
Історико-правові змагання

"Історія держави і права 
зарубіжних країн Нового 

часу (Німеччина, Австрія та 
Австро-Угорщина)"

13 травня 2017 року



Священна римська 
імперія німецької нації

припинила своє існування 
в ______ році. 

Хронологічне завдання - 1



Хронологічне завдання - 2

Північнонімецький союз 
був утворений в _____ році.



Хронологічне завдання - 3

Німецька імперія була 
створена в _____ році.



Хронологічне завдання - 4

Рейнський союз був 
створений в _____ році.



Хронологічне завдання - 5

Березнева конституція Австрії 
була прийнята в _____ році.



Хронологічне завдання - 6

Конституція Австрії якого року 
(число) визначила Австрію як 

унітарну державу, що поділялася на 
рівноправні провінції?



Хронологічне завдання - 7

Кримінальний кодекс Австрії 
«Книга статутів про злочини і 

тяжкі поліційні проступки» 
було видано у ____ році.



Хронологічне завдання - 8

Прусський кримінальний 
кодекс був прийнятий у ___ році.



Хронологічне завдання - 9

Кримінальний кодекс 
Північнонімецького союзу був 

прийнятий у _____ році.



Хронологічне завдання - 10

Австро-Угорщина була 
утворена в _____ році.



Біографічне завдання - 1

Німецький державний і 
політичний діяч. 
Прем'єр-міністр Пруссії
(1862–1890), 
бундесканцлер 
Північнонімецького
союзу (1867–1871), 
перший райхсканцлер
Німецької імперії (1871–
1890).



Біографічне завдання - 2

Король Німеччини (римський
король) з 1792 року, останній
імператор Священної Римської
імперії німецької нації, перший 
імператор Австрії з 11 серпня
1804 року до самої смерті. Як 
імператор Австрії завершив 
реформи Йосифа ІІ? Було
видані Кримінальний (1803) і 
Цивільний (1811) кодекси.  



Біографічне завдання - 3

Німецький та австрійський політичний
діяч, дипломат, міністр. Був одним з 
найважливіших дипломатів свого часу. 
Очолив переговори до і під час 
Віденського конгресу (1814—1815), 
розглядається як головна фігура у 
розвитку дипломатичної практики XIX 
століття.

Головуючи у Віденському конгресі в січні
1815 року підписав секретний договір з 
представниками Великобританії і 
Франції проти Росії і Пруссії, метою якого
було перешкодити приєднанню Саксонії
до Пруссії та Польщі до Росії. Був одним з 
організаторів Священного союзу.



Біографічне завдання - 4

Австрійський ерцгерцог, з 1896 —
наступник престолу Австро-Угорської
монархії.

28 червня 1914 року був убитий разом 
зі своєю дружиною графинею Софією
Хотек (герцогиня Гогенберзька) у м. 
Сараєво (Боснія і Герцеговина) членами 
таємної сербської організації «Чорна
рука» (Гаврило Принцип). 

Так зване сараєвське вбивство стало 
безпосереднім приводом до початку 
Першої світової війни 1914-1918 років.



Біографічне завдання - 5

Правитель Австрійської імперії і 
король Богемії з 2 грудня 1848 
року, апостольний король 
Угорщини з 2 грудня 1848 по 14 
квітня 1849 року (1-й раз) та з 13 
серпня 1849 року (2-й раз); король 
Галичини та Володимирії; великий 
герцог Буковини; з 15 березня 1867 
року — голова двоєдиної
держави — Австро-Угорської
монархії. Правив 68 років; його
правління — епоха в історії народів, 
що входили до складу Дунайської
монархії.



Біографічне завдання - 6

Німецький імператор (кайзер) з 18 
січня 1871 року, регент прусського
королівства з 7 жовтня 1858 року по 
2 січня 1861 року, король Пруссії з 2 
січня 1861 року. Прусський генерал-
фельдмаршал (1861?). Перший 
правитель об'єднаної Німеччини.

У своїх мемуарах Бісмарк описував
його як старомодного, ввічливого і 
ввічливого джентльмена й істинного
прусського офіцера, з великим 
почуттям здорового глузду, але 
такого, що піддається «жіночому
впливу».



Біографічне завдання - 7

Впливовий консервативний політик
Австрійської й Австро-Угорської імперій. 
Попри польське походження, займав
низку важливих урядових посад, 
зокрема: міністр внутрішніх справ 
(1859—1861), намісник цісаря в Галичині
(1849—1859, перший очільник
Королівства Галичини та Володимирії, 
який носив титул "намісника" — перед 
тим були "губернатори"; 1866—1868, 
1871—1875); державний міністр (1860). 
Почесний громадянин Тернополя 
(перший; звання надане владою; 1866) та 
ще 41 галицького міста. Активно сприяв
створенню Львівської політехніки та 
Академії мистецтв у Кракові.



Біографічне завдання - 8

Галицький академік, вчений-
правник, політичний діяч. Академік
Вільної Української Академії Наук. У 
1901—1913 роках опублікував
трьома мовами понад 12 
новаторських правових праць, 
зокрема: «Чоловік і його потреби в 
правовій системі», «Реформа 
виборчого права в Австрії», 
«Звичаєве право і соціальні зв'язки» 
та інші.

У 1907 і 1911 роках його було обрано
депутатом до Віденського
парламенту.



Біографічне завдання - 9

Депутат Палати Послів австрійського парламенту 
(1907—1918) та Галицького сейму (1908—1913 
роки, від IV курії округу Рогатин; входив до складу 
«Українсько-руського соймового клубу», заступник 
голови у 1908—1909 роках, його голова у 1910-13 
роках); 1913—1914 роки — від IV курії округу 
Жидачів), президент (голова) «Українського соймового
клюбу» в Галицькому сеймі (1913—1914 років), 
президент українського клубу в австрійському
парламенті (1910—1916). Очолюючи боротьбу
українських парламентарів за український університет
і реформу виборчої ординації до Галицького сейму, 
став одним із найавторитетніших українських
політиків. На початку I світової війни очолив Головну 
Українську Раду, згодом Загальну Українську Раду —
координаційний орган українських партій.



Біографічне завдання - 10

Один з найвідоміших
представників історичної школи
права та найвидатніших юристів
свого часу. Знаний у Німеччині та 
Європі романіст (фахівець з 
римського права) та цивіліст.

Результати його робіт на політико-
правові теми сучасник може
побачити у його творах «Право 
володіння» і у шеститомному
виданні «Система сучасного
римського права». 



Правові пам’ятки - 1

Який принцип кримінального 
права був покладений в основу 

Прусського кримінального 
закону 1851 року?



Правові пам’ятки - 2

Назвіть книги, з яких 
складається Німецьке 

цивільне уложення 1900 р.



Правові пам’ятки - 3

Назвіть складові частини 
Кримінального уложення 

Північнонімецького союзу 
1871 р.



Правові пам’ятки - 4

Назвіть книги, з яких 
складається німецьке 

Торговельне уложення 1897 р. 



Правові пам’ятки - 5

Назвіть вищий законодавчий 
орган Німеччини та його палати 

згідно Конституції 1849 р.



Правові пам’ятки - 6

Назвіть складові частини 
Австрійського цивільного 

кодексу 1811 р.



Правові пам’ятки - 7

Назвіть складові частини 
Австрійського кримінального 

кодексу 1768 р.



Правові пам’ятки - 8

Згідно конституції 1871 р. 
загальноімперська влада у 

Німеччині належала __________ 



Правові пам’ятки - 9

Назвіть палати парламенту 
Німеччини згідно 

Конституції 1871 року



Правові пам’ятки - 10

Австрійська конституція 
1867 р. складалася з (число) 

законів. З них: (число) 
основні та (число) звичайні. 



Дякую!


