Пруссії у війні 

з Австрією 1866 р.: 

- Австрія зобов’язалася не втручатися у політику Пруссії; 

- Пруссія приєднала Ганновер, Нассау, Франкфурт та інші німецькі 

землі;  

- війна з Данією; 

- було створено Північнонімецький союз. 

5. В якому році була прийнята конституція Північнонімецького союзу: 



- 1850 р.;     

- 1867 р.; 

- 1866 р.;     

- 1871 р. 

6. Якого органу влади не було передбачено конституцією 

Північнонімецького союзу: 

- кайзер;     

- союзна рада; 

- канцлер;     

- рейхстаг. 

7. За поданою характеристикою визначте орган влади згідно конституції 

Північнонімецького союзу: «глава союзної держави – король Пруссії, 

очолював виконавчу владу, був головнокомандуючим, вів міжнародну 

політику»: 

- кайзер;     

- канцлер; 

- президент;     

- парламент. 

 

Тема 16 Держава і право США Новітнього періоду 

1. Централізація державної влади. Новий курс президента Ф.Д. 

Рузвельта. 

2. Зміни в конституції. 

3. Партійна система і її вплив на формування державних органів. 

4. Місцеве управління, суд, поліція.  

5. Характеристика основних джерел і галузей права. 

Тестові завдання 

1. У чому суть ХХVI поправки до Конституції США, прийнятої у 1971 р.: 

- жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками; 

- заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати 

ними податків; 

- віковий ценз для виборців знижено до 18 років; 

- надано виборчі права неграм. 

2. Яка з наведених змін у виборчій системі США є зайвою: 

- жінки були зрівняні у політичних правах з чоловіками; 

- заборонено обмежувати виборчі права громадян у випадку несплати 

ними податків; 

- віковий ценз для виборців знижено до 18 років; 

- надано виборчі права неграм. 

3. Що з названого не відповідає розвитку партійної системи США у ХХ ст.: 

- вищими органами керівництва партій стали національні партійні 

комітети і партійні конвенти; 

- з 60-70-х рр. фінансова діяльність партій законодавчо регламентується; 

- робилися спроби «розбити» двопартійну систему; 



- діє двопартійна система – республіканці-лейбористи. 

4. Яка з названих політичних партій спробувала «розбити» двопартійну 

систему США: 

- республіканська; 

- лейбористська; 

- конференція прогресивних політичних дій; 

- демократична. 

5. Що з названого не відповідає розвитку державного устрою США у ХХ ст.: 

- стабільна державна система, яка дозволяє уникати серйозних 

потрясінь; 

- посилюється децентралізація; 

- жорстке розмежування компетенції федеральних органів і штатів; 

- посилення фінансової залежності штатів від центру через субсидії. 

6. У чому суть доктрини «корпоративного федералізму»: 

- конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами; 

- республіканська партія пропонувала повернути штатам частину 

функцій; 

- президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними 

ресурсами на суму 46 млрд доларів; 

- порушення процедури імпічменту проти президента. 

7. У чому суть доктрини «нового федералізму»: 

- конгрес США отримав право регулювати торгівлю між штатами; 

- республіканська партія пропонувала повернути штатам частину 

функцій; 

- президенту надано можливість розпоряджатися матеріальними 

ресурсами на суму 46 млрд доларів; 

- порушення процедури імпічменту проти президента. 

 

Тема 17 Держава і право Німеччини Новітнього періоду 

1. Листопадова революція 1918 року. Зміни в державному ладі, 

політичному режимі та партійній системі. 

2. Встановлення фашистської диктатури. Зміни в державному ладі 

та праві. 

3. Крах фашистської диктатури. Потсдамські угоди. Проголошення 

Федеративної республіки Німеччини. Державний лад ФРН. 

4. Проголошення Німецької демократичної республіки. Об`єднання 

Німеччини. 

Тестові завдання 

1. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської 

республіки: «представляв державу на міжнародній арені, призначав і звільняв 

уряд, міг запровадити надзвичайний стан»: 

- рейхстаг;     

- рейхспрезидент; 



- рейхсрат;     

- рейхсканцлер. 

2. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської 

республіки: «голова уряду, призначався президентом, а відповідав перед 

рейхстагом»: 

- Верховний державний суд;   

- ландтаг; 

- рейхсрат;     

- рейхсканцлер. 

3. За поданою характеристикою визначте орган влади Веймарської 

республіки: «законодавчий орган землі»: 

- Верховний державний суд;   

- ландтаг; 

- рейхсрат;     

- рейхсканцлер. 

4. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялася територія 

Веймарської республіки: 

- області;     

- графства; 

- префектури;     

- землі. 

5. Яким шляхом нацисти прийшли до влади в Німеччині: 

- переворот; 

- революція; 

- вибори. 

6. Яка партія набрала більшість голосів на виборах до рейхстагу у Німеччині 

в березні 1932 р.: 

- націонал-соціалістична;   

- соціал-демократична; 

- комуністична;    

- консервативна. 

7. Коли в Німеччині остаточно встановилася нацистська диктатура: 

- 1929 р.;     

- 1933 р.; 

- 1932 р.;     

- 1939 р. 

 

Тема 18. Держава та право Великобританії в Новітній час 

1. Організація державної влади 

2. Судова система Великобританії 

3. Основні зміни в праві 

Тестові завдання 

1. Яка з названих рис не відповідає характеристиці державної системи 

Великобританії новітньої доби: 



- не дивлячись на великі повноваження, роль президента була 

незначною; 

- діє принцип розподілу влади; 

- відсутність конституції як єдиного документу; 

- залишалася конституційною монархією. 

2. Найвидатніші прем’єр-міністри Великобританії ХХ ст. У.Черчіль та 

М.Тетчер за партійною приналежністю були: 

- ліберали;     

- лейбористи; 

- консерватори;    

- республіканці. 

3. Виділіть палати парламенту сучасної Великобританії (дві): 

- палата лордів;    

- палата представників; 

- сенат;     

- палата общин. 

4. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної 

Великобританії: «обирається на основі мажоритарної системи відповідно 

акту 1911 р.»: 

- палата общин;    

- монарх; 

- палата лордів;    

- кабінет міністрів. 

5. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної 

Великобританії: «складається з нащадків старовинної аристократії, перів і 

директорів кампаній; вища судова інстанція»: 

- палата общин;    

- монарх; 

- палата лордів;    

- верховний суд. 

6. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної 

Великобританії: «має право «вето» на закони прийняті парламентом, а також 

право його розпуску, призначає прем’єр-міністра»: 

- палата общин;    

- монарх; 

- палата лордів;    

- кабінет міністрів. 

7. За поданою характеристикою визначте орган влади сучасної 

Великобританії: «центральна ланка політичної системи, має право видавати 

укази на основі принципу «делегованого законодавства»: 

- палата общин;    

- монарх; 

- палата лордів;    

- кабінет міністрів. 

 



Тема 19 Держава і право Франції Новітнього періоду 

1. Зміни в державному устрої та політичному режимі між двома 

світовими війнами. Падіння Третьої республіки. 

2. Державний устрій та політичний режим Четвертої республіки. 

3. Державний устрій та політичний режим П’ятої республіки. 

5. Основні джерела та риси права. 

1. Падіння Третьої республіки у Франції було пов’язане з: 

- суспільно-економічною кризою; 

- поразкою у війні з Німеччиною та окупацією; 

- приєднанням до Ліги Націй; 

- необхідністю реформ застарілої політичної системи. 

2. Визначте дві основні сили, які вели боротьбу за визволення Франції з-під 

німецької окупації: 

- уряд у Віші;     

- «Вільна Франція»; 

- комуністи;     

- Національний фронт. 

3. Конституцію Четвертої республіки у Франції затверджено: 

- 1940 р.;     

- 1945 р.; 

- 1943 р.;     

- 1946 р. 

4. Конституція 1946 р. передбачала створення: 

- президентської республіки; 

- конституційної монархії; 

- парламентської республіки;  

- абсолютної монархії. 

5. Конституція Четвертої республіки передбачала створення: 

- президентської республіки;  

- конституційної монархії; 

- парламентської республіки;   

- абсолютної монархії. 

6. Яку структуру мав парламент Четвертої республіки у Франції: 

- однопалатний;    

- трипалатний; 

- двопалатний;    

- взагалі не було. 

17. Визначте палати, з яких складався парламент Четвертої республіки у 

Франції (дві): 

- Рада республіки;    

- Національні збори; 

- Сенат;     

- Рада представників. 

 



 


