ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
1. Форма державного управління, за якою верховна влада належить народу – це:
2. Форма державного правління, за якої верховна влада зосереджена в руках
одноособового глави держави і здебільшого передається у спадок – це:
3. Союзна держава, що складається з кількох держав або державних утворень,
кожне з яких, поряд із загальнофедеральними, має власні законодавчі, виконавчі та
судові органи – це:
4.Першим етносом, що населяв територію сучасної України, були:
5. Скіфська держава досягла найвищого розквіту за часів:
6. За формою правління Скіфське царство це:
7. Найчисленнішу верству скіфського суспільства становили:
8. Основним джерелом права Скіфського царства було:
9. Унаслідок союзу кількох грецьких держав Пантікапей, Фанагорія, Гермонасса та
ін. утворилось у V ст. до н. е.:
10. У своєму розвитку міста-держави Північного Причорномор'я проминули три
основні етапи:
11. Вищим органом законодавчої влади у містах Північного Причорномор'я були
народні збори:
12. Виконавчу владу у містах Північного Причорномор'я здійснювали:
13. Найпоширенішими науковими концепціями і гіпотезами зародження
державності у східних слов'ян є:
14. За формою правління Руська держава є:
15. На Русі формування вищих органів управління відбувалося двома способами:
16. Спадкова земельна власність князів, бояр та інших членів панівної верхівки у
Київській Русі й середньовічній Україні – це:
17. Повноважними представниками князівської влади на місцях у містах були:
18. Повноважними представниками князівської влади на місцях у сільській
місцевості були:
19. Провідні місця у Руській державі в ієрархічній піраміді посідали:
20. До напівзалежного населення у Руській державі належали:
21. Джерелами іноземного права на Русі були:
22. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське, до якого входили
території нинішньої Литви, Білорусії, більшої частини України і західні землі
Російської Федерації утворилося на початку:
23.Об’єднання Галицького і Волинського князівств відбулося у:
24. Вищим апеляційним судом для Правобережної України у ХVІІІст. був:
25. Яка з перелічених уній була укладена першою між Польщею і Литвою:
26. Першим кодексом кримінального і кримінально-процесуального права
Великого князівства Литовського був:
27. «Устава про волоки» була видана у:
28. У Литовсько-Руській державі окреслилися такі суспільні верстви:
29. Перетворення Речі Посполитої у рівноправну федерацію Польщі, Литви і
України передбачалось:
30. За II Литовським статутом князівство Литовське було поділене:

31. Спеціальний повітовий суд, що розглядав земельні спори, пов'язані з
визначенням кордонів маєтностей у князівстві Литовському, називався:
32. Назвіть привілеї (приватні закони) литовських князів:
33. Першою спробою кодифікації литовсько-руського права став:
34. І Литовський статут (згодом він дістав назву «Старий»), ухвалений на
Сеймі:
35. ІІ Литовський статут («Волинський»), ухвалений на Сеймі:
35. ІІІ Литовський статут («Новий»), ухвалений на Сеймі:
36. На Брацлавщину, Київщину, Волинь через приєднання цих територій 1569 р. до
польської корони не поширювалася чинність Литовських статутів, а саме:
37. Класичним кодексом феодального права, що всебічно регулював найважливіші
суспільні відносини у князівстві Литовському був:
38. Котра правова пам’ятка своїм завданням мала проведення глибоких
перетворень у сфері аграрних відносин:
39. Юридично оформила об'єднання Польщі та Литви в одну державу – Річ
Посполиту (Республіку) унія:
40. Внаслідок Люблінської унії 1569 р. та «Генріхових артикулів» 1572 р. верховна
влада передавалася:
41. Сейм Речі Посполитої складався з трьох компонентів:
42. Виконавча влада в Речі Посполитій належала:
43. Перший кодифікований збірник звичаєвого права Польщі – це:
44. У котрому статуті Польщі головну увагу було приділено шлюбно-сімейному,
спадковому та опікунському праву:
45.У слов'янських народів родоплемінне об'єднання, територія, зайнята ним, або
певна адміністративно-територіальна одиниця – це:
46. Адміністративно-територіальна одиниця на Русі, що підпорядковувалася місту
– це:
47. Річ Посполита за формою правління була:
48. Запорізька Січ була ліквідована у:
49. Першим органом російської окупаційної влади в Україні у 1917 р. був:
50. За конституцією П. Орлика кордони української держави мали включати:
51. Історична традиція називає засновником Запорозької Січі:
52. Б. Хмельницький ущент розгромив наступальні польські сили в боях під
Жовтими Водами і під Корсунем:
53. Договір, який отримав назву Березневих статей Б. Хмельницького було
укладено:
54. У якому договорі, укладеному 20 січня 1667 р. між Польщею та Москвою,
знайшло відображення правове закріплення розділу України на дві частини:
55. За умовами якого договору козацький реєстр гетьманської держави
зменшувався до 20 тис. осіб а юрисдикція козацької адміністрації значно
звужувалася і поширювалася лише на територію Київського воєводства:
56. Угода між Б. Хмельницьким, Швецією, Трансільванією, Бранденбургом про
військовий союз для боротьби з Річчю Посполитою називалася:
57. Як називалася угода укладена І. Виговським з Польщею про утворення
федеративного союзу Польщі, Литви та князівства Руського:

58. За умовами якого договору кількість реєстрового козацького війська мала
становити 40 тис. осіб, а під юрисдикцію козацької адміністрації переходили
Брацлавське, Київське та Чернігівське воєводства:
59. За умовами якого договору повноваження гетьмана і всього Війська
Запорозького значно звужувалися. Обраний гетьман тепер зобов'язаний був
прибути до московського царя і отримати від нього символи влади — булаву і
клейноди – це:
60. Назвіть міждержавну угоду між лівобережним гетьманом І. Многогрішним і
московським урядом:
61. Двосторонній договір між гетьманом України І. Мазепою і старшиною, з
одного боку, та московськими царями Іваном, Петром та царівною Софією – з
іншого:
62.Конститутцію П. Орлика було ухвалено:
63. У якій книзі 1767 р. знайшли відображення різноманітні юридичні документи і
правові джерела, починаючи від князівських договорів, грамот, указів та
закінчуючи гетьманськими універсалами, імператорським законодавством і
численною судовою практикою:
64. Останнім із кодифікаційних збірників Гетьманщини XVIII ст. (1786 р.) став:
65. Галичина увійшла до складу Австрії внаслідок:
66. Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну Австро-Угорську монархію:
67. В Галичині було скасовано кріпосне право:
68. Після створення Австро-Угорської монархії в Австрії двопалатний парламент
дістав назву:
69. Після створення Австро-Угорської монархії в Угорщині двопалатний
парламент дістав назву:
70. Найвищими органами виконавчої влади Австро-Угорської монархії були:
71. Усю територію Галичини внаслідок адміністративно-територіальних
перетворень 1860-х років було переділено на 74:
72. Постійне положення про адвокатуру у Галичині й на Буковині вступило в дію:
73. Галицька Конституція була ухвалена австрійським урядом:
74. Новий Цивільно-процесуальний кодекс Австро-Угорської монархії набрав
чинності:
75.У Російській імперії кріпацтво було скасовано:
76. З 1 січня 1864 р. в Російській імперії Положенням про губернські й повітові
земські установи впроваджувалися нові органи місцевого управління, названі:
77. Проголошення УНР і її федеративного союзу з Росією відбулось:
78. Центральна Рада формувалася шляхом:
79. У складі Директорії головним прихильником радянської влади був:
80. Відповідно до умов якого договору Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і
Туреччина визнавали Українську Народну Республіку суб'єктом міжнародного
права і зобов'язувалися надати їй збройну допомогу для боротьби з більшовиками:
81. Вищим органом Української Центральної Ради визнавалися:
82. Виконавчі функції Української Центральної Ради покладалися на:
83. Який універсал Української Центральної Ради проголосив Україну незалежною
державою:

84. У якому універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення
Української Народної Республіки у складі майбутньої Російської Федерації:
85. Назвіть гетьмана, який затвердив в 1918 р. Закон про створення Державного
сенату:
86. Назвіть гетьмана, який затвердив 8 липня 1918 р. закон «Про судові палати і
апеляційні суди»:
87. За яким договором Директорія визнавала Польську державу в кордонах 1772 р.
і погоджувалася на передачу українських територій – Східної Галичини,
Холмщини з Підляшшям, Лемківщини, Посяння і кількох повітів Волині (усього 10
млн. українців):
88. За яким договором в обмін на територіальні поступки Польща визнала УСРР і
зобов'язалася заборонити перебування на своїй території всіх антибільшовицьких
сил та уряду УНР:
89. 18 березня 1921 р. між Польщею, радянськими Росією та Україною було
підписано:
90. Директорія передавала законодавчі повноваження, зосередивши в себе функції
верховної влади Республіки:
91. За Конституцією УНР 29 квітня 1918р. Україна мала стати:
92. Українська національна рада проголосила створення Західноукраїнської
Народної Республіки (ЗУНР):
93. Структура військових судів на території ЗУНР виглядала так:
94. Коли Українська Національна Рада ухвалила «Тимчасовий Основний закон»,
де визначалися конституційні засади новоствореної держави:
95. В котрій Конституції визначалися основні завдання диктатури пролетаріату –
здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму через проведення
революційних перетворень і придушення контрреволюційних намірів з боку
заможних класів:
96. 30 грудня 1922 р. в Москві відкрився 1-й Всесоюзний з'їзд Рад, який затвердив
Декларацію про утворення:
97. Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів, Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет і Президія ВУЦВК –
ці найвищі органи влади визнавалися за:
98. Найвищим органом державної влади УРСР ставала Верховна Рада, яка
обиралася громадянами України строком на чотири роки, за:
99. Верховна Рада обирала уряд республіки – Раднарком УРСР – вищий
виконавчий і розпорядчий орган державної влади за:
100. Ухвалено Верховною Радою СРСР «Закон про включення Західної України до
складу СРСР з возз'єднанням її з Українською Радянською Соціалістичною
Республікою»:
101. Верховна Рада СРСР долучила Північну Буковину і Південну Бессарабію до
складу УРСР, а з решти Бессарабії та колишньої Молдавської Автономної РСР
створили Молдавську РСР у:
102. Між СРСР і Чехо-Словаччиною було підписано договір, за яким Закарпаття
переходило до складу УРСР, у:

103. У яких Конституціях констатовано, що державна власність у радянській
Україні є формою соціалістичної власності, саме вона за основним законом
становила економічну основу радянської держави:
104. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 14 березня 1945 р. було змінено:
105. У якому році прийнято Цивільний кодекс УРСР, котрий здійснював
нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних із результатами духовної
творчості, а саме: авторське право, право на відкриття й винаходи:
106. Постановою ЦВК УРСР 1937 р. за особливо небезпечні злочини – шпигунство,
шкідництво, диверсії – було підвищено термін позбавлення волі у два з половиною
рази – до:
107. Напередодні радянсько-німецької війни указом ПВР СРСР від 31 травня 1941
р. було встановлено кримінальну відповідальність за всіма складами злочину з:
108. За Кримінальним кодексом Української РСР 1960 р. до кримінальної
відповідальності притягалися особи, яким на момент учинення злочину
виповнилося:
109. Максимальний термін, упродовж якого особу можна було позбавити волі за
Кримінальним кодексом Української РСР 1960 р. становив:
110. Одноосібним провідником ОУН був:
111. Акт відновлення української державності проголошено:
112. Ухвалення Верховною Радою Української РСР Декларації про державний
суверенітет України відбулося:
113. Україна як суверенна держава розвиватиметься в існуючих кордонах –
визначалося у Декларації про державний суверенітет України:
114. Денонсування Союзного договору 1922 р. відбулося:
115. Новим Цивільним кодексом, після проголошення незалежності, Україна
значно наблизила свою правову систему до законодавства об'єднаної Європи:
116. Сімейний кодекс України 2002 р. уперше наділив цивільно-процесуальною
дієздатністю особу, якій виповнилося:
117. Визначення України як унітарної держави, територія якої є цілісною і
недоторканною; встановлення єдиного громадянства, визнання у відповідних
умовах чинних міжнародних договорів частиною національного законодавства
затверджено у Конституції:
118. Крайня, антидемократична, радикально-екстремістська політична течія,
різновид тоталітаризму – це:
119. Агресивна форма націоналізму, в основі якої лежить проповідь національної
винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої, це:
120. Політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких
засобів у процесі управління суспільством, з відсутністю політичного плюралізму
й демократичних свобод, обмеженням політичних прав усього населення – це:
121. Назва режиму в Польщі 1926-1939 pp., установленого Ю. Пілсудським:
122. Автором Акту проголошення незалежності України став:
123. Україна приєдналася до Віденської конвенції про правонаступництво держав
щодо договорів (1978 р.):

124. У квітні 2010 р. були укладені угоди, що передбачали збереження бази
російського флоту в Севастополі до 2042 р. й знижки для України на російський
газ:
125. У березні і якого року у Верховній Раді зареєстровано законопроект про
розрив дипломатичних відносин з Росією:
126. Дипломатичні відносини України із США були встановлені із січня:
127. З метою змусити Україну відмовитись від підписання договору про асоціацію
з ЄС, Росія розпочала безпричинну торговельну експортну блокаду у:
128. США надали революційному уряду України всебічну допомогу після
перемоги Революції гідності:
129. Після Помаранчевої революції 2004 р. відбулось погіршення відносин:
130. Чисельність Збройних Сил України за поданням Президента України
затверджується:

