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Передмова 
Шановні студенти! 

 
Історія держави і права України у правознавстві 

розглядається як наука і як навчальна дисципліна. Як наука, 
вона прагне до кращого розуміння минулого, перебуває у 
постійному русі до пізнання, намагається  виявити  
фундаментальні, системно-утворюючі причини та наслідки 
подій, що відбулись. Як навчальна дисципліна, «Історія 
держави і права України» є однією із фундаментальних 
юридичних дисциплін, що сприяє професійному 
становленню майбутніх юристів.  

Мета дисципліни – формування у студентів ґрунтовних 
знаннь з актуальних проблем становлення та розвитку 
держави і права України, навичок самостійного аналізу 
історико-правових джерел, вміння використовувати 
історичний досвід для вирішення сучасних проблем, 

ознайомлення з пам‘ятками національної юридичної 
культури. 

Завдання дисципліни. – Так як дисципліна «Історія 
держави і права України» є своєрідним вступом до 
спеціальних юридичних дисциплін (цивільне ,кримінальне, 
трудове право), тому ґрунтовне її вивчення, у тому числі 
глибокий аналіз важливих законодавчих актів , потрібно не 
лише для підвищення якості підготовки студентів, але і для 
всебічного глибокого усвідомлення галузей діючого права. 

У результаті вивчення даної дисципліни студент 
повинен знати: основні  етапи розвитку держави і права , 

становлення та розвиток органів державної влади і 
управління в різні періоди історії, еволюцію та розвиток 
галузей права. Студентам рекомендується звернутись, у 
першу чергу, до першоджерел, збірників нормативних актів, 
документів та ін. Основну увагу необхідно звернути на 
закони та інші нормативні акти, які дозволяють отримати 
ґрунтовні знання про суспільний і державно-правовий лад, 
що існував у різні періоди історії. Використовуючи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

монографії, потрібно виокремити, перш за все, всі 
раціональні моменти, що містяться в них. 

вміти: самостійно вивчати окремі питання дисципліни, 
аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати 
теоретичні висновки і узагальнення. 

 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 
1.1 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів 
– 4,5 

Галузь знань 
0304 «Право» 

Нормативна за 
вибором студента  

Напрям 

підготовки 
6.030401 «Право» 

Модулів – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки 1-

й 
Змістових модулів 
– 2 

 

Семестр 1 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

Лекції – 40 год. 

Загальна кількість 
годин – 162. 

Практичні - 32 

год. 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної 

Лабораторні - -
год. 
Самостійна 
робота – 90 год. 
Індивідуальні - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

роботи студента – 

3 

 год. 
Вид контролю – 

екзамен 
 

1.2. Теми практичних занять 

 

№                            Назва теми К-ть 

годин 

1. Суспільний і державний лад Київської Русі. 2 

2. Право Київської Русі. 2 

3. Державний лад і право Галицько-
Волинської держави як спадкоємниці 
Київської Русі. 

2 

4. Право на українських землях Великого 
князівства Литовського, Королівства 
Польського і Речі Посполитої. 

2 

5. Державно-правові інститути України-
Гетьманщини. 

2 

6. Правове закріплення великих «буржуазних 
реформ» в Росії і їх особливості на Україні. 

2 

7. Державно-правові інститути на українських 
землях в період російської революції, 
наступної реакції і першої світової війни. 

2 

8. Повалення російського самодержавства, 
державно-правові інститути Тимчасового 
уряду в Україні. 

2 

9. Державний устрій і право УНР. 2 

10. Державно-правові інститути в період 
Гетьманату П. Скоропадського 

2 

11.  Українська Народна Республіка за часів 
Директорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. Державний апарат ЗУНР. 2 

13. Проголошення Радянської влади в Україні і 
його юридичне оформлення. 

2 

14. Державно-правові інститути Радянської 
України в 1917-1920 роках. 

2 

15. Перша кодифікація законодавства 
Радянської України. 

2 

16. Зміни в державно-правовому устрої 
українських земель на початку другої 
Світової війни. 

2 

        Всього годин 32 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться у формах: 
- оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, участі у 

обговоренні проблемних питань; 
- виконанні поточних контрольних робіт за темами 

змістових модулів. 
 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів 
поточного контролю з навчальної дисципліни «Історія 
держави і права зарубіжних країн» є: 

- повнота і своєчасність виконання всіх видів навчальної 
роботи, передбачених робочою програмою навчальної 
дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 
додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 
взаємозвяку і розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 
логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння аналізувати факти і події, а також нормативно-
правові акти, що були прийняті в різні періоди історії в 
різних країнах. 
Оцінювання результатів поточного контролю 

проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними 
методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  
• оцінювання контрольних робіт. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента не достатньо 
аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням 

від вимог; 
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 
 

 

 

Кількість 

набраних 
балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за 
ECTS 

90-100 балів Відмінно А 

82-89 балів 
Добре 

В 

74-81 балів С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Тематика практичних занять, контрольних 
питань для самостійного опрацювання 

Модуль І. Держава і право України в ІХ-ХІХ ст. 
Практичне заняття №1. Суспільний і державний лад 

Київської Русі  
План заняття 

1.Утворення Давньоруської держави.  

2. Правове становище населення.  
3. Повноваження великого київського князя.  
4. Рада при великому князі. З’їзди князів.  
5. Державний апарат Київської Русі.  
6. Судові органи. 

Питання для контролю      

1. Вивчаючи історію держави і права України в цілому 
охоплюється період: 

а) з XX ст. по XXI ст.; 
б) з першого тисячоліття до н.е. (появи перших 
державних утворень до 1991 року; 
в) з 1917 року до 1980 року. 

2. Просторовими рамками щодо вивчення дисципліни є:                    
а) територія, яку займала Україна протягом усього 
історичного часу; 
б) територія яку займала Київська Русь. 

3. Київська Русь була утворена: 
а) в V ст.; 
б) в VII ст.; 
в) в II ст. до н. е.;         
г) в ІХ ст. 

4. Давньоруська держава виникла: 

64-73 балів 
Задовільно 

D 

60-63 балів Е 

35-59 балів 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 
F 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
FX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

а) як результат внутрішнього соціально-економічного і 
політичного розвитку східних слов'ян; 
б) внаслідок впливу ззовні германо - скандинавської 
народності;  
в) внаслідок впливу ззовні Хазарського каганату.                         

5. Норманська теорія походження Київської Русі була 
створена: 

а) німецькими вченими, які у XVIII ст. служили в Росії; 
б) російськими вченими; 
в) польськими вченими; 
г) українськими вченими; 

6. Привілейованою частиною Давньоруського суспільства 
були: 

а) бояри; 
б) закупи; 
в) смерди; 
г) холопи;  
д) ізгої. 

7. Термін «холоп» означає: 
а) людину повноправну; 
б) людину неповноправну; 
в) людину, яка мала ряд привілей і переваг; 

8. Компетенція та влада великого Київського князя була: 
а) по суті необмеженою; 

б) обмежена законами; 
в) залежала від бояр. 

9. В Київській Русі судочинство здійснювали: 
а) професійні судді; 
б) представники адміністрації. 

10. Міжкнязівські з'їзди в Київській Русі збирались: 
а) залежності від потреби, у зв'язку із необхідністю 

вирішення актуальних питань; 
б) 1 раз в рік; 
в) 1 раз в місяць. 

11. Київська Русь досягла апогею своєї могутності: 
а) в XI столітті; 
б) в IX столітті;                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

в) в XII столітті. 
Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 7, 9, 28] 

                                 

Практичне заняття №2. Право Київської Русі 
План заняття 

1. Звичаєве право  
2. Русько-візантійські договори.  
3. Руська правда.  
4. Основні риси цивільного права.  
5. Основні риси кримінального права  
6. Основні риси сімейного права. 

Питання для контролю 

1. Найдавнішим джерелом права в Київській Русі було: 
а) звичаєве право; 
б) князівське законодавство; 
в) Руська правда. 

2. Русько-візантійські договори були складені: 
а) в XV ст.; 
б) B V СТ.; 

в) в VIII ст.; 
г) в Х ст. 

3. До нашого часу дійшли: 
а) 4 русько-візантійські договори ; 
б) 8 русько-візантійських договорів; 
в) 10 русько-візантійських договорів.  

4. В русько-візантійських договорах присутні: 
а) руські і візантійські норми права; 
б) виключно руські норми права; 
в) виключного візантійські норми права. 

5. «Руська правда» в залежності від змісту поділяється на: 
а) три редакції; 
б) десять редакцій;  
в) вісім редакцій. 

6. Найдавнішою редакцією «Руської Правди» є: 
а) Коротка правда; 
б) Поширена правда; 
в) Скорочена правда.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Норми «Руської Правди» були: 
а) запозичені ззовні; 
б) виникли на місцевому ґрунті. 

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 7, 9, 28] 

                            

Практичне заняття №3. Державно-правові інститути 

Галицько-Волинського князівства 
План заняття 

1.Утворення Галицько-Волинського князівства.  
2. Суспільний лад .  
3. Державний лад.  
4. Правова система.  
5. Причини та наслідки занепаду Галицько-Волинського 

князівства. 
Питання для контролю      

1. Єдина Галицько-Волинська держава була утворена: 
а) в XII столітті; 
б) в XIII столітті; 
в) в XIV столітті. 

2. В правовому відношенні більш захищеним в Галицько-
Волинському князівстві були: 

а) бояри; 
б) вільні селяни - смерди; 
в) не було різниці, все населення було рівним перед 
законом. 

3. Більш впливовим і могутнім у Галицько-Волинському 
князівстві були: 

а) галицькі бояри; 
б) волинські бояри. 

4. Судочинство у Галицько-Волинському князівстві 
здійснювали: 

а) представники адміністрації; 
б) професійні судді. 

Рекомендована література: [1, 3, 6, 7, 9, 16, 17, 19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Практичне заняття №4. Державно-правові інститути 

на українських землях Великого князівства Литовського, 
Королівства Польського, Речі Посполитої 

План заняття 

1. Входження українських земель до складу Великого 
князівства Литовського, Королівства Польського, Речі 
Посполитої.  

2. Польсько-литовська унія.  
3. Державний лад.  
4. Характеристика джерел права.  
5. Литовські статути.  
6. Магдебурзьке право. 

Питання для контролю    

1. Основною причиною укладання Кревської унії 1385 року 
між Польщею і Литвою було:  

а) необхідність об'єднання перед загрозою з боку 
спільного ворога; 
б) прагнення еліти обох країн; 
в) бажання еліти отримати більші привілеї. 

2. Укладання Люблінської унії 1 липня 1569 року між 

Польщею та Литвою мало для України: 
а) позитивне значення; 
б) негативне значення; 
в) не вплинуло на українські землі. 

3. До складу «посольської ізби» у Вальному сеймі Речі 
Посполитої входили: 

а) делегати - посли від шляхти; 
б) духовенство;                                                                     
в) вищі посадові особи Речі Посполитої. 

4. Привілеї князів в великому князівстві Литовському: 
а) були важливим джерелом права; 
б) не відігравали практично ніякої ролі. 

5. Протягом XVI століття були видані: 
а)  10 литовських статутів; 
б) 3 литовські статути; 
в) 8 литовських статутів. 

6. Ініціатива у виданні Литовських статутів XVI ст. належала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

а) шляхті; 
б) великому князю;                                  

в) народним масам. 

7. Найдосконалішим серед Литовських статутів був: 
а) Статут 1529 року;   
б) Статут 1566 року; 
в) Статут 1588 року. 

8. Литовські статути: 
а) залишались тривалий період часу важливим джерелом 

права; 
б) діяли тільки в XVI ст.; 
в) діяли в XVII ст. 

9. Магдебурзьке право на українських землях спочатку 
отримали: 

а) міста Закарпатської України; 
б) міста Лівобережної України; 
в) міста Правобережної України. 

10. Повне Магдебурзьке право в Україні мали: 
а) одне місто; 
б) всі міста; 
в) лише декілька українських міст. 

11. Магдебурзьке право на українських землях було 
скасоване царським указом: 

а) на початку XX ст.; 
б) в XVIII ст.; 
в) в 1831-1835 роках. 

Рекомендована література: [1, 3, 6, 9, 16, 19, 29] 

 

Практичне заняття №5. Державно-правові інститути 

України-Гетьманщини 

План заняття 

1. Політико-правовий устрій за гетьманськими статтями.  
2. Державний устрій України-Гетьманщини.  
3. Причини кодифікаційних робіт першої половини 

XVIII ст.  
4. «Права за якими судиться малоросійський народ» як 

визначна пам’ятка права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Наслідки кодифікаційних робіт першої половини 
XVIII ст. 
Питання для контролю 

1. Майже всі гетьманські статті, як документи державно-
правового характеру, які визначали характер відносин між 

Україною і Росією у XVII-XVII ст. були спрямовані на: 
а) обмеження автономії України; 
б) розширення прав України; 
в) розширення прав і привілеїв козацької верхівки.         

2. Причинами кодифікаційних робіт першої половини XVIII 

ст. в Україні були: 
а) необхідність систематизації законодавства; 
б) необхідність розширення прав козацької верхівки.  

3. На території України поширилось російське законодавство 
і система управління повною мірою: 

a) XVIII cт.; 
б) першій половині XVIII ст.; 
в) XIX ст. 

4. Три поділи Речі Посполитої були здійсненні: 
а) на початку XVIII ст.;                                                                          
б) в середині XVIII ст.; 
в) наприкінці XVIII ст.; 

Рекомендована література: [1, 3, 6, 9, 16, 19, 38] 

 

Практичне заняття №6. Реформи і контрреформи 

другої половини ХІХ ст. в Україні 
План заняття 

1. Передумови буржуазних реформ.  

2. Селянська реформа 1861 р., її історичне значення та 
правове закріплення .  

3. Земська реформа 1864 р.  
4. Судова реформа, її історичне значення та правове 

закріплення.  
5. Військова реформа. 

Питання для контролю 

1. Буржуазні реформи 60-70 років XIX ст.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

а) торкнулись різних напрямків суспільно-політичного 
життя; 
б) стосувались лише судових органів; 
в) були спрямовані лише на ліквідацію кріпацтва. 

2. Селянська реформа 1861 року на українських землях, що 
входили до складу Російської держави: 

а) мала половинчастий характер; 
б) вирішила всі проблеми, які існували в сільському 
господарстві України. 

3. Судова реформа 1864 року на українських землях, що 
входили до складу Російської імперії: 

а) внесла суттєві зміни в систему судоустрою; 

б) не внесла суттєвих змін в систему судоустрою; 

в) залишила все практично без змін. 
4. Військова реформа 1863-1888 років на українських землях, 
що входили до складу Російської держави:                     

а) збільшила строк служби в армії; 
б) скоротила строк служби в армії; 
в) залишила строк служби в армії без змін.                                         

5. Кріпосне право на українських землях Російської імперії 
було скасоване: 

а) в 1880 році; 
б) в 1861 році; 
в) в 1900 році;                     
г) в 1700 році.                                                        

Рекомендована література: [3, 6, 12, 17, 19]  

 

Практичне заняття №7. Державно-правові інститути 

на українських землях в період російської революції, 
наступної реакції і першої світової війни 

План заняття 

1. Загальна характеристика політико-правового розвитку 
українських земель, що перебували в складі Росії у 1890-1917 

роках.  
2. Царські маніфести 1905-1906 років з питань зміни 

державного ладу та діяльність і політична платформа 
української Думської громади.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.Конституційний проект М.Грушевського.  
4. Юридичний зміст Столипінської аграрної реформи. 

Питання для контролю    

1. Царські маніфести 1905- 1906 років: 
а) не мали жодного значення для подальшого розвитку; 
б) внесли суттєві зміни в державний устрій Російської 
імперії; 
в) мали неспослідовний характер. 

2. Українська думська громада, що діяла в І і II Державних 
Думах Російської імперії, була утворена: 

а) для відстоювання інтересів України; 
б) для здійснення революційних перетворень; 
в) з метою розробки законопроектів. 

3. Столипінська аграрна реформа 1906 року: 
а) ліквідувала право приватної власності на землю; 

б) зміцнила право приватної власності на землю. 

 Рекомендована література: [1, 3, 6, 10, 16, 19]  

 

Практичне заняття №8. Повалення російського 
самодержавства, державно-правові інститути 

Тимчасового уряду в Україні 
План заняття 

1. Утворення Тимчасового уряду та його програмна 
декларація від 3 березня 1917 року.  

2. Органи влади і управління Тимчасового уряду на 
Україні.  

3. Судова система в Україні після лютневої буржуазно-
демократичної революції. 
Питання для контролю      

1. Тимчасовий уряд в Росії був утворений: 
а) в березні 1917 року; 
б) в 1907 році;   
 в) 1908 році.                                         

2. За часів діяльності Тимчасового уряду у 1917 році: 
а) структура міністерств і відомств зазнала незначних 
змін; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

б) були внесенні значні зміни в структуру міністерств і 
відомств; 
в) не відбулось ніяких змін в структурі міністерств і 
відомств. 

3. Тимчасовий уряд припинив існування: 
а) в 1915 році  
б) в 1917 році 
в) 15 квітня 1918 року 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 6, 10, 16, 19]  

  

Модуль ІІ. Держава і право України в ХХ столітті 
Практичне заняття №9. Державний устрій і право 

УНР 

План заняття 

1. Утворення Центральної Ради і її юридичний статус.  
2. Еволюція юридичного статусу Центральної Ради. І і ІІ 

Універсали.  
3. ІІІ Універсал Центральної Ради.  
4. ІV Універсал, УНР після Брестського миру.  
5. Конституція УНР 29 квітня 1918 року. 

Питання для контролю   

1. Центральна Рада спочатку існувала як:         
а)  вищий орган законодавчої влади;  
б) вищий орган виконавчої влади; 
в) громадський орган. 

2. Українська Народна Республіка була проголошена: 
а) І Універсалом; 

б) II Універсалом; 

в) III Універсалом; 

г) IV Універсалом. 

3. Незалежність УНР була проголошена: 
а) І Універсалом; 

б) II Універсалом; 

в) III Універсалом; 

г) IV Універсалом. 

4. Центральна Рада припинила існування: 
а) 29 квітня 1918 року; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

б) в 1920 році; 
в)  10 червня 1917 року. 

Рекомендована література: [1, 3, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23]  

 

Практичне заняття №10. Державно-правові 
інститути в період гетьманату П. Скоропадського 

План заняття 

1. Переворот П.Скоропадського 29 квітня 1918 року та 
його юридичне закріплення.  

2. Центральні органи державної влади.  
3. Місцеві органи влади.  
4. Законодавство Української держави.  
5. Падіння Гетьманського уряду. 

Питання для контролю      

1. Переворот Павла Скоропадського відбувся: 
а) 29 квітня 1918 року; 
б) в 1920 році; 
в) 10 червня 1917 року. 

2. За часів гетьманату Павла Скоропадського: 
а) не було внесено змін в законодавство; 
б) були внесенні суттєві зміни в законодавство, прийнято 
ряд важливих законів; 
в) практично ніяких змін в законодавстві не відбулось. 

3. Держава Павла Скоропадського проіснувала: 
а) до 1921 року;   
б) до 1920 року;  
в) до кінця 1918 року. 

Рекомендована література: [1, 3, 6, 15, 17, 20, 32, 33]  

 

Практичне заняття №11. Українська Народна 
Республіка за часів Директорії 

План заняття 

1. Створення Директорії як тимчасового революційно-
державного органу. Декларація від 26 грудня 1918 року.  

2. Сесія Трудового конгресу 23-28 січня 1919 року. 
3. Варшавський договір від 21 квітня 1920 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Припинення легального існування Директорії та її 
органів.  

5. Державний центр УНР в Екзилі. 
Питання для контролю     

1. Директорія Української Народної Республіки: 
а) продовжила політку Центральної Ради; 
б) продовжила політику Павла Скоропадського; 
в) продовжила політику, яка проводилась Російським 

самодержавством. 

2. Судові органи в період УНР, Гетьманату, Директорії: 
а) діяли ефективно; 
б) не змогли в повній мірі забезпечити захист прав та 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

3. Більш ефективно в період Директорії діяли: 
а) військово-польові суди; 
б) цивільні суди. 

Рекомендована література: [1, 3, 15, 17, 20, 34, 36, 37]  

 

Практичне заняття №12. Державний апарат та право 
ЗУНР 

План заняття 

1. Розпад Австро-Угорщини та утворення ЗУНР.  

2. Організація та структура центральних органів влади.  
3. Місцеві органи влади.  
4. Правоохоронні органи ЗУНР. 

5. Правова система. 
Питання для контролю      

1. Західноукраїнську республіку було утворено:                     
а) в 1918 році;  
б) в 1920 році;            
в) в1930році; 
г) в1914році. 

2. В Західноукраїнській Народній Республіці: 
а) не існувало принципу поділу влад; 
б) було розмежовано законодавчу, виконавчу і судову 
влади. 

Рекомендована література: [1, 5, 6, 8, 15, 20]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Практичне заняття №13. Проголошення Радянської 
влади в Україні і його юридичне оформлення  

План заняття 

1. І Всеукраїнський з’їзд Рад, зміст та юридична сила 
його рішень.  

2. ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. 
3. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. 
4. Народний секретаріат. 
5. Місцеві органи влади. 

Питання для контролю     

1. Радянську владу в Україні було проголошено відповідно 
до: 

а) рішень І Всеукраїнського з'їзду рад; 
б) рішень II Всеукраїнського з'їзду рад; 
в) рішень III Всеукраїнського з'їзду рад. 

2. Після проголошення радянської влади : 
а) не існувало принципу поділу влад; 
б) було розмежовано законодавчу, виконавчу і судову 
влади. 

Рекомендована література: [1, 3, 6, 8, 19, 27, 30]  

 

Практичне заняття №14. Державно-правові 
інститути Радянської України в 1917-1920-х роках 

План заняття 

1. Органи управління народним господарством.  

2. Формування судової системи.  
3. Тимчасовий робітничо-селянський Уряд. 
3. Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з 

контрреволюцією. 

 4.Становлення міліції. 
5. Конституція УСРР 1919 року. 

Питання для контролю      

1. Судові органи Радянської України  керувались у своїй 
діяльності: 

а) нормативно-правовими актами УСРР і РСРРР; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

б) нормативно правовими актами Центральної Ради, 
Гетьманату, Директорії; 
в) нормативно - правовими актами Російської імперії. 

2. Тимчасовий робітничо-селянський Уряд був утворений: 
а) громадськими організаціями; 
б) радами солдатських депутатів; 
в) за вказівкою ЦК РКП(б). 

 Рекомендована література: [1, 6, 8, 19, 27, 30, 31]  

Практичне заняття №15. Перша кодифікація 

законодавства Радянської України  

План заняття 

1. Причини, передумови, мета та основні завдання 
першої кодифікації законодавства Радянської України.  

2. Загальна характеристика основних етапів 
кодифікаційних робіт у 20-х роках.  

3. Кодифікація кримінального права.  
4. Кодифікація цивільного права. 
5. Кодифікація процесуального права.  
6. Кодифікація сімейного права.  
7. Кодифікація адміністративного права. 

Питання для контролю     

1. Перша кодифікація Радянського законодавства була 
проведена в: 

а) 20 - х роках XX століття;  
б) 30 – х роках XX століття;  
в) 40 - х роках XX століття. 

2. Під час проведення кодифікаційних робіт в Радянській 
Україні у 20 – их роках XX століття: 

а) відбулась рецепція законодавства Російської 
Федерації; 
б) відбулась рецепція законодавства УHP; 

в) відбулась рецепція законодавства Російської імперії. 
3. Основною причиною першої кодифікації законодавства 
УСРР було: 

а) необхідність систематизації законодавства; 
б) вимога керівництва комуністичної партії; 
в) низький рівень законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Законодавство УСРР: 
а) майже не відрізнялось від законодавства інших 
союзних республік; 
б) значно відрізнялось від законодавства інших союзних 
республік; 
в) було подібним до законодавства Польщі. 

Рекомендована література: [3, 6, 22, 25, 29]  

 

Практичне заняття №16. Проблемні питання історії 
української державності періоду другої світової війни 

План заняття 

1. Проблеми української державності напередодні другої 
світової війни.  

2. Приєднання Західної України, до складу УРСР.  

3. Приєднання частини Бессарабії та Північної Буковини 
до складу УРСР. 

4. Юридичне оформлення вступу СРСР і УРСР у другу 
світову війну.  

5. Спроби проголошення української держави на 
окупованій території.  

6. Конституційний проект М. Сціборського. 
Питання для контролю     

1. Друга світова війна розпочалась:             
а)  1 вересня 1939 року; 
б) 22 червня 1941 року; 
в)  10 липня 1940 року. 

2. Спробу відновлення української державної організацією 

українських націоналістів на окупованих німцями територіях, 
було здійснено: 

а) в 1941 році; 
б) в 1939 році; 
в) в 1949 році. 

3. Столицею Рейхскомісаріату «Україна» було: 
а) м. Львів; 
б) м. Луцьк; 
в) м. Рівне                                                                                                
г) м. Харків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Юридичне оформлення входження Закарпаття і Буковини 
до складу України відбулося: 

а) в період І світової війни; 
б) в період II світової війни; 
в) в 1917 році. 

5. Юридичне оформлення входження Західної України до 
складу УРСР відбулось: 

а) в період II світової війни; 
б) в період І світової війни; 
в) в 1925 році. 

Рекомендована література: [1, 3, 5, 26, 29, 35]  

 

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає 

пошук та опрацювання рекомендованої літератури та 
підготовку рефератів, спрямованих на розвиток 
самостійності та ініціативності. 
Номер завдання визначається за порядковим номером 

списку в академічному журналі. 
 

Теми рефератів 

1. Дискусійні питання утворення Руської держави. 
2. Походження назв «Київська Русь» та «Русь Україна». 

3. Запровадження християнства як державної релігії на 
Русі. 

4. Способи спадкування влади: принцип «старшинства» 

та принцип «отчини». 

5. Традиції української державності періоду феодальної 
роздробленості. 

6. Відносини Данила Галицького з Папою Римським. 

7. Створення Галицької митрополії. 
8. Збірник магдебурзького права як джерело до 

організації тафункціонування судових інституцій. 
9. Особливості застосування руського, польського, 

литовського та волосного права на українських землях (ХІУ-

ХУ ст.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10. Унії Великого князівства Литовського та Польської 
держави: їх зміст, значення та наслідки. 

11. Берестейська церковна унія 1596 р. – як спосіб 
збереження українських традицій. 

12. Ординація Війська Запорозького реєстрового, що 
перебувало на службі Речі Посполитої» 1638 р. Її зміст та 
значення. 

13. Запорізька Січ – козацька республіка. 
14. Козацьке звичаєве право. 
15. Виникнення Запорізької Січі та її роль в історії 

державотворення українського народу. 
16. Характерні риси «козацького права» Запорізької Січі. 
17. Правовий статус Запорізької Січі. Причини ліквідації 

Запорізької Січі і створення Задунайської Січі. 
18. Поступова ліквідація царизмом автономного устрою 

України. 
19. Національне відродження на західноукраїнських 

землях на початку ХІХ ст. 
20. «Весна народів» 1848 р. 
21. Головна руська рада - перша українська політична 

організація. 
22. Крайова конституція для Галичини 
23. Зміни в суспільному устрої України після селянської 

реформи. 
24. Порівняльна характеристика селянських реформ на 

українських 
землях у складі Російської та Австрійської імперій. 
25. Судова система у Лівобережній Україні у складі 

Російської імперії. 
26. Звід законів Російської імперії та його поширення в 

Україні. 
27. Розпад Російської імперії і відродження Української 

державності. 
28. Судова система та судочинство в УНР. 

29. Особливості розвитку судової системи та 
судочинства в добу Директорії. 

30. Дипломатична діяльність ЗУНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31. Українська делегація на Паризькій мирній 
конференції. Діяльність Андрея Шептицького. 

32. Основні положення «Закону про земельну реформу» 

14 квітня 1919 р. 
33. Створення та діяльність УГА. 

34. Утворення Української радянської держави: 
юридичне оформлення і оцінка. 

35. Перебудова державного апарату і демократизація 
виборчої системи за Конституцією 1937 р. 

 

4. Рекомендована література 
Базова 

 

1. Історія держави і права України / за ред. 
А.Й.Рогожина.-Т.1-2.-К.,1996 

2. История государства и права Украинсткой ССР . В 3 

томах.-Т.1-2.-К.,1987 

3. Мироненко О.М., Римаренко Ю.І., Усенко І.Б., 

Чехович В.А. Українське державотворення : Невитребуваний 
потенціал: Словник-довідник.-К.,1997 

4. Історія держави і права України.-Т.1-2.-К.,2008 

5. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії 
української державності.-Львів,1992 

6. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Істрія держави і права 
України.-Львів,2008 

7. Чубатий М. Огляд історії українського права.-К.,1994 

8. Історія держави і права України/За ред.. В.Г. 

Гочаренка .Навчальний посібник.-К.,1996 

 9. Грушевський М. Історія України-Русі. В 11 томах, 12 

книгах.-К.,1991-1997 

10. Дорошенко Д.І. Нарис історії України.-К.,1992 

11. Дорошенко Д.І.Історія України 1917-1923. Т.1-2.-

Ужгород, 1930-1932 

12. Історія України. Курс лекцій у двох книгах.-К.,1991-

1992 

13. История Украины. В 10 т.-К.,1981-1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов В.О. 

Історія України.-К.,1992 

15. Нагаєвський І Історія Української держави  
двадцятого століття.-Львів,1993 

16. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України.-Т.1-2.-

К.,1992.. 

17. Субтельний О. Історія України.-К.,2007 

18. Василенко М.П. Матеріали до історії Українського 
права.-К.,1929 

19. Історія держави і права України . Хрестоматія.-
К.,1992 

20. Конституційні акти України. 1917-1920рр. –К.,1992 

21. Історія української конституції ( укладачі Слісаренко 
А.Г., Томенко М.В.).-К.,1996 

22. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х 
томах.-К.,1997 

23. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. 
У двох томах.-Т.1-2.-К.,1996 

24. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірник документів 
і матеріалів.-К.,1993 

25. Історія Радянської Конституції в деклараціях і 
постановах Радянського уряду 1917-1936 рр.-К.,1937 

26. Мірчук П. Українська повстанська армія 1942-1952. 

Документи і матеріали.-Л.,1991 

27. Радянська Україна в роки громадянської війни: 
Збірник документів і матеріалів.-К.,1957-1962 

28. Енциклопедія українознавства. Загальна частина.Т.1-

3.-К.,1994 

29. Юридична енциклопедія.Т 1-6.-К. 1996-2003 

 

Спеціальна література з окремих проблем історії 
держави і права України 

30. Бабій Б.М. Місцеві органи державної влади 
Української РСР в 1917-1920 рр.-К.,1956 

31. Бабій Б.М. Українська радянська держава в період 
відбудови народного господарства (1921-1925 рр.).-К.,1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32. Організація, структура та компетенція судових 
органів Української держави (1918 р.) Львів: Світ, 1999. - 48 

с. 
33. Вовк Ю. Є. Військові суди української держави у    

1918 році: досвід і сучасність //Держава і право. – Вип. 4. – 

1999.-С. 66- 73. 

34. Вовк Ю. Є.Державне будівництво за часів Директорії 
УНР 1918-1920 рр. // Актуальні проблеми правознавства: 
Науковий збірник Ю.ТАНГ. – Вип.3. – 2001.- С 18-21. 

35. Вовк Ю. Є. Проект конституції української держави 
члена проводу ОУН М  Сціборського //Вісник Національного 
університету внутрішніх справ: Харків, 2003. – № 22.-С 278-

283. 

36. Вовк Ю. Є. Інститут президента УНР в екзилі (1948 -

1992 рр.) // Право України. . – 2005 - № 8. – С.130 -132. 

37. Вовк Ю. Є. Проблема законності судових рішень, 
ухвалених на підставі законів, прийнятих урядами України в 
періоди Гетьманату та Директорії // Матеріали XXV 
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