
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІСЛЯАТЕСТАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ З 
ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

1. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні теорії походження 
держави і права.

2. Яку роль у виникненні держави відіграла “неолітична революція”?

3. Назвіть основні спільні риси, притаманні державам Давнього Сходу.

4. В чому полягали особливості становища рабів у суспільствах 
Давнього Сходу?

5. Дайте коротку характеристику законів царя Хаммурапі.

6. Охарактеризуйте традиційну для індійського суспільства варно-
кастову систему.

7. Якою була традиційна політика державної влади в Китаї стосовно 
селян і великих землевласників?

8. Стисло охарактеризуйте вчення Конфуція про державу і право.

9. Чому в країнах Сходу, як правило, були відсутні кріпацтво і 
панщина?

10. Які фактори сприяли гальмуванню розвитку країн Сходу, порівняно 
з європейськими?

11. В чому полягали особливості мусульманського судочинства?

12. Назвіть основні спільні риси, притаманні античним державам і 
суспільствам.

13. В чому полягали особливості становища рабів у Давніх Греції і 
Римі?

14. Дайте загальну характеристику держави і суспільства Афін.

15. Дайте загальну характеристику держави і суспільства Спарти.

16. Охарактеризуйте реформи Сервія Туллія.

17. Дайте характеристику консульської влади в Давньому Римі.

18. Коли і чому відбувався розквіт рабовласницького ладу в Римі?

19. Охарактеризуйте роль сенату в Римській республіці.

20. Охарактеризуйте імператорську владу доби принципату.



21. Охарактеризуйте імператорську владу доби домінату.

22. Охарактеризуйте реформи імператора Діоклетіана.

23. Розкрийте поняття “рецепція римського права”.

24. Розкрийте поняття “сеньйоральна монархія”.

25. Розкрийте поняття “станово-представницька монархія”.

26. Охарактеризуйте особливості взаємин між світською владою і 
церквою у середньовічній Західній Європі.

27. Охарактеризуйте особливості становища міст у середньовічній 
Західній Європі.

28. В чому полягали основні особливості таких правових пам яток, як 
“варварські правди”?

29. Охарактеризуйте персональний і територіальний принципи дії 
права.

30. В чому полягав основний зміст “Великого березневого ордонансу” 
1357 р.?

31. Охарактеризуйте три стани, на які поділялося середньовічне 
французьке суспільство.

32. В чому полягали відмінності розвитку права на Півночі і Півдні 
середньовічної Франції?

33. В чому полягала відмінність у тенденціях розвитку державності 
середньовічних Франції і Німеччини?

34. В чому полягав основний зміст “Золотої булли”?

35. Охарактеризуйте основні особливості “Саксонського зерцала” як 
правової пам ятки.

36. В чому полягала специфіка королівської влади в Англії (після 1066 
р.)?

37. Дайте характеристику реформ Генрі ІІ.

38. В чому полягав основний зміст “Великої хартії вільностей” 1215 р.?

39. Охарактеризуйте склад і функції середньовічного англійського 
парламенту.

40. Якими були наслідки війни Червоної і Білої Троянд для англійських 
держави і суспільства?



41. В чому полягають фундаментальні відмінності англосаксонської 
правової системи від правових систем континентальної Європи?

42. Дайте характеристику особливостей абсолютної монархії в Англії.

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

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

45. Дайте характеристику “Славетної революції” 1688 р.

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

47. Охарактеризуйте особливості “класичного” абсолютизму у Франції.

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

49. Назвіть особливості розвитку абсолютизму в Німеччині.

50. Як вплинула Тридцятилітня війна на розвиток німецької 
державності?

51. Назвіть характерні риси Прусської монархії.

52. Охарактеризуйте реформи Марії-Терезії і Йозефа ІІ.

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

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

55. Розкрийте основний зміст “Декларації незалежності” США.

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

57. Назвіть основні принципи, закріплені в конституції США.

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

59. Розкрийте зміст поняття “реконструкція Півдня”.

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

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

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

63. Дайте характеристику основних заходів доби якобінської 
диктатури.



64. Дайте характеристику політичного режиму Франції доби ІІІ 
Республіки.

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

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

67. Дайте характеристику конституції Пруссії 1850 р.

68. Охарактеризуйте конституційний устрій ІІ Райху.

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

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

71. Які повноваження належать британському монарху?

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

73. Охарактеризуйте реформи, проведені урядом М.Тетчер.

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

75. Розкрийте зміст поняття “новий курс”.

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

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

78. Охарактеризуйте політику адміністрації Р.Рейґана.

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

80. Охарактеризуйте конституційні повноваження президента США.

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

82. Дайте характеристику політичного режиму Франції доби ІV 
Республіки.

83. Дайте характеристику політичного режиму Франції доби V 
Республіки.



84. Охарактеризуйте державний устрій Німеччини за Ваймарською 
конституцією.

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

86. Охарактеризуйте державний устрій ФРН.


