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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Деннє відділення 

Кількість кредитів  4 

Галузь знань 

08 

Право 

(шифр і назва)                Нормативна 

 Напрям підготовки 

081 

Право 

(шифр і назва) 

Модулів - 8 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  -й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2  

самостійної роботи 

студента –2 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

 год. 26 год. 

Практичні, семінарські 

 год.  14 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

  год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

                        год.                    

Вид контролю:  

               іспит  

 

 

 

 

 

  



2. Мета, завдання  

та місце дисципліни у навчальному процесі 

 

         Історія цивілізації, що склалася на теренах сучасної України, сягає сивої давнини. В умовах 

розбудови української держави значно зростає потреба у вивченні нашого минулого, стрижнем якого є 

проблема державності й права. 

      Мета вивчення курсу "Історія держави і права України" полягає в тому, щоб надати майбутнім 

юристам знання про загальні закономірності й характерні особливості виникнення, функціонування, 

зміни різних типів та форм держави і права українського народу на всіх етапах його розвитку. 

          Місце історії держави і права України в навчальному процесі визначається її значенням як: а) 

суспільно-політичної науки (вивчає такі суспільно-політичні явища, як держава і право); б) юридичної 

науки (вивчає правові аспекти суспільного життя); в)історичної науки (вивчає державно-правові 

явища в їх історичному розвитку). 

     Історія держави і права України — фундаментальна навчальна дисципліна підготовки бакалаврів і 

спеціалістів права. 

     Вивчення історії держави і права України тісно пов'язано зі знаннями із суміжних навчальних 

дисциплін ("Історія України", "Теорія держави і права", "Історія держави і права зарубіжних країн", 

"Історія вчень про державу й право", "Конституційне право України" та ін.). 

     Згідно з навчальним планом  цей предмет вивчається на 1-му курсі протягом  II семестру. Завдання 

навчальної дисципліни полягає в наданні майбутнім юриста  

знань: 

- предмету, завдань, періодизації курсу "Історія держави і права України"; 

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

- закономірностей і характерних особливостей історичного розвитку систем органів державної 

влади, центрального й місцевого управління, суду, правоохоронних органів в Україні; 

- джерел, кодифікацій, еволюції галузей українського права на всіх етапах історичного розвитку; 

умінь: 

- пізнавати й пояснювати історію державно-правового розвитку України; 

- використовувати історичний досвід українського державо- і правотворення у практичній діяльності; 

- спираючись на принцип історизму, наукові методи пізнання, аналізувати джерела українського 

права; 

- на основі історико - правових знань вдосконалювати національну свідомість, правову культуру, 

розуміти значення державно-правових інститутів у житті суспільства. Зміст дисципліни 

розкривається в темах визначених програмою.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програмний матеріал  дисципліни 

 

Модуль І. Вступ до курсу. Початок державно-правового розвитку на теренах України 

 

Тема 1. Предмет, періодизація, історіографія курсу "Історія держави і права України» 

Історія держави і права України як наука і навчальна дисципліна. Предмет, мета і завдання 

курсу. Місце та значення історії держави і права України у системі юридичних та історичних 

наук. Міжпредметні зв’язки у вивченні історії держави і права України. Функції історії 

держави і права України. Принципи і методи пізнання історико - правових явищ. Сучасні 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання і вивчення історії держави і права України, 

синтез юридичних та історичних методів дослідження. Періодизація навчального курсу. 

Історіографія та джерела історії держави і права України. Аналіз наукової та навчальної 

літератури. Значення історичних та правових джерел для вивчення історії держави і права 

України, їх характеристика. 

 Тема2.Стародавні держави і право на території Північного Причорномор'я і 

Приазов'я. 

Розклад первіснообщинного ладу і родоплемінної організації суспільства, становлення 

класового суспільства на території України. Виникнення і розвиток Скіфської 

рабовласницької держави, її соціально-політичний устрій (VII до н.е. – III ст. н.е.). Джерела 

та основні риси права Скіфського царства. Грецька колонізація Причорномор’я. Суспільно-

політичний устрій і право античних міст-держав (VII до н.е. - IV ст. н.е.). Боспорське 

царство, його суспільно-політичний устрій і право (V ст. до н.е. – VI ст. н.е.). Походження 

слов’ян. Ранньослов’янська державність. Суспільно-політичний розвиток східних слов’ян від 

військово-демократичної організації племен до ранньофеодальної держави. Союзи племен, 

міжплемінний військово-політичний союз антів “Антське царство” (кінець IV – початок VII 

ст.). Об’єднання союзів племен і створення союзу союзів слов’янських племен “Русь” (VII 

ст.). Утворення своєрідної федерації князівств “Руська земля” (VIII ст.). Куявія, Славія і 

Артанія – три політичні центри слов’янських племен. Завершення політичної консолідації 

східних слов’ян. 

 

Модуль ІІ. Давньоруська держава і право 

Тема 3. Ранньофеодальна держава Київська Русь 

Етапи державно-правового розвитку. Норманська, анти-норманська теорії та теорія 

пантюркізму походження державності у східних слов’ян. Суспільний лад, соціальні стани. 

Панівна верхівка: великий князь, місцеві князі, бояри, вище духовенство. Особливості 

системи сюзеренітету–васалітету. Правове становище вільних селян-общинників (смердів), 

напівзалежного (рядовичів, закупів) та залежного (холопів, челяді) населення, ізгоїв. Міське 

населення: міська аристократія (князі, бояри, вище духовенство, купці) і міські низи 

(ремісники, дрібні торговці, рядове духовенство). 

Державний устрій. Ранньофеодальна форма правління. Вищі органи влади і управління: 

великий князь, боярська рада, князівські з’їзди (снеми), народні збори (віче). Зміна порядку 

успадкування князівської влади, принцип сеньйорату. Десятинна та двірцево-вотчинна 

системи управління на місцях. Сільська територіальна община (верв). Посадники, намісники, 

волостелі, тіуни, вірники та ін. Система “кормління” посадових осіб. Походження 

національної символіки. Реформи Володимира Великого. Утвердження християнства як 

загальнодержавної релігії. Церква. Військо. Правління Ярослава Мудрого. Зміцнення 

міжнародних зв’язків Київської держави. Судові органи. Судовий процес. 

Тема 4. Право Київської Русі . 

Правова система. Джерела давньоруського права: звичаєве право, договори з Візантією, 

великокнязівське та церковне законодавство. Статути князів Володимира Святославовича і 

Ярослава Мудрого. Рецепція іноземного права (варязьких, південнослов’янських та 

візантійських правових норм). Закон Руський. Збірники права “Номоканон”, “Кормча книга”. 

Руська Правда – видатна пам’ятка давньоруського права. Списки Руської Правди. 

Порівняльний аналіз її редакцій (Коротка, Розширена, Скорочена). Основні риси права: 



право власності, зобов’язальне право, шлюбно-сімейне право, спадкове право. Кримінально-

правові норми. Поняття і види злочинів. Мета і система покарань. 

Розпад Київської Русі: причини і наслідки. Зростання політичного і економічного значення 

місцевих феодальних центрів. Зростання ролі князівських з’їздів. Боротьба 

східнослов’янських князівств проти монголо-татарської навали. Визнання васальної 

залежності руських князів від золотоординських ханів.  

Тема 5. Галицько-Волинська держава та її право 

Князь Роман  Мстиславович. Посилення боротьби бояр за владу. Розквіт держави за часів 

Данила Галицького. Боротьба із золотоординським ігом. Галицько-Волинська держава – 

спадкоємиця державно-правової традиції Київської Русі та перша національна держава 

українського народу. Причини занепаду держави. Українські землі під владою іноземних 

держав: Литви, Польщі, Угорщини, Московського і Молдавського князівств. Суспільний лад. 

Князі. Боярська аристократія. Духовенство. Соціальний склад міського населення. 

Селянство. Державний лад. Верховна влада князя. Атрибути державної влади: корона, герб, 

державна печатка, прапор. Дуумвірат. Боярська рада – орган впливу боярської олігархії. 

Віче. Система двірцево-вотчинного управління. Двірський, канцлер (печатник), стольник, 

збройник, отроки та ін. Місцеве управління. Посадники, тисяцькі, воєводи, волостелі. Суд. 

Військо. Церква. Правова система. Джерела права: звичаєве право, Руська Правда, князівське 

та церковне законодавство, магдебурзьке право. Грамота князя Івана Ростиславовича 

(Берладника) (1134 р.). “Рукописання” – заповіт князя Володимира Васильковича (1287 р.). 

Статутна грамота Мстислава Даниловича (1289 р.). 

 

Модуль ІІІ. Держава і право литовсько-польської доби 

Тема 6. Литовсько-Руська держава та її право 

Литовсько-Руська держава та право (др. пол. ХІV – перша пол. ХVІ ст.). Передумови та 

процес приєднання українських земель до Великого князівства Литовського та Королівства 

Польського. Формування Литовсько-Руської держави. Ліквідація автономії українських 

земель, перетворення їх на воєводства. Державне зближення Великого князівства 

Литовського і Королівства Польського. Польсько-литовські унії: Кревська (1385 р.), 

Віленська(1401 р.), Городельська (1413 р.). Зміни правового статусу українських земель.  

Литовсько-московські відносини. 

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі 

Посполитої 

Суспільний устрій. Князі, магнати, бояри. Становлення шляхти та зрівняння у правах з 

магнатами. Духовенство. Міське населення. Правове становище міського населення у 

великокнязівських, приватновласницьких, самоврядних і церковних містах. Соціальна 

диференціація селянства: вільні (тяглові, службові, ремісники, чиншові), напіввільні 

(закупи), невільні (холопи, челядь). Устава на волоки (1557 р.). Початок правового 

оформлення кріпацтва. Державний лад. Найвищі органи влади Великого князівства 

Литовського. Великий князь. Місцеві князі та перетворення їх на підданих Великого князя 

(привілей 1434 р.). Рада при князі (пани-рада), зростання її компетенції (привілеї 1492 р., 

1506 р.). Великий вальний (загальний) сейм: склад і компетенція. Центральна адміністрація: 

маршалки, канцлер, підскарбій, гетьмани та ін. Місцеве управління. Судова система 

(великокнязівський, територіальні, доменіальні, громадські (копні), земські, гродські 

(замкові), підкоморські, церковні суди). Судовий процес.  

Правова система. Джерела права: звичаєве право, Руська Правда, великокнязівське 

законодавство (привілеї), міжнародні та міждержавні договори, земські уставні грамоти, 

Судебник Казимира IV 1468 р., Литовські статути, магдебурзьке право. Канонічне (церковне) 

право. Основні риси права: державне, майнове, сервітутне, зобов’язальне, шлюбно-сімейне, 

спадкове, кримінальне право. Поняття і види злочинів. Система покарань. Українські землі 

під владою Речі Посполитої (др. пол. ХVІ – перша пол. ХVІІ ст.). Створення Речі Посполитої 

(Люблінська унія 1569 р.). Берестейська церковна унія (1596 р.) та її вплив на подальшу 

долю Української держави. Польська експансія на українські землі. “Статті для заспокоєння 

руського народу” (1632 р.). 



Модуль ІV. Держава і право козацької доби 

Тема 8. Запорозька Січ: військово-адміністративний устрій та право 

Запорозька Січ: військово-адміністративний устрій і право. Причини та умови виникнення 

українського козацтва. Джерела формування Запорозької Січі. Соціальний склад і правове 

становище січового козацтва. Етнічний склад козацтва. Адміністративно-територіальний 

поділ Січі. Кіш, курені, паланки. Категорії населення Запорозької Січі. Система органів 

військово-адміністративної влади. Військова рада. Кошовий отаман. Генеральна старшина. 

Військовий суддя, осавул, писар. Курінні отамани. Військові службовці: підписар, 

булавничий, хорунжий, бунчужний, довбиш, пушкар, канцеляристи та ін. Старшина похідна 

та паланкова. Реєстрові козаки. 

Правова система. Джерела права: звичаєве козацьке право, церковне право, рішення 

військових рад, кошового отамана, старшини. Угоди козаків із урядом Речі Посполитої. 

Ординація Війська Запорозького реєстрового 1638 р. Особливості застосування 

гетьманських універсалів, царських грамот, універсалів польських королів як джерел права 

на Запоріжжі. Риси права. Поняття і види злочинів на Січі. Система покарань. Особливості 

судового процесу. 

Тема 9. Держава і право Гетьманщини 

Держава і право в роки Національно-визвольної війни (1648-1657 рр.). Українська 

національна революція: причини, рушійні сили, мета, характер, періодизація. Розгортання 

національно-визвольної війни. Еволюція поглядів Б. Хмельницького: від автономії до 

створення суверенної держави. Розбудова, суспільно-політичний та адміністративно-

територіальний устрій Української козацько-гетьманської держави Богдана Хмельницького 

середини XVII ст. Зміни у суспільних відносинах. Зміцнення становища козацтва як 

окремого соціального стану. Привілеї козацтву за королівськими грамотами, 

Білоцерківським договором 1651 р., “Березневими статтями” 1654 р., царськими жалуваними 

грамотами. Формування козацької старшини. Зміцнення становища православної шляхти і 

духовенства. Козаки. Міщани. Тимчасове послаблення феодально-кріпосницької системи. 

Державні і панські селяни. Зміни у складі населення міст. Знищення польської 

адміністративно-політичної системи управління. 

Формування української феодальної держави, її форма. Органи влади та управління. 

Військова Рада. Старшинські ради. Система управління. Гетьман як глава держави, 

верховний головнокомандувач, законодавець, верховний суддя. Генеральний уряд (вищий 

розпорядчий, виконавчий та судовий орган держави). Державні функції генеральної 

старшини (генерального писаря, обозного, судді, осавула, хорунжого, бунчужного, 

підскарбія). Місцеве управління. Полкові уряди. Сотенні уряди. Заснування фінансової 

системи. Військо. Зовнішня політика. Судова система: суд гетьмана, старшинської ради, 

генеральний суд, полкові та сотенні суди, магістратські суди. Судочинство у ратушних 

містах, селах. 

Правовий статус Української козацько-гетьманської держави та її народу і форма державно-

правових зв’язків України з Московією за договором 1654 р. 

Правова система. Звичаєве козацьке право. Церковне право. Рішення Військової Ради. 

Гетьманське законодавство. Міжнародні договори (гетьмансько-королівські, гетьмансько-

царські). Магдебурзьке право. Адміністративні та судові прецеденти. Адміністративно-

правове регулювання. Військові та інші види злочинів. Судовий процес.  

 

Модуль V. Держава і право України у ХІХ — початку ХХ ст. 

Тема 10. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій 

Політико-правове становище Гетьманщини у складі Московії. Громадянська війна. Період 

“Руїни” в Україні та його наслідки. Поділ України на два гетьманства – Лівобережне і 

Правобережне. Гетьманські статті: Переяславські Ю.Хмельницького (1659 р.); Батуринські 

(1663 р.) і Московські (1665 р.) І.Брюховецького; Глухівські Д.Многогрішного (1669 р.); 

Конотопські (1672 р.) і Переяславські (1674 р.) І.Самойловича; Коломацькі І.Мазепи (1687 

р.); Решетилівські І.Скоропадського (1709 р.); “Рішучі пункти” Д.Апостола (1728 р.). 

Гадяцький договір І.Виговського з Річчю Посполитою (1658 р.). Слободищенський трактат 



(1660 р.). Договір з Кримом П.Іваненка (1692 р.). Угода І.Мазепи зі Швецією (1708 р.). 

Становище українських земель у складі Речі Посполитої, Угорщини та під владою 

Туреччини. Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.). 

Суспільний лад. Українські феодали. “Знатне військове товариство”. Зміцнення становища 

православного духовенства. Занепад реєстрового козацтва. Міщанство. Селянство. 

Остаточне закріпачення селянства за царським указом 1783 р. 

Державний лад. Загальновійськова рада. Гетьман. Старшинська рада. Генеральна військова 

канцелярія. Полково-сотенна система територіального управління. Міське самоврядування. 

Судова система. Генеральний військовий суд, полкові, сотенні та сільські суди. Судова 

реформа 1760 – 1763 рр. Земські, підкоморські та гродські суди. Органи самодержавного 

управління Гетьманщиною: Посольський приказ, Малоросійський приказ 1663 р., Колегія 

іноземних справ, Сенат, I Малоросійська колегія (1722 – 1727 рр.), Правління гетьманського 

уряду (1734 – 1750 рр.), II Малоросійська колегія (1764 – 1786 рр.). Ліквідація Запорозької 

Січі (1775 р.). Заснування Задунайської Січі (1775 – 1828 рр.). Поширення загальноросійської 

системи управління. Введення в 1782 – 1785 рр. губернського поділу згідно “Учреждения о 

губерниях 1775 г.”. Правова система. Джерела і розвиток права. Звичаєве козацьке право. 

Гетьманські статті. “Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького” 

П.Орлика (1710 р.). Царське законодавство. Гетьманське законодавство (універсали, ордери, 

грамоти, листи, інструкції). Акти військової канцелярії. Церковне право. Часткова дія 

Литовських статутів і збірників магдебурзького права. Кодифікація українського права. 

“Процес короткий приказний” 1734 р. “Права, за якими судиться малоросійський народ” 

(1743 р.). “Суд і розправа в правах Малоросійських” (1750 р.). “Книга Статут та інші права 

малоросійські” (1764 р.). “Екстракт малоросійських прав” (1767 р.), “Екстракт із указів, 

інструкцій та установ…Сенату” (1786 р.).  

Основні риси права. Право власності. Феодальне землеволодіння. Зобов’язальне право. 

Спадкове право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Види злочинів. Судовий 

процес. Обвинувально-змагальний і слідчий (інквізиційний) форми процесу. Система 

покарань.  

Суспільно-політичний лад Галичини, Буковини і Закарпаття. Магнати. Шляхта. Духовенство. 

Державні (королівські), самоврядні і приватно-власницькі міста. Міське населення. 

Виникнення братств. Селянство. Рух опришків, Олекса Довбуш. 

Адміністративно-територіальний поділ і органи влади та управління. Західноукраїнські землі 

у складі Речі Посполитої. Воєводства (Руське, Волзьке і Волинське), землі, повіти, волості, 

міста, села (гміни). Король. Воєводи, каштеляни, старости, війти. Становий сейм (сенат і 

“посольська ізба”). Сеймики. Конфедерація – колегіальний магнато-шляхетський орган 

влади. Північна Буковина у складі Молдавії (з поч. XІV ст.) та Туреччини (з другої пол. XVІ 

ст.). Округи (Чернівецька і Сучавська). Околи, містечка, села (громади). Воєвода (господар). 

Двірська рада. Староста, паркалаб (комендант укріплень). Намісники, ворники (судді), 

ватамани. Закарпаття у складі Угорщини (з ХІ ст.), Трансильванського князівства (з поч. XІV 

ст.) та під владою австрійських Габсбургів (з кінця XVII ст.). Воєводства (банати). Комітати. 

Округи, райони, циркулі. Міста. Села (общини). Король. Державні збори (верхня і нижня 

палати). Двірська канцелярія, двірськавійськова рада, економічна директорія та ін. Воєводи, 

підвоєводи, наджупани. Комітатські сеймики. Фесолгабіри. Бургомістри. Сільські старости. 

Судова система. Гродський (замковий), підкоморський, земський (шляхетський трибунал) 

суди. Коронний трибунал. Асесорський суд. “Каптурові” суди шляхти. Доменіальні 

(вотчинні) суди та суди старост. Міський суд: лавники і війт. Станові судові органи на 

Буковині (ворник для селян, староста для бояр, єпископ для духовенства, воєвода як 

апеляційна інстанція). Судові органи на Закарпатті: верховні суди (королівська курія, суд 

таверника і персоналія), районні палати, комітатські (дворянські), міські, земські, сільські 

суди. 

Право. Звичаєве право, привілеї (жалувані, пільгові, охоронні), королівські грамоти, 

Литовські статути, постанови сейму, магдебурзьке право. 

 

 



Модуль VІ. Відродження української національної держави і права 

Тема11. Державний лад і право Української Народної Республіки 

 Суспільно-політичний устрій в Україні після Лютневої буржуазно-демократичної революції 

в Росії. Утворення Центральної Ради. Всеукраїнський національний конгрес (05–07.04.1917 

р.), І Всеукраїнський військовий з’їзд (05 – 08.05.1917 р.), І Всеукраїнський селянський з’їзд 

(28.05.1917 р.). I Універсал Центральної Ради (10.06.1917 р.). Мала Рада. Генеральний 

секретаріат. II Універсал ЦР (03.07.1917 р.). І Всеукраїнський робітничий з’їзд (11 – 

14.07.1917р.). “Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату” (1917 р.). Проголошення 

Української Народної Республіки, III Універсал ЦР (07.11. 1917 р.). І Всеукраїнський з’їзд 

Рад у Києві (04.12.1917 р.) і альтернативний І Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові (11–

12.12.1917 р.). Українсько-більшовицька війна. Особливий комітет оборони України 

(15.12.1917 р.). Бій під Крутами. Указ Президента України “Про відзначення 90-ї річниці 

подвигу Героїв Крут” (25.10.2007 р.). Брестський мирний договір. IV Універсал ЦР 

(09.01.1918 р.). Проголошення незалежності України. Австро-німецька окупація України. 

Падіння УЦР. 

Правовий статус Центральної Ради, Малої Ради, Генерального секретаріату. Закон “Про 

вибори до Установчих зборів УНР” (11–18.11. 1917 р.). Закон “Про грошову одиницю, 

карбування монети та друк державних кредитових білетів” (01.03.1918 р.). Закон “Про 

державну символіку” (12.03.1918 р.). Створення органів місцевої влади і місцевого 

самоврядування. Закон “Про поділ України на землі” (06.03.1918 р.). Реформування 

судочинства. Самосуди. Створення прокураторії Генерального суду. Зовнішньо-політична 

діяльність. Військо. Законодавча діяльність ЦР. Закони “Про порядок видання законів” 

(25.11.1917 р.), “Про національно-персональну автономію” (09.01. 1918 р.), “Про 

громадянство УНР” (02.03.1918 р.), Земельний закон (18.01. 1918 р.), “Про державну мову” 

(березень 1918 р.). Конституція УНР (29.04. 1918 р.). Фінансове право. Земельне право. 

Трудове право. Цивільне право. Кримінальне право.  

Тема 12. Держава і право за гетьманату П. Скоропадського  

Державний переворот 29 квітня 1918 р. Гетьман П.Скоропадський. Проголошення 

Української держави. “Грамота до всього українського народу”,“Закони про тимчасовий 

державний устрій України” (29.04.1918 р.). Гетьман. Рада міністрів. Місцеве управління. 

Заможні селяни (козацтво). Реформування судової системи. Державний Сенат. Організація 

прокуратури. Поновлення діяльності адвокатури. Створення нотаріату. Державна варта. 

Військо. 

Правова система. Характеристика гетьманського законодавства. Захист права приватної 

власності. Законодавче забезпечення культури, освіти, військового будівництва. “Закон про 

обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в 

середніх школах” (1918 р.). Закон Української держави про заснування Української Академії 

наук (1918 р.). Зречення гетьмана П.Скоропадського від влади (14.12. 1918 р.). 

Тема 13. УНР часів Директорії та її право 

Створення Директорії як тимчасового революційно-державного органу, його склад і 

політико-правова платформа. Прихід до влади. “Декларація Української Народної 

Республіки” (26.12.1918 р.). “Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 р. в м. 

Фастові між УНР і ЗУНР про маючу наступити злуку обох українських держав в одну 

державну одиницю”. Конгрес трудового народу. Акт злуки УНР та ЗУНР (22.01.1919 р.). 

Універсал Директорії УНР. Універсал Трудового Конгресу України (28.01.1919 р.). Закон 

“Про утворення в складі Міністерств УНР Міністерства по справах Західної Області 

Республіки (Галичини)” (04.07.1919 р.). Формування органів влади і управління. Внутрішня і 

зовнішня політика Директорії. С.Петлюра. “Тимчасовий закон про державний устрій і 

порядок законодавства УНР” (14.02.1920 р.). Інтервенція антантівських військ на півдні 

України. Друга війна більшовицької Росії проти УНР. Боротьба проти денікінщини в 

Україні. Українсько-польське воєнно-політичне зближення. Варшавський договір (21.04.1920 

р.). Ризький мирний договір (18.03.1921 р.). Крах Директорії. Державно-правовий статус 

Директорії. Рада Народних Міністрів. Тенденція переходу до президентсько-парламентської 

республіки. Закон “Про форму влади на Україні” (28.01.1919 р.). Закони “Про тимчасове 



управління та порядок законодавства в УНР”, “Про Державну Народну Раду УНР” (1920 р.). 

Місцеве управління. Інструкція Міністерства внутрішніх справ “Про тимчасову організацію 

влади на місцях” (24.06.1919 р.). Судові установи. Законодавча діяльність Директорії. 

Скасування законів Українського радянського та Російського радянського урядів. Часткове 

поновлення законодавства УНР. Проект нової Конституції України. 

Тема 14. Західноукраїнська Народна Республіка та її право  

Створення Української Національної Ради. Маніфест 18 жовтня 1918 р. Прокламація 

Української Національної Ради (19.10.1918 р.). Звернення УНРади “До населення міста 

Львова” і “Український народе!” (01.11.1918 р.). Проголошення ЗУНР. Акт соборності УНР 

та ЗУНР (22.01.1919 р.). ЗОУНР. Указ Президента України “Про відзначення у 2008 році Дня 

Соборності України” (13.12.2007 р.). Захоплення Румунією Буковини (1918 р.), Угорщиною і 

Чехословаччиною – Закарпаття (1919 р.). Польсько-українська війна. Причини падіння 

ЗУНР. Паризька конференція 1923 р. Вищі органи влади ЗУНР. Українська Національна Рада 

та її органи: Президія, Виділ, Президент. Є. Петрушевич. Державний секретаріат. Місцеві 

органи влади і управління (повітові, міські, містечкові і сільські комісари; повітові 

військовий комендант і комендант жандармерії; “прибічні” і національні ради). 

Реформування судової системи. Правоохоронні органи. Адвокатура. Прокураторія. Нотаріат. 

Військова юстиція. 

Створення Української Галицької армії. Зовнішньо-політична діяльність. 

Правова система. “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських 

земель колишньої Австро-Угорської монархії” (13.11.1918 р.). Закон “Про скликання Сейму 

ЗУНР” (березень 1919 р.). Закони ЗУНР “Про організацію війська” і “Про тимчасову 

адміністрацію областей ЗУНР” (16.11.1918 р.), “Про мови на її території” (15.02.1919 р.), 

“Про право громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців” (08.04. 1919 

р.), Закон про земельну реформу (14.04.1919 р.) та ін. Застосування австрійського 

законодавства у галузях цивільного, кримінального і процесуального права. Конституційне 

право. 

                                  Модуль VІІ. Радянська держава і право України 

Тема 15 «Становлення радянської державності і права в Україні (1917-1920 рр.)» 

Поширення радянської влади в Україні. “Маніфест до українського народу” Раднаркому 

(03.12.1917 р.). Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів. Створення збройних 

формувань Червоної гвардії. I Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові. Проголошення України 

республікою Рад (12.12. 1917 р.). Народний секретаріат. II Всеукраїнський з’їзд Рад (17.03. – 

19.03.1918 р.). Проголошення України незалежною республікою. Центральний військово-

революційний комітет (ЦВРК). Тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Українська 

соціалістична радянська республіка (УСРР). Рада Народних Комісарів УСРР. III 

Всеукраїнський з’їзд Рад (06–10.03.1919 р.). 

Перша Конституція УСРР. Політика “воєнного комунізму”. Створення Ради оборони УСРР, 

місцевих комітетів оборони. Комбіди. Всеукраїнський революційний комітет, ревкоми. IV 

Всеукраїнський з’їзд Рад (16–23.05.1920 р.). Комнезами. Державні зв’язки УСРР з РСФРР та 

іншими радянськими республіками. Декрет ВЦВК про військовий союз радянських 

республік Росії,України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби проти імперіалістів 

(01.06.1919 р.). Союзний робітничо-селянський договір між РСФРР і УСРР (28.12.1920р.). 

Робітничо-селянська Червона армія України. Органи управління народним господарством. 

Трудові армії. Судові органи УСРР. Народний суд. Революційні трибунали. Військові 

трибунали. Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією. Робітнича 

міліція.  

Державно-правовий розвиток УСРР в умовах НЕПу (1921-1929 рр.). Постанова ВУЦВК “Про 

заміну продрозкладки продподатком” (27.03.1921 р.). Особливості проведення НЕПу в 

Україні. Українська економічна рада. Відомства галузевого управління. Голод 1921 – 1923 

рр., причини і наслідки. Радянська політика українізації (коренізації): суть, наслідки, 

причини згортання. 

Розвиток цивільної авіації в 20-х роках. Утворення СРСР. І Всесоюзний з’їзд Рад. 

Перебудова державного апарату УСРР. Державно-правове положення України за договором 



про утворення СРСР (30.12.1922 р.) та Конституцією СРСР 1924 р. Конституція УСРР в 

редакції 1925 р., Конституція УСРР 1929 р. Правовий і фактичний статус вищих органів 

влади і управління (Всеукраїнський з’їзд Рад, Всеукраїнський Центральний Виконавчий 

Комітет (ВУЦВК), Президія ВУЦВК, Рада Народних Комісарів (РНК)). Система органів 

галузевого  державного управління. Місцеві органи влади. Українізація державного і 

господарського апарату. Адміністративно-територіальна реформа (1922 – 1925 рр.). 

Молдавська АСРР у складі УСРР. Чотириступенева, триступенева і двоступенева системи 

управління. Зміни у системі вищих і місцевих органів влади і державного управління. Судові 

та правоохоронні органи. Структура, функції ОДПУ, ДПУ при РНК УСРР.). Розвиток 

пенітенціарної системи в радянській Україні. Перша кодифікація радянського права в 

Україні. Створення загальносоюзних кодифікаційних актів (Основи судоустрою і 

судочинства СРСР і союзних республік, Основні начала кримінального законодавства СРСР і 

союзних республік (жовтень 1924 р.), Загальні начала землекористування і землеустрою 

СРСР, грудень 1928 р.). Цивільний кодекс 1922 р. Земельний кодекс 1922 р., Закон про ліси 

УСРР 1923 р., Ветеринарний кодекс 1925 р. Кодекс законів про працю 1922 р. Кодекс законів 

про народну освіту 1922 р. Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського 

стану УСРР 1926 р. Кримінальні кодекси 1922 р., 1927 р. Кримінально-процесуальні кодекси 

1922 р., 1927 р. Цивільні процесуальні кодекси 1924 р., 1929 р. Виправно-трудовий кодекс 

1925 р. Адміністративний кодекс УСРР 1927 р. Основні риси права УСРР. 

Тема 16. Радянська державність і право в Україні у 20–30-х роках ХХ ст.  

Розвиток законодавчого забезпечення цивільної авіації в 1930-х роках. Київський авіаційний 

інститут цивільного повітряного флоту (25.08.1933 р.). Деформація державно-політичної 

системи. Розвиток командно-адміністративної системи управління. Культ особи Й.Сталіна. 

Посилення партійної диктатури в усіх галузях державного, господарського і соціально-

культурного будівництва. Ліквідація правових основ багатоукладної економіки. Форсування 

темпів індустріалізації та її наслідки. Примусова колективізація сільського господарства: 

причини та наслідки. Курс на “ліквідацію куркульства як класу”. Голодомор 1932-1933 рр. 

Постанова ЦВК і РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і 

кооперації та зміцнення суспільної(соціалістичної) власності” (07.08.1932 р.), Постанова 

Політбюро ЦК ВКП(б)“Про хлібозаготівлі на Україні та Північному Кавказі” (22.10.1932 р.), 

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про посилення допомоги в проведенні хлібо-заготівель з 

боку органів юстиції” (05.11.1932 р.), Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про заходи по 

посиленню хлібозаготівлі” (18.11.1932 р.), Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У “Про 

занесення на “чорну дошку” сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі” (06.12.1932 р.), 

Постанова Політбюро ЦККП(б)У “Про посилення репресій до одноосібників – злісних 

нездаванців хліба” (29.12.1932 р.); Конвенція ООН “Про попередження злочину геноциду і 

покарання за нього” (09.12.1948 р.). Указ Президента України  “Про встановлення Дня 

пам’яті жертв голодомору” (28.11.1998 р.), Постанови Верховної Ради України “Про 70-ті 

роковини голодомору в Україні” (28.11.2002р.), “Про Звернення до Українського народу 

учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо 

вшанування пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років” (15.05.2003 р.) Закон України “Про 

Голодомор1932 – 1933 років в Україні” (28.11.2006 р.), Указ Президента України “Про 

заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні”(28.03.2007 р.). 

Всеукраїнський конкурс “Голодомор 1932 – 1933 років. Україна пам’ятає”. Спільна заява з 

нагоди 70-х роковин Голодомору – Великого голоду1932 – 1933 років в Україні (58-а сесія 

Генеральної Асамблеї ООН). Докорінні зміни в розвитку політичної системи. Вищі органи 

влади і управління. Верховна Рада УРСР, Президія ВР УРСР. Раднарком УРСР. Посилення 

ролі загальносоюзних органів управління. Злиття партійного і адміністративного апарату. 

“Чистка кадрів”. Місцеві органи влади. Адміністративно-територіальна реформа. Військо. 

Судова система та поза судові репресивні органи. Народні суди. Верховний суд УСРР. 

Створення загальносоюзної централізованої системи прокурорських органів. Ліквідація  

НКВС УСРР і створення загальносоюзного НКВС. “Особлива нарада” при наркомі 

внутрішніх справ, “трійки” та “двійки” на місцях. ГУЛАГ. Правова система. Перевага 

загальносоюзного законодавства над республіканським. Джерела права. Конституція СРСР 



1936 р. і Конституція УРСР 1937 р. Цивільне право. Сімейне право. Трудове право. 

Колгоспне і земельне право. Кримінальне право. Зміни і доповнення Кримінального кодексу 

на підставі прийняття загальносоюзних актів: “Про охорону соціалістичної власності” 

(07.08.1932 р.), “Про кримінальну відповідальність за зраду Батьківщині” (08.06.1934 р.), 

“Про боротьбу з терористичними актами” (01.12.1934р.). Кримінально-процесуальне 

законодавство. Посилення кримінальної репресії. Надзвичайний порядок судочинства у 

справах про терористичні акти. Масові репресії в Україні: проти селянства, боротьба з 

“підпільними націоналістичними організаціями”, проти членів КП(б)У,боротьба з 

“націоналістичними  елементами” в Академії наук України, проти релігії і церкви, проти 

українських письменників та діячів мистецтва, чистка військових кадрів. 

Тема 17. Держава і право України у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) 

Пакт Ріббентропа-Молотова про розподіл сфер впливу в Європі (23.08.1939 р.). Початок 

Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Західна Волинь, 

Східна Галичина, Північна Буковина та Бессарабія. Новий адміністративно-територіальний 

поділ, державне будівництво та масові репресії у західних областях УРСР. Заходи 

радянізації. Початок радянсько-німецької війни. Перебудова державного механізму. 

Надзвичайні органи влади та управління. ДКО. Ставка Верховного головнокомандувача.  

Воєнний стан і стан облоги. Місцеві органи влади. Реорганізація органів суду і прокуратури. 

Військові трибунали. Окупаційний режим. Діяльність ОУН–УПА. Акт відновлення 

Української держави (30.06.1941 р.). Утворення Української Національної Ради в Києві 

(жовтень 1941р.). Новий адміністративно-територіальний поділ. Партизанський і підпільний 

рух. Відновлення радянської влади в Україні після звільнення. Розширення прав республіки 

у міжнародних  відносинах і оборонній сфері. Возз’єднання Закарпатської України з УРСР 

1945 р.). Правова система УРСР в умовах війни. Надзвичайне законодавство. Зміни в 

цивільному (відносини власності, спадкування, житло-користування), трудовому (трудові 

мобілізації і трудові повинності), кримінальному відповідальність воєнних злочинців) і 

процесуальному законодавстві УРСР у роки війни. Сімейне право: правове забезпечення 

зміцнення сім’ї, охорони материнства і дитинства. Земельне і колгоспне законодавство. 

Відбудова народного господарства. Членство України в ООН і розширення міжнародних 

зв’язків. Державний лад. Ліквідація надзвичайних і відновлення конституційних органів 

влади. Уточнення державних кордонів України в межах СРСР. Діяльність ОУН–УПА. 

Сталінські репресії. Операція “Вісла”. Ліквідація УГКЦ. Голод 1946-1947 рр. Боротьба 

режиму з “націоналізмом” і “космополітизмом”. Українці в таборах ГУЛАГу. 

 Тема 18. Державно-правове будівництво в УРСР у повоєнні роки та у період 

десталінізації (1945 — перша половина 1960 р.) 

Правові засади входження Кримської області до складу УРСР. Початок “відлиги”. ХХ з’їзд 

КПРС. Постанова ЦК КПРС “Про подолання культу особи та його наслідків” (лютий 1956 

р.). Економічні експерименти. Спроби удосконалення управління народним господарством. 

Раднаргоспи. Розширення компетенції республіканських органів управління. Реформування 

судових і правоохоронних органів. КДБ при Раді Міністрів СРСР та його органи в Україні. 

Реорганізація судів та органів внутрішніх справ. Народні дружини. Початок реабілітації 

жертв сталінських репресій. Зародження руху “шістдесятників”.  

Правова система. Початок нової кодифікації загальносоюзного і республіканського 

законодавства. Основи законодавства СРСР і союзних республік, їх вплив на розвиток права 

в УРСР. Цивільний кодекс 1963 р. Зміни у сімейному, трудовому, кримінальному 

(Кримінальний кодекс 1960 р.) процесуальному (Кримінально-процесуальний 1960 р. і 

Цивільно-процесуальний 1963 р. кодекси) праві. 

Тема 19. Держава і право України в період “застою” (середина 1960-х — середина 1980-х 

років)  

Зміна партійного керівництва СРСР (жовтень 1964 р.) і політичного курсу(припинення 

процесу реабілітації і посилення репресій, посилення реакції в духовному житті, курс на 

прискорення “злиття націй”, русифікація та ін.). Український правозахисний і дисидентський 

рух, форми спротиву. Український національний фронт, Українська Гельсінська Група. 

Поглиблення економічної кризи. Спроби економічних реорганізацій. Доктрина 



“загальнонародної держави”. Авторитарна командно-адміністративна система управління та 

її вплив на суспільно-політичне життя. Зростання застійних явищ і загострення гальмівних 

процесів у соціально-економічному розвитку УРСР. Конституція СРСР 1977 р. Конституція 

УРСР 1978 р. Правові основи діяльності вищих органів влади та управління: Верховна Рада 

УРСР, Президія Верховної Ради УРСР, Рада Міністрів УРСР. Місцеві органи влади. Указ 

Президії Верховної Ради СРСР “Про громадян татарської національності, які проживали в 

Криму” (05.09.1967 р.). Судові та правоохоронні органи. Судова система УРСР. Органи 

прокуратури. Адвокатура. Нотаріат. Органи внутрішніх справ. Основні риси права. Принцип 

пріоритету держави над особистістю. Продовження кодифікації законодавства. Звід законів 

СРСР та Звід законів УРСР. Конституційне законодавство. Розвиток адміністративного 

законодавства. Кодекс УРСР про адміністративні правопорушення (07.12.1984 р.). Цивільне і 

господарське право. 

Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР (20.06. 1969 р.). Житловий кодекс УРСР(30.06.1983 р.). 

Трудове право. Кодекс законів про працю (10.07.1997 р.). Природноресурсове законодавство 

(Земельний кодекс (08.07.1970 р.), Водний кодекс (09.06.1972 р.), Основи законодавства 

СРСР і союзних республік про надра (09.07.1975 р.) та ін.). Зміни у кримінальному 

законодавстві. Виправно-трудовий кодекс УРСР (23.12.1970 р.). Процесуальне право. 

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, ратифікована 

Україною 27.12.1971 р. 

Тема 20. Державно-правовий розвиток України в період перебудови (1985–1991 рр.) 

Перебудова в Україні: причини, суть, наслідки. Реформування політичної системи. 

Демократизація суспільно-політичного життя. Поява масових рухів та організацій: 

Українська Гельсінська Спілка, Товариство української мови імені Т.Г. Шевченка, 

Товариство Лева, “Зелений світ”, “Народний рух України за перебудову” та ін. Виникнення 

багатопартійності. Реформа державного апарату. 

Комітет конституційного нагляду СРСР. Зміни у державному статусі УРСР. Закон УРСР 

“Про зміни і доповнення Конституції Української РСР” (27.10. 1989 р.). Демократизація 

виборчої системи. Діяльність Верховної Ради УРСР у парламентському режимі. Декларація 

про державний суверенітет України (16.07.1990 р.). Закон “Про зміни і доповнення 

Конституції Української РСР” 

(24.10.1990 р.). Розмежування повноважень між представницькими, виконавчими і судовими 

органами. Зміни у структурі вищої виконавчої влади. Кабінет Міністрів УРСР. 

Запровадження інституту Президента УРСР. Створення Автономної Республіки Крим. 

Місцеві органи влади і управління. Зміни в судовій системі. Референдум з питання 

збереження СРСР як федерації рівноправних суверенних республік (17 березня 1991 р.). 

ДКНС (19 – 21.08. 1991 р.). Зміни в правовій системі. Закони УРСР “Про економічну 

самостійність Української РСР” (03.08.1990 р.), “Про зовнішньоекономічну діяльність” 

(12.06.1991 р.). Правове забезпечення переходу економіки на ринкові відносини. 

Реформування трудового законодавства, Закон УРСР “Про зайнятість населення” (01.03.1991 

р.). Земельне право. Основи законодавства СРСР і союзних республік про землю (28.02.1990 

р.). Екологічне законодавство. Постанова ВР УРСР “Про екологічну обстановку в республіці 

та заходи по її докорінному поліпшенню” (березень 1990 р.). Зміни і доповнення у 

кримінальному законодавстві. Закон УРСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні” (17.04.1991 р.). Процесуальне право. 

 

Модуль VІІІ. Розбудова та розвиток сучасної Української держави і права 

Тема 21. Держава і право України на сучасному етапі (1991–2021 рр.)  

Акт проголошення Верховною Радою УРСР незалежності України (24.08.1991 р.). Закон 

України “Про правонаступництво України” (12.09. 1991 р.). Законодавче оформлення 

створення незалежної Української держави. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. 

Всенародні вибори Президента України. Звернення ВРУ “До парламентів і народів світу” 

(05.12.1991 р.). Біловезькі угоди (07. – 08.12.1991 р.). Введення державної символіки 

України. Грошова реформа і введення національної грошової одиниці – гривні (вересень 

1996 р.). Всеукраїнський перепис населення (грудень 2001 р.). Україна в системі 



міжнародних відносин. Україна і Співдружність Незалежних Держав (СНД). Міжнародне 

визнання незалежності України. Прийняття Верховною Радою України “Основних напрямків 

зовнішньої політики України” (липень 1993 р.). Західний напрямок (Нарада з безпеки і 

співробітництва в Європі, Рада Європи, Європейський Союз). Україно-російські та україно-

американські відносини. Інтеграція у міжнародні економічні та фінансові структури 

(Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку). Вступ України 

до СОТ (05.02.08 р.). Україна – учасниця Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. 

(ІКАО) з 10.08.1992 р. Приєднання України до Договору щодо нерозповсюдження ядерної 

зброї (16.07.1994 р.). Участь України в миротворчих заходах ООН Україна і НАТО. 

Приєднання України до програми співробітництва з НАТО “Партнерство заради миру” 

(08.02.1994 р.). Підписання Україною Хартії про особливе партнерство між Україною і 

НАТО (09.07.1997 р.). Конституційний процес. Прийняття Конституції України (28.06.1996 

р.). Всеукраїнський референдум (квітень 2000 р.). Конституційна реформа. Вибори 

Президента України1994, 2004 рр. Закон України “Про внесення змін до Конституції 

України” (08.12.2004 р.). Вибори до Верховної Ради України (березень 2006 р., вересень 2007 

р.) і місцевих Рад народних депутатів (березень 2006 р.). Вибори Президента України 2010 р. 

Указ Президента України “Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної 

Асамблеї” (21.02.2011 р.). Адміністрація (Секретаріат у 2005-2010 рр.) Президента України. 

Вибори Президента України 2014 р. Президент України. Верховна Рада України. Кабінет 

Міністрів України. Створення Державної адміністрації авіаційного транспорту України 

(25.03.1992 р.) і Міністерства транспорту України (26.10.1992 р.). Закон України “Про 

центральні органи виконавчої влади” (17.03.2011 р.), Указ Президента України “Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (09.12.2010 р.). Місцеві 

державні адміністрації. Місцеве самоврядування. Реформування судової системи. Закон 

України “Про судоустрій України” (07.02.2002 р.). Конституційний Суд. Правоохоронні 

органи суверенної України. Прокуратура. Міліція. Служба безпеки України. Адвокатура. 

Нотаріат.  Розбудова Збройних Сил України. Закони України “Про Збройні Сили України” 

(06.12.1991 р.), “Про державний кордон України” і “Про прикордонні війська України” 

(04.11.1991 р.). 

Конституційне право. Закони України “Про громадянство України” (08.10.1991 р.), “Про 

національні меншини в Україні” (25.06.1992 р.), “Про об’єднання громадян” (16.06.1992 р.). 

Декларація прав національностей України (01.11.1991 р.). Конституційний Договір між  

Президентом і Верховною Радою. Конституція України (28.06. 1996 р.). Зміни в цивільному 

законодавстві, Цивільний кодекс (16.01.2003 р.). Господарське право, Господарський кодекс 

16.01.2003 р.). Трудове право. Система національного законодавства про освіту. Закон 

України “Про вищу освіту” (2002 р.). Адміністративне законодавство. Фінансове 

законодавство. Бюджетний кодекс (21.06.2001 р.). Митне законодавство, Митний кодекс 

(11.07.2002 р.). Екологічне право. Закон України “Про охорону навколишнього природного  

середовища” (25.06.1991 р.). Водний кодекс (06.12.1995 р.), Лісовий кодекс (21.01.1992 р.) та 

ін. Розвиток аграрного законодавства, Земельний кодекс (25.10.2001 р.). Сімейне право, 

Сімейний кодекс (10.01.2002 р.). Кримінальне право, Кримінальний кодекс (05.04.2001 р.). 

Зміни у кримінально-процесуальному і кримінально-виконавчому праві. Повітряне право. 

Повітряний кодекс (04.05.1993 р.). “Угода про цивільну авіацію і про використання 

повітряного простору” (30.12.1991 р.). Участь України у роботі Європейської конференції 

цивільної авіації (ЄКЦА). Космічне право (Державна космічна програма України (1994 р.); 

Закони України “Про космічну діяльність” (15.11.1996 р.), “Про Загальнодержавну 

(Національну) космічну програму України на 1998 – 2002 роки” (23.12.1997 р.); “Про 

державну підтримку космічної діяльності” (16.03.2000 р.); Укази Президента України “Про 

створення Національного космічного агентства України” (29.02.1992 р.), “Про заходи щодо 

вдосконалення державного регулювання космічної діяльності в Україні” (17.10.1995 р.); 

міжнародні договори і угоди). Присвоєння статусу “Національного” Київському 

міжнародному університету цивільної авіації – НАУ (11.09.2000 р.). Зміни в  праві 

незалежної України 2001 – 2021 роки 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

модулів і тем 

Кількість годин 

 Всього - 120год. 

 

денна форма 

усього  у тому числі 

л сем. с. 

р. 

інд.                             кр                                                 

1 2 3 4 5 6                                  7                                                  

Змістовий модуль 1.  

Вступ до курсу. Початок державно-правового розвитку на теренах України 

Тема 1. Предмет, періодизація, 

історіографія курсу"Історія держави і права 

України» 

    6 2  4       -  

Тема2. Стародавні держави і право 

натериторії Північного Причорномор'я і 

Приазов'я. 

    10 2       2 6      -  

Разом за модулем 1 

 
    16 4 2 10   

Модуль 2. Давньоруська держава і право 

Тема 3. Ранньофеодальна держава Київська 

Русь 

    4 1  3   

Тема 4. Право Київської Русі     4 1  3   

Тема 5. Галицько-Волинська держава та її 

право  

 

 

    8 

 

2 

 

2 

 

4 

  

Разом  за модулем 2   16 4 2 10   

Змістовий модуль 3. Держава і право Литовсько-польської доби  

Тема6. Литовсько-Руська держава та її 

право 
7 2  5  

Тема7. Суспільно-політичний лад і право 

на українських землях у складі Речі 

Посполитої 

    9 2      2         

5 

 

Разом за  модулем 3 

 

  16 4 2        

10 

 

Змістовий модуль 4. Держава і право козацької доби 

Тема8. Запорозька Січ: військово-

адміністративний устрій та право 

    7      2         

5 

  

Тема 9. Держава і право Гетьманщини     9      2      1       

5 

  

Разом за модулем 4   16     4      1  10   

Змістовий модуль 5. Держава і право України у ХІХ — початку ХХ ст. 

Тема 10. 

Суспільно-політичний устрій і право на 

українських землях у складі імперій. 

    14 2 1       

10 

  

Разом 

за модулем 5 

 

    14 2 1       

10 

  

 

 



Модуль 6. Відродження української національної держави і права 

Тема11. Державний лад і право Української 

Народної Республіки 

  3       

      1 

       

2 

  

Тема 12. Держава і право за гетьманату  

П. Скоропадського  

 4      1         

3 

  

Тема 13. УНР часів Директорії та її право  4      1         

3 

  

Тема 14 Західноукраїнська Народна 

Республіка та її право  

  5      1      2       

2 

  

Разом за  модулем 6  16      4      2      

10 

  

 

Модуль 7 . Радянська держава і право України 

Тема 15. Утворення радянської держави і 

права в Україні 

2.4     

0.4 

       

2 

  

Тема 16. Радянська державність і право в 

Україні у 20–30-х роках ХХ ст. 

2.4     

0.4 

       

2 

  

Тема 17. Держава і право України у роки 

Другої світової війни (1939–1945 рр.) 

2.4     

0.4 

       

2 

  

Тема18. Державно-правове будівництво в 

УРСР у повоєнні роки та у період 

десталінізації (1945 — перша половина 1960 

р.) 

1.4       

0.4 

     

1 

  

Тема 19. Держава і право України в період 

“застою” (середина 1960-х — середина 

1980-х років) 

1.2      

0.2 

     

1 

  

Тема 20. Державно-правовий розвиток 

України в період перебудови (1985–1991 

рр.)  

 2.2    0.2       

2 

  

Разом за  модулем 7   17      2     -   15   

Модуль 8 . Розбудова та розвиток сучасної Української держави і права     

Тема 21. Держава і право України на 

сучасному етапі (1991–2021рр. 

  9  

 

 

     2 

 

 

 

 

    2 

 

      

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за  модулем 8 

 

Всього 

   9 

 

120 

 

    2 

 

   26 

 

    2 

 

   12 

 

      

5 

 

     

80 

 

 

 

      - 

 

 

 

  2 

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Питання до екзамену 

1. Розкрийте предмет та завдання Історії держави і права України. Назвіть та 

охарактеризуйте основні підходи до періодизації курсу.  

2. Розкрийте суспільно-політичний устрій Скіфської держави. Охарактеризуйте джерела та 

риси права Скіфії.  

3. В чому полягає принципова відмінність державного устрою античних полісів від Скіфії ? 

Охарактеризуйте суспільно-політичний устрій міст – держав. Розкрийте джерела та основні 

риси права античних полісів Північного Причорномор”я.  

4. Коли і за яких умов утворилася Боспорська держава ? Охарактеризуйте процес її 

перетворення в царство. Розкрийте джерела та основні риси права Боспорської держави.  

5. Охарактеризуйте процес формування державності у східних слав’ян. У чому полягав 

процес перетворення органів суспільного самоврядування у слов’янських племенних союзах 

на державні органи?  

6. Якими факторами був зумовлений процес виникнення Давньоруської держави ? У чому 

полягає наукова неспроможність норманської та пантюркської теорій походження 

державності у східних слов’ян ?  

7. Охарактеризуйте суспільний лад Київської Русі.  

8. Дайте характеристику державного устрою Київської Русі. Розкрийте зміст і значення 

реформ Володимира Великого.  

9. Охарактеризуйте систему судових органів Київської Русі.  

10. Дайте загальну характеристику джерел права Київської Русі.  

11. Охарактеризуйте структуру, зміст та значення Руської правди.  

12. Розкрийте зміст права власності в Київський Русі. Які існували особливості захисту права 

власності різних прошарків суспільства за “Руською правдою”? 13. Охарактеризуйте 

розвиток зобов’язального права в Київський Русі.  

14.Розкрийте зміст спадкового права в Київський Русі та відмінності у шлюбно-сімейному 

праві після прийняття християнства.  

15. Охарактеризуйте поняття та види злочинів у Київський Русі.  

16. Які види покарань застосовувалися за злочини в Київський Русі ?  

17. Який характер мав судовий процес на Русі ? Охарактеризуйте основні процесуальні дії та 

судові докази.  

18. В чому полягав вплив особливостей розвитку феодального землеволодіння на 

суспільнополітичний устрій Галицько-Волинського князівства.  

19.Назвіть відмінності джерельно-правової бази Галицько-Волинської держави. В чому 

полягали особливості системи права Галицько-Волинського князівства ?  

20. Охарактеризуйте вплив станової організації литовсько-руського суспільства на 

формування інститутів державної влади.  

21.Складіть схему судових установ Великого князівства Литовського. Розкрийте зміст 

судової реформи середини ХУІ ст. Додайте до цього характеристику судових установ.  

22.Охарактеризуйте джерела права Великого князівства Литовського. Розкрийте зміст 

Литовських Статутів та їх значення для розвитку українського права.  

23.Охарактеризуйте процес розвитку державного та цивільного права Литовсько-Руської 

доби.  

24. Охарактеризуйте поняття та види злочинів, систему покарань за русько-литовським 

правом.  

25. Охарактеризуйте процесуальне право Литовсько-Руської доби.  

26. Польсько-Литовські унії (ХIV-ХV ст.) та їх наслідки для України.  

27. Охарактеризуйте джерела та риси права на українських землях польської доби.  

28. Розкрийте систему військово-адміністративних органів та управління Запорозької Січі. 

Охарактеризуйте систему судів на Січі.  

29. У чому полягали особливості правової системи Запорозької Січі? Розкрийте джерела та 

риси права Запорозької Січі.  

30. Охарактеризуйте процес формування Української національної держави під проводом 

Б.Хмельницького.  



31. Охарактеризуйте правовий статус Української гетьманської держави та форму 

державноправових зв’язків України з Росією за договором 1654 р.  

32. Розкрийте зміни у суспільному устрої Гетьманщини.  

33. Охарактеризуйте форму та адміністративно-політичний устрій Козацько-Гетьманської 

держави.  

34. Охарактеризуйте судоустрій Козацько-Гетьманської держави до і після судової реформи 

1760-1763 рр.  

35. Охарактеризуйте джерела права Козацько-Гетьманської держави. Поясніть, чому 

гетьманські статті вважають конституціями Козацько-Гетьманської держави. Розкрийте 

порядок укладання та основний зміст цих актів. В чому полягало обмеження автономії 

України ?  

36. “Пакти та конституції законів і вольностей Війська Запорозького” (1710 р.): основні ідеї 

та можливості їх реалізації в Гетьманській державі.  

37. Що спричинило кодифікацію українського права у ХУІІІ ст.? Розкрийте зміст і наслідки 

кодифікаційних робіт.  

38. Охарактеризуйте збірник українського права 1743 р. “Права, за якими судиться 

малоросійський народ  

39. Охарактеризуйте процес розвитку цивільного та цивільного процесуального права 

КозацькоГетьманської держави.  

40. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального та кримінально-процесуального права 

Козацько-Гетьманської держави.  

41. Розкрийте зміни в українському суспільстві в період входження до складу Російської 

імперії ?  

42. Розкрийте сутність і основний зміст реформ другої половини ХІХ ст. та особливості їх 

проведення на Україні.  

43. Охарактеризуйте порядок створення, діяльності та юрисдикцію судів за реформою 1864 

р..  

44. Охарактеризуйте джерела права, що діяли на українських землях у складі Російської 

імперії. Розкрийте зміст кодифікації права на українських землях у першій половині ХІХ ст.  

45. Розкрийте процес розвитку цивільного та цивільного процесуального права на 

українських землях у складі Російської імперії.  

46. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального та кримінально-процесуального права 

на українських землях у складі Російської імперії.  

47. Розкрийте джерела та риси права на українських землях у складі Австро-Угорської 

імперії.  

48. Охарактеризуйте суспільно-політичний устрій на українських землях у складі 

АвстроУгорщини.  

49. Джерела та основні риси права на українських землях у складі Австро-Угорщини.  

50. За яких обставин утворилася Центральна Рада? Охарактеризуйте процес становлення й 

зміцнення Центральної Ради як вищого владного органу в Україні, а також інших 

центральних та місцевих органів влади й управління УНР.  

51. У законодавчій діяльності Центральної Ради простежується два періоди. Розкрийте їх 

зміст і особливості.  

52. Якою державою мала стати Україна за Конституцією УНР ? Розкрийте зміст та структуру 

Конституції УНР.  

53. Яким чином прийшов до влади П. Скоропадський? Дайте правову характеристику 

режиму Гетьманату. Розкрийте повноваження центральних та місцевих органів влади й 

управління Української держави.  

54. Як відбувався процес реформування судово-прокурорської системи та створення 

правоохоронних органів Гетьманату ?  

55. Охарактеризуйте законодавство Гетьманату.  

56. Дайте характеристику державного ладу УНР доби Директорії.  

57. Охарактеризуйте правову систему Директорії.  

58. Коли і за яких обставин виникла Західноукраїнська Народна Республіка? 



Охарактеризуйте державний устрій ЗУНР.  

59. Охарактеризуйте законодавство ЗУНР.  

60. Дайте правову характеристику процесу становлення радянської державності і права в 

Україні (1917-1920 рр.).  

61. Які зміни в державному статусі УСРР відбулися в наслідок утворення Союзу РСР? 

Охарактеризуйте побудову за конституціями 1919 р. та 1929 р. центральних і місцевих 

органів влади й управління та їхні повноваження. 62. Охарактеризуйте судові та 

правоохоронні органи в УСРР 20-х рр. 

 63.Розкрийте причини та зміст першої кодифікації радянського права в Україні.  

64. Розкрийте характерні риси права УСРР у 20-х рр.  

65. Які зміни у державному устрої України характерні для 30-х років ? Складіть порівняльну 

схему центральних і місцевих органів влади й управління за Конституціями 1929 та 1937 рр. 

Розкрийте повноваження цих органів.  

66. Охарактеризуйте систему судових, правоохоронних та репресивно-каральних органів в 

30-х рр. У чому полягало посилення їх централізації.  

67. Розкрийте основні положення Конституції УРСР 1937 р.  

68. Визначте характерні риси цивільного, цивільного процесуального права в Україні 30-х 

рр.  

69. Визначте характерні риси трудового й колгоспного права в Україні 30-х рр.  

70. Визначте характерні риси кримінального та кримінально-процесуального права в Україні 

30- х рр. Розкрийте зміст актів, що були спрямовані на розгортання масових репресій.  

71. Розкрийте правові засади приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної 

Буковини та частини Бессарабії до складу УРСР.  

72. Охарактеризуйте процес перебудови органів влади й управління на початку війни. Які 

зміни відбулися у діяльності судових та правоохоронних органів відповідно до Указу “Про 

воєнний стан” від 22 червня 1941 р.  

73. На які адміністративні одиниці поділялася територія України в період німецько-

фашистської окупації? Розкрийте характерні риси та особливості окупаційного режиму. У 

чому полягали спроби національно-державного будівництва в 1941 р.?  

74. Які зміни у цивільному та цивільному процесуальному праві відбулися під час війни?  

75. Які зміни у трудовому та колгоспному праві відбулися під час війни? 76. Які зміни у 

кримінальному та кримінально-процесуальному праві відбулися під час війни?  

77. Розкрийте характерні особливості державно-правового розвитку України у повоєнний 

період та період “десталінізації”.  

78. Охарактеризуйте зміни в судовій системі та правоохоронних органах УРСР у повоєнні 

роки та період десталінізації.  

79. Розкрийте причини, зміст та особливості другої кодифікації радянського права.  

80. Які зміни відбулися у цивільному та цивільно-процесуальному законодавстві після війни 

та у період десталінізації? Охарактеризуйте Цивільний та Цивільний процесуальний кодекси 

УРСР 1963 р.  

81. Розкрийте зміни у трудовому та колгоспному праві у повоєнний період та період 

десталінізації.  

82. Розкрийте зміни у кримінальному та кримінально-процесуальному праві у повоєнний 

період та період десталінізації. Охарактеризуйте Кримінальний та кримінально-

процесуальний кодекси УРСР 1960 р. Які тенденції характерні для розвитку кримінального 

права?  

83. Розкрийте основні положення Конституції УРСР 1978 р.  

84. Які зміни в органах влади й управління України відбулися за Конституцією УРСР 1978 р. 

На підставі яких законодавчих актів відбулося завершення централізації судових та 

правоохоронних органів. Охарактеризуйте цей процес. 85. Розкрийте риси 

адміністративного, цивільного, сімейного та житлового права в 70-80-х рр.  

86. Охарактеризуйте розвиток трудового, земельного та природноресурсового законодавства 

в 70-80-х рр.  

87. Охарактеризуйте розвиток кримінального та кримінально-процесуального права в 70-80-



х рр.  

88. У чому полягали зміни державно-правового статусу УРСР наприкінці 80-х – початку 90-х 

рр.? Якими законодавчими актами вони стверджувалися?  

89. Охарактеризуйте зміни у законодавстві, що регулювало економічні, трудові та 

соціальнокультурні відносини в період “перебудови”.  

90. Які зміни у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві були 

спричинені реформуванням суспільства й держави наприкінці 80-х – початку 90-х рр.?  

91. Охарактеризуйте передумови та правові наслідки проголошення незалежності України. 

Розкрийте основні положення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 

р., історичне значення Акту проголошення незалежності України 24 серпні 1991 р., 

Всенародного референдуму 1 грудня 1991 р.  

92. Охарактеризуйте конституційний процес в незалежній Україні. Розкрийте основні 

положення Конституції України 1996 р. зі змінами за законом від 8 грудня 2004 р.  

93. Охарактеризуйте процес державного будівництва в Україні на сучасному етапі.  

94. Охарактеризуйте процес реформування судової системи України на сучасному етапі.  

95. Розкрийте основні риси розвитку сучасного українського законодавства 
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http://www.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного університету 
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http://ru.wikipedia.org – Википедия (свободная энциклопедия)  

 

http://www.lawbase.ru– Библ.... 


