
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І 
ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇН” (МОДУЛЬ 4, 5)

1. Який вплив мала війна Червоної і Білої Троянд на суспільно-
політичний розвиток Англії?

2. Дайте характеристику особливостей абсолютної монархії в Англії.

3. Чим пояснюється відсутність постійної армії в Англії за часів 
абсолютизму?

4. Що означав термін “парламент” в Англії?

5. Яким чином релігійна Реформація сприяла посиленню королівської 
влади в Англії?

6. Персональна унія Англії з якою державою була започаткована в 1603 
р.?

7. Охарактеризуйте основний зміст теорії “змішаної” монархії в Англії 
напередодні революції.

8. Які суспільні верстви відігравали провідну роль у Англійській 
революції середини ХVІІ ст.?

9. За правління якого короля відбувалися події Англійської революції?

10. Що означає термін “пуритани”?

11. Що означає термін “пресвітеріани”?

12. Що означає термін “індепенденти”?

13. Що означає термін “левеллери”?

14. Що означає термін “діґґери”?

15. Коли діяв “Довгий парламент”?

16. Що таке “Велика ремонстрація”?

17. Протягом якого періоду Англія була республікою?

18. Коли було ухвалено “Навіґаційний акт” і яким був його зміст?

19. Хто був одним із лідерів Англійської революції, а згодом лордом-
протектором Англії?

20. Як називалася перша і єдина писана конституція Англії?



21. Що означають терміни “торі” і “віґи”?

22. Розкрийте основний зміст акту “Habeas Corpus” 1679 р.

23. В якій країні відбулася подія, відома під назвою “Славетної 
революції”?

24. Коли відбулася подія, відома під назвою “Славетної революції”?

25. Дайте характеристику “Славетної революції” 1688 р.

26. Розкрийте основний зміст “Біллю про права” 1689 р.

27. Розкрийте основний зміст “Акту про спадкування трону” 1701 р.

28. Що означає термін “контрасиґнація”?

29. Протягом якого століття в Англії відбулося становлення системи 
відповідального уряду?

30. Назвіть першу англійську колонію в Північній Америці.

31. Охарактеризуйте особливості “класичного” абсолютизму у Франції.

32. Що означає термін “конкордат”?

33. Що означає термін “шляхта шпаги”?

34. Що означає термін “шляхта мантії”?

35. Назвіть перші два стани французького суспільства за часів “Старого 
режиму”.

36. Хто був звільнений від сплати податків за часів “Старого режиму”?

37. Хто входив до поняття “третій стан” у традиційній Франції?

38. Яка установа часто виступала в ролі опозиції королівській владі в 
абсолютистській Франції?

39. Що означав термін “парламент” у Франції?

40. Охарактеризуйте реформи А.-Ж. де Рішельє.

41. Правління якого короля вважається розквітом абсолютизму у 
Франції?

42. Що являла собою рекрутська система комплектування армії?

43. Протягом якого часу у Франції не скликалися Ґенеральні штати?

44. Якою (приблизно) була кількість держав на території Німеччини на 
початку Нового часу?



45. Назвіть найбільші німецькі держави часів роздрібненості країни.

46. Назвіть особливості розвитку абсолютизму в Німеччині.

47. Що таке “Кароліна”?

48. Як вплинула Тридцятилітня війна на розвиток німецької 
державності?

49. Що означає термін “вторинне закріпачення селянства”?

50. Як називалася австрійська правляча династія?

51. Які ненімецькі землі входили до складу монархії Габсбурґів?

52. Як називалася прусська правляча династія?

53. Назвіть характерні риси Прусської монархії.

54. Що означає термін “освічений абсолютизм”?

55. Охарактеризуйте реформи Марії-Терезії і Йозефа ІІ.

56. Що таке “Терезіана”?

57. Торі чи віґи були ініціаторами демократизації виборчої системи у 
Великій Британії?

58. Охарактеризуйте відмінності між консервативною і ліберальною 
партіями у Великій Британії.

59. Яка виборча система (мажоритарна чи пропорційна) традиційно 
характерна для Великої Британії?

60. Унія з якою країною знаменувала остаточне утворення З єднаного 
королівства в 1801 р.?

61. Яка країна стала першим британським домініоном?

62. Які дії уряду і парламенту Англії спричинили боротьбу 
північноамериканських колоній за незалежність?

63. Що таке “Бостонське чаєпиття”?

64. Що означає термін “гомруль”?

65. Коли відбувся  І Континентальний конґрес?

66. Коли прийнято “Декларацію незалежності” США?

67. Розкрийте основний зміст “Декларації незалежності” США.

68. Скільки штатів початково увійшло до складу США?



69. Утворення якої держави проголошували “Статті Конфедерації і 
вічного Союзу”?

70. Розкрийте основний зміст “Статей Конфедерації і вічного Союзу”.

71. Коли було прийнято конституцію США?

72. Назвіть основні принципи, закріплені в конституції США.

73. Розкрийте основний зміст “Біллю про права” 1789 р.

74. Хто був обраний першим президентом США?

75. Розкрийте основні розбіжності між позиціями “федералістів” і 
“джефферсонівських республіканців”.

76. Охарактеризуйте відмінності між північними і південними штатами 
США (до Громадянської війни).

77. Розкрийте зміст Міссурійського компромісу.

78. Розкрийте зміст Компромісу 1850 р.

79. Яким було ставлення до рабовласництва в США республіканської і 
демократичної партій?

80. Лідером якої партії був А.Лінкольн?

81. Що означає термін “сецесія”?

82. Коли відбувалася Громадянська війна в США?

83. Між ким відбувалася Громадянська війна в США?

84. Кого під час Громадянської війни в США називали “федералістами” 
і “конфедератами”?

85. Розкрийте зміст поняття “реконструкція Півдня”.

86. Що означає термін “сеґреґація”?

87. Що означає термін “імпічмент”?

88. Що таке закон Шермана?

89. В якій країні вперше запроваджено антимонопольне законодавство?

90. Що таке Федеральна резервна система?

91. В чому полягали прояви кризи “Старого режиму” у Франції 
напередодні революції?

92. Розкрийте основний зміст “Декларації прав людини і громадянина”.



93. Що означає термін “презумпція невинності”?

94. Дайте характеристику державного устрою Франції за конституцією 
1791 р.

95. Що таке закон Ле Шапельє?

96. Що таке Національний конвент?

97. Хто такі жирондисти?

98. Хто такі якобінці?

99. До якої політичної течії належали М.Робесп єр, Ж.Дантон, Л.Сен-
Жюст?

100. Дайте характеристику основних заходів доби якобінської 
диктатури.

101. Що таке Термідоріанський переворот?

102. Хто став у 1799 р. першим консулом Франції?

103. Коли розпочалася доба І Імперії у Франції?

104. На чию підтримку насамперед спирався політичний режим доби І 
Імперії у Франції?

105. За чийого правління у Франції ухвалено Цивільний кодекс?

106. Що означає термін “Реставрація”?

107. Що таке Липнева монархія?

108. Хто був президентом Франції за ІІ Республіки і імператором – за ІІ 
Імперії?

109. Що означає термін “плебісцит”?

110. Дайте характеристику політичного режиму Франції доби ІІІ 
Республіки.

111. Коли припинила існування Священна Римська імперія германської 
нації?

112. Що таке Рейнський союз?

113. В яких німецьких державах діяв “Кодекс Наполеона”?

114. Як називалося об єднання німецьких держав, що утворилося по 
закінченні наполеонівських війн?



115. Охарактеризуйте зв язки між державами – членами Німецького 
союзу?

116. Якій державі належало головування в Німецькому союзі?

117. Яка держава очолила Німецький митний союз?

118. В чому полягали “великонімецький” і “малонімецький” шляхи 
об єднання Німеччини?

119. Дайте характеристику конституції Пруссії 1850 р.

120. Коли Австрійську імперію було перетворено на Австро-
Угорщину?

121. Яка держава була головним противником об єднання Німеччини?

122. Коли відбулося об єднання Німеччини в єдину державу – ІІ Райх?

123. Охарактеризуйте конституційний устрій ІІ Райху.

124. Якою була роль Прусського королівства в складі об єднаної 
Німеччини?

125. В якій із названих держав (Велика Британія, Німеччина, Франція) 
на початку ХХ ст. не було відповідального перед парламентом уряду?

126. Які зміни в стосунках між парламентом і урядом Великої Британії 
відбулися протягом ХХ ст.?

127. Що означає термін “делеговане законодавство”?

128. Які повноваження належать британському монарху?

129. У зв язку з якими подіями у Великій Британії двічі 
запроваджувалася загальна військова повинність?

130. Охарактеризуйте Вестмінстерський статут 1931 р.

131. Охарактеризуйте реформи, проведені лейбористським урядом 
після ІІ Світової війни.

132. Що означає термін “неоконсерватизм”?

133. Охарактеризуйте реформи, проведені урядом М.Тетчер.

134. Яких реформ зазнала Палата лордів протягом ХХ ст.?

135. Яка зі складових частин Великої Британії має з 1999 р. власні 
парламент і уряд?

136. Яким чином І Світова війна вплинула на еволюцію державності 
США?



137. З іменем якого президента пов язане поняття “новий курс”?

138. Розкрийте зміст поняття “новий курс”.

139. Охарактеризуйте реформи, що були започатковані за 
президентства Л.Джонсона.

140. Розкрийте зміст поняття “система позитивних дій” (“позитивна 
дискримінація”).

141. Охарактеризуйте політику адміністрації Р.Рейґана.

142. Охарактеризуйте відмінності між республіканською і 
демократичною партіями в США.

143. Кому, за конституцією США, належить право затвердження 
міждержавних угод і оголошення війни та укладення миру?

144. Охарактеризуйте конституційні повноваження президента США.

145. Які політичні сили входили до складу Народного фронту у 
Франції?

146. Охарактеризуйте політичну ситуацію у Франції з літа 1940 по літо 
1944 р.

147. Коли у Франції відбувся перехід від ІІІ до ІV Республіки?

148. Дайте характеристику політичного режиму Франції доби ІV
Республіки.

149. Коли у Франції відбувся перехід від ІV до V Республіки?

150. Хто став першим президентом Франції доби V Республіки?

151. Дайте характеристику політичного режиму Франції доби V
Республіки.

152. Для якої з перелічених країн (Велика Британія, США, Франція) не 
притаманна фактично двопартійна система?

153. Охарактеризуйте державний устрій Німеччини за Ваймарською 
конституцією.

154. Охарактеризуйте німецьку політико-правову систему доби ІІІ 
Райху.

155. Коли утворилася ФРН?

156. Охарактеризуйте державний устрій ФРН.


