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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 1
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Предмет, методологія курсу історії держави і права України, місце курсу в системі
юридичних навчальних дисциплін.
2. Поняття і види злочинів на Січі.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я - це:
А) сармати
Б) скіфи
В) гуни
Г) кіммерійці
2. Діяльність якого суду регламентувалася нормами звичаєвого права?
А) доменіального;
Б) копного;
В) земського;
Г) підкоморського.
3. Яка подія стала приводом до початку Національно-визвольної війни українського
народу середини XVII ст.?
А) обмеження, накладені на козацтво «Ординацією» 1638 р.
Б) оволодіння Б. Хмельницьким Запорозькою Січчю
В) захоплення і пограбування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького
Суботова
Г) каральний похід на Запорожжя коронного гетьмана Речі Посполитої М. Потоцького
4. Яким відомством здійснювалося керівництво органами державного нотаріату після 1970
р.?
А) Верховним Судом УРСР;
Б) Радою Міністрів УРСР;
В) Міністерством юстиції УРСР;
Г) обласними судами.
5. Що мало вирішальний вплив на проголошення Україною Акту незалежності:
А) національно-визвольна боротьба українського народу, зростання політичної свідомості
Б) української громадськості та державного керівництва республіки
студентський рух 1991 р.
В) поразка серпневого 1991 р. заколоту в Москві, яка деморалізувала керівників центру
Г) дії українських комуністів-самостійників, які в той час очолювали Верховну Раду
України.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 2
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Історіографія курсу. Наукова періодизація історії держави і права України.
2. Причини і характер національно-визвольної війни 1648 – 1654 рр.

Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Скіфські племена з’являються на території України у період:
А) VІІІ ст. до н.е.
Б) VІІ ст. до н.е.
В) VІ ст. до н.е.
Г) V ст. до н.е.
2. Посаг - це
А) заповіт;
Б) майно, що виділялося майбутній дружині нареченим;
В) спадкова частина доньки у майні батька;
Г) придане нареченої.
3. Однією з причин Національно-визвольної війни українського народу проти Речі
Посполитої середини XVII ст. було:
А) встановлення владою військового контролю за Запорозькою Січчю
Б) скасування реєстру та повернення всіх козаків до стану селян-кріпаків
В) утворення Запорозької Січі - військово-політичної організації козацтва
Г) посилення національно-релігійного гніту православного українського населення
4. Коли створено союзно-республіканське Міністерство юстиції УРСР?
А) 6 липня 1947 р.;
Б) 6 жовтня 1970 р.;
В) 12 листопада 1967 р.;
Г) 15 грудня 1974 р.
5. Коли було проведено Всеукраїнський референдум, на якому підтверджено Акт
проголошення незалежності України?
А) 1 листопада 1991 р.
Б) 1 грудня 1991 р.
В) 5 грудня 1991 р.
Г) 7-8 грудня 1991 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 3
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Територія, організація влади, суспільний устрій, соціальна структура населення,
основні риси права Скіфської держави.
2. Новий адміністративно-територіальний поділ української державності в роки
національно-визвольної війни 1648 – 1654 рр.

Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Серед народів, які колись населяли Україну, першими на шлях державотворення в сер.
І тис. до н.е. вступили:
А) скіфи
Б) кіммерійці
В) сармати
Г) гуни
2. Визначте зайвого серед судових чиновників.
А) возний;
Б) виж;
В) дільчий;
Г) воєвода.
3. На кого як союзника орієнтувався Б. Хмельницький під час Визвольної війни?
А) на Туреччину
Б) на Молдавію
В) на Крим
Г) на Росію
4. Останнім кроком у процесі юридичного оформлення державної незалежності України
можна назвати:
А) проголошення Декларації про державний суверенітет України
Б) проведення всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.
В) прийняття Акту проголошення незалежності України
Г) проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.
5. Народний секретаріат – це:
А) революційний орган українського народу, створений у червні 1917 р. Українською
Центральною Радою після проголошення І Універсалу
Б) перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р.
В) виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. IV
Універсалом Української Центральної Ради;
Г) вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у
листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради
Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 4
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Значення рабовласницьких держав Північного Причорномор’я для процесу розкладу
родоплемінного устрою, виникнення державності у східних слов’ян.
2. Вищі органи влади й управління Війська Запорозького.

Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Територія, організація влади, суспільний устрій, соціальна структура населення,
основні риси права Скіфської держави.
1. Від періоду панування скіфів у степовій частині українських земель у VII – III ст. до
н.е. залишились переважно кургани. Це означає, що скіфи були:
А) кочовими племенами
Б) землеробськими племенами
В) племенами мисливців на мамонтів
Г) племенами з розвиненим міським життям
2. Коли був прийнятий другий Статут Великого князівства Литовського?
А) у 1468 р.;
Б) у 1510 р.;
В) у 1529 р.;
Г) у 1566 р.
3. Визначте країни, союзництво яких у національно-визвольній війні шукав
Б.Хмельницький?
А) Німеччина
Б) Англія
В) Угорщина
Г) Австрія
4.Скільки років складав термін повноважень прокурорів різних рівнів?
А) 3;
Б) 5;
В) 4;
Г) 7.
5. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав підписана?
А) 1 листопада 1991 р.
Б) 1 грудня 1991 р.
В) 5 грудня 1991 р.
Г) 7-8 грудня 1991 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 5
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Нормативне регулювання цивільно-правових відносин в античних державах
Північного Причорномор’я (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.).
2. Основні зміни у праві України періоду визвольних змагань середини XVII ст.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Коли саме утворилася держава у скіфів?
А) VІІІ ст. до н.е.
Б) VІІ ст. до н.е.
В) VІ ст. до н.е.
Г) V ст. до н.е.
2. Що таке вено?
А) штраф на користь міста;
Б) штраф за вбитого;
В) частина майна, яке виділяв чоловік своїй майбутній дружині;
Г) придане жінки, яка вступає в шлюб.
3. Які особливості характерні для національно-визвольної боротьби українського народу
упродовж січня 1648 - серпня 1649 рр.?
А) початок національно-визвольної війни, союз із Кримським ханством, перші гучні
перемоги, створення української козацької держави
Б) перші поразки, скорочення території української козацької держави, загострення
соціального та економічного становища, міжнародна ізоляція
В) погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки
її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої
Г) створення широкої коаліції проти Речі Посполитої, похід козацького війська на власне
польські землі, знищення магнатського землеволодіння на українських землях
4. Кримінальний кодекс УРСР під час кодифікації 60-х рр. був прийнятий:
А) 1959 р
Б) 1963 р.
В) 1960 р.
Г) 1965 р.
5. З якого року Україна є членом ООН?
А) 1945 р.
Б) 1985 р.
В) 1991 р.
Г) 1996 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 6
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Західні, південні та східні слов’яни.
2. Правове оформлення протекторату Московської держави (Березневі статті, Жалувані
грамоти 1654 р.).
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Велика Скіфія включала в себе територію:
А) степової частини України
Б) степової та лісостепової частини України
В) степової та лісостепової частини України, а також грецьких міст- держав Північного
Причорномор’я та Криму
Г) лісостепової частини України
2. Що таке головщина?
А) відшкодування родичам загиблого;
Б) вид панщини;
В) назва подушного податку;
Г) збір селянської общини.
3. Визначте умови Зборівського договору 1649 р. між Україною і Річчю Посполитою?
А) селяни, що не потрапили до козацького реєстру мали повернутися у кріпацтво
Б) кількість реєстрового козацького війська становить 20 тис. осіб
В) на козацькій території заборонена католицька церква
Г) під юрисдикцію козацької адміністрації переходили Київське, Волинське, Брацлавське
воєводства
4. Згідно з Кримінальним кодексом УРСР вік кримінальної відповідальності за тяжкі
злочини починався з:
А) 13 років
Б) 16 років
В) 14 років
Г) 18 років
5. Коли в Україні існував інститут представників Президента?
А) 1992-1994 рр.
Б) 1994-1996 рр.
В) 1996-1998 рр.
Г) 1998-2000 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 7
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Передумови утворення держави у східних слов’ян.
2. Конституція Пилипа Орлика.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Детальний опис Великої Скіфії містить:
А) «Іліада» та «Одіссея» Гомера
Б) «Історія» Геродота
В) «Порівняльні життєписи» Плутарха
Г) «Повість минулих літ»
2. Діяльність доменіальних судів регламентувалася:
А) Статутом 1529 р.;
Б) Судебником Казимира 1468 р.;
В) звичаєвим правом;
Г) Бельським привілеєм 1564 р.
3. Яка територія була підвладна Б. Хмельницькому за Зборівським мирним договором
1649 р.?
А) Київське, Чернігівське і Белзьке воєводства
Б) Київське, Волинське і Брацлавське воєводства
В) Чернігівське, Волинське і Брацлавське воєводства
Г) Київське, Чернігівське і Брацлавське воєводства
4. Кодекси УРСР, прийняті в 60 – 80 рр. були:
А) точними копіями загальносоюзних актів
Б) подібними до кодексів західноєвропейських країн
В) самобутніми актами
Г) копіями кодексів 20 – х рр.
5. Коли були внесені зміни до Конституції України, що передбачали зміну і перерозподіл
владних повноважень вищих органів влади?
А) 1997р.
Б) 1999р.
В) 2001р.
Г) 2004 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 8
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Норманська та інші теорії походження Київської Русі.
2. «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. «Суд і розправа в правах
малоросійських» 1750 р.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Глава скіфського ранньодержавного утворення:
А) князь, який обирався віче
Б) царі, які затверджувалися народними зборами
В) вождь, що обирався зборами воїнів
Г) імператор, що затверджувався представницьким органом
2. Апеляційна інстанція для земських судів?
А) великокнязівський суд;
Б) територіальний суд;
В) сеймовий суд;
Г) доменіальний суд.
3. Визначте умови Білоцерківського договору 1651 р. між Україною і Річчю Посполитою?
А) кількість реєстрового козацького війська має становити 40 тис. осіб
Б) правовий статус України – держава у васальній залежності від Речі Посполитої
В) підтверджувалася виборність гетьмана
Г) козаки, що не потрапили до реєстру мали повернутися у підданство шляхти
4. Вкажіть, про яку політичну силу йдеться у статті 6 Конституції УРСР 1978 р.:
А) Ленінський комуністичний союз молоді
Б) Комуністична партія Радянського союзу
В) Верховна Рада УРСР
Г) радянський народ
5. Конституційний договір між Президентом України та Верховною Радою України був
укладений в:
А) серпні 1991 р
Б) червні 1995 р.
В) грудні 1991 р.
Г) червні 1996 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 9
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Ранньофеодальна монархічна форма правління.
2. Селянська реформа 1861 р. в Україні.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Назвіть органи державної влади Скіфії:
А) геліея
Б) рада царів
В) рада міста
Г) віче
Д) народні збори
2. Які справи розглядав підкоморський суд?
А) справи, що виникали при розмежуванні земельних наділів;
Б) кримінальні справи;
В) цивільні справи;
Г) справи про розлучення.
3. Визначте здобутки національно-визвольної війни 1648 – 1654 рр.?
А) фактично був ліквідований феодально-кріпосний гніт
Б) всі суспільні стани було зрівняно у соціально-економічних правах
В) на звільнених землях було ліквідовано католицьку церкву
Г) було скасовано дію попереднього польсько-литовського законодавства
4. Конституція 1978 р. проголошувала Україну:
А) суверенною радянською соціалістичною державою
Б) автономною республікою в складі СРСР
В) державою в федерації СРСР
Г) республікою підпорядкованою РРФСР.
5. Вищий законодавчий орган влади в Україні:
А) Президент
Б) Кабінет Міністрів
В) Верховна Рада
Г) Законодавче зібрання.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 10
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державний лад Київської Русі.
2. Основні напрями розвитку державно правової системи Російської імперії, особливості
її функціонування в українських губерніях на початку XІX ст.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Які соціальні групи були притаманні Скіфській державі?:
А) царська сім’я, військова аристократія, родоплемінна знать, купці, общинники, раби
Б) судновласники, купці, землевласники, власники майстерень, вільні землероби,
ремісники, торговці, осілі чужоземці, раби
В) царі з їх оточенням, представники родоплемінної і військової знаті, жреці, чиновники
Г) державного апарату, судовласники, власники земельних ділянок, ремісники
майстерень, вільні люди, раби
Д) купці, землевласники, господарі виробництв і майстерень, жерці, чиновники
державного апарату, іноземці
2. Слово «козак» тюркською мовою означає:
А) кінний воїн
Б) вільна людина
В) людина-невдаха
Г) переможець
3. Визначте положення Березневих статтей 1654 р.?
А) право самостійно вести переговори з іншими державами
Б) заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя
В) збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями
Г) поширення на території України російського законодавства
4. Конституція УРСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність у:
А) 1985 р.
Б) 1991 р.
В) 1990 р.
Г) 1996 р.
5. Склад Верховної Ради України становить:
А) 300 депутатів
Б) 450 депутатів
В) 400 депутатів
Г) 500 депутатів

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 11
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суспільний лад Київської Русі.
2. Основні риси державного (конституційного) права Російської імперії на початку XX ст.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Визначить соціальні прошарки скіфського населення:
А) смерди
Б) рядовичи
В) жерці
Г) раби
2. Який із наведених чинників стосовно появи та формування козацтва не відповідає
дійсності?
А) існування великого масиву вільної землі із сприятливими для життедіяльності умовами
між хліборобською ті кочовою цивілізацією
Б) намагання українських селян звільнитися від кріпацтва й перейти до козацтва
В) досвід освоєння південних територій уходниками, бровниками та ін.
Г) поява значної кількості людей, які внаслідок погіршення умов життя, збільшення Г)
повинностей і податків прагнули переселитися на нові землі у пошуках кращої долі.
3. Яку кількість реєстрових козаків передбачали Березневі статті?
А) 40 тис. осіб
Б) 60 тис. осіб
В) 80 тис. осіб
Г) 100 тис. осіб
4. Вкажіть, у якому році в СРСР розпочалася політика «перебудови»:
А) 1985 р.
Б) 1987 р.
В) 1986 р.
Г) 1988 р.
5. На який термін обираються народні депутати Верховної Ради України?
А) 3 роки
Б) 4 років
В) 5 роки
Г) 6 років
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 12
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Джерела права Київської Русі.
2. Державно-правовий статус українських земель у складі Австрійської імперії.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Зазначте одне з основних джерел права у скіфів:
А) норми моралі
Б) звичаї
В) традиції
Г) прецеденти
2. Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало
політичним і правовим
А) об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва
Б) завершенням польсько-українського протистояння
В) припиненням масового покозачення селян і міщан
Г) визнанням козацтва як нового соціального стану
3. Які документи були підписані в роки Національно-визвольної війни українського
народу?
А) Білоцерківський мирний договір
Б) Зборівський мирний договір
В) «Глухівські статті»
Г) Слободищенський трактат
4. Коли проведено грошову реформу, яка відмінила карткову систему?
А) 1946 р.;
Б) 1947 р.;
В) 1958 р.;
Г) 1961 р.
5. Коли прийнята Декларація про державний суверенітет України?
А) 28 червня 1990 р.
Б) 16 липня 1990 р.
В) 17 серпня 1990 р.
Г) 14 грудня 1990 р.
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з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 13
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державне право Київської Русі: правовий статус населення.
2. Політико-правове становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Обрядом пиття крові із чаші, зробленої з людського черепу у скіфів юридично
закріплювалася:
А) ініціація молодого воїна як повноправного члена скіфського суспільства
Б) укладення шлюбу
В) укладення договору про мир
Г) передача права власності на раба
2. Січові козаки –
А) перебували на службі у польського короля, одержували платню та землі за виконання
службових обов’язків, а також звільнялися від сплати податків
Б) сімейні козаки, які проживали на хуторах і зимівниках
В) не внесені до реєстрів козаки, найбільша та найактивніша під час соціальних виступів
Г) частина козацтва практично весь час перебували на Січі, належали до певного куреня
3. Яку кількість реєстрових козаків передбачалося за Зборівською угодою?
А) 40 тис. осіб
Б) 60 тис. осіб
В) 80 тис. осіб
Г) 100 тис. Осіб
4. Згідно з Декларацією про державний суверенітет України народом України
визнавалися:
А) громадяни всіх національностей
Б) всі громадяни, крім неправоздатних осіб
В) українці за походженням
Г) громадяни всіх національностей з 18 років
5. Вищий орган виконавчої влади України?
А) Президент
Б) Кабінет Міністрів
В) Верховна Рада
Г) народ України

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 14
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Основні риси кримінального права Київської Русі.
2. Конституція 1848 р.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму у
VІІ – VІ ст. до н.е.?
А) воєнно-стратегічні
Б) суспільно-політичні
В) культурно-ідеологічні
Г) соціально-економічні
2. Паланкові козаки –
А) перебували на службі у польського короля, одержували платню та землі за виконання
службових обов’язків, а також звільнялися від сплати податків
Б) сімейні козаки, які проживали на хуторах і зимівниках
В) не внесені до реєстрів козаки, найбільша та найактивніша під час соціальних виступів
частина козацтва
Г) вони практично весь час перебували на Січі, належали до певного куреня
3. Українсько-московський договір ухвалено:
А) 1649 р.;
Б) 1651 р.;
В) 1653 р.;
Г) 1654 р.
4. На кого покладався вищий нагляд за точним виконанням законів у державі згідно з
Декларацією про державний суверенітет України?
А) Міністерство внутрішніх справ
Б) Верховний Суд
В) Кабінет Міністрів
Г) Генерального прокурора
5. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?
А) Президентом
Б) Конституційним судом
В) Верховною Радою
Г) Верховним судом

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 15
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Утворення та розквіт Галицько-Волинського князівства як центру об’єднання земель
південно-західної Русі.
2. Крайові сейми Галичини та Буковини.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Коли була утворена давньоруська держава Київська Русь:
А) VІ ст.
Б) VІІ ст.
В) VІІІ ст.
Г) ІХ ст.
2. Нереєстрові козаки –
А) перебували на службі у польського короля, одержували платню та землі за виконання
службових обов’язків, а також звільнялися від сплати податків
Б) сімейні козаки, які проживали на хуторах і зимівниках
В) не внесені до реєстрів козаки, найбільша та найактивніша під час соціальних виступів
Г) частина козацтва практично весь час перебували на Січі, належали до певного куреня
3. Резиденцією Б.Хмельницького, столицею Козацької держави до 1676 р., був:
А) Київ;
Б) Чигирин;
В) Батурин;
Г) Глухів.
4. Коли введено інститут президентства в СРСР?
А) 1985 р.
Б) 1989 р.
В) 1990 р.
Г) 1991 р.
5. За якою виборчою системою були проведені вибори до Верховної Ради України у
2006 р.?
А) Мажоритарною
Б) Пропорційною
В) змішаною

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 16
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суспільний лад Галицько-Волинської держави.
2. Дуалістична монархія.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню
Давньоруської держави?
А) занепад і зникнення віче – органу громадського управління
Б) об’єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів
В) запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права
Г) розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації
2. Що є основною причиною козацьких повстань кінця ХVІ ст.?
А) формування козацтва як соціального стану, його боротьба за права та привілеї
Б) поширення фільваркового господарства, посилення визиску селянства
В) укладення Берестейської унії, наступ католицької церкви на українські землі
Г) посилення турецько-татарської експансії на українські землі
3. Визначте зайвого у складі сотенного уряду.
А) сотник;
Б) обозний;
В) осавул;
Г) писар.
4. Кількісний склад Верховної Ради УРСР за законом «Про зміни і доповнення
Конституції Української РСР» (1989 р.) становив:
А) 400 депутатів
Б) 500 депутатів
В) 450 депутатів
Г) 650 депутатів
5. У якому документі зафіксовано такі постулати: «Людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави»:
А) Декларація про державний суверенітет України
Б) Акт проголошення незалежності України
В) Закон України «Про громадянство України
Г) Конституція України

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 17
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державний лад Галицько-Волинської держави.
2. Виникнення та діяльність Центральної Ради.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Утворення Київської Русі завершилося за князювання:
А) Аскольда
Б) Олега
В) Ігоря
Г) Ольги
2. Яке твердження стосовно наслідків козацько-селянських повстань 20-х – 30-х рр. XVII
ст. є помилковим?
А) козаки, не внесені до реєстру, оголошувалися кріпаками
Б) козацтво було позбавлене самоврядування на чолі його відтепер стояв не виборний
гетьман, а спеціальний комісар, призначений королем полковниками могли бути лише
польські офіцери
В) польська влада, побоюючись нових виступів козаків і селян, пішла на певні поступки
для них: була дещо скорочена панщина, зменшені побори з городян
Г) суворо обмежувалася територія розселення козацтва: той, хто спробував би без дозволу
йти на Запорозьку Січ, мав бути скараним на смерть
3. Як називалися міста, що користувалися магдебурзьким правом ще за часів Речі
Посполитої?
А) магдебурзькі;
Б) сеймові;
В) магістратські;
Г) ратушні.
4. Народна Рада – це:
А) перша парламентська опозиція в Україні
Б) політична партія
В) назва Всеукраїнського референдуму
Г) назва Верховної Ради в Україні з 1991 р.
5. За новітню історію України лише один раз Президента України було обрано в першому
турі виборів. Коли це сталося?
А) 1991 р.
Б) 1994 р.
В) 1999 р.
Г) 2004 р.
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запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
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з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 18
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Магдебурзьке право.
2. Універсали Центральної Ради. Проголошення самостійності та незалежності України
урядом Центральної Ради.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Позначте походження правлячої династиї Рюриковичів. яка утвердилася в Київській
державі наприкінці IX ст.
А) норманське
Б) візантійське
В) болгарське
Г) східнослов'янське
2. У роки Руїни Запорозька Січ:
А) проводила самостійну внутрішню та зовнішню політику
Б) була складовою Правобережної Гетьманщини
В) підпорядковувалася турецькому султану
Г) була складовою Лівобережної Гетьманщини
3. Адміністративно-територіальний поділ козацької держави був:
А) сотенно-паланковий;
Б) повітово-сотенний;
В) полково-сотенний;
Г) воєводсько-намісницький
4. В УРСР інститут президентства запроваджено у:
А) 1985 р.
Б) 1989 р.
В) 1990 р.
Г) 1991 р.
5. Вищим судом у системі судів загальної юрисдикції України є:
А) Конституційний суд
Б) Вищий арбітражний суд
В) Верховний суд
Г) Верховний суд АРК

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
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Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
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для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 19
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Приєднання українських земель до Великого Литовського князівства.
2. Законодавча діяльність Центральної Ради.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Предметом історії держави і права України є:
А) загальні закони виникнення, розвитку й змін типів та форм держави і права,
особливості функціонування державних установ та інститутів права в конкретних
історичних умовах України;
Б) процеси становлення держав і політики в історичному розрізі від найдавніших часів до
сьогодення;
В) розвиток правової системи різних країн світу;
Г) суспільство в цілому.
2. Вкажіть, як називається документ (рік прийняття), за яким скорочувався козацький
реєстр до 6 тис. осіб, який перетворював з записаних до реєстру козаків на кріпосних
селян, забороняв козакам обирати гетьмана, зменшував територію мешкання та
пересування реєстрового козацтва?
А) Литовський статут 1566 р.
Б) «Устава на волоки», 1557 р.
В) «Ординація Війська Запорозького реєстрового», 1638 р.
Г) «Статті для заспокоєння руського народу», 1632 р.
3. Вищим органом влади на початку Визвольної війни (Національної революції) був(лА):
А) Військова Рада Війська Запорізького;
Б) Генеральний уряд;
В) Гетьман;
Г) Старшинська Рада.
4. Перші вибори Президента України відбулися:
А) 6 липня 1990 р.
Б) 13 травня 1991 р.
В) 5 липня 1991 р.
Г) 1 грудня 1991 р.
5. Термін повноважень суддів Конституційного суду України:
А) 5 років
Б) 7 років
В) 9 років
Г) 10 років
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 20
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Захоплення частини земель України Польщею. Утворення держави Речі Посполитої.
2. Конституція УНР, її зміст та значення.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Джерело історії держави та права це:
А) матеріальний носій історичної державно-правової інформації, що безпосередньо
відображає певний аспект політичної, державно-правової діяльності людини, соціальної
групи, класу, суспільства загалом;
Б) спосіб зовнішнього вираження і закріплення норм права, що виходять від держави і які
мають загальнообов'язкове значення;
В) розвиток правової системи різних країн світу;
Г) сукупність способів пізнання та дослідження, що використовують для одержання
обґрунтованих знань з історії держави і права.
2. Позначте, кого обирала Січова рада у період ХVI ст.
А) кошового отамана
Б) курінного отамана
В) полковників
Г) гетьмана
3. Який орган був формально найвищим органом влади в Українській гетьманській
державі?
А) генеральний уряд
Б) гетьман
В) рада генеральної старшини
Г) військова рада
4. Визначте зайвий елемент судової системи Української РСР у 1985-1991 рр.
А) Верховний суд УРСР
Б) Верховний суд Автономної Республіки Крим
В) Київський міський суд
Г) Апеляційний суд
5. Коли була прийнята Конституція України?
А) 24 серпня 1991 р.
Б) 28 червня 1994 р.
В) 28 жовтня 1996 р.
Г) 28 червня 1996 р.
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навчальних закладах»
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Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 21
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Люблінська унія 1569 р.
2. Основні законодавчі акти Гетьманату.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Метод історії держави і права це:
А) сукупність прийомівта способів, за допомогою яких здійснюється вплив права на
суспільні відносини певного виду;
Б) система принципів, підходів і методів наукового дослідження свого предмета,
теоретичні засади їх використання при вивченні державно-правових явищ;
В) сукупність способів пізнання та дослідження, що використовують для одержання
обґрунтованих знань з історії держави і права;
Г) процеси становлення держав і політики в історичному розрізі від найдавніших часів до
сьогодення.
2. Хто з перелічених посадових осіб січової адміністрації належав до категорії військових
начальників?
А) булавничий
Б) гармаш
В) довбиш
Г) військовий обозний
3. Якою була система органів публічної влади в Українській гетьманській державі?
А) генеральний, полковий, сотенний уряд
Б) генеральний, полковий, сотенний, курінний уряд
В) полковий, сотенний, кошовий уряд
Г) воєводський, полковий, сотенний уряд
4. Згідно з Конституцією УРСР контроль і нагляд за судовою діяльністю судів УРСР
покладався на:
А) Верховний Суд УРСР
Б) відповідні ради народних депутатів
В) Верховного суддю УРСР
Г) Генерального прокурора УРСР
5. Конституційну більшість Верховної Ради становить:
А) 225 депутатів
Б) 350 депутатів
В) 300 депутатів
Г) 400 депутатів
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Варіант 22
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суспільний лад Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
2. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Автори академічного курсу «Історія держави і права України» В. Я. Тацій та А. Й.
Рогожин питання періодизації курсу вирішують з урахуванням:
А) теорії суспільно-економічних формацій;
Б) цивілізаційної теорії;
В) традиціоналістської теорії;
Г) порівняльної теорії.
2. Яка посадова, особа виконувала функції слідчого на Запорізькій Січі?
А) кошовий отаман
Б) військовий писар
В) військовий шафар
Г) військовий осавул
3. Якому органу реально належала вища влада в Українській гетьманській державі?
А) генеральному уряду
Б) гетьману
В) раді генеральної старшини
Г) військові раді
4. Функція виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень покладалася на:
А) прокуратуру
Б) міліцію
В) суд
Г) службу безпеки
5. Згідно з Конституцією 1996 р. Україна ставала:
А) парламентською республікою
Б) парламентсько-президентською республікою
В) президентською республікою;
Г) президентсько-парламентською республікою
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Варіант 23
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державний лад Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
2. Утворення та органи влади Директорії.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. «Смердами» в Київській Русі називали
А) вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували
повинності на користь феодала
Б) людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися,
передавались у спадщину)
В) селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві
взяті в борг гроші
Г) ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і
сплачували грошову данину
2. Як поділялись землі Запорозької Січі в територіальному відношенні?
А) на 10 полків
Б) на 22 сотні
В) на 8 паланок
Г) 38 куренів
3. Яка характеристика старшинської ради в Гетьманщині відповідає дійсності?
А) старшинська рада - вищий законодавчий орган держави; він формувався через загальні
збори всього козацького війська
Б) старшинська рада - дорадчий орган при гетьмані, що складався з генеральної старшини
і полковників; фактично старшинська рада набувала функції уряду
В) старшинська рада обирала гетьмана, якій був підзвітний перед нею
Г) старшинська рада обиралася генеральною радою і була підзвітна перед нею
4. Конституційний суд УРСР обирався:
А) Радою міністрів УРСР
Б) Верховним судом УРСР
В) Верховною Радою УРСР
Г) Президентом України.
5. Рада Міністрів УРСР здійснювала свої повноваження шляхом:
А) видання законів
Б) видання постанов і розпоряджень
В) видання указів
Г) видання рекомендацій Верховній Раді
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Литовські статути 1529 р., 1566 р., 1588 р.
2. Становлення радянського права.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Під методом історизму розуміють:
А) вивчення всіх державно-правових явищ у відповідності з конкретно-історичними
обставинами;
Б) співставлення правових явищ з метою виявлення ознак схожості, відмінності;
В) порівняння соціально-правових явищ для вирішення науково-пізнавальних завдань;
Г) виявлення структури явища та його функцій у правовій системі суспільства.
2. Позначте правову систему, яка діяла на території Запорозької Січі.
А) звичаєве право
Б) акти королівської влади
В) магдебурзьке право
Г) Литовські статути
3. Яке твердження стосовно трагічних наслідків Руїни не є правильним?
А) Польща, Росія, Османська імперія порушили територіальну цілісність України
території України остаточно відійшли до сусідніх країн: до Росії відійшла Слобожанщина;
Б) до Османської імперії - південні землі, до Польщі - Правобережна Україна і частина
Лівобережної
В) почалася російська експансія на Лівобережжя
Г) занепало економічне та культурне життя України
4. Судді районних народних судів обиралися:
А) міськими радами народних депутатів;
Б) обласними радами народних депутатів;
В) районними радами народних депутатів;
Г) Верховним судом УРСР.
5. За Конституцією 1978 р. Рада Міністрів УРСР призначалася:
А) Верховною Радою УРСР
Б) Президією Верховної Ради УРСР
В) Верховною Радою СРСР
Г) Генеральним секретарем СРСР
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Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Причини та умови виникнення українського козацтва.
2. Правові засади входження Кримської області до складу УРСР.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Яка з наведених характеристик відповідає стану ізгоїв:
А) особи, які перебували у повній власності феодала; переходили в цей стан за несплату
боргів
Б) тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство і
змушені були працювати на землевласника за грошову позичку
В) особи, що втратили своє господарство і працювали на феодала жителі господарчого
двору: слуги, стайничі, кухарі, пралі тощо Їх продавали, дарували, передавали у спадщину
Г) особи, котрі з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв’язок
2. Який вид злочину вважався найтяжчим на Січі?
А) дезертирство
Б) убивство козаком військового товариша
В) чародійство
Г) приведення жінки на Січ
3. Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Гетьманщини, яка діяла при
гетьмані з початку XVIII ст.
А) Гетьманська адміністрація
Б) Земська військова козацька рада
В) Генеральна військова канцелярія
Г) Генеральний уряд
4. З жовтня 1989 р. термін повноважень суддів всіх рівнів становив:
А) 3;
Б) 5;
В) 7;
Г) 10.
5. Яким відомством здійснювалося керівництво органами державного нотаріату після 1970
р.?
А) Верховним Судом УРСР;
Б) Радою Міністрів УРСР;
В) Міністерством юстиції УРСР;
Г) обласними судами.
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Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 26
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Адміністративно-територіальний поділ Січі: кіш, курені, паланки.
2. Повоєнні зміни в законодавстві та початок кодифікації загальносоюзного та
республіканського законодавства.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Знайдіть хибний відповідник до наступних тверджень:
А) рядовичи – особи, які укладали договори
Б) ізгої – особи, які випали зі свого соціальних стану
В) видоки – очевидці злочину
Г) холопи – вільні люди, що потрапили у рабство під час військового полону
2. Яке покарання застосовувалось на Січі за вбивство козаком товариша?
А) четвертування
Б) калічення
В) закопування живим у землю
Г) посадження на кіл
3. Генеральна військова канцелярія - це:
А) представницький інститут Гетьманщини, який розглядав загальні державні справи,
зокрема: затвердження міждержавних договорів, обрання гетьмана, складання «статей»
при його обранні
Б) розпорядчий орган Гетьманщини, що відав справами збору натуральних і грошових
податків із населення, прибутками та видатками держави, військовими та ранговими
маєтностями
В) адміністративний орган Гетьманщини, що відав створенням і ліквідацією козацьких
полків на території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом і справами про
державні злочини
Г) військово-адміністративна установа Гетьманщини, за посередництвом якої гетьман
здійснював управління державою, вирішував усі поточні справи внутрішнього та
міжнародного характеру
4. Згідно з Конституцією УРСР контроль і нагляд за судовою діяльністю судів УРСР
покладався на:
А) Верховний Суд УРСР;
Б) відповідні ради народних депутатів;
В) Верховного суддю УРСР;
Г) Генерального прокурора УРСР.
5. Коли було проведено Всеукраїнський референдум, на якому підтверджено Акт
проголошення незалежності України?
А) 1 листопада 1991 р.
Б) 1 грудня 1991 р.
В) 5 грудня 1991 р.
Г) 7-8 грудня 1991 р.
Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 27
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суд і судочинство Запорозької Січі.
2. Судова система УРСР.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Одним із наслідків повстання деревлян 945 р. проти влади київського князя стало:
А) обмеження влади Києва на підвладні племена
Б) утвердження християнства як державної релігії
В) формування інституту загальноруських князівських з’їздів
Г) визначення розмірів і встановлення місць збирання данини
2. Хто був останнім запорозьким кошовим отаманом?
А) Іван Сірко
Б) Петро Суховій
В) Петро Калнишевський
Г) Яків Барабаш
3. Які органи та посадові особи російської влади обмежували автономію Гетьманщини:
А) Малоросійська колегія
Б) правління гетьманського уряду
В) Державна Рада
Г) Синод
4. Термін повноважень Генерального прокурора УРСР становив:
А) 3;
Б) 5;
В) 7;
Г) 10.
5. Коли створено союзно-республіканське Міністерство юстиції УРСР?
А) 6 липня 1947 р.;
Б) 6 жовтня 1970 р.;
В) 12 листопада 1967 р.;
Г) 15 грудня 1974 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 28
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Правова система Запорозької Січі.
2. Опрацювання та прийняття Конституції України 1996 р.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Які історичні факти відповідають періоду правління Ярослава Мудрого?
А) здійснив спробу позбутися залежності руської церкви від константинопольського
патріарха; у 1051 р. без згоди патріарха собор руських епископів обрав першого
митрополита з русичів - Іларіона
Б) під час його правління були зведені церква св. Василя і церква Богородиці (Десятинна)
В) після смерті Святополка II Ізяславича на запрошення київського віча став великим
князем у Києві
Г) в 1202 р. оволодіває Києвом і стає великим князем; літописець називає його
«самодержцем всея Русі»
2. Якою була доля останнього кошового отамана запорозьких козаків П. Калнишевського?
А) його було страчено
Б) він загинув під час зруйнування Запорозької Січі
В) перебував у еміграції
Г) був ув’язнений у Соловецькому монастирі
3. Які із зазначених адміністративно-територіальних одиниць існували в Гетьманщині?
А) воєводства
Б) полки
В) повіти
Г) намісництва
4. Земельний кодекс УСРР 1922 р.:
А) відміняв назавжди право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УСРР
Б) відміняв тимчасово право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УСРР
В) визначав умови придбання земельних наділів у приватну власність
Г) вводив право приватної власності на землю, надра, води і ліси в УСРР.
5. Посвідченням незаперечних
займався(алася):
А) Верховний Суд УРСР;
Б) нотаріат;
В) прокуратура;
Г) міліція

прав

і

фактів,

що
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значення,

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 29
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Звичаєве козацьке право.
2. Проголошення реформи державного апарату; Конституційний договір 1995 р.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Яке твердження правильне?
А) Володимир Мономах надавав автономію окремим князівствам
Б) Володимир Мономах управляв державою спільно з братами
В) Володимир Мономах дбав про зміцнення одноосібної влади
Г) Володимир Мономах мав реальну владу тільки в Києві
2. Вищий судовий орган Запорізької Січі:
А) кошовий отаман;
Б) Військова Рада;
В) генеральний суддя;
Г) козацька рада.
3. Вкажіть найвищу судову інстанцію в Гетьманщині
А) генеральний суддя
Б) загальна військова рада
В) генеральний суд
Г) генеральний уряд
4. Функція виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень покладалася на:
А) прокуратуру;
Б) міліцію;
Б) суд;
Г) службу безпеки.
5. Комітет конституційного нагляду був переіменований у:
А) Верховний суд УРСР;
Б) Конституційний суд;
В) Рада Міністрів УРСР;
Г) Генеральна прокуратура УРСР.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про
запровадження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах»
Форма № П-4.06

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
Полтавський університет економіки і торгівлі
Кафедра правознавства
Комплексні контрольні завдання (роботи)
для студентів спеціальності 081 «Право»
з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»
Варіант 30
Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Особливості застосування гетьманських універсалів, царських грамот, універсалів
польських королів як джерел права на Запоріжжі.
2. Тенденції розвитку правової системи України після проголошення державної
незалежності у 1991 р.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Десятиною на Русі називали:
А) грошовий штраф, передбачений «Руською правдою» за вбивство холопа
Б) частку доходів великого князя, що надавалася для потреб давньоруської церкви
В) державну повинність, що зобов’язувала селян постачати коней із возами для
перевезення майна князя
Г) процес збирання оброку намісником великого князя з підлеглого населення
2. Коли Б. Хмельницький прибув на Січ з метою очолити повстання проти Речі
Посполитої?
А) листопад 1647 р.
Б) грудень 1647 р.
В) січень 1648 р.
Г) березень 1648 р.
3. Зазначте умови Гадяцької угоди 1658 р.?
А) повернення запорожців під юрисдикцію коронного гетьмана
Б) проведення адміністративної реформи, яка дасть змогусуттєво зміцнитивладу гетьмана
В) Україна може мати 50 тис. реєстрового козацького та 10 тисяч найманого війська
Г) передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике
Князівство Руське) та Польщею і Литвою
4. Коли прийнято Акт проголошення незалежності України?
А) 17 березня 1991 р.
Б) 19 серпня 1991 р.
В) 20 серпня 1991 р.
Г) 24 серпня 1991 р.
5. Останнім кроком у процесі юридичного оформлення державної незалежності України
можна назвати:
А) проголошення Декларації про державний суверенітет України
Б) проведення всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.
В) прийняття Акту проголошення незалежності України
Г) проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.

Провідний викладач ___________ проф. Стрілець В. В.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р.

