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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 1 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна дисципліна та її місце 
в системі юридичних наук. 
2. Диктатура Кромвеля. Причини та сутність встановлення протекторату. 
Система органів влади за “Знаряддям управління” 1653 р. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Яка з пам’яток є джерелом права Стародавнього Єгипту? 
А. Закони Хаммурапі. 
Б. Закони Ману. 
В. Кодифікація Бокхора. 
Г. Книга законів царства Вей. 
 
2. Як називалися категорії особисто вільних селян середньовічної Франції, 
які в період станово-представницької монархії сплачували феодалу 
грошову ренту? 
А. Серви. 
Б. Вілани. 
В. Колони. 
Г. Цензитарії. 
 
3. Яку назву має форма феодального землеволодіння з правом вільного 
розпорядження в Англії? 
А. Манор. 
Б. Траст. 
В. Фрі-сімпл. 
Г. Заповідне володіння. 
 
4. Хто визнавався вищим посадовцем в Індії за Актами про державний лад 
Індії 1919 та 1935 рр.? 
А. Король. 
Б. Генерал-губернатор (віце-король). 
В. Магараджа. 
Г. Великий Могол. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 2 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Предмет,  методологія ІДПЗК. Джерела вивчення ІДПЗК. Періодизація 
ІДПЗК. 
2. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що розуміється під «первісним правом»? 
А. Система неписаних і частково санкціонованих верховною владою правил у 
певному суспільстві. 
Б. Обов’язкове правило поведінки, яке може бути забезпечене в різні способи: 
табуюванням поведінки, традиційною сакралізованою правосвідомістю, 
релігійними імперативами, підкріпленими відповідними санкціями. 
В. Біологічна еволюція людини, що завершилася приблизно 40 тисяч років 
тому виникненням виду «людина розумна» (Homo sapiens), а також основних 
людських рас. 
Г. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством 
протягом його історії. 
 
2. У якій феодальній державі існували імперські міста? 
А. Середньовічній Німеччині. 
Б. Франкській державі. 
В. Середньовічній Англії. 
Г. Іспанської колоніальної імперії. 
 
3. Хто з посадовців середньовічної Англії був главою королівської 
адміністрації на місцях? 
А. Констебль. 
Б. Маршал. 
В. Канцлер. 
Г. Шериф. 
 
4. Вкажіть перший закон Великобританії про пряме управління Індією.  
А. Закон про регулювання 1773 р. 
Б. Закон про хартію 1813 р. 
В. Акт про управління Індією 1858 р. 
Г. Акт про управління Індією 1919 р.  



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 3 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Державоутворюючий процес та його чинники.  Первісне право. 
2. Політичний розвиток Німеччини у 1800-1871 рр. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Вкажіть один із періодів історії держави і права зарубіжних країн? 
А. Історія держави та права Стародавнього світу. 
Б. Історія держави та права Латинської Америки. 
В. Історія держави та права США. 
Г. Історія держави та права Африки. 
 
2. Що означало право «Jus mercaturae»? 
А. Міжнародне. 
Б. Торгове. 
В. Міське. 
Г. Приватне. 
 
3. Вкажіть рік утворення парламенту в Англії. 
А. 1215. 
Б. 1265. 
В. 1295. 
Г. 1539. 
 
4. Вкажіть форму державного правління Індії згідно з Конституцією 1950 р. 
А. Парламентська республіка. 
Б. Президентська республіка. 
В. «Незалежний домініон». 
Г. Конституційна монархія.  



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 4 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Сутність та походження держави. Становлення суспільства. Поява перших 
держав. 
2. Право та суд у середньовічній Англії. “Велика хартія вольностей 1215 р.  

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що вивчає історія держави і права зарубіжних країн? 
А. Процеси становлення, розвитку і зникнення держав і різних систем права. 
Б. Процеси становлення різних правових систем. 
В. Політичний розвиток країн зарубіжжя та його вплив на розвиток держави і 
права. 
Г. Суспільний розвиток. 
 
2. Яка категорія міст була відсутня у середньовічній Німеччині? 
А. Імперські. 
Б. Вільні. 
В. Земські. 
Г. Князівські. 
 
3. Зазначте положення «Великої хартії вольностей» 1215 р. 
А. Обмежувала королівську владу. 
Б. Охороняла особисті права і свободи підданих короля. 
В. Гарантувала недоторканість членів англійського парламенту. 
Г. Затверджувала порядок виборів короля. 
 
4. Який принцип конституційної політики став основоположним у 
державному устрої країн світу у ХХ ст.? 
А. Оголошення імпічменту президенту з боку парламенту. 
Б. Відповідальність уряду перед парламентом. 
В. Двопартійна система правління. 
Г. Надання виборчого права відповідно до майнового цензу. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 5 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. 
2. Реставрація Стюартів. «Славетна революція». Утвердження конституційної 
монархії. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести: 
 
1. Назвіть представників історичної  школи права у Німеччині. 
А. О. Конт, Г. Спенсер. 
Б. Ф.Савіньї, Г.Пухта. 
В. О. Холмс, Е. Кант. 
Г. Ф. Савіньї, Г. Спенсер. 
 
2. Який орган міського самоврядування в середньовічних містах-
республіках став історично першим? 
А. Народні збори. 
Б. Міські ради. 
В. Комуни. 
Г. Купецькі гільдії. 
 
3. Вкажіть функцію Палати шахової дошки в середньовічній Англії. 
А. Судова. 
Б. Фінансова. 
В. Військова. 
Г. Наукова. 
 
4. Який орган було створено у 1939 р. в Італії? 
А. Рахункову палату. 
Б. Раду безпеки. 
В. Палату фашистських організацій і корпорацій. 
Г. Раду оборони. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 6 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Створення держави в Стародавньому Єгипті. Державний лад та соціальна 
структура Стародавнього Єгипту. Специфічні риси політичної організації. 
2. Ранньофеодальна монархія в Німеччині (IX – XIII ст.). Суспільний лад 
Німеччини в епоху Середньовіччя.  

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Назвіть представника соціологічної школи права. 
А. О. Конт. 
Б. Г. Спенсер. 
В. О. Холмс. 
Г. Ф. Савіньї. 
 
2. Вкажіть різновид професійного самоврядування середньовічних міст. 
А. Цеховий. 
Б. Самоврядування університетів. 
В. Ремісничий. 
Г. Комунальний. 
 
3. Який фактор сприяв формуванню станово-представницької монархії в 
Англії? 
А. Норманське завоювання. 
Б. Гостра боротьба феодалів з королем. 
В. Селянські повстання. 
Г. Війна Червоної та Білої Троянд. 
 
4. Вкажіть главу держави у період Третьої республіки у Франції. 
А. Президент. 
Б. Прем'єр. 
В. Імператор. 
Г. Консул. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 7 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Утворення держави в Стародавньому Вавилоні. Державний устрій 
Стародавнього Вавилона. Характеристика органів державної влади. 
2. Структура англійського суспільства у Новий час. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Назвіть представників позитивістської школи права. 
А. О. Конт, Г. Спенсер. 
Б. Ф.Савіньї, Г.Пухта. 
В. О. Холмс, Е. Кант. 
Г. Ф. Савіньї, Г. Спенсер. 
 
2. Яким правовідносинам присвячено більшість статей «Великої хартії 
Вольностей»? 
А. Правам лицарів і городян. 
Б. Регулюванню ленно-васальних відносин короля і баронів. 
В. Становищу селян. 
Г. Становищу купців. 
 
3. Яке положення НЕ відповідає компетенції англійського парламенту в 
часи Середньовіччя? 
А. Без згоди парламенту король не мав права вводити нові податки. 
Б. Закони прийняті обома палатами і королем не могли змінюватися без згоди 
парламенту. 
В. Палата лордів як вищий суд Англії могла висунути звинувачення проти 
короля.  
Г. Нижня палата парламенту мала право імпічменту королівських чиновників, 
які зловживали своїм посадовим становищем. 
 
4. Вкажіть вищі судові інстанції відповідно до Боннської конституції 1949 
р. 
А. Федеральна судова палата, дільничні, земельні, вищі земельні суди. 
Б. Федеральна судова палата, Федеральний адміністративний суд, Федеральний 
суд з трудових питань, Федеральний соціальний суд, Федеральна фінансова 
палата. 
В. Високий суд, Апеляційний суд, Федеральний адміністративний суд. 
Г. Федеральна судова палата, Вищий господарський суд, Федеральний 
адміністративний суд. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 8 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Джерела права Стародавнього Вавилона. Загальна характеристика законів 
царя Хаммурапі. Історичне значення законів царя Хаммурапі.. 
2. Утворення «Священної Римської імперії» в Німеччині. Станово-
представницька монархія у Німеччині. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Зазначте час становлення історії держави і права зарубіжних країн як 
самостійної галузі науки. 
А. Кінець ХV – початок ХVІ ст. 
Б. Кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. 
В. Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. 
Г. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
  
2. За правління якого англійського монарха була прийнята “Велика хартія 
вольностей”? 
А. Едуарда І. 
Б. Єлизавета І. 
В. Іоанна Безземельного. 
Г. Генріха VІ Ланкастера. 
 
3. У якому році був утворений "Імперський суд" в Німеччині? 
А. 1302. 
Б. 1511.  
В. 1495. 
Г. 1205. 
 
4. Вкажіть спільну рису конституцій держав Центральної та Східної 
Європи у 60-х-70-х рр. ХХ ст.? 
А. Закріплення прав і свобод громадян. 
Б. Однопартійні системи. 
В. Поява соціального захисту. 
Г. Багатопартійність. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 9 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Держави Давньої Індії. Виникнення Хетської держави. Виникнення держави 
в Давній Індії. Державний устрій та суспільний лад Давньої Індії. 
2. Право та суд в Англії середини XVII – ХІХ ст. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Надайте визначення поняттю «цивілізація». 
А. Людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу має стійкі особливі 
риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, 
технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність 
(світогляд). 
Б. Населення країни, що пов'язане в певну цілісність спільними функціями, 
спільною структурою, єдністю культурного буття та певною автономією. 
В. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством 
протягом його історії. 
Г. Особлива форма організації суспільства з 
визначеною територією, економікою, політичною владою. 
 
2. Кого називали  курфюрстами у феодальній Німеччині? 
А. Князів-виборців. 
Б. Вільних панів. 
В. Васалів короля. 
Г. Церковних феодалів. 
 
3. Вкажіть рік прийняття німецького кримінально-процесуального 
уложення "Кароліна". 
А. 1496. 
Б. 1532. 
В. 1537. 
Г. 1495. 
 
4. Які питання регулює Закон Вагнера? 
А. Трудові відносини і діяльність профспілок в США. 
Б. Права і свободи громадян США. 
В. Права духовенства і світських феодалів в Німеччині. 
Г. Трудові відносини у Франції в XVIII ст. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 10 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Джерела і характерні риси права Давньої Індії. Загальна характеристика 
законів Ману. 
2. Особливості абсолютної монархії у Німеччині. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Які факти і явища НЕ відносяться до змісту історії держави та права 
зарубіжних країн? 
А. Структуру органів влади. 
Б. Джерела права. 
В. Правовий статус соціальних груп. 
Г. Розвиток культури. 
 
2. Як називалася категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, 
які отримували панську землю у тимчасовий обробіток? 
А. Чиншовики. 
Б. Орендарі. 
В. Літи. 
Г. Серви. 
 
3. Вкажіть документ, який відноситься до конституційних актів Англії: 
«проголошено принцип верховенства парламенту над королем; введено 
заборону на збирання податків без згоди парламенту; заборона набору в 
армію без згоди парламенту; свобода слова в парламенті тощо». 
А. Бредська декларація. 
Б. Біль про права. 
В. Акт про краще забезпечення свободи підданих та про попередження 
ув'язнень за морями. 
Г. Акт про упорядкування. 
  
4. У чому полягає особливість судової системи США? 
А. Одноланкова. 
Б. Дволанкова. 
В. Трьохланкова. 
Г. Чотирьохланкова. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 11 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Утворення держави у Стародавньому Китаї. Державний устрій та суспільний 
лад у Стародавньому Китаї. 
2. Джерела та характерні риси права Англії середини XVII–ХІХ ст. «Habeas 
Corpus Act». «Білль про права». 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що є предметом історії держави і права зарубіжних країн? 
А. Загальні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави та 
права різних країн у конкретно-історичних умовах їх розвитку в хронологічній 
послідовності. 
Б. Процеси становлення держав і політики в історичному розрізі від 
найдавніших часів до сьогодення. 
В. Розвиток правових систем різних країн світу. 
Г. Суспільний розвиток від найдавніших часів до сьогодення. 
 
2. Визначте причини заснування середньовічних міст. 
А. Розподіл праці, розвиток торгівлі. 
Б. Удосконалення знарядь праці, виникнення верстви професійних воїнів, 
малоземелля в селян. 
В. Розвиток торгівлі, ремесла, тяжке становище селян. 
Г. Розвиток ремесла, торгівлі, утворення цехів. 
 
3. Що стало причиною утворення союзів німецьких міст – Ганзейського 
(ХІV ст.), Рейнського (ХІІІ ст.), Швабського (XIV ст.)? 
А. Розвиток ремесла. 
Б. Організація спільної торгівлі. 
В. Зміцнення своєї відокремленості від курфюрстів і навіть імператора. 
Г. Боротьба проти зовнішніх ворогів. 
 
4. Яким Законом США були впроваджені за часів президента Ф.Д. 
Рузвельта податки на індивідуальні доходи? 
А. Про відновлення національної промисловості. 
Б. Про соціальне забезпечення. 
В. Вагнера. 
Г. Альберта-Джонсона. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 12 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Основні риси права Стародавнього Китаю (цивільне право, шлюбно-сімейне 
право). Злочини і покарання. Суд. 
2. Джерела та характерні риси права у середньовічній Німеччині. Загальна 
характеристика збірки «Кароліна» (Constitutio Criminals Carolina) 1532 р. Суд у 
середньовічній Німеччині. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Надайте визначення поняттю «джерело історії держави і права 
зарубіжних країн». 
А. Матеріальний носій історичної державно-правової інформації, що 
безпосередньо відображає певний аспект політичної, державно-правової 
діяльності людини, соціальної групи, стану, 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. Назвіть найбільші проторосійські князівства, які утворились внаслідок 
феодального дроблення Київської Русі (з другої половини ХІІ ст.). 
А. Московське, Волинське, Галицьке, Пересялавське. 
Б. Переяславське, Чернігівське, Московське. 
В. Новгородське, Ростово-Суздальське, Муромське, Рязанське. 
Г. Рязанське, Смоленське, Мінське. 
 
3. Який вид правовідносин регулював Ганзейський статут? 
А. Морське, договірне право. 
Б. Цивільне, земельне право. 
В. Кримінальне право. 
Г. Зобов’язальне, сімейно-шлюбне право. 
 
4. Який орган було створено 1917 р. у США внаслідок злиття Військового 
департаменту та Департаменту військово-морського флоту? 
А. Військовий департамент. 
Б. Департамент військово-морського флоту. 
В. Пентагон. 
Г. Федеральне Бюро Розслідувань (ФБР). 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 13 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Загальна характеристика античного світу (протодержави, становлення 
полісної організації). 
2. Держави і право доколумбової Америки: майя, інки, ацтеки. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести: 
 
1. Що є методом історії держави і права зарубіжних країн? 
А. Сукупність прийомів та 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. Який чинник обумовлював значимість норм канонічного права у 
західноєвропейському феодальному суспільстві? 
А. Розробка його і підтримка римсько-католицькою церквою. 
Б. Універсальність й центризм. 
В. Забезпечення його застосування королівською владою. 
Г. Важливість рішень станово-представницьких органів. 
 
3. Право якого німецького міста набуло найбільшого поширення в 
середньовічній Європі? 
А. Кьонігзберг. 
Б. Магдебург. 
В. Любек. 
Г. Гейдельбург. 
 
4. Які умови визначалися в Законі  про відновлення національної 
промисловості щодо працівників важкої промисловості у США. 
А. Мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 30-40 центів у 
годину, робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 35 
год. 
Б. Мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 80-90 центів у 
годину. 
В. Робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 40 год. 
Г. Робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 45 год.  



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 14 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Утворення Спартанської держави. Система влади і управління в Спарті. 
Особливості суспільного ладу Спарти. Звичаї спартанців. Реформи царя Спарти 
Лікурга (VIII ст. до н.е.). Суд і правова система Спарти. 
2. Поняття та предмет канонічного права. Вплив римсько-католицької церкви 
на правову систему країн Західної Європи. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що розуміється під суспільно-економічною формацією? 
А. Суспільство на певному етапі історичного розвитку, що характеризується 
відповідним економічним ладом, певним способом виробництва, єдністю 
продуктивних сил і виробничих відносин. 
Б. Сукупність наукових знань про суспільство. 
В. Процеси становлення держав і політики в історичному розрізі від 
найдавніших часів до сьогодення. 
Г. Суспільство на певному ступені історичного розвитку. 
 
2. Надайте визначення поняттю «опричнина». 
А. Система заходів (репресії, страти, конфіскація земель), що здійснювалися у 
Московській державі в XVI ст.  
Б. Вилучення будь-чого із церковного, духовного відання і передача світському. 
В. Судово-поліцейська організація, створена для боротьби з опозиційними або 
ворожими (єретичними) релігійними течіями. 
Г. Насильницький згін селян із землі. 
 
3. Яке коло суспільних відносин регулював партикуляризм феодального 
права? 
А. Міського права. 
Б. Ленного права. 
В. Канонічного (церковного) права. 
Г. Земельного права. 
 
4. Коли була прийнята чинна Конституція КНР? 
А. 1949. 
Б. 1954. 
В. 1978. 
Г. 1982. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 15 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Державний устрій Афін. Центральні органи народовладдя та посадові особи 
Афінської держави. Суспільний лад Афін  періоду розквіту V – IV ст. до н.е. 
Реформи Перікла. 
2. Війна за незалежність 1775-1783 рр. Виникнення держави у США. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що розуміється під методами пізнання? 
А. Сукупність наукових знань про правову дійсність. 
Б. Порядок проведення наукового дослідження, визначення та формулювання 
науково-пізнавальних завдань, порядок оформлення наукових результатів. 
В. Сукупність способів та прийомів пізнання дійсності. 
Г. Систему принципів, підходів і методів наукового дослідження свого 
предмета, теоретичні засади їх використання при вивченні державно-правових 
явищ. 
 
2. Яка династія була при владі в Китаї у XIX ст.? 
А. Хань. 
Б. Цинь. 
В. Мін. 
Г. Чжоу. 
 
3. Вкажіть особливість спадкового права по шаріату. 
А. Успадковували тільки старші сини. 
Б. Жінки не брали участь у спадкуванні. 
В. Борги не могли успадковуватися. 
Г. Майно успадковували тільки за законом. 

 
4. Що передбачала політика «великого стрибка» в Китаї? 
А. Індустріалізацію країни. 
Б. Прискорений культурний розвиток. 
В. Дострокову побудову соціалізму. 
Г. Переозброєння Китаю. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 16 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств епохи Середньовіччя. 
2. Розвиток держави у Великій Британії в Новітню епоху. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що розуміється під методом порівняння? 
А. Співставлення правових явищ з метою виявлення ознак схожості, 
відмінності. 
Б. Протиставлення предметів пізнання з метою їх ототожнення, виявлення 
загального та особливого. 
В. Порівняння соціально-правових явищ для вирішення науково-пізнавальних 
завдань. 
Г. Виявлення структури явища та його функцій у правовій системі суспільства. 
 
2. Що передбачає кіяс в мусульманському праві? 
А. Форму відповідальності. 
Б. Судовий прецедент. 
В. Принцип таліона. 
Г. Рішення справ за аналогією. 
 
3. Які нові види договорів закріплюються в праві у Новітній час? 
А. Перевезення. 
Б. Приватизації. 
В. Підряду. 
Г. Лізингу. 
 
4. Що є базовими принципами модернізації сучасного Китаю? 
А. Демократизм, конфуціанство, капіталізм. 
Б. Маоїзм, конфуціанство, капіталізм. 
В. Соціалізм, конфуціанство, капіталізм. 
Г. Демократизм, конфуціанство, соціалізм. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 17 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Поняття та джерела мусульманського права. 
2. Причини і наслідки повалення колоніальних імперій та утворення 
незалежних держав. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Що означає структурно-функціональний метод пізнання? 
А. Виявлення структури явища та його функцій у правовій системі суспільства. 
Б. Вивчення структури явища відповідно до його функцій. 
В. Дослідження функцій окремих правових явищ у зв’язку з наявністю їх 
внутрішньої будови. 
Г. Порівняння соціально-правових явищ для вирішення науково-пізнавальних 
завдань. 
 
2. У регулюванні якого виду правовідносин виявлявся партикуляризм 
канонічного права? 
А. Земельних. 
Б. Шлюбно-сімейних. 
В. Цивільних. 
Г. Торгівельних. 
 
3. Продовжіть речення: «Буржуазне право на противагу партикулярному 
характеру феодального права оформилося як …». 
А. Національна система права. 
Б. Прецедентна система. 
В. Система кодексів. 
Г. Система приватного права. 
 
4. Назвіть повноваження імператора відповідно до Конституції Японії 1947 
р. 
А. Оприлюднення поправок до Конституції, законів, урядових указів і 
міжнародних договорів. 
Б. Видання законів. 
В. Скликання уряду. 
Г. Призначення на посаду суддів. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 18 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Особливості виникнення держави у франків. Формування державного 
апарату. Суспільний лад Франкської держави. 
2. Нові тенденції у розвитку правових систем у Новітню добу. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Вкажіть чинники державоутворюючого процесу за цивілізаційним 
підходом. 
А. Розподіл праці, виникнення надлишкового продукту, утворення класів, 
виникнення між класових конфліктів, фактори географічного, політичного, 
економічного та соціального характеру. 
Б. Виникнення права, перехід до виробничих відносин, потреба у створенні 
апарату управління. 
В. Три великих розподіли праці, створення класів, поява надлишкового 
продукту. 
Г. Об’єктивна необхідність управління великими колективами, природні 
умови, продиктований природою спосіб господарювання, поява соціальних 
груп, військова функція, рівень матеріальної та духовної культури. 
 
2. Як називалася рада знаті при імператорі ранньофеодальної Німеччини? 
А. Колегія курфюрстів. 
Б. Парламент. 
В. Гофтаг (Придворна рада). 
Г. Рейхстаг. 
 
3. Назвіть джерела права російських феодальних князівств ХІІ-ХV ст. 
А. Звичаєве право, «Руська Правда», вічеве законодавство, міжнародні 
договори. 
Б. Судебники, судні грамоти, укази імператора. 
В. Звичаєве право, «Руська Правда», укази імператора. 
Г. Звичаєве право, судні грамоти міст, судові постанови. 
 
4. Які питання регулює Закон Вагнера? 
А. Трудові відносини і діяльність профспілок в США. 
Б. Права і свободи громадян США. 
В. Права духовенства і світських феодалів в Німеччині. 
Г. Трудові відносини у Франції в XVIII ст. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 19 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Право середньовічних африканських держав. 
2. Розвиток британської партійної системи. Консерватори і ліберали. Посилення 
лейбористської партії. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести: 
 
1. Які об’єкти НЕ відносяться до джерел історії держави і права зарубіжних 
країн? 
А. Збірники законів. 
Б. Пам’ятки мистецтва. 
В. Юридичні акти. 
Г. Історико-філософські твори про устрій держави. 
 
2. Яке джерело відноситься до німецького феодального права? 
А. Салічна правда. 
Б. Кутюми Бовезі. 
В. Саксонське зерцало. 
Г. Канонічне право. 
 
3. Продожіть фразу: «Бургомістри, мери – це посадові особи ...». 
А. Середньовічних міст-республік Західної Європи. 
Б. Англійської королівської адміністрації. 
В. Західноєвропейських середньовічних університетів. 
Г. Середньовічних цехів. 

 
4. Продовжіть речення: «За Конституцією 1950 р. Індія є …». 
А. Унітарною державою. 
Б. Федеративною державою. 
В. Конфедерацією Британської Індії й індійських князівств. 
Г. Членом Британської Співдружності.  



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 20 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Джерела і характерні риси права. Салічна правда – пам’ятка 
ранньофеодального права франків. 
2. Спроби реформування парламентської системи Великобританії у ХХ ст. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Який метод історії держави і права зарубіжних країн належить загально-
наукових? 
А. Статистичний. 
Б. Філософський. 
В. Історичний. 
Г. Діалектичний. 
 
2. Для якого виду процесу притаманні наступні риси: ініціатива судових 
органів у порушенні карного переслідування і розслідування справи, 
негласність судочинства, писемність, обмеження процесуальних прав 
обвинуваченого? 
А. Обвинувачувального з кримінальних справ у західноєвропейському 
феодальному праві. 
Б. Слідчого (розшукового) з кримінальних справ у західноєвропейському 
феодальному праві. 
В. Змагального з цивільних справ у західноєвропейському міському праві. 
Г. Інквізиційного у Середньовічній Європі. 

 
3. За які злочини передбачалася смертна кара згідно з Псковською судною 
грамотою 1467 р.? 
А. Крадіжку в церкві, конокрадство, державну зраду, підпали, крадіжку, 
здійснену втретє. 
Б. Нанесення побоїв, вбивство, крадіжку. 
В. Батьковбиство, виривання бороди, шахрайство. 
Г. Державну зраду, вбивство, розбій, грабіж. 
 
4. Назвіть першого прем’єр-міністра незалежної Індії. 
А. Р. Ганді. 
Б. Н. Рао. 
В. М. Ганді. 
Г. Дж. Неру. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 21 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Ранньофеодальна монархія в Франції (IX – XIII ст.). Право феодальної 
земельної власності. 
2. Правовий статус королеви. Закон 2011 р. про престолоуспадкування в Англії. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. З якою наукою взаємодіє історія держави та права зарубіжних країн? 
А. Політологією. 
Б. Історією України. 
В. Теорією держави і права. 
Г. Конституційним правом. 
 
2. У яких століттях було створено перші англійські колонії на 
атлантичному узбережжі Північної Америки? 
А. ІХ – Х. 
Б. Х – ХІІ. 
В. ХІІІ – ХVI. 
Г. ХVI – ХVIІ. 
 
3. Назвіть правителя Ростово-Суздальської держави, який присвоїв собі 
титул «великого князя всієї Русі»? 
А. Юрій Долгорукий. 
Б. Андрій Боголюбський. 
В. Всеволод Велике Гніздо. 
Г. Олексій Михайлович. 

 
4. Що передбачалося Потсдамськими угодами про післявоєнний устрій 
Німеччини 1945 р. між СРСР, США і Великобританією? 
А. Регулювання економічного розвиток Німеччини. 
Б. Ліквідацію німецької промисловості. 
В. Ліквідацію німецького військово-промислового потенціалу, знищення всіх 
видів зброї. заборонено її виробництво, забороняли відродження фашистських 
партій та організацій. 
Г. Гонку озброєнь. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 22 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Станово-представницька монархія у Франції (XIV–XV ст.). Державний лад. 
2. Джерела та характерні риси права Англії в Новітню епоху. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Вкажіть особливості розірвання шлюбу в Стародавньому Єгипті.  
А. Допускалося лише у виключних випадках. 
Б. Допускалося лише за взаємною згодою подружжя. 
В. Здійснювалося без зайвого формалізму і складності. 
Г. Допускалося лише за ініціативою чоловіка. 
 
2. Що розуміється під теорією «Третього Риму»? 
А. Возлеличення московськими великими князями себе як спадкоємців 
візантійських імператорів. 
Б. Напади на Священну Римську імперію з метою заснування нової на чолі з 
московськими князями. 
В. Перейняття московськими князями досвіду правління римських імператорів. 
Г. Вивчення впливу політики Візантійської імперії на становлення Московської 
держави. 
 
3. У якому році було прийнято «Декларацію незалежності» США? 
А. 1774. 
Б. 1776. 
В. 1781. 
Г. 1787. 
  
4. Вкажіть назву Закону США, який спрямовувався проти створення 
монополістичний утворень з другої декади ХХ ст. 
А. Про шпигунство. 
Б. Сміта. 
В. Маккарена-Вуда. 
Г. Клейтона. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 23 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Загальна характеристика розвитку держав і суспільств Нового часу. 
2. Італія на початку XX ст.: державно-правовий розвиток. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Вкажіть особливість кримінального покарання у Стародавньому Єгипті. 
А. Здійснювалося за принципом таліону. 
Б. За вчинення злочинів проти держави карали не лише винного, але й усю 
його родину. 
В. Від покарання можна було відкупитися. 
Г. За вчинення злочинів передбачалася переважно смертна кара. 
 
2. Як називалися колоністи, які проживали в англійських колоніях 
Північної Америки і під час війни за незалежність 1775–1783 рр. 
відстоювали інтереси метрополії? 
А. Пілігріми. 
Б. Лоялісти. 
В. Креоли. 
Г. Реформісти. 
 
3. Визначте назву документа, цитату з якого наведено: "Ми, представники 
Сполучених Штатів Америки, які зібралися на загальний конгрес… 
оголошуємо від імені і за уповноваженням народу цих колоній , що ці 
сполучені колонії… звільняються від буд-якого підданства британській 
колонії…". 
А. «Декларація незалежності» США. 
Б. Конституція США. 
В. Білль про права. 
Г. Статті Конфедерації США. 
 
4. У якому році був знижений віковий ценз виборців у США до 18 років? 
А. 1964. 
Б. 1975. 
В. 1971. 
Г. 1962. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 24 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Абсолютна монархія у Франції (XVI–XVII ст.). Державний лад. Суспільний 
лад Франції в епоху Середньовіччя. 
2. Встановлення фашистської диктатури. Державна політика Б. Муссоліні. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Яка риса НЕ притаманна державам Стародавнього Сходу? 
А. Взаємодія з іншими державними утвореннями. 
Б. Наявність східної деспотії. 
В. Залишки військової демократії. 
Г. Прив’язаність до великих рік. 
 
2. Яка подія спричинала початок національно-визвольної війни 
англійських колоній у Північній Америці? 
А. Рішення Першого Континентального конгресу 5 вересня 1774 р. 
Б. Рішення Другого Континентального конгресу 10 травня 1775 р. 
В. Рішення Третього Континентального конгресу 4 липня 1776 р. 
Г. Прийняття «Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки» 4 липня 
1776 р. 
 
3. Вкажіть принцип розподілу земель в Японії з XII ст. 
А. Вся земля належить імператору. 
Б. Система сеніорії. 
В. Общинне землеволодіння. 
Г. Землеволодіння на праві приватної власності. 
 
4. У чому полягає особливість судової системи США? 
А. Одноланкова. 
Б. Дволанкова. 
В. Трьохланкова. 
Г. Чотирьохланкова. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 25 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Колоніалізм: поняття та етапи. Колоніальні імперії. 
2. Італія з 1943 року до сьогодення.  Конституція 1947 р. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Яка риса НЕ є характерною для права країн Стародавнього Сходу? 
А. Звичаєве право як джерело. 
Б. Поділ на галузі права. 
В. Наявність пережитків первісної доби. 
Г. Великий вплив релігії та традицій. 
 
2. Вкажіть період індепендентської республіки часів Англійської 
буржуазної революції. 
А. 1640-1642 рр. 
Б. 1653-1660 рр. 
В. 1649-1653 рр. 
Г. 1660-1688 рр. 
 
3. Вкажіть період військової диктатури Кромвеля в Англії. 
А. 1640-1642 рр. 
Б. 1653-1660 рр. 
В. 1649-1653 рр. 
Г. 1660-1688 рр. 
  
4. Вкажіть основну функцію Федеральної резервної системи США, 
створеної 1913 р. 
А. Контроль за виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції. 
Б. Контроль за видобутком і реалізацією нафти та газу. 
В. Нагляд за індіанськими резерваціями. 
Г. Контроль за діяльність банків. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 26 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Характеристика правової системи. Джерела права середньовічної Франції. 
Суд у середньовічній Франції. 
2. Революція у листопаді 1918 р. в Німеччині та її наслідки. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Яка риса НЕ притаманна східній деспотії? 
А. Необмеженість влади правителя. 
Б. Обожнення особи або влади правителя. 
В. Обов’язкове виконання жрецьких функцій. 
Г. Підтримка і будівництво іригаційних систем. 
 
2. Яку назву має інститут довірчої власності, що виник в середньовічній 
Англії? 
А. Траст. 
Б. Імунітет. 
В. Манципація. 
Г. Сервітут. 
 
3. Вкажіть суть «Гомстед-акту» 1862 р. 
А. Надання всім бажаючим ділянки землі у 160 акрів. 
Б. Скасування рабства. 
В. Мобілізація негрів в армію півночі. 
Г. Введення військового становища у штатах півдня. 
  
4. Яким Законом США були впроваджені за часів президента Ф.Д. 
Рузвельта податки на індивідуальні доходи? 
А. Про відновлення національної промисловості. 
Б. Про соціальне забезпечення. 
В. Вагнера. 
Г. Альберта-Джонсона. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 27 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Англійська революція середини ХVІІ ст.: причини, періодизація, етапи, 
значення. 
2. Система органів влади й управління періоду Веймарської республіки (1919 – 
1933 рр.). 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Яке заняття людей обумовило прив’язаність держав Стародавнього 
Сходу до великих річок? 
А. Ремісництво. 
Б. Землеробство. 
В. Скотарство. 
Г. Торгівля. 
 
2. Як формувалася палата депутатів прусського парламенту?  
А. Обранням по куріях. 
Б. Призначенням верхньою палатою. 
В. Непрямою системою виборів. 
Г. Призначенням королем. 
 
3. Чим характеризується період в історії Німеччини 1848-1871 рр.? 
А. Розпадом Священної Римської імперії германської нації. 
Б. Становленням німецької колоніальної імперії. 
В. Боротьбою між Австрією та Пруссією за створення єдиної німецької 
держави. 
Г. Розвитком Німецької імперії. 
 
4. Вкажіть основні політико-правові програмні ідеї Президента США 
Р. Рейгана у 80-х роках ХХ ст. 
А. Націоналізація важкої промисловості. 
Б. Податкова реформа спрямована на збільшення податків, обмеження прав 
професійних спілок. 
В. Податкова реформа спрямована на зменшення податків. 
Г. Розширення прав професійних спілок. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 28 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Ранньофеодальна монархія в Англії. 
2. Встановлення нацистської диктатури. Державна політика А.Гітлера. 

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Який цар Єгипту НЕ створював збірників законів? 
А. Ехнатон. 
Б. Сеті І. 
В. Бокхорис. 
Г. Тутанхамон. 
 
2. Який документ називається Кодексом Наполеона? 
А. Торговий кодекс 1807 р. 
Б. Цивільний кодекс 1804 р. 
В. Кримінально-процесуальний кодекс 1808 р. 
Г. Кримінальний кодекс 1810 р. 
 
3. У якому році була прийнята Конституція Німецької імперії? 
А. 1850. 
Б. 1866. 
В. 1867. 
Г. 1871. 
  
4. Хто був першим президентом Китаю? 
А. Чан Кайши. 
Б. Сунь Ятсен. 
В. Сун Цзяожень. 
Г. Юань Шикай. 
 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 29 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Виникнення буржуазної держави у Англії: індепендентська республіка. 
2. Утворення ФРН. Основні риси Боннської конституції 1949 р.  

 
Практичне завдання 

Розв’язати тести: 
 
1. Який фараон об’єднав Верхнє і Нижнє царства в одну державу? 
А. Ехнатон (Аменхотеп IV). 
Б. Бокхорис. 
В. Нармер  (Міна). 
Г. Тутанхамон. 
  
2. У чому полягало значення війни за незалежність у державотворчому 
процесі США? 
А. Знищила рабовласництво як пережиток минулої епохи. 
Б. Призвела до утворення федеративної держави. 
В. Поширила на США англосаксонську систему права. 
Г. Надала жителям колоній громадянських прав. 
 
3. Яку форму правління встановила перша конституція Франції від 3 
вересня 1791 р.? 
А. Парламентська республіка. 
Б. Диктатура. 
В. Президентська республіка. 
Г. Конституційна монархія. 
  
4. Коли була прийнята чинна Конституція КНР? 
А. 1949. 
Б. 1954. 
В. 1978. 
Г. 1982. 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 
Кафедра правознавства 
Спеціальність 081 «Право» (з нормативним та зі 
скороченим термінами навчання) 

Комплексна контрольна робота 30 
з навчальної дисципліни  

«Історія держави і права зарубіжних країн» 

 
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 

 

Завідувач кафедри       ______________  Г.В. Лаврик 

Провідний викладач    ______________    В. А. Сало 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповіді на питання: 
1. Період станово-представницької монархії в Англії. 
2. Утворення єдиної німецької держави в жовтні 1990 р. та її державний устрій. 

Практичне завдання 
Розв’язати тести: 
 
1. Коли утворилася єдина Єгипетська держава? 
А. IV тис. до н.е.  
Б. На рубежі IV-ІІІ ст. до н.е. 
В. На рубежі IV-ІІІ тис. до н.е. 
Г. ІІІ тис. до н.е. 
 
2. Вкажіть рік підписання Паризького мирного договору. 
А. 1821. 
Б. 1814. 
В. 1865. 
Г. 1867. 
 
3. Який орган є вищою судовою інстанцією Великобританії? 
А. Верховний суд. 
Б. Вищий суд. 
В. Палата лордів. 
Г. Суд корони. 
 
4. Вкажіть положення Акта про незалежність Індії 1947 р.  
А. Утворював незалежну Індію. 
Б. Затвердив конституцію Республіки Індія.  
В. Дозволяв відокремлення від Пакистану східної частини (Бангладеш). 
Г. Передбачав створення домініонів Індія і Пакистан.  
 


