ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1. Шумерська цивілізація виникла:
2. У шумерській державі функціонував:
3. У яких країнах найшвидше зародилася держава?
4. Вкажіть джерело, з якого ми дізнаємося про історію держави і права
5. Конфуціанство – це:
6. До загальних ознак афінських урядовців належали:
7. Форми державності у Стародавніх Афінах називалися:
8. Хто очолював Спарту:
9. Згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах було скасовано боргове
рабство і борги селян:
10.Салічна правда – це:
11.За формою державного ладу держава Франків була:
12.Франкська держава стала імперією за часів:
13.Найбільшу кількість статей Салічної правди присвячено:
14.У Салічній правді найбільш поширеним видом покарання є:
15.Алод – це:
16.Бенефіції – це:
17.Яке положення Салічної правди є неправдивим:
18.Арабський халіфат – це:
19.Релігією Арабського халіфату було:
20.Духовна влада в Арабському халіфаті належала:
21.За формою державного устрою Арабський халіфат був:
22.Найважливішим джерелом права Арабського халіфату є:
23.Шаріат – це:
24.Відповідно до норм мусульманського права, постійний шлюб міг бути укладений
одночасно з:
25.Феодальна Франція виникла в результаті розпаду:
26.У своєму розвитку феодальна Франція пройшла такі етапи:
27.У станово-представницькій монархії влада правителя:
28. «Великий березневий ордонанс» посилював владу:
29.У результаті утворення абсолютної монархії у Франції:
30.У час завершення абсолютизму Франція перебувала:
31.За характером правових джерел феодальна Франція поділялася на:
32.Вкажіть, у чому полягає особливість державного розвитку середньовічної
Німеччини:
33.Феодальна Німеччина утворилася шляхом поділу:
34.Особливість суспільного устрою ранньофеодальної Німеччини:
35.Вкажіть найдавнішу і найвідомішу пам’ятку «загального права» Німеччини:
36.Вкажіть, хто керував Священною Римською імперією німецької нації:
37.Визначте найвпливовішу абсолютистську державу феодальної Німеччини:
38.Першим та єдиним кодексом феодальної Німеччини є:

39.Основний зміст кодексу «Кароліна» присвячений:
40.Основним видом покарання у феодальній Німеччині було:
41.Який з названих етапів розвитку середньовічних держав-монархій був відсутній в
історії Англії:
42.Парламент феодальної Англії з середини 16 століття мав склад:
43. «Зоряна палата» в Англії періоду абсолютизму виконувала функцію:
44.У період абсолютизму в Англії церква:
45.Вкажіть правильно заходи, які було проведено Наполеоном Бонапартом у
внутрішній політиці під час його перебування при владі:
46.Політичний режим в результаті буржуазної революції в Англії отримав назву:
47.В результаті буржуазної революції у Франції було прийнято:
48.Якобінська диктатура у Франції:
49.Відповідно до Прусської Конституції 1850 року законодавчу владу очолювали:
50.Відповідно до Конституції 1871 року Німеччина стала:
51.Вкажіть правильно, хто став першим Президентом США:
52.Вкажіть правильно, між ким відбувалася Громадянська війна на території США:
53.Ким була укладена Декларація незалежності США:
54.У війні між Північчю та Півднем у США перемогу здобули:
55.Вкажіть правильно, що передбачали положення Статей Конфедерації США:
56.Відповідно до Конституції США 1789 року законодавча влада належала:
57.Конституція 1789 року проголошувала США:
58.Сьогунат – це:
59.Система «бакухан» - це:
60.Японія остаточно об’єдналася силами Хідейосі в одну державу у період:
61.Судова реформа Російської імперії 1864 року передбачала:
62.На початку 20-го століття у Російській імперії було сформовано такі суспільні
верстви:
63.Яка імперія не розпалася після Першої світової війни:
64.Аншлюз Австрії здійснила:
65.Реформаторська діяльність «прогресивна ера» на початку 20-го століття була
введена:
66.Після завершення Першої світової війни була створена міжнародна організація:
67.Веймарська конституція 1919 року проголошувала:
68.Паризька мирна конференція скликана:
69.У першій половині 20-го століття в Китаї:
70.Наслідки Першої світової війни для Японії:
71.Індія після Першої світової війни:
72.Після Другої світової війни утворилася міжнародна організація:
73.Після Другої світової війни Німеччина була поділена на:
74.Злочини нацистської Німеччини були розглянуті:
75.Маргарет Тетчер була лідером:
76.Друга Світова війна розпочалася з:

77.Поділ Польської держави у 1939 році здійснила:
78.Договором про утворення Європейського Союзу є:
79.Яка інституція не входить до інституцій Європейського Союзу:
80.Станом на січень 2019 року між Україною та Європейським Союзом:

