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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

08 Право Нормативна 

 Спеціальність 

 081 Право 
Модулів – 2 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2-й 2-й 
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  ___, 

самостійної роботи студента 

–  ___. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

36 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 2 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

78 год. 172 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 72/78 

для заочної форми навчання – 8/142 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Мета навчальної дисципліни «Історія держави і права України» вивчає еволюцію української 

державної традиції, розвиток механізму державної влади в Україні, зародження та функціонування 

правової системи в цілому і окремих галузей права зокрема.  

На основі закономірностей історичного розвитку вивчає принципи і наслідки виникнення та 

занепаду державно-правових систем, функціонування механізму державної влади, зокрема органів 

центрального та місцевого управління, юстиції. В історії права України належна увага 

приділяється утворенню національної правової системи, вивченню та аналізу джерел і основних 

рис права, кодифікації, формуванню правової свідомості та правової культури українського 

народу. 

Предметом науки історії держави і права України є історія виникнення, становлення, 

розвитку різноманітних типів і форм держави і права, а також державно-правових інститутів і 

суспільно-політичних систем, що функціонували на території України, в їхній історичній 

конкретності та хронологічній послідовності. 

Навчальний матеріал висвітлюється у відповідності до загально цивілізаційних засад у 

розвитку людства з урахуванням національної державно- правової традиції, для якої характерні 

гуманізм, демократизм і соціальна справедливість. 

При вивченні дисципліни необхідно знати: 

- основні наукові проблеми історії держави і права України, її історіографію; 

- предмет і завдання курсу «Історія держави і права України»; його зв’язок з гуманітарними, 

соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами; 

- засади еволюції суспільного ладу на різних етапах розвитку української державності; 

- засади функціонування системи органів влади і управління, суду в Україні з часу 

найдавніших державних утворень і до наших днів; 

- джерела та основні риси права України на всіх етапах історичного розвитку; 

- історію боротьби українського народу за утворення (відродження) своєї держави; 

- історію кодифікації права України та наслідки кодифікаційних процесів у ході формування 

різних правових систем в Україні. 

Необхідно уміти: 

- використовувати історичний досвід української держави і права в практичній діяльності з 

відстоюванням права українського народу на створення власної демократичної правової держави; 

- користуючись науковими методами пізнання, аналізувати правові акти, закони, джерела 

права в цілому; 

- на основі історико-правових знань самостійно прогнозувати суспільно-політичне життя в 

Україні; 

- на основі знання законів та правових актів минулого підвищувати правову культуру, 

розуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства. 

Перелік дисциплін з вказівкою розділів (тем), засвоєння яких студентам необхідно для 

вивчення даної дисципліни  

1. Всесвітня історія. 

Теми: 1) Розпад первісного ладу, загальні закономірності та особливості виникнення ранніх 

рабовласницьких держав; 

2) Східна Європа в епоху феодалізму; 

3) Історія Литви в епоху раннього феодалізму; 

4) Історія Польщі ХVІ-ХVІІІ століття; 

5) Історія Росії ХІІ- друга половина ХХ століття. 

2. Історія України. 

Теми: 1) Стародавні рабовласницькі держави на території України; 

2) Київська Русь; 

3) Українські землі у складі Литви і Польщі; 

4) Українські землі у складі Речі Посполитої; 

5)Доба козаччини; 

6) Революція в Україні середини ХУІІ століття; 

7) Українські землі у ХVІІІ столітті; 
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8) Українські землі у складі двох імперій; 

9) Україна в роки національно-визвольних змагань; 

10) Україна в роки Другої Світової війни; 

11) Українська незалежна держава. 

3. Теорія держави і права. 

Теми: 1) історичні типи держави; 

2) форми держави; 

3) політична система; 

4) механізм держави; 

5) кодифікація права. 

4. Конституційне право України. 

5. Історія держави і права зарубіжних країн. 

Зміст дисципліни за темами 

 
Т.1. Предмет і метод історії держави і права України. 

Т.2. Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я. 

Т.3. Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення феодальн. відносин 

(VІ - поч. ХІІ ст.). 

Т.4. Держава і право Південно-Західної Русі в період феодальної роздробленості (ХІІ-ХІV ст.). 

Т.5. Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Литви, Польщі і Речі 

Посполитої (к. ХІV - поч. ХVІІ ст.). 

Т.6. Визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. Відродження національної держави і 

права. 

Т.7. Правове становище України у складі Росії (др. пол. ХVІ-ХVІІІ ст.). 

Т.8. Суспільно-політичний лад і право західноукр. земель (др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.). 

Т.9. Суспільно-політичний лад і право України у складі двох імперій (к. ХVІІІ - перша пол. 

ХІХ). 

Т.10. Суспільно-політичний лад і право України у складі Росії (др. пол. ХІХ ст.). 

Т.1. Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (др. пол. 

ХІХ – поч. ХХ). 

Т.2. Суспільно-політичний лад і право Правобереж., Лівобережної та Півд. України у складі 

Рос. Імперії (з поч. ХХ до 1917 р.). 

Т.3. Відродження української національної державності (1917-1920 рр.). 

Т.4. Державно-правове будівництво в УСРР в 1917-1920 рр. 

Т.5. Держава і право в період нової економічної політики (1921-1929 рр.). 

Т.6. Держава і право УРСР у період панування командно-адміністративної системи управління 

(30 ті рр.). 

Т.7. Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР. 

Т.8. Держава і право у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). 

Т.9. Держава і право України у повоєнні роки (1945-поч. 50-х рр.). 

Т.10. Держава і право України у період десталінізації (середина 50-поч. 60 рр.). 

Т.11. Держава і право в період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 60-перша пол. 

80-х рр.). 

Т.12. Держава і право України в період перебудови (1985-1991 рр.). 

Т.13. Розбудова української незалежної держави. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема1. Предмет і метод історії держави і права України 

Предмет, методологія курсу історії держави і права України, місце курсу в системі 

юридичних навчальних дисциплін. 

Наукова і навчальна література з курсу. Критика антинаукових концепцій історії держави і 

права. 

Періодизація історії держави і права. 

 

Тема 2. Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і 

Приазов’я (середина І тис. до н.е. – Vст. н.е.). 

Виникнення і розвиток Скіфської держави: суспільно-політичний лад; джерела та основні 

риси права. 

Античні міста-держави: Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра та інш. Суспільно-політичний 

лад, джерела й основні риси права. Зв’язки з місцевими племенами і союзами племен. Боспорське 

царство. Його суспільно-політичний лад, джерела та основні риси права. 

Значення рабовласницьких держав Північного Причорномор’я для процесу розкладу 

родоплемінного устрою, виникнення державності у східних слов’ян. 

  

Тема 3. Держава і право східних слов’ян у період зародження і Становлення феодальних 

відносин (VI – поч. XII ст. н.е.). 

Східні слов’яни, їх розселення на сучасній території України. Родоплемінна організація 

суспільства та її розклад: родовий уклад життя людей, зародження патріархального рабства, 

формування феодальних відносин. Переростання родових общин у територіальні. 

Східнослов’янські племена, союзи племен, племінні княжіння.Союз союзів племінних 

княжінь середнього Подніпров’я під назвою “Русь” (VІІІ ст. н.е.). 

Утворення і розвиток держави з центром у Києві. Формування її території. Критика 

норманської та інших теорій походження Київської Русі. 

Суспільний лад. Великі київські князі. Місцеві князі. Бояри. Духовенство. Міське 

населення. Смерди. Закупи. Кабальні люди. Холопи. 

Державний лад. Ранньофеодальна монархічна форма правління. Вищі органи влади: 

великий київський князь, рада при великому князі. Удільні князі. З’їзди князів (снеми). Відносини 

васалітету – сюзеренітету. Віче. Судові органи. Двірцево-вотчинна система управління. Військо. 

Церковна організація. 

Джерела права Київської Русі: звичаєве право, князівське законодавство, міжкнязівські 

договори Київської Русі з іноземними державами. Джерела церковного права: церковні статути 

Володимира і Ярослава, збірки канонічного права. „Руська Правда” – пам’ятка права Київської 

Русі. 

Основні риси права. Право власності, зобов’язальне право, право спадщини. Сімейно-

шлюбне право. Поняття і види злочинів, мета і система покарань. Основні риси судочинства. 

 

Тема 4. Держава і право Південно–Західної Русі в період феодальної роздробленості  

(XII–XIV ст.). 

Розвиток суспільно-політичного ладу Русі на початковому етапі феодальної 

роздробленості. Суспільний лад. Державний лад. 

Зміни в суспільно-політичному ладі південно-західних земель у період поглиблення 

феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд та інших іноземних 

загарбників (13–14 ст.). 

Утворення і розвиток Галицько-Волинського князівства. Галицько- Волинська держава – 

спадкоємниця Київської Русі. 

Суспільний лад. Князі. Боярська аристократія. Духовенство. Міські жителі. Сільське 

населення. Смерди. Холопи. Правове становище окремих соціальних груп. 

Державний устрій. Князівська влада. Коронація князя Данила як короля. Рада бояр. Удільні 

князі. З’їзди князів. Віче. Військо. Заснування Галицької митрополії. Місцеве управління. 

Основні риси права південно-західних земель періоду феодальної роздробленості (12 – 
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перша половина 14 ст.). 

 

Тема 5. Суспільно – політичний лад і право українських земель у складі Литви, Польщі і 

Речі Посполитої (кінець XIV – поч. XVII ст.). 

Приєднання українських земель до Великого Литовського князівства. Захоплення частини 

земель України Польщею. Утворення держави Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. Зміни в 

політично-правовому становищі українських земель. 

Суспільний лад. Князі, магнати, бояри, шляхта. Духовенство. Міське населення. Селянство, 

його верстви і групи. Закріпачення селян. 

Державний лад. Установлення нового адміністративно-територіального поділу. Ліквідація 

князівств і земель. Запровадження воєводств і повітів. Центральні і місцеві органи влади і 

управління в Україні. Судові установи. 

Особливості територіального устрою Галичини. Буковина у складі Молдавії і Туреччини. 

Закарпаття у складі Угорського королівства. Чернігово – Сіверщини у складі Великого князівства  

Московського. 

Виникнення козацтва. Утворення Запорізької Січі, її республіканський устрій. 

Джерела права. Звичаєве право. Сеймові і королівські конституції. Конституція Казимира 

1468 р. “Устава на волоки” 1557 р.  Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. Магдебурзьке право. 

Зародження і розвиток козацького права. “Ординація війська Запорізького” 1638 р., зміст і 

значення. 

Основні риси права. Право власності. Спадкове право. Зобов’язальне право. Злочини і 

покарання. Судовий процес.  

 

Тема 6. Визвольна війна українського народу 1648–1657 рр. 

Відродження національної держави і права України. 

Політико-правове і соціально-економічне становище України напередодні повстання 1648 

р. Причини і характер війни. Рушійні сили війни. Гетьман Б.Хмельницький. 

Суспільний лад. Зміцнення становища православної шляхти і духовенства. Козацька 

старшина. Рядові козаки. Міські жителі та їх розшарування. Селянство. 

Формування української національної держави. Територія. Новий адміністративно-

територіальний поділ.  

Вищі органи влади і управління.  Загальновійськова козацька Рада.. Рада Генеральної 

старшини. Гетьман. Генеральний уряд. Полковники і полкові уряди. Сотники і сотенні уряди. 

Курінні отамани. Городові отамани. Запорізька Січ, її внутрішня організація. Поєднання 

військово-адміністративної і судової влади. Магістрати і ратуші, їх структура, права та обов’язки. 

Козацьке військо. Суд. 

Джерела права. Звичаєве право – основа права гетьманської держави. Нормативні акти 

гетьманської військово-адміністративної влади. Зміни в застосуванні законодавства польсько-

литовського походження. 

Основні риси права періоду визвольної війни 1648 – 1654 рр. 

 

Тема 7. Правове становище України у складі Росії (друга половина XVII–XVIII ст.). 

Територія. Суспільний лад. Формування українського шляхетства, його злиття з російським 

дворянством. Поширення на Україну дії „Жалуваної грамоти дворянству” 1785р. Духовенство і 

зміни у його правовому становищі. Правове становище селянства. Правове становище міського 

населення.  

Ліквідація козацького стану. Остаточне закріпачення всіх категорій українського селянства. 

Автономія України. Гетьманські статті. Органи місцевого самоврядування. 

Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. Генеральний уряд. Гетьманська влада. 

Полкові уряди. Сотенні уряди. Курені і городові отамани. Збройні сили. Магістрати і ратуші. 

Судові органи. Церква. 

Особливості політичного устрою на Слобожанщині. 

Зміни в політичному становищі Запорізької Січі та Південної України. 

Органи самодержавного управління Україною. Малоросійський приказ, І Малоросійська 

колегія, ІІ Малоросійська колегія. 
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Наступ російського царату на права і вільності України. Ліквідація української 

національної державності. Запровадження військового та адміністративно-територіального устрою 

в Україні відповідно до загальної централізованої системи управління Російською імперією. 

Соціально-економічні і політичні наслідки скасування автономії України у складі Росії. 

Правова система України за умовами входження до складу Росії. Джерела права. Звичаї. 

Гетьманські і полковничі універсали. Рішення загальновійськової і генеральної старшинської рад. 

Збереження джерел права польсько – литовського походження. Джерела церковного права. 

Кодифікація права у першій половині ХУІІІ ст.  Робота кодифікаційної  комісії 1743р. “Права, за 

якими судиться малоросійський народ” 1743р. Кодифікація права у другій половині 18 ст.  “Суд і 

розправа в правах малоросійських”. “Екстракт малоросійських прав” 1767р. “Екстракт із указів, 

інструкцій та установ” 1786р. 

Цивільне право. Сімейне право. Кримінальне право. Судочинство. 

 

Тема 8. Суспільно-політичний лад і право  західноукраїнських земель 

(друга половина XVII – друга половина XVIII століття). 

Політико-правове становище Галичини і Правобережжя у складі Речі Посполитої, 

Закарпаття – у складі Угорщини, Північної Буковини і Криму – у складі Туреччини. 

 

Тема 9. Суспільно-політичний лад і право України у складі двох імперій (Російської і 

Австрійської) 

(кінець XVIII – перша половина XIX століття). 

Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795рр.), приєднання Криму до Росії та вплив цих 

подій на політико-правове становище та історичну долю України: Лівобережжя, Правобережжя і 

Півдня України у складі Російської імперії, Північної Буковини, Галичини і Закарпаття – у складі 

Австро – Угорської імперії. 

 

Тема 10. Суспільно–політичний лад і право України у складі Росії в період після 

ліквідації української державності (перша пол. XIX ст.). 

Суспільний лад. Дворянство. Купецтво. Духовенство. Почесні громадяни. Селянство. 

Поміщицькі селяни. Державні селяни. Жителі міст. 

Політичний лад. Адміністративно-територіальний поділ. Система самодержавних органів 

управління Україною. Комітет у справах Західних губерній. Генерал-губернатори. Губернатори, 

губернське правління, комітети, комісії. Градоначальники. Повітовий апарат управління. Земський 

суд і земський справник. Самоврядування державних селян. Судова система. Сільська розправа. 

Волосна розправа. Повітовий суд. Совісний суд. Губернська палата цивільного суду. Губернська 

палата кримінального суду. Головний суд на Лівобережжі. Магістратські та ратушні суди. 

Скасування судових органів місцевого походження. 

Джерела і кодифікація права. Звичаї. Російське законодавство. Литовський статут у руській 

редакції 1811р. Збірники магдебурзького права. Указна практика. Кодифікація права „Зібрання 

малоросійських прав” 1807р. – проект цивільного кодексу. Робота кодифікаційної комісії 1826р. 

„Звід місцевих законів Західних губерній” 1838р. Сільський судовий статут. Скасування дії 

магдебурзького права і Литовського статуту. Введення в дію на території України „Зводу Законів 

Російської імперії” у редакції 1842р. 

Цивільне право. Сімейне право. Кримінальне право. Судочинство. 

 

Тема 11. Галичина, Північна Буковина і Закарпаття у складі Австро-Угорської імперії. 

Становище окремих регіонів українських земель у складі Австро–Угорської імперії. 

Реформи Габсбургів у західних областях України. 

Суспільний лад. Правове становище населення та його особливості в окремих регіонах 

українських земель. 

Політичний лад. Адміністративно-територіальний поділ. Галицька надворна канцелярія. 

Провінційний становий сейм. Губернатор і губернське правління. Окружні старости циркулів і 

дистриктів. Обмеження міського самоврядування. 

Судова система. 

Джерела і кодифікація права. Цивільний кодекс 1797р. Цивільно–процесуальний кодекс 
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1792 р., його нова редакція і введення в дію у Галичині у 1796 р. і 1807 р. Кримінальний і 

кримінально – процесуальний кодекси кінця 18 – початку 19 століття. 

 

Тема 12. Суспільно-політичний лад і право в Україні у складі Росії (друга половина XIX 

століття). 

 

Суспільний лад. Дворянство, духовенство, купецтво, особисте і потомствене дворянство. 

Формування буржуазії. Селянська реформа 1861 р. в Україні. Формування робітничого класу. 

Політичний лад. Система самодержавних органів управління в Україні. Буржуазні реформи 

в галузі державного будівництва і особливості їх проведення в Україні. Земська реформа 1864 р. 

Міська реформа 1870 р. Військова реформа. Поліцейська реформа. Судова реформа 1864 р. 

Контрреформи  80 – 90-х рр. 

Джерела права. Специфіка використання загальноросійського права в Україні. Цивільне 

право. Сімейне право. Кримінальне право. Судочинство. 

 

Тема 13. Відродження української національної державності 

(1917–1920 рр.). 

 

Становлення Української Народної Республіки (УНР). 
Створення Центральної Ради. Виникнення нових політичних партій і розширення складу 

Центральної Ради. Обрання комітету Центральної Ради (Мала Рада). Перший Універсал 

Центральної Ради. Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради. 

Другий Універсал Центральної Ради. “Статус Вищого управління України».  “Тимчасова 

інструкція Генеральному Секретаріатові” Тимчасового уряду . 

Третій Універсал Центральної Ради від 7 листопада 1917 р. Проголошення УНР. Зміни в 

Центральній Раді і Генеральному Секретаріаті. Питання території і адміністративного поділу УНР. 

Зовнішньополітична діяльність УНР. Четвертий Універсал Центральної Ради від 11 січня 

1918 р. та його зміст і значення. Проголошення України  незалежною державою. Створення 

нового уряду незалежної держави – Ради Міністрів УНР. Місцеві органи. Правоохоронні органи. 

Збройні сили. 

Нормотворча діяльність Центральної Ради, Малої Ради, Генерального Секретаріату і Ради 

Міністрів України. 

Конституція Української Народної Республіки (статут про державний устрій, права і 

вольності УНР) 1918 р., її зміст і значення. 

Гетьманська держава. 
Хліборобський конгрес 29 квітня 1918 р. у Києві. Обрання П.Скоропадського Гетьманом 

України, розпуск Центральної Ради УНР. Причини падіння УНР.  

“Грамота для всього українського народу” П.Скоропадського від 29 квітня 1918 р. і перехід 

влади до гетьмана. „Закони про тимчасовий державний устрій України” від 29 квітня 1918 р., їх 

зміст і значення. 

Державне будівництво Гетьманату. Створення і розвиток Ради міністрів – уряду 

гетьманської держави. Місцеві правоохоронні органи. Будівництво збройних сил. 

Зовнішня політична діяльність Гетьмана та його уряду. Право періоду гетьманської 

держави. 

Опозиція проти гетьмана. Падіння гетьманської держави. 

Українська Народна Республіка часів Директорії. 
Прихід Директорії до влади і перші кроки державного будівництва. Трудовий конгрес. 

Виборче право. Інструкція від 5 січня 1919 р. про норми представництва на трудовий конгрес. 

Рішення трудового конгресу „Закон про форму влади в Україні”. Внутрішня і зовнішня політика 

Директорії. Перехід  влади до Головного отамана С.Петлюри. Закон про формування державного 

устрою та порядок законодавства в УНР від 12 листопада 1920 р. 

Положення Варшавського і Ризького договорів щодо України. 

Падіння УНР і його причини. 
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Тема 14. Державно-правове будівництво в УСРР в 1919 – 1920 рр. 

Створення Тимчасового робітничо-селянського уряду Української Республіки Рад і його 

Маніфест про відновлення влади Рад (29.11.1918). 

ІІІ з’їзд Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів у Харкові (6 – 10 

березня 1919 р.). Прийняття Конституції УСРР. 

Відновлення органів радянської влади на місцях. Ревкоми. Ради. Комнезами. Тимчасове 

положення „Про організацію робітничо-селянської влади на місцях”. Тимчасове положення „Про 

організацію місцевих органів Радянської влади і порядок управління”. Наказ IV Всеукраїнського 

з’їзду Рад “Про зміцнення робітничо-селянської влади”. 

Органи управління народним господарством УСРР. 

Формування радянських збройних сил. 

Декрет РНК УСРР від 14 лютого 1919 р. “Про суд”. Тимчасове положення про народні суди 

і революційні трибунали. Декрет “Про організацію Української Надзвичайної Комісії”. Постанова 

НКВС “Про утворення Головного управління Радянської робітничо-селянської міліції”. 

Становлення радянського права. Цивільне право. Декрет про націоналізацію власності, 

правове регулювання розподілу, продовольча і хлібна розверстка. Інші заходи політики воєнного 

комунізму. 

Декрет “Про соціалістичний землеустрій і перехідні заходи до соціалістичного 

землекористування” (1919 р.). Закон “Про землю” (1920 р.).  

Основні риси трудового права. 

Декрет “Про цивільний шлюб і про введення книг актів громадянського стану”. Декрет 

“Про скасування спадкоємства”.  Постанова НКЮ УСРР” Про введення в дію  “Керівних засад з 

кримінального права”. Основні риси процесуального права. 

Розвиток федеративних зв’язків УСРР із РСФРР та іншими радянськими республіками. 

 

Тема 15. Держава і право України в період нової економічної політики (1921–1929 рр.). 

Нова економічна політика та її законодавче оформлення. Перебудова державного апарату у 

зв’язку з переходом до нової економічної політики. 

Утворення СРСР. Правові основи входження УРСР до складу Союзу РСР. Конституція 

СРСР 1924 р. Створення в Україні Молдавської АСРР (1924). 

Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. ВУЦВК. 

Рад нарком УСРР. Українська економічна Рада. Наркомати УСРР. ДПУ УСРР. 

Місцеві органи влади та управління. Положення про губернські, окружні і районні з’їзди 

Рад і їх виконавчі комітети. Українізація радянського державного апарату. 

Судова система. Положення про судоустрій УСРР 1929 р. Організація прокуратури. 

Утворення адвокатури. 

Закріплення перебудови держапарату у Конституціях України. 

Кодифікація українського радянського законодавства. Законодавство Союзу РСР та його 

дія в УСРР. 

Цивільне право. Декларація про основні майнові права, що визнаються в УСРР (1922р.). 

Цивільний кодекс УСРР (1922). Положення про трести (1923 і 1927 рр.). 

Кодекс законів про народну освіту (1922 р.). 

Земельний кодекс УСРР (1922 р.). Закон про ліси УСРР (1923 р.). 

Кодекс законів про працю УСРР (1922). 

Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружжя та акти громадянського стану УСРР (1926 р.). 

Кримінальне право. Кримінальний кодекс УСРР (1922 р.), його зміни і доповнення у 

зв’язку з союзним законодавством (1927 р.). Виправно – трудовий кодекс УСРР (1925 р.). 

Цивільно – процесуальний кодекс УСРР (1924 р.), його зміни і доповнення (1929 р.). 

 

Тема 16. Держава і право УРСР у період панування командно-адміністративної системи 

управління (30-ті рр.). 

Утвердження в СРСР наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. бюрократичної командно-

адміністративної системи управління та культу особи Й.Сталіна. 

Індустріалізація і насильницька колективізація сільського господарства, їх законодавче 

забезпечення. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. Зміни в соціально-класовій структурі 
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суспільства. 

Конституція УРСР 1937 р. та її декларативний характер. Система органів влади і 

управління за Конституцією. Перебудова державного апарату. 

Репресивний апарат і порушення ним законності. Масовий терор в Україні. 

Деформації у праві. 

  

 Тема 17. Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР. Державно-правовий 

лад у західноукраїнських землях у 20 – 30 рр. 

Зобов’язання Польщі забезпечити українцям культурну автономію (28. 06. 1919 р.). 

Приєднання Галичини до Польщі (14.03.1923 р.). Закон Польщі від 26 вересня 1922 р. про надання 

самоврядування трьом галицьким воєводствам – Львівському, Станіславському і 

Тернопільському. 

Ліквідація екзильного уряду ЗУНР (15.03.1923 р.). Створення у Відні Організації 

Українських Націоналістів (ОУН) (січень 1929 р.). Участь українців у виборах до сейму Польщі. 

Створення Української Парламентської Репрезентації у Польщі. 

Становище українських земель у складі Польщі у 30-ті рр. та напередодні другої світової 

війни. 

 

Тема 18. Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни 

(1941–1945 рр.) 

Участь УРСР у Великій Вітчизняній війні проти фашистської Німеччини. Перебудова 

органів державної влади і державного управління. Найвищі органи влади і управління УРСР. 

Місцеві органи влади і управління. Суд і прокуратура. 

Проголошення відновлення української державності та утворення українського Державного 

Правління (30.06.1941 р.). Створення і діяльність УПА. 

Окупаційний режим в Україні. 

Звільнення території УРСР від тимчасової окупації. Рішення з’їзду народних комітетів у 

Мукачеві про возз’єднання з УРСР (26.11.1944 р.). 

Особливості в розвитку права УРСР в роки Великої Вітчизняної війни. 

Міжнародна діяльність УРСР. Українська РСР – член – засновник ООН. 

 

Тема 19. Держава і право України у повоєнні роки (1945 – поч. 50-х рр.). 

Закінчення другої світової війни. Перехід до мирного будівництва. Відбудова і подальший 

розвиток народного господарства. 

Перебудова державного апарату. Найвищі і місцеві органи влади і управління. Суд. 

Прокуратура. 

Діяльність репресивного апарату в умовах дальшого посилення культу особи Й.Сталіна. 

Труднощі у діяльності Радянської влади в західних областях України. 

Цивільне право. Сімейне право. Земельне право. Трудове право. Кримінальне право. 

Процесуальне право. 

 

Тема 20. Держава і право України у період десталінізації 

(середина 50-х – початок 60-х рр.). 

Курс на відродження демократичних принципів державного будівництва. Демократизація 

організації і діяльності найвищих і місцевих органів влади й управління. Спроби вдосконалення 

форм управління промисловістю, будівництвом, сільським господарством, наукою та культурою. 

Ліквідація репресивних органів сталінського тоталітарного режиму. Реабілітація невинних 

жертв сталінізму. Непослідовність і незавершеність цього процесу. 

Перебудова судової системи. Посилення прокурорського нагляду та укріплення законності. 

Зміни в законодавстві. Початок нової кодифікації радянського законодавства в кінці 50-х – 

на початку 60-х рр. 

 

 

 

 



 12 

Тема 21. Держава і право України у період сповільнення темпів розвитку і застою (середина 

60-х – перша половина 80-х рр.). 

Соціально – економічне і політичне життя в Україні в умовах зміцнення командно–

адміністративної системи управління. 

Спроби запровадження господарської реформи 1965 – 1967 рр. Підміна економічних 

методів керівництва народним господарством командно–адміністративними методами. 

Поступове згортання демократії. Подальша бюрократизація державного апарату. 

Конституція УРСР 1978 р. та її декларативний характер. Перебудова державного апарату згідно з 

Конституцією УРСР 1978 р. 

Продовження кодифікації українського радянського законодавства. Поточне законодавство. 

Завершення розроблення нових кодексів УРСР на підставі основ союзного законодавства. 

Приведення законодавства у відповідність до Конституції УРСР 1978 р. 

 

Тема 22. Держава і право України в період перебудови (1985–1991 рр.). 

Демократизація суспільно-політичного життя в Україні у другій половині 80-х рр. Реформа 

державного апарату. 

Зміни в законодавстві України. 

Зміни і статуті УРСР як союзної республіки і складі  СРСР. Декларація про державний 

суверенітет УРСР від 16 липня 1990 р. 

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. 

  

 Тема 23. Розбудова української незалежної держави. 

Зміцнення державного суверенітету України, Закон Верховної Ради України від 17 вересня 

1991 р. “Про зміни і доповнення Конституції України”. 

Постанова “Про проголошення незалежності України” і Акт проголошення незалежності. 

Удосконалення державного апарату. Подальше реформування права України. Розробка і 

прийняття Конституції України 1996 р. як закономірне і логічне завершення процесу творення 

українським народом власної держави. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п інд. с.р. л п інд. с.р. 

Модуль І 

Т.1. Предмет і метод історії держави і права 

України. 

8 2   6 8    8 

Т.2. Перші державні утворення і право на 

території Північного Причорномор’я і 

Приазов’я. 

6 2 2  2 6    6 

Т.3. Держава і право східних слов’ян у період 

зародження і становлення феодальн. відносин 

(VІ - поч. ХІІ ст.). 

8  2  6 8    8 

Т.4. Держава і право Південно-Західної Русі в 

період феодальної роздробленості (ХІІ-ХІV ст.). 

6 2 2  2 6    6 

Т.5. Суспільно-політичний лад і право 

українських земель у складі Литви, Польщі і 

Речі Посполитої (к. ХІV - поч. ХVІІ ст.). 

8  2  6 8    8 

Т.6. Визвольна війна українського народу 1648-

1657 рр. Відродження національної держави і 

права. 

6 2 2  2 6 2   4 

Т.7. Правове становище України у складі Росії 

(др. пол. ХVІ-ХVІІІ ст.). 

6 2 2  2 6    6 

Т.8. Суспільно-політичний лад і право 

західноукр. земель (др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.). 

8 2   6 8    8 

Т.9. Суспільно-політичний лад і право України 

у складі двох імперій (к. ХVІІІ - перша пол. 

ХІХ). 

6 2 2  2 6 2   6 

Т.10. Суспільно-політичний лад і право України 

у складі Росії (др. пол. ХІХ ст.). 

6 2 2  2 6    8 

Разом за модулем 1 68 16 16  36 68 4   64 

Модуль ІІ 

Т.1. Суспільно-політичний лад і право 

Галичини, Північної Буковини і Закарпаття (др. 

пол. ХІХ – поч. ХХ). 

6 2   4 6    6 

Т.2. Суспільно-політичний лад і право 

Правобереж., Лівобережної та Півд. України у 

складі Рос. Імперії (з поч. ХХ до 1917 р.). 

6  2  4 6    6 

Т.3. Відродження української національної 

державності (1917-1920 рр.). 

6 2 2  2 6 2   4 

Т.4. Державно-правове будівництво в УСРР в 

1917-1920 рр. 

6  2  4 6    6 

Т.5. Держава і право в період нової економічної 

політики (1921-1929 рр.). 

6 2 2  2 6    6 

Т.6. Держава і право УРСР у період панування 

командно-адміністративної системи управління 

(30 ті рр.). 

6 2   4 6    6 

Т.7. Приєднання Західноукраїнських земель до 

складу УРСР. 

8  2  6 8    8 

Т.8. Держава і право у роки Великої 

Вітчизняної війни (1941-1945). 

6 2 2  2 6  2  4 

Т.9. Держава і право України у повоєнні роки 

(1945-поч. 50-х рр.). 

6 2 2  2 6    6 

Т.10. Держава і право України у період 

десталінізації (середина 50-поч. 60 рр.). 

6 2 2  2 6    6 

Т.11. Держава і право в період сповільнення 

темпів розвитку і застою (середина 60-перша 

пол. 80-х рр.). 

6 2 2  2 6    6 

Т.12. Держава і право України в період 

перебудови (1985-1991 рр.). 

8 2   6 8    8 

Т.13. Розбудова української незалежної 

держави. 

6 2 2  2 8    6 

Разом за модулем 1І 82 20 20  42 82 2 2  78 

Всього  150 36 36  78 150 6 2  142 
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3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перші державні утворення і право на території Північного 

Причорномор’я і Приазов’я. 

2 

2 Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення 

феодальн. відносин (VІ - поч. ХІІ ст.). 

 

3 Держава і право Південно-Західної Русі в період феодальної 

роздробленості (ХІІ-ХІV ст.). 

2 

4 Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Литви, 

Польщі і Речі Посполитої (к. ХІV - поч. ХVІІ ст.). 

2 

5 Визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. Відродження 

національної держави і права. 

2 

6 Правове становище України у складі Росії (др. пол. ХVІ-ХVІІІ ст.). 2 

7 Суспільно-політичний лад і право України у складі двох імперій (к. 

ХVІІІ - перша пол. ХІХ). 

2 

8 Суспільно-політичний лад і право України у складі Росії (др. пол. ХІХ 

ст.). 

2 

9 Суспільно-політичний лад і право Правобереж., Лівобережної та Півд. 

України у складі Рос. Імперії (з поч. ХХ до 1917 р.). 

2 

10 Відродження української національної державності (1917-1920 рр.). 2 

11 Державно-правове будівництво в УСРР в 1917-1920 рр. 2 

12 Держава і право в період нової економічної політики (1921-1929 рр.). 2 

13 Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР. 2 

14 Держава і право у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). 2 

15 Держава і право України у повоєнні роки (1945-поч. 50-х рр.). 2 

16 Держава і право України у період десталінізації (середина 50-поч. 60 

рр.). 

2 

17 Держава і право в період сповільнення темпів розвитку і застою 

(середина 60-перша пол. 80-х рр.). 

2 

18 Розбудова української незалежної держави. 2 

 Разом 36 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Предмет і метод історії держави і права України. 6 

2 Перші державні утворення і право на території Північного 

Причорномор’я і Приазов’я. 

2 

3 Держава і право східних слов’ян у період зародження і становлення 

феодальн. відносин (VІ - поч. ХІІ ст.). 

6 

4 Держава і право Південно-Західної Русі в період феодальної 

роздробленості (ХІІ-ХІV ст.). 

2 

5 Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі 

Литви, Польщі і Речі Посполитої (к. ХІV - поч. ХVІІ ст.). 

6 

6 Визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. Відродження 

національної держави і права. 

2 

7  Правове становище України у складі Росії (др. пол. ХVІ-ХVІІІ ст.). 2 

8 Суспільно-політичний лад і право західноукр. земель (др. пол. 

ХVІІ-ХVІІІ ст.). 

6 

9 Суспільно-політичний лад і право України у складі двох імперій (к. 

ХVІІІ - перша пол. ХІХ). 

2 

10 Суспільно-політичний лад і право України у складі Росії (др. пол. 

ХІХ ст.). 

2 

11 Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної Буковини і 

Закарпаття (др. пол. ХІХ – поч. ХХ). 

4 

12 Суспільно-політичний лад і право Правобереж., Лівобережної та 

Півд. України у складі Рос. Імперії (з поч. ХХ до 1917 р.). 

4 

13 Відродження української національної державності (1917-1920 рр.). 2 

14 Державно-правове будівництво в УСРР в 1917-1920 рр. 4 

15 Держава і право в період нової економічної політики (1921-1929 

рр.). 

2 

16 Держава і право УРСР у період панування командно-

адміністративної системи управління (30 ті рр.). 

4 

17 Приєднання Західноукраїнських земель до складу УРСР. 6 

18 Держава і право у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). 2 

19 Держава і право України у повоєнні роки (1945-поч. 50-х рр.). 2 

20 Держава і право України у період десталінізації (середина 50-поч. 

60 рр.). 

2 

21 Держава і право в період сповільнення темпів розвитку і застою 

(середина 60-перша пол. 80-х рр.). 

2 

22 Держава і право України в період перебудови (1985-1991 рр.). 6 

23 Розбудова української незалежної держави. 2 

 Разом 78 

 
5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни: доповіді, повідомлення, ситуативні 

завдання з використанням інтерактивних методів та сучасних технологій презентації результатів 

та інші види індивідуальних завдань, запропонованих викладачем, сприяють більш поглибленому 

вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для 

вирішення відповідних практичних завдань. 

Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни визначаються робочим навчальним 

планом. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних 

консультацій з окремих питань з боку викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих 

студентом за індивідуальні завдання, є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з 

даної дисципліни. 
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6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час викладання дисципліни «Історія держави і права України» застосовуються такі 

методи навчання, як: словесні; наочні; практичні; евристичні; частково-пошукові; дослідницькі; 

експериментальні; методи проблемного викладання; методи проекту; методи колективної 

розумової діяльності; методи самостійної роботи; імітаційні методи тощо. 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни «Історія 

держави і права України» здійснюється через поточний та підсумковий контролі. Для 

підсумкового контролю з дисципліни навчальним планом передбачено екзамен. Отримана за 

результатами екзамену оцінка є підсумковою за курс і включається в додаток до диплому. 

Крім підсумкового контролю для перевірки знань студентів використовуються також різні 

форми поточного контролю. Упродовж семестру студенти виконують різноманітні навчальні 

завдання, проходять  тестування з навчальної дисципліни.  

Результати всіх видів виконаних студентами (слухачами) робіт оцінюються за 100-бальною 

шкалою. Підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з усіх модулів цієї 

навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових 

модулів.  

 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Заповнює викладач, який проводить зі студентами поточні контрольні заходи, передбачені 

навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни.  

Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів ЕПК БУМІБ з урахуванням вимог 

Болонської декларації" об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного 

матеріалу дисципліни. 

2. Рівень виконання модульних контрольних робіт (у випадку, якщо формою підсумкового 

контролю знань з дисципліни є залік). 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням шести 

видів контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 2-3 за семестр, залежно від дисципліни); 

К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…); 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань (самостійне розв’язання типових задач, 

проблемних ситуацій…); 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація рефератів; самостійна 

розробка структурно-логічних схем, кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних ситуацій; 

порівняльний аналіз визначень (не менше 5, з використанням сучасної наукової та навчальної 

літератури вітчизняних та зарубіжних авторів)…); 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах… 

Знання студентів оцінюються за традиційною чотирибальною шкалою: 2,3,4,5. Оцінювання 

відбувається за критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни. 

Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому: 

1. У графі "Бал за поточний контроль" проставляється середній бал, який за вид контролю К1 

визначається наступним чином: 

 

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній




)(

)(

 

З видів контролю, що є обов’язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 – 

опрацювання завдань для самостійної роботи) у знаменнику формули зазначається загальна 

кількість семінарських занять у модулі. Отриманий середній бал округлюється до десятих. 

2. Графа "Бал за модульну контрольну роботу" заповнюється тільки у випадку, якщо формою 

підсумкового контролю є залік. 

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином: 
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- якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то загальний бал за модуль (максимум 30) 

визначається як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 + К6). При цьому 

загальна сума балів округлюється до цілого числа; 

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум 50) 

визначається як сума балів за окремі види контролю (максимум 30) + бал за модульну контрольну 

роботу (максимум 20). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого числа. 

4. Загальний бал визначається як сума загальних балів за два модульних контролі і 

вважається загальним балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або 

загальним балом за поточний контроль, якщо формою підсумкового контролю є екзамен (із 

занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості). 

У разі відсутності студента на занятті у графі К1 робиться відповідний запис "нб". Пропуск 

вважається відпрацьованим, якщо студент під час індивідуальних занять отримав позитивні 

оцінки за обов’язкові види контролю з теми пропущеного заняття (К2, К3, К4 – залежно від 

дисципліни). 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Історія 

держави і права України» складають: робоча програма навчальної дисципліни; конспекти лекцій; 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; 

індивідуальні завдання; тестові завдання та програма комп’ютерного тестування; підручники та 

посібники. 
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10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Предмет та завдання курсу “Історія держави і права України”. 

2. Періодизація, джерела та історіографія курсу історії держави та права України. 

3. Рабовласницькі міста - держави Північного Причорномор’я та їх право. 

4. Боспорське царство та його право. 

5. Скіфсько – Сарматська рабовласницька держава та право. 

6. Норманська теорія походження державності у східних слов’ян: виникнення, обґрунтування, 

сучасна історико – правова оцінка. 

7. Формування державності у східних слов’ян. Виникнення України – Русі. 

8. Реформи Володимира Святославовича та їх історичне значення для завершального етапу 

формування ранньофеодальної середньовічної імперії Київська Русь. 

9. Суспільний устрій Київської Русі. 

10. Державний лад Київської Русі. 

11. Джерела та основні риси права Київської Русі. 

12. “Руська Правда” – видатна пам’ятка давньоруського права. 

13. Право власності, зобов’язальне та спадкове право за “Руською Правдою”. 

14. Кримінальне право та процес за “Руською Правдою”. 

15. Шлюбно–сімейне право в Київській Русі. 

16. Злочини та покарання в Київській Русі. 

17. Галицько–Волинська держава: становлення, розвиток, занепад. 

18. Особливості суспільного та державного устрою Галицько – Волинської держави. 

19. Джерела та основні риси права Галицько – Волинської держави. 

20. Формування Литовсько–Руської держави. 

21. Джерела права Литовсько–Руської держави, їх загальна характеристика. 

22. Станова організація литовсько–руського суспільства, її вплив на формування інститутів 

державної влади. 

23. Структура й функції органів центрального та місцевого управління  в Литовсько–Руській 

державі. 

24. Польсько–Литовські унії (14–15 ст.) та їх наслідки для України. 

25. Люблінська унія (1569 р.) та її наслідки для української державності. 

26. Суспільний лад та державний статус українських земель у складі Речі Посполитої. 

27. Види злочинів і система покарань за Литовським статутом 1588 року. 

28. Право власності та зобов’язальне право за Литовськими статутами 1529, 1566 року. 

29. Виникнення та розвиток Козацької Республіки. 

30. Структура та функції органів влади Запорізької Січі. 

31. Суд і судочинство в Запорізькій Січі. 

32. Основні риси звичаєвого козацького права. 

33. Види злочинів і система покарань  у Запорізькій Січі. 

34. Формування української національної держави у ході Визвольної війни під проводом 

Б.Хмельницького (1648–1657 рр.). 

35. 35.Зборівський (1649 р.) та Білоцерківський (1651 р.) договори – етапи юридичного 

оформлення Української Гетьманської держави. 

36. Суспільний устрій та державний лад Української Гетьманської держави. 

37. Правове регулювання відносин власності на землю в Україні – Гетьманщині. 

38. Джерела та основні риси права Української Гетьманської держави. 

39. Правовий статус України за “Березневими статтями” 1654 року. 

40. “Гадяцький трактат” І. Виговського – чергова спроба створення Української незалежної 

держави. 

41. Андрусівське перемир’я 1667 р. – юридичне оформлення поділу України між Польщею і 

Московією. 

42. “Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького” П.Орлика (1710 р.), зміст і 

значення. 

43. Військово–адміністративна система влади та управління Гетьманщиною у другій половині 17 

ст.: принципи, методи та форми організації. 
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44. Ліквідація автономії України. Малоросійські колегії. 

45. Гетьманські статті – конституції 17–18 ст. – основа державного статусу Гетьманщини. 

46. Судова система та судочинство Гетьманщини (1654 -1783 рр.). 

47. Ліквідація Гетьманства та Запорізької Січі. 

48. Причини та особливості кодифікації права в Україні у 18 столітті. 

49. Адміністративно–територіальний устрій українських земель після ліквідації російським 

царизмом автономних прав України (друга половина 18 століття). 

50. Суспільно–політичний устрій українських земель у складі Російської імперії (кінець 18–19 

ст.). 

51. Причини та особливості кодифікації права в першій половині 19 століття. 

52. Буржуазні реформи другої половини 19 століття в Росії та їх реалізація в Україні. 

53. Удова реформа  в Росії 1864 р. та її реалізація в Україні. 

54. Поширення російського законодавства на територію України у другій половині 19 століття. 

55. Суспільно–політичний устрій та державний лад Галичини, Буковини, Закарпаття в умовах 

Австро–Угорської імперії. 

56. Джерела та основні риси права Галичини, Буковини, Закарпаття в умовах Австро–Угорської 

імперії. 

57. Українська Центральна Рада, її державотворча діяльність. 

58. Перший та Другий Універсали Центральної Ради: причини прийняття, основний зміст і 

правова оцінка. 

59. Проголошення УНР. ІІІ Універсал УЦР. 

60. Ультиматум Радянської Росії УЦР та його наслідки. 

61. Берестейська мирна угода (1918 р.) та її значення для України. 

62. Четвертий Універсал УЦР: причини прийняття та основний зміст. 

63. Конституція УНР, її правовий аналіз. 

64. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Закони про тимчасовий державний устрій 

(29.04.1918 р.). 

65. Державність УНР за доби Директорії. 

66. Проголошення , поширення та правове оформлення радянської влади в Україні. 

67. Перша радянська Конституція (1919 р.) в Україні. 

68. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки з УНР та його історичне 

значення. 

69. Конституція ЗУНР. 

70. Ризький мирний договір (1921 р.) та його наслідки для України. 

71. Кодифікація радянського права в Україні у 20 – ті роки. 

72. Україна у складі СРСР: правові засади входження та наслідки. 

73. Конституційний розвиток Української РСР у 20 – 30 –і роки. 

74. Надзвичайне законодавство СРСР та право України у 30-і роки. 

75. Українське питання напередодні другої світової війни. Радянсько – німецькі договори 1939 р. 

76. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії до Української РСР. 

77. Проголошення незалежності Карпатської України напередодні другої світової війни (березень 

1939 р.). 

78. Політико–правові засади створення ОУН, її програма та мета. 

79. Відновлення Української державності Актом ОУН від 30 червня 1941 року. 

80. Німецький окупаційний режим на території УРСР та його ліквідація. 

81. Особливості розвитку права в роки другої світової війни. 

82. Становлення радянського репресивного апарату в повоєнний період на західноукраїнських 

землях. 

83. Органи радянської влади та управління в Україні за Конституціями 1929 та 1937 року. 

Зробити порівняльну характеристику. 

84. Правові засади переходу Кримської області до складу УРСР. Завершення процесу формування 

території України. 

85. Кодифікація радянського права в Україні у 50–60-і роки, його характерні риси. 

86. Конституція Української РСР 1978 року, її основні положення. 

87. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня1990 року, його суспільно–
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політичне значення. 

88. Передумови проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України 

24 серпня 1991 року. Всенародний референдум 1 грудня 1991 року. 

89. Конституція України 1996 року, характеристика основних положень. 

90. Проблеми становлення державності України на сучасному етапі. 

 
11. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до початку ХХ ст.: [авт. 

тексту В.Гончаренка] – К.: Наукова думка, 2007. – [Т.1]. 

2. Хрестоматія з історії держави і права України. Лютий 1917 р. – 1996 р. / [авт. тексту 

В.Гончаренка] – К., 1997. – [Т.2.] 

3. Бабий Б. Очерк развития правовых исследований в Украинской ССР 1917 – 1984 / Б. Бабий. – 

К.: Грані-Т, 1994. – 357 с. 

4. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності / М. Брайчевський. – К.: Атіка, 

1991. – 194 с. 

5. Музиченко П. Історія держави і права України: [Навч. посібник] / П. Музиченко – К.: Вища 

освіта, 2009. - 323 с. 

6. Шевчук В.П. Історія української державності: [Курс лекцій] / Шевчук В.П., Тараненко М.Г.  – 

К.: Либідь. – 1999. 
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