
 

 

 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Історія держави і права 

України 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»  
ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ  
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА 

СОЦІОГУМАНІТАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ 

О.М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО 
 
КАФЕДРА 
ПРАВА, ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 

 

 

Освітній ступінь бакалавр 
Галузь знань 08 Право 
Спеціальність 081 Право 
Освітньо-професійна програма Право 

Кількість кредитів 6 

Рік підготовки, семестр 1 рік, 1 семестр 
Компонент освітньо-професійної програми Обов’язковий компонент 

Дні занять згідно з розкладом 

Мова викладання українська 
Консультації щопонеділка 12.00-13.00 (210 кабінет, з 

можливістю дистанційної роботи на платформах 

ZOOM та Google-class). 

Викладач Кандидат історичних наук, доцент  

Іваненко Аліна Олексіївна 

Контакти E-mail: alina.a.ivanenko@gmail.com 

м.т.0637555677 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Коротка анотація до дисципліни. «Історія держави і права України» є однією із 

фундаментальних дисциплін в системі підготовки правників у вищій школі. Програма дисципліни 

орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами закономірностей зародження, розвитку 

і змін типів і форм державно-правових систем, вивчення змісту діяльності державно-правових 

інститутів, джерел права і галузей права у конкретній історичній обстановці і хронологічній 

послідовності на території України. З вивчення названого курсу починається опанування 

студентами першооснов юридичних знань, державно-правових термінів і категорій, ознайомлення 

з пам’ятками українського права.  

 

2. Мета та завдання дисципліни.  
Мета: вивчення дисципліни є: надати майбутнім юристам знання про загальні закономірності 

і характерні особливості виникнення, функціонування, зміни різних типів та форм держави і права 

українського народу на всіх етапах його розвитку.  

Завдання – вивчення процесу державно-правового розвитку українського народу з 

найдавніших часів до сьогодення, а також історичні типи і форми держави і права, політичні 

установи та правові інститути в їх історичному розвитку. Розглянути роль і значення держави і 

права у житті українського суспільства. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  



- оволодіти сучасними методами історичного пізнання, історичним термінологічно-

понятійним апаратом; 

- зрозуміти сутність, природу та генезис історичних явищ, вміти здійснювати їх аналіз та 

узагальнення, з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки історичних подій і процесів; 

- виважено оцінювати роль суб’єктивних і об’єктивних чинників в історичному процесі, 

подіях і явищах вітчизняної історії; 

- знати основні праці вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячених актуальним проблемам 

історії української державності і права; 

- на основі методів наукового пошуку опанувати новітні історичні концепції, оволодіти 

елементами наукового підходу до вивчення архівних матеріалів з історії української державності і 

права. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ЗК 14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права,  знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини. 

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 Програмні результати навчання* 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних)з 

достатньою обґрунтованістю. 

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

ПРН 7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

ПРН 10 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 



 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Раз

ом 

у тому числі Разом  у тому числі 

л пр лаб

. 

ін

д. 

срс л пр лаб. інд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Вступ до дисципліни. Початок державно-правового розвитку на теренах 

України. 

Тема 1. Історія держави 

і права України як наука 

і навчальна дисципліна 

3     3       

Тема 2. Стародавні 

держави і право на 

території України 

5 2    3       

Разом за змістовим 

модулем. 

8 2    6       

Змістовий модуль 2. Ранньофеодальна держава Київська Русь 

Тема 3. 

Ранньофеодальна 

держава Київська Русь.  

8 2 2   4       

Тема 4 Давньоруське 

право 

8 2 2   4       

Тема 5. Галицько-

Волинська держава та її 

право 

6 2    4       

Разом за змістовим 

модулем 2. 

22 6 4   12       

Змістовий модуль 3. Держава і право литовсько-польської доби. 

Тема 6. Литовсько-

Руська держава та її 

право. Формування 

Литовсько-руської 

держави. Польсько-

Литовські унії. 

12 2 2   8       

Тема 7.  Суспільно-

політичний лад і право 

на українських землях у 

складі Речі Посполитої. 

11 2 2   7       

Разом за змістовим 

модулем 3 

23 4 4   15       

Змістовий модуль 4. Держава і право козацької доби 

Тема 8. Запорізька Січ: 

військово-

адміністративний устрій 

та право. 

14 2 2   10       

Тема 9. Формування 

національної 

державності в роки 

національно-визвольної 

12 2 2   8       



війни 1648 – 1657 рр. 

Право. 

Тема 10. Українська 

гетьманська держава: 

держаний лад, 

суспільний устрій і 

право (середина ХVІІ 

— кінець ХVІІІ ст.) 

11 2 2   7       

Разом за змістовим 

модулем 4 

37 6 6   25       

Змістовий модуль 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Тема 11. Суспільно-

політичний устрій і 

право на українських 

землях у складі імперій 

12 4 2   4       

Разом за змістовим 

модулем 5 

10 4 2   4       

Змістовий модуль 6. Відродження української національної держави і права 

Тема 12. Національна 

державність і право за 

доби української 

революції (1917 - 1920 

роки)  

11 4 2   4       

Тема 13. 

Західноукраїнська 

народна республіка та її 

право 

9 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 

20 6 4   10       

Змістовий модуль 7. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО В УКРАЇНІ 

Тема 14 Утворення 

радянської держави і 

права в Україні 

11 2 2   6       

ТЕМА 15. Радянська 

державність і право в 

Україні у 20–30-х рр. 

ХХ ст. 

9 2 2   5       

Тема 16. Держава і 

право України в роки 

Другої світової війни 

(1939–1945 рр.) 

10 2 2   6       

Тема 17. Держава і 

право України у 

повоєнні роки та в 

період десталінізації 

(1945 — перша 

половина 1960-х рр.) 

10 2 2   6       

Тема 18. Держава і 

право України у період 

“застою”(середина 

1960-х — середина 

1980-х р.) 

12 2 2   7       



Тема 19. Державно-

правовий розвиток 

України у період 

«перебудови» в СРСР 

(1985-1991 рр.) 

8 2 2   4       

Разом за змістовим 

модулем 

60 12 12   34       

Усього годин 180 40 32   108       

 

Тематика практичних занять. 

ТЕМА 1. ДЕРЖАВНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Завдання для семінарського заняття: 

1. На основі аналізу джерел, які додані до теми, наведіть дані про розселення та звички венедів, 

антів й слов'ян. Охарактеризуйте процес формування державності у східних слов‘ян. На які етапи 

його можна умовно поділити? 

2. У чому полягав процес перетворення органів суспільного самоврядування у слов‘янських 

племенних союзах на державні органи? 

3. Ознайомтеся з фрагментом «Повісті минулих літ» (додається), в якому подається сюжет про 

прихід на Русь варягів. У чому полягає наукова неспроможність норманської та пантюркської теорій 

походження державності у східних слов‘ян? Якими факторами був зумовлений процес виникнення 

Давньоруської держави? 

4. Розкрийте, у чому полягає основний зміст періодів консолідації, розвитку та занепаду 

Київської держави. 

5. Охарактеризуйте форму правління, форму державного устрою та форму політичного режиму 

Київської Русі; при цьому зверніть увагу на відмінності в політичному механізмі на різних етапах 

розвитку держави. 

6. Зробіть порівняльний аналіз правового становища панівних верств суспільства. Поясніть, який 

характер носили відносини між феодалами.  

7. Дайте характеристику соціально-правового становища вільного населення Київської Русі. 

Зверніть при цьому увагу на появу у ХІІ ст. ознак зростаючого поневолення вільних селян 

феодалами. На основі аналізу зробіть висновок, чи існували принципові відмінності у правовому 

становищі вільних селян та вільних жителів міст. 

8. З'ясуйте, в чому полягали особливості соціально-правового становища економічно залежних 

людей та які правові механізми і в яких межах охороняли їхню особисту свободу. 

9. Поясніть, в чому полягало становище особисто залежного населення як суб‘єктів права. 

10. Здійсніть загальну характеристику державного устрою Київської Русі. 

11. Складіть схему організації влади й управління Давньоруської держави. 

12. На основі аналізу джерел, що додаються, наведіть приклади та зробіть власні висновки щодо 

ролі віче та снемів (міжкнязівських з'їздів) в системі органів центрального управління. 

13. Охарактеризуйте систему управління територіями. Поясніть, в чому полягав і що спричинило 

перехід від десяткової до двірсько-вотчинної системи управління. З'ясуйте, які посадові особи 

здійснювали управлінські функції і в чому полягали їхні повноваження. Назвіть орган місцевого 

селянського самоврядування та розкрийте його функції. 

14. Ознайомтеся з повідомленням літописця (додається) про діяльність Великих князів 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого Розкрийте основний зміст реформ Володимира та 

Ярослава. 

15. Поясніть, кому належало право суду, на яких засадах була побудована судова влада на Русі. 

З'ясуйте, які існували суди в Київський державі, охарактеризуйте їх структуру, склад та 

юрисдикцію. 

 

ТЕМА 2. ДАВНЬОРУСЬКЕ ПРАВО. 

Завдання для семінарського заняття: 

1. Дайте загальну характеристику джерел права Київської Русі. 



2. Розкрийте, яким чином в процесі становлення політичної організації суспільства звичаї 

східних слов‘ян трансформувалися у норми звичаєвого права. Чому вони ставали 

загальнообов'язковими для виконання? В яких сферах суспільних відносин вони діяли? 

3. Проаналізуйте наведені серед джерел до теми витяги з тексту договору Ігоря з греками (945р.) 

та віднайдіть норми давньоруського права, що встановлювали відповідальність за вбивство, 

крадіжку, тілесні пошкодження тощо, а також тогочасні міжнародно-правові норми. 

4. Прочитайте УСТАВ Святого князя Володимира та СТАТУТ князя Ярослава (тексти 

додаються) та проаналізуйте їх зміст. Які справи відносив до юрисдикції церкви Устав Володимира 

та яке джерело матеріального забезпечення церкви було визначено даним статутом? Розкрийте, як 

Статут Ярослава відтворює характерне для феодального суспільства право привілею щодо 

диференціації покарання (залежно від станового положення потерпілого). 

5. Прочитайте Коротку й Просторову редакції Руської правди. характеризуйте їх основний зміст 

та структуру Наведіть аргументи на користь того, що за рівнем розвитку правових інститутів це 

була достатньо розвинена пам‘ятка права. 

6. Знайдіть в Руській правді статті, де йдеться про княжі борті, ролейні межі, перевіси на деревах, 

купівлю й продаж, позику й поклажу майна, орядок повернення речі справжньому власнику з 

неправомірного володіння. Зробіть на підставі цього самостійний висновок - чи можна 

стверджувати про застосування в давньоруському праві інститутів права власності й права 

володіння? Розкрийте зміст права власності в Київській Русі. 

7. Розкрийте зміст спадкового права в Київський Русі, поняття спадок, особливості спадкування 

за законом та заповітом. Кому належало право заповідати та успадковувати? Поясність, чому 

існували обмеження на успадкування майна жінками. Чи передбачалося спадкування сторонніх 

осіб? Проаналізуйте, як відбилася у спадковому праві станова організація суспільства. З'ясуйте, за 

яким принципом успадковувався – батьківський двір та розкрийте зміст його дії стосовно різних 

суспільних верств. 

8. Що спричинило інтенсивний розвиток зобов’язального права на Русі? На грунті аналізу 

Руської правди наведіть приклади виникнення зобов'язань, які виникали в наслідок 

правопорушення, пов’язаного із нанесенням матеріальної шкоди, та витікали з договорів. Які 

наслідки мало невиконання стороною зобов‘язань? Охарактеризуйте основні види договорів 

(позики, позички, міни, купівлі-продажу, найму, поклажі) та порядок їх укладання. В яких випадках 

договори вважалися недійсними і які це мало наслідки для сторін? 

9. Розкрийте відмінності у шлюбно-сімейному праві до і після прийняття християнства на Русі. 

10. Поясніть, чому Руська Правда та інші джерела давньоруського права не відрізняли 

кримінальне правопорушення від цивільно-правового. Розкрийте процес еволюції від приватно-

правового до публічно-правового розуміння злочину. 

11. Охарактеризуйте види злочинів за давньоруським правом. На основі аналізу статей Руської 

правди, Церковних Статутів Володимира і Ярослава наведіть докази розвитку давньоруського 

кримінального права як права привілею. Віднайдіть в тексті Руської правди зародки таких 

кримінального-правових інститутів як умисел та необережність. 

12. Охарактеризуйте мету та види покарань на Русі. 

13. Як відомо, найдавнішим інститутом охорони правопорядку і карою була кровна помста. 

Спираючись на норми Руської правди, проаналізуйте процес її обмеження та скасування державою. 

Поясніть причини поширення грошових видів покарань на Русі. 

14. Сформулюйте та занотуйте характерні риси давньоруського кримінального права. 

15. З'ясуйте сутність змагально-обвинувального характеру судового процесу на Русі. Поясніть, 

чому не було чіткого розмежування між кримінальним і цивільним процесом. 

16. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи судового процесу: заклич, від, гоніння сліду. 

З'ясуйте, які процесуальні дії могли застосовуватися лише за кримінальними справами та в чому 

вони полягали. 

17. Спираючись на статті Руської правди, назвіть основні види доказів, які використовувалися в 

судовому процесі та розкрийте порядок їх застосування. Виокремте ті з них, які, на вашу думку, є 

характерними для ранньофеодального періоду державності, та порівняйте їх з аналогічними в інших 

державно-правових системах цього часу. 

18. Охарактеризуйте процедуру винесення судових рішень та порядок їх виконання. 



 

ТЕМА 4. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ПРАВО УТВОРЕННЯ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 

Завдання для семінарського заняття: 

1. З‘ясуйте історичні обставини входження українських земель до складу Великого князівства 

Литовського. Для цього зверніться до аналізу джерел (витягів з літописів та хронік), що додаються 

до теми. Які існують погляди вчених на характер приєднання українських земель до складу 

Великого князівства Литовського? 

2. Чим зумовлювався процес об‘єднання Литви й Польщі? Розкрийте обставини укладання та 

зміст польсько-литовських уніїй. Проаналізуйте наведені до теми витяги з тексту «Городельського 

привілею» (1413 р.) та поясніть, за яких умов його норми урівнювали в правах польську і литовську 

шляхту. Поясніть, які наслідки польсько-литовські унії мали для українських земель. 

3. Проаналізуйте соціально-станову ієрархію князівства, при цьому зверніть увагу на зміни, що 

відбулися в процесі шляхтизації суспільства. Спираючись на аналіз доданих до теми витягів з тексту 

«Статуту на волоки» 1557 р., поясніть сутність та наслідки для литовсько-руського суспільства 

аграрної реформи. 

4. Складіть схему суспільного ладу на українських землях Литовсько-Руської доби. Дайте 

соціально-правову характеристику основним соціальним верствам. 

5. Поясніть, як відбувався процес централізації Великого князівства Литовського. Складіть схему 

державного устрою Литовсько-Руської держави. Охарактеризуйте форму правління і систему 

органів центрального й місцевого управління Великого князівства Литовського. 

6. З‘ясуйте, які зміни відбувалися в повноваженнях центральних органів управління – Великого 

князя, пани-ради, Вального сейму – і якими факторами вони були спричинені. Поясніть, як 

особливості розвитку князівства вплинули на формування центральних посад урядовців та 

розкрийте повноваження центральних урядовців Литовсько-Руської держави. 

7. Охарактеризуйте систему місцевого управління після ліквідації удільних князівств та 

розкрийте повноваження воєвод, каштелянів, старост та інших посадовців. Зверніть увагу на зміни, 

які відбулися в устрої більших міст Литовсько-Руської держави на основі самоуправління. 

8. Складіть схему судоустрою в Литовсько-Руській державі до і після судової реформи середини 

ХVI ст. Додайте до цього характеристику судових органів. 

9. З‘ясуйте призначення Привілейних грамот (Привілеїв) та Земських уставних грамот як джерел 

права. У чому полягає принципова різниця між цими правовими актами князівської влади та 

Привілейними грамотами? Які норми права вони містили? 

10. Проаналізуйте додані до теми витяги з тексту Судебника Казиміра ІV Ягелловича та з‘ясуйте, 

які правові відносини він регулював. 

11. Поясніть, які причини зумовили кодифікацію права у Великому князівстві Литовському та за 

яких обставин було прийнято в 1529 році Перший Литовський статут. На основі аналізу доданих до 

теми джерел озкрийте структуру Статуту 1529 р. Охарактеризуйте його зміст, при цьому зверніть 

увагу на норми державного, приватного, кримінального та процесуального права. Поясніть, яке 

значення, на вашу думку, мало положення Статуту Всіх у Великому князівстві Литовському одним 

правом судити мають. 

12. З‘ясуйте, який документ юридично оформив шляхтизацію суспільно-політичного устрою 

Великого князівства Литовського і в чому це проявилося? 

13. Розкрийте зміст та значення Другого Литовського статуту 1566 р. 

14. Поясніть, в який спосіб відбувалася рецепція магдебурзького права та назвіть причини 

поширення його в українських містах. 

15. Охарактеризуйте розвиток цивільного права Литовсько-Руської доби. Які зміни відбулися в 

інститутах виконання зобов‘язань, спадку, сервітуту та ін.? 

16. Охарактеризуйте розвиток родинного права в Литовсько-Руський державі. Зверніть увагу на 

розвиток правового інституту опіки та поясність чим це було спричинено. 

17. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального права Литовсько-Руської доби. З‘ясуйте, 

яка тогочасна західноєвропейська кримінально- правова доктрина вплинула на литовсько-руське 

право, розкрийте її сутність, зробіть висновок, як це відбилося на правовій системі Великого 

князівства Литовського. 



18. Відслідкуйте динаміку поняття та складу злочину. Охарактеризуйте основні види злочинів, 

поясніть, які з них відносилися до категорій найтяжчих та тяжких. 

19. Розкрийте мету покарань та охарактеризуйте види покарань за русько-литовським 

кримінальним правом. 

20. Сформулюйте основні риси феодального кримінального права Великого князівства 

Литовського. 

21. Пригадайте з попередніх тем, який характер, притаманний давньоруському праву, традиційно 

мав судовий процес. З‘ясуйте, чи зберігався він на українських землях литовської доби. Розкрийте 

зміст обвинувально-змагального процесу. 

22. З‘ясуйте, у якому юридичному документі Великого князівства Литовського середини ХVІ ст. 

було встановлено елементи слідчого (інквізиційного) процесу. Охарактеризуйте зміст слідчого 

(інквізиційного) процесу та особливості його застосування на українських землях. 

23. Проаналізуйте призначення в суді представництва сторін. Розкрийте функції прокураторів 

(адвокатів). Охарактеризуйте види судових доказів. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РЕЧІ 

ПОСПОЛИТОЇ 

Завдання для семінарського заняття: 

1. Прочитайте проект Люблінської унії (додається). З‘ясуйте, які наслідки для українських земель 

мало утворення Речі Посполитої? 

2. Охарактеризуйте зміни в панівній верстві українського суспільства польської доби. 

Проаналізуйте, чому вона являла собою соціальну базу полонізації українських земель. З‘ясуйте, 

що стало економічним підгрунтям процесу відокремлення шляхти від інших станів та які зміни 

відбулися в її соціальному становищі. 

3. Як вплинули на соціально-правове становище духовенства та православної церкви Люблінська 

1569 р. та Берестейська 1596 р. унії. Яку місію взяла на себе православна церква за умов посилення 

католицької експансії? 

4. Дайте соціально-правову характеристику селянського стану, з‘ясуйте при цьому різницю між 

правовим становищем державних та приватновласницьких селян, відмінності у становищі особисто 

вільних, напіввільних селян та селян, які повністю втратили волю. Розкрийте зміст правових актів 

та юридичних норм, в наслідок дії яких відбулося остаточне закріпачення селянства. До чого 

призводило посилення соціального, національного та релігійного гноблення, експлуатації 

українського селянства? 

5. Які соціальні зміни характерні для жителів українських міст у період польського панування? 

З‘ясуйте, яких утисків зазнавали міщани-українці і вчому конкретно це проявлялося. Зокрема, 

проаналізуйте доданий до теми документ про обмеження польським королем Сігізмундом І 

українців щодо місця мешкання у Львові і заняття ремеслом. 

6. Складіть схему органів центрального та місцевого управління на українських землях періоду 

польського панування. Охарактеризуйте повноваження кожної ланки апарату. 

7. Складіть схему судових органів на українських землях польської доби. Охарактеризуйте 

порядок створення, структуру та юрисдикцію земських, гродських, і підкоморських судів. 

Розкрийте характер діяльності та повноваження доменіальних та церковних судів. У чому полягали 

особливості судочинства у самоврядних містах? Які зміни відбулися в діяльності копних судів? 

8. Назвіть і охарактеризуйте джерела права, що діяли на українських землях у період польського 

панування. Поясніть чому спочатку роль польського права у регуляції суспільного життя на 

українських територіях не була значною. З'ясуйте, які правові акти визнавалися основними 

джерелами діючого права, а які з часом відійшли на останні місця. 

9. Як відомо, на українських землях продовжував діяти Другий Литовський статут 1566 р., який 

взагалі вважався українським. Що спричинило потребу у продовженні кодифікаційних робіт по 

виправленню та доповненню його тексту? Ознайомтесь із доданими до теми витягами з тексту 

Третього Литовського статуту. Охарактеризуйте його структуру, зміст та значення. Чи правомірно 

стверджувати, що з прийняттям цього важливого джерела права був завершений процес уніфікації 

правових систем на українських землях? 



10. Поясніть, чим було спричинено значне поширення на українські міста магдебурзького права; 

які його джерела застосовувалися в українському судочинстві. З'ясуйте, як застосування 

магдебурзького права відбилося на соціально-правовому становищі міст та чи можна стверджувати, 

що магдебурзьке право в українських містах застосовувалося лише як зразок юридичного 

регулювання. 

11. Проаналізуйте процес розвитку інституту права власності. Охарактеризуйте зміни у 

правовому регулюванні феодального землеволодіння. Проаналізуйте доданий до теми витяг з 

постанови польського сейму (1590 р.) про роздачу земель на Україні магнатам і шляхті. 

12. Охарактеризуйте процес розвитку зобов‘язального та спадкового права. 

13. Дайте характеристику шлюбно-сімейного права, зверніть увагу при цьому на характерні риси 

його розвитку та пережитки патріархальних відносин, які воно зберігало. З'ясуйте, які 

встановлювалися умову взяття шлюбу, та як врегульовувалися майнові відносини у випадку 

розриву шлюбу. 

14. Характеризуючи кримінальне право, на основі аналізу норм Литовського статуту, з'ясуйте, в 

чому полягав його становий характер та встановіть які кримінально-правові інститути розрізнялися 

в тогочасному законодавстві. Які зміни відбулися в суб'єктному складі злочину. Назвіть та дайте 

характеристику основних видів злочинів. 

15. Розкрийте мету та види покарання. З'ясуйте, в чому проявлявся становий характер системи 

покарань, що діяла на українських землях в період польського панування. 

16. Які зміни відбулися в судово-слідчому процесі на українських землях польської доби? Який 

характер мав судовий процес? З'ясуйте, стосовно яких злочинів провадився розшуковий процес, в 

яких випадках слідство і суд були обов‘язковими. Розкрийте призначення та функції адвокатів. 

Охарактеризуйте основні види доказів, що застосовувалися в процесі слідства та в судовому 

процесі.  

 

ТЕМА 6. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ: ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ТА ПРАВО 

Завдання для семінарського заняття 

1. Проаналізуйте причини виникнення українського козацтва, його соціальну базу та характерні 

риси способу життя. Охарактеризуйте суспільну організацію та соціально-правове становище 

козацтва. Поясніть, у чому полягає унікальність козацтва як соціального явища. 

2. Розкрийте роль козацтва в обороні християнства й захисті українського народу від нападів 

кримських татар та турків. Зробіть порівняльний аналіз соціально-правового становища реєстрових 

та нереєстрових козаків. Використовуючи знання, отримані з курсу історії України, наведіть 

приклади козацьких повстань проти польської влади. Прочитайте Ординацію Війська Запорозького 

1638 р. (додається) та зробіть власний аналіз обмежень реєстровців польським урядом. 

3. Розкрийте соціальні джерела та засади формування Запорозької Січі. Зробіть власний 

висновок, що спричиняло розвиток Січі як антиурядової опозиції, робило її центром соціального 

незадоволення в українському суспільстві. 

4. Охарактеризуйте військово-адміністративний устрій Запорозької Січі, звичаєво-правові засади 

формування органів влади й управління. Розкрийте призначення та повноваження загальної 

військової ради, кошового отамана, січової старшини, куренних отаманів, паланкових полковників 

та інших посадових осіб Січі. 

5. На основі знань, отриманих з курсу теорії держави і права, проаналізуйте які з основних та 

додаткових ознак держави є притаманними Запорізький Січі. Зробіть висновок щодо політичного 

змісту, форми та характеру політичного режиму цієї військово-політичної організації. 

6. Охарактеризуйте судову систему, що склалася в Запорозькій Січі. Проаналізуйте додані до 

теми матеріали, що містять відомості про козацькі суди, які наводить Д. І. Яворницький. З'ясуйте, 

який суд діяв у куренях та паланках, які судові інстанції розглядали справи про тяжкі злочини та 

злочини, скоєні військовою старшиною. 

7. Розкрийте джерела та риси права Запорозької Січі. З'ясуйте яке джерело права мало на Січі 

універсальний характер та які відносини воно регламентувало. 

8. З‘ясуйте, чому козацьке звичаєве право склалося переважно як право публічне. Розкрийте зміст 

публічного січового права та основні публічно-правові процедури. 



9. Розкрийте риси цивільно-правового регулювання на Січі. З‘ясуйте, чому на Січі приватне 

право не набуло було достатнього розвитку. Охарактеризуйте основний зміст та процедури 

приватно-правового регулювання на території Запорозьких Вольностей. 

10. Поясніть, у чому полягала специфіка січового кримінального права. Що включало поняття 

злочину? Розкрийте види злочинів, що існували на Січі та дайте їм характеристику. З'ясуйте, які 

специфічні склади злочинів існували на Січі? 

11. Визначте мету та систему покарань, що діяла на Січі та охарактеризуйте основні види 

покарань. Поясніть, що спричинило суворість системи покарання та охарактеризуйте систему 

покарань, яка існувала на Січі. 

12. Проаналізуйте додані до теми матеріали за Д. І. Яворницьким, що містять відомості про 

покарання та кари на Січі. Назвіть характерні риси січового процесуального права. Розкрийте 

особливості козацького судового процесу. 

 

ТЕМА 7. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО 

Завдання для семінарського заняття: 

1. Розкрийте процес створення Української національної держави. Прочитайте додані до теми 

матеріали, що містять текст «Декларації його королівської милості Війську Запорозькому» від 8 

серпня 1649 р., яка отримала назву Зборівського договору. Використовуючи отримані з курсу теорії 

держави і права знання основних та додаткових ознак держави, проаналізуйте текст договору на 

предмет юридичного визнання в ньому козацької державності. 

2. Дайте власне пояснення, що спричинило звернення Б. Хмельницького до Москви за 

військовою та дипломатичною допомогою. Познайомтеся із змістом Статей Б. Хмельницького 

(березень 1654 р.) та Жалуваної грамоти царя Олексія Михайловича Війську Запорозькому на 

збереження його прав і вольностей від 27 березня 1654 р. (додаються). Охарактеризуйте зміст 

Переяславсько-Московської угоди 1654 р. та процедуру її укладання. Які існують погляди на 

відносини України з Росією за цією угодою? Розкрийте їх. Які наслідки для України мав 

Переяславсько-Московський договір? 

3. Розкрийте зміни у суспільному устрої та складіть схему суспільного ладу України після 

Визвольної війни. 

4. Прочитайте Універсал Михайлові та Іллі Рубцям на володіння селами і хуторами у 

Стародубському повіті (додається). Охарактеризуйте склад та соціально-правове становище – 

знатного військового товариства». Розкрийте процес формування, , виникнення та подальшого 

зміцнення – українського панства». 

5. Ознайомтеся з універсалом Б. Хмельницького про підтвердження прав Густинського 

монастиря на володіння від 15 (25) травня 1655 р. (додається). Розкрийте характер змін у правовому 

становищі українського духовенства. 

6. Проаналізуйте, в чому полягало привілейоване становище козацтва після перемоги у 

національно-визвольній війні. З‘ясуйте характер змін у соціально-економічному та правовому 

становищі рядового козацтва протягом ХУІІІ століття. Прочитайте уривок з універсалу гетьмана К. 

Розумовського про заборону перетворювати козаків у підданих від 29 червня 1754 р. (додається) та 

прокоментуйте його. Поясніть, чим обумовлювалася подальша диференціація козацтва та які 

фактори, на ваш погляд, спричинили його занепад. 

7. З‘ясуйте, в чому полягали кардинальні зміни у соціально-правовому становищі селянства. 

Зробіть порівняльний аналіз правового становища селянства та козацтва. Проаналізуйте акти 

гетьманської влади та царського уряду (додаються), якими було поновлено феодальну залежність 

селянства, починаючи від – звиклого послушенства» (Універсал Б. Хмельницького про 

підтвердження прав Густинського монастиря на володіння 1650 р., Універсал гетьмана І. Мазепи 

про дводенну панщину 1701р., Інвентар с. Милостова на Волині з перерахуванням повинностей, які 

мали відбувати селяни поміщикові 1704 р) і завершуючи встановленням кріпосного права (Указ 

Катерини II про остаточне закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні 1783 р.). 

8. Охарактеризуйте зміни у соціально-правовому становищі населення міст. З‘ясуйте, в чому їхнє 

правове становище наближалося до становища державних селян. Проаналізуйте, що спричинило 

пожвавлення міського  життя із середини ХУІІІ ст. Розкрийте зміст та особливості цехової 

організації ремісничого та гільдійської - купецького станів. 



9. На основі вивчення Березневих статей 1654 р. (додаються) проаналізуйте державний лад, що 

встановився в Україні-Гетьманщині. Охарактеризуйте форму Козацько-Гетьманської держави. 

З‘ясуйте, які республіканські та монархічні засади були притаманними для гетьманського правління 

та які риси й особливості їх прояву були характери ні на різних етапах існування держави. Складіть 

схему адміністративно- політичного устрою Козацько-Гетьманської держави. 

10. З‘ясуйте, до яких заходів вдавався царський уряд задля обмеження гетьманської влади, які 

імперські органи влади створювалися для управління Українськими землями та розкрийте їхні 

повноваження. Для цього здійсніть власний правовий аналіз актів царської влади, що додаються до 

теми (Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії, 10 

листопада 1764 р.; Уривок з маніфесту Катерини II про ліквідацію Запорозької Січі від 3 серпня 

1775 р.). 

11. Здійсніть порівняльний аналіз правового статусу, складу та повноважень Генеральної та 

старшинських Рад в різні періоди існування козацько-гетьманської держави. З‘ясуйте, зокрема, коли 

Генеральна Рада набула ознак органу прямого народовладдя, за яких умов вона набуває певних 

ознак вищого представницького органу та поясніть, чому вона не стала постійно діючим органом. 

Поясніть, які існували різновиди старшинських рад, розкрийте їх склад та повноваження. 

Встановіть, як називався вищий військово-адміністративний орган, за допомогою якого гетьман 

здійснював цивільну і військову владу; на основі аналізу функцій цього органу зробіть висновок, чи 

можна його вважати гетьманським урядом. Розкрийте склад та повноваження гетьманських 

посадовців –  генеральної старшини. 

12. Розкрийте склад, компетенцію та порядок роботи сільських судів отаманів та поясніть, чому 

їх значення поступово зменшилось, а сфера компетенції звузилась до розгляду незначних спорів 

між козаками. Охарактеризуйте склад, порядок роботи та юрисдикцію сотенних і полкових судів. 

Для цього уважно ознайомтеся з витягами з Інструкції судам 1730 р., що наводиться до теми. 

З‘ясуйте, як називалася найвища судова інстанція Гетьманської держави, який був її склад, порядок 

роботи та юрисдикція. Складіть схему судоустрою Козацько-Гетьманської держави до і після 

судової реформи 1760 – 1763 рр. 

13. Проаналізуйте в чому полягала своєрідність джерельної бази правової системи Гетьманщини. 

З‘ясуйте, чому і які з попередніх правових джерел було скасовано, а які з них частково 

продовжували діяти. 

14. Поясніть, чому основним джерелом права Гетьманщини було козацьке звичаєве право? Які 

суспільні відносини регулювали норми звичаєвого права? Розкрийте роль звичаєвого права в 

умовах обмеження української державності у ХУІІІ ст. 

15. Поясніть, чому гетьманські статті вважають конституціями Козацько- Гетьманської держави. 

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

України?  

16. З‘ясуйте обставини укладання – Конституції П.Орлика» (1710 р.), проаналізуйте доданий до 

теми її текст та випишіть у зошит основні державно-правові ідеї, що містить ця важлива пам‘ятка 

українського права. Поясніть, чи існували можливості її реалізації як державного документа та 

джерела права. 

17. Що спричинило кодифікацію українського права у ХVIІІ ст.? Ознайомтеся з передмовою до 

збірника – Права, за якими судиться малоросійський народ» (додається) та з‘ясуйте, за яких умов 

була створена кодифікаційна комісія, якими були її склад та завдання. Які правові джерела було 

використано комісією для підготовки кодифікації українського права? Охарактеризуйте основні 

пам‘ятки українського права даного періоду. 

18. Пригадайте назву Українського кодексу 1743 р., який став результатом діяльності комісії та 

поясніть, чи відповідає ця назва змістові кодексу. Проаналізуйте наведений до теми текст цього 

кодексу та охарактеризуйте його структуру, зміст і значення. Поясніть, чому він не був офіційно 

затверджений у якості джерела діючого права. 

19. Охарактеризуйте розвиток цивільного права Козацько-Гетьманської держави. 

20. Охарактеризуйте розвиток родинного права. Якими правовими джерелами регулювалися 

шлюбно-сімейні відносини? З‘ясуйте, які були умови укладання шлюбу та матеріальні гарантії 

шлюбу. 



21. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального права Козацько- Гетьманської держави. 

Проаналізуйте джерела права, що додаються до теми (Права, за якими судиться малоросійський 

народ, Процес короткий наказний) та наведіть характерні приклади у застосуванні кримінально- 

правових норм. Зокрема, з‘ясуйте, які зміни відбулися в понятті злочину, його суб‘єктному складі, 

які обставини пом‘якшували відповідальність, а які вважалися такими, що обтяжували провину, які 

інститути кримінального права деталізуються в цей період. 

22. Сформулюйте мету системи покарань. Розкрийте основні та додаткові види покарання та 

порядок їх застосування. З‘ясуйте, які існували способи приватного покарання. Які покарання стали 

застосовуватися в Гетьманський державі з поширенням російського законодавства? 

23. Розкрийте характерні риси процесуального права Козацько- Гетьманської держави. 

Проаналізуйте Інструкцію судам, 1730 р. та Процес короткий наказний, 1734 р., що додаються до 

теми, та з‘ясуйте, які нові тенденції проявляються у ХУІІІ ст. при розгляді цивільних справ та при 

розгляді справ кримінальних. Яка форма позовної заяви була встановлена за доби гетьмана Д. 

Апостола? 

24. З‘ясуйте, який був порядок порушення кримінальних справ, які існували види судових 

доказів. Охарактеризуйте, в чому полягав інквізиційний порядок розгляду кримінальних справ на 

українських землях та встановіть, у чому він різнився від західноєвропейської інквізиції. Поясніть, 

на кого покладалася функція виконання судових рішень та який був порядок оскарження рішень і 

вироків суду. 

 

ТЕМА 8. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

У СКЛАДІ ІМПЕРІЙ 

Завдання для семінарського заняття: 

1. Складіть схему суспільного ладу на українських землях у складі Російської імперії. З‘ясуйте, 

якими факторами зумовлювалися зміни у суспільному устрої на українських землях та розкрийте 

сутність цих змін. Прочитайте текст циркуляра міністра внутрішніх справ Валуева від 18 липня 1863 

р. про заборону української мови (додається). До яких заходів вдавася царат у боротьбі з 

українським суспільством? 

2. Охарактеризуйте правовий статус дворянства, в яке протягом другої половини ХVІІІ - першої 

половини ХІХ ст. оформилась козацька старшина й шляхта. Поясніть, поширенням яких 

загальноросійських актів на українські землі та якими актами царської влади, що прямо 

адресувалися панівній верстві України, відбувалося зрівняння у правах української старшини й 

шляхти з російським дворянством. 

3. Проаналізуйте процес виникнення та розвитку на українських землях буржуазії. Розкрийте 

соціальну базу формування буржуазного стану. З‘ясуйте, які особливості мав процес формування 

буржуазії в Україні. 

4. З‘ясуйте, на які категорії поділялося міське населення. Охарактеризуйте соціально-правове 

становище міської верхівки. Проаналізуйте, що спричинило значне зростання кількісного складу 

купецтва, збільшення торгових капіталів, та як це відбилося на його правовому становищі та 

особливостях гільдійсько-купецького корпоративного устрою. Розкрийте соціально-правове 

становище найчисленнішої групи міського населення – міщанства. 

5. Встановіть, коли з‘явилися в містах України у якості нової соціальної групи робітні люди; 

розкрийте соціальні ознаки цієї верстви міського населення та поясніть, що було основним 

джерелом їхнього існування. З‘ясуйте, в який період відбувався процес кількісного зростання 

робітничого класу, та в яких регіонах цей процес відбувався найбільш інтенсивно. Поясніть, в якому 

становищі знаходились робітники через відсутність фабричного законодавства. Коли вперше під 

впливом страйків робітників царський уряд був змушений вдатися до видання законодавчих актів, 

що регулювали трудові відносини? 

6. Зробіть порівняльний аналіз соціально-правового становища кріпосних та державних селян у 

першій половині ХІХ ст. Поясніть причини скасування кріпацтва Маніфестом Олександра ІІ від 19 

лютого 1861 р. про звільнення селян (додається) та здійсніть власний аналіз змісту цього документу. 

На основі власного аналізу наведеного до теми текстів із Маніфесту та Положення про селян, що 

вийшли з кріпосної залежності (додається) з‘ясуйте, в чому полягала половинчатість селянської 

реформи 1861 р.? 



7. Розкрийте, сутність та зміст селянської реформи 1861 р. Поясніть, який характер мало 

запроваджене в ході цієї реформи сільське й волосне самоврядування. Яке призначення мав інститут 

мирових посередників, та на які органи після скасування в 1874 р. цього інституту покладалися дані 

функції? 

8. Складіть порівняльну схему органів управління, що діяли на українських землях до реформ та 

в пореформений період. З‘ясуйте, які зміни в систему управління внесли реформи 60-70 рр. ХІХ ст. 

9. Ознайомтеся з наведеними до теми уривками з Положення від 1 січня 1864 р. про земські 

установи та Городового положення від 16 червня 1870 р. Розкрийте зміст земської (1864 р.) і міської 

(1870 р.) реформ та особливості їх проведення в Україні. Які ще реформи, окрім названих, були 

проведені в 60 – 80 роках, в чому полягає їх сутність? 

10. Складіть схему судових установ до і після судової реформи 1864 р. Розкрийте причини та 

сутність судової реформи 1864 р. Проаналізуйте наведені до теми витяги з Устрою судових 

установлень та Статуту карного судочинства 1864 р. Розкрийте юрисдикцію, порядок створення й 

діяльності мирових судів, окружних судів та судових палат, повноваження та значення інституту 

присяжних засідателів. Охарактеризуйте функції запровадженої судовими статутами 1864 р. 

адвокатури. Поясніть, в чому полягала різниця між присяжними повіреними та приватними 

повіреними. Розкрийте характерні особливості проведення судової реформи на Правобережжі та 

Лівобережжі України. 

11. Ознайомтеся з уривком царського Маніфесту про удосконалення державного порядку від 17 

жовтня 1905 р., що додається до теми. Охарактеризуйте процес буржуазно- демократичних 

перетворень, до яких царизм змушений був удатися на початку ХХ ст. унаслідок революційних 

подій 1905- 1907 рр. 

12. Розкрийте зміст кодифікації права першої половини ХІХ ст. Охарактеризуйте джерела права, 

що діяли на українських землях у складі Російської імперії. 

13. Прочитайте витяги із Зібрання малоросійських прав 1807 р. та Зводу законів цивільних 

(додаються). Охарактеризуйте процес розвитку цивільного та родинного права на українських 

землях у складі Російської імперії. 

14. Розкрийте процес розвитку кримінального права на українських землях у складі Російської 

імперії. Проаналізуйте витяги зі Статуту карного судочинства 1864 р. та Положення про покарання 

кримінальне і виправне 1885 р., що додаються до теми. Розкрийте процес еволюції основних 

інститутів кримінального права, його характерні буржуазно-демократичні риси та з‘ясуйте, які 

пережитки феодального права воно зберігало. Проаналізуйте, на які види поділялися злочини та 

розкрийте їх склад. 

15. Охарактеризуйте еволюцію кримінально-правового інституту покарання. Розкрийте, в чому 

проявлявся процес гуманізації покарання та які феодальні риси зберігалися в інституті покарання. 

З‘ясуйте, які встановлювалися види покарань кримінальних і виправних. Проаналізуйте причини та 

наслідки посилення кримінальної репресії царизму на початку ХХ століття. 

16. Розкрийте характерні риси процесуального права на українських землях у складі Російської 

імперії. 

17. Складіть схему суспільного устрою на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. 

Ознайомтеся витягом зі статті «Хлопська нужда», про злиденне життя галицьких селян та уривками 

зі статей – Бориславська катастрофа» та – Визиск робітників», в яких наводяться конкретні 

приклади жорстокої експлуатації робітників (додаються). 

18. Складіть порівняльну схему місцевого управління Галичини, Буковини та Закарпаття з 

урахуванням змін у політичному ладі й адміністративно- територіальному поділі 

західноукраїнських земель до і після революції. 

19. Складіть схему судової системи на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. 

Поясніть порядок створення та призначення судів присяжних при окружних судах. Які існували 

спеціалізовані суди? Розкрийте призначення та функції прокуратури й адвокатури на українських 

землях у складі Австро-Угорщини. 

20. Охарактеризуйте джерела права на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. 

21. Проаналізуйте наведені до теми витяги з Австрійського Цивільного кодексу 1811 р. 

(додаються), що діяв на галицькій території. Охарактеризуйте риси цивільного права й цивільного 

процесуального права на українських землях у складі Австро- Угорської імперії. 



22. Розкрийте риси кримінального права й кримінально-процесуального права на українських 

землях у складі Австро-Угорської імперії. 

 

ТЕМА 9. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

Завдання для семінарського заняття 

1. Зверніться до аналізу обставин та процесу створення Центральної Ради. На цій основі визначте 

статус Ради на початку її існування? 

2. З'ясуйте, які заходи на підтримку Центральної Ради сприяли її легітимації як вищого 

представницького органу українського народу. 

3. Поясніть, який існував порядок діяльності Ради, та яким актом його було визначено. 

Охарактеризуйте процес становлення й зміцнення Центральної Ради як вищого владного органу в 

Україні. 

4. Розкрийте основний зміст законодавчій діяльності Центральної Ради в дожовтневий період. 

Охарактеризуйте зміст та значення першого закону-декларації під назвою – Універсал до 

країнського народу на Україні й поза Україною сущого від 10 червня 1917 р. (додається). Розкрийте 

причини своєрідного компромісу Центральної Ради з Тимчасовим урядом проголошеного у 

Другому її Універсалі (додається). 

5. Проаналізуйте додані до теми документи, що визначали державно-правовий статус уряду 

України – Генерального Секретаріату. Розкрийте його склад, компетенцію та порядок діяльності. 

На основі співставлення – Основ тимчасового управління на Україні» від 3 липня 1917 р. та – 

Тимчасової інструкції Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні» від 4 серпня 1917 р. 

охарактеризуйте суперечливість процесу становлення Генерального Секретаріату. З‘ясуйте, яку 

назву отримав уряд України за ІУ Універсалом Центральної Ради. 

6. Складіть схему центральних та місцевих органів влади й управління УНР. Проаналізуйте 

надбання та прорахунки Центральної Ради в організації місцевої влади і місцевого самоврядування. 

7. Дайте характеристику діяльності Центральної Ради із зовнішньої політики, військового 

будівництва та – захисту революції Охарактеризуйте діяльність Центральної Ради з реформування 

судочинства. та створення власної прокуратури. 

8. На основі власного аналізу тексту Четвертого Універсалу Центральної Ради (додається) 

охарактеризуйте його зміст та історичне значення. Розкрийте обставини та наслідки проголошення 

незалежності УНР. 

9. Поясніть, в чому полягала принципова відмінність другого (післяжовтневого) етапу 

законодавчої діяльності Центральної Ради. Розкрийте зміст та значення Третього Універсалу 

Центральної Ради (додається), як першого у ХХ ст. українського державно-правового документа 

конституційної спрямованості. 

10. Ознайомтеся з текстом Закону від 25 листопада 1917 р. «Про порядок видання законів» 

(додається) та з‘ясуйте який порядок видання законів він встановлював. 

11. Охарактеризуйте процес формування Центральною Радою власної законодавчої бази в галузі 

державного будівництва. Поясніть, яке значення мало прийняття законів про державну символіку, 

мову, громадянство, національно-персональну автономію та ін. 

12. Розкрийте основний зміст та значення Земельного закону, затвердженого Центральною 

Радою 18 січня 1918 р., та інших законів соціально-економічного спрямування; при цьому з‘ясуйте, 

чому полягала суперечливість деяких законів, спрямованих на соціалістичні перетворення. 

13. Охарактеризуйте тенденції розвитку кримінального права. 

14. Коли, за яких обставин та яким органом була прийнята Конституція УНР? Проаналізуйте 

текст Конституції УНР (додається). З‘ясуйте, якою державою мала стати Україна за цією 

конституцією? Розкрийте структуру, зміст та значення Конституції УНР. 

 

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО (ГЕТЬМАНАТ П. СКОРОПАДСЬКОГО) 

Завдання для семінарського заняття 

1. З‘ясуйте. яким чином прийшов до влади П. Скоропадський. Поясність, які точки зору на 

природу гетьманської влади існують в історико-правовій літературі. На основі власного аналізу – 

Грамоти до всього українського народу» та – Законів про тимчасовий державний устрій України» 



(додаються) дайте правову характеристику режиму Гетьманату. Розкрийте коло повноважень 

Гетьмана. 

2. Охарактеризуйте державно-правовий статус Ради Міністрів, на яку Законами про тимчасовий 

державний устрій України покладалась функція організації і координації діяльності центральних 

відомств – по предметах як законодавства, так і вищого державного управління» Розкрийте склад, 

повноваження та порядок діяльності Гетьманського уряду. 

3. Складіть схему центральних органів влади й управління Української держави часів 

Скоропадського. Розкрийте повноваження цих органів. 

4. Розкрийте здобутки Гетьманату в розвитку інституту державної служби, в зовнішньополітичнії 

діяльності, у військовому будівництві. 

5. Складіть схему органів місцевого управління Гетьманату, розкрийте повноваження 

губернських і повітових старост, земських начальників. Поясніть, на яких засадах будувалося 

територіальне самоврядування. Проаналізуйте причини та наслідки протистояння гетьманської 

місцевої адміністрації й органів місцевого самоврядування, що перебували під впливом 

опозиційних до Гетьмана українських політичних партій. 

6. Охарактеризуйте процес реформування судової системи. Розкрийте порядок створення та 

юрисдикцію вищого судового органу Української держави, судових палат, окружних та мирових 

судів. Дайте загальну характеристику компетенції Міністерства юстиції щодо керівництва 

судочинством. Поясніть, що спричинило зростання значення військових судів та розкрийте систему, 

компетенцію й процесуальні особливості військово-судових установ. 

7. Розкрийте процес організації української прокуратури, поновлення адвокатури, створення 

власного нотаріату. Дайте загальну характеристику діяльності правовохоронних органів 

Гетьманату, зокрема, розкрийте функції та повноваження Державної варти. 

8. На основі вивчення Законів про тимчасовий державний устрій України (додається) 

проаналізуйте головні засад створення Гетьманатом власної правової системи. 

9. Поясніть, який встановлювався порядок законодавчої діяльності у відповідності до Закону від 

2 червня 1918 р. – Про порядок складання законопроектів, внесення їх до Ради Міністрів, 

обговорення, затвердження їх та про форму і порядок оголошення законів». 

10. З‘ясуйте, які правові акти із законодавчої спадщини, як Центральної Ради так і Російської 

імперії гетьманська адміністрація вибірково застосовувала. 

11. Охарактеризуйте закони Української держави, спрямовані на захист приватної власності, 

законодавче врегулювання земельного питання, заснування банків, запровадження української 

грошової системи. 

12. Розкрийте успіхи гетьманського уряду у законодавчому забезпеченні культури й освіти. 

13. З‘ясуйте які кроки гетьманська адміністрація зробила у законодавчому забезпеченні 

військового будівництва. 

14. Поясніть, що спричинило посилення каральної спрямованості законодавства Української 

держави. Дайте загальну характеристику законодавчим актам Гетьманату, що посилювали 

кримінальну репресію. 

 

Тема 11. Українська Народна Республіка часів Директорії та її право 

Завдання для семінарського заняття 

1. В яких умовах відбувся прихід до влади Директорії УНР? На основі вивчення Декларації 

Української Директорії від 26 грудня 1918 р. (додається) дайте правову характеристику Директорії 

як органу верховної влади та розкрийте її політичну платформу. Поясніть, які погляди існували 

спочатку в Директорії щодо перспектив державного будівництва. 

2. З‘ясуйте державно-правовий статус Конгресу трудового народу, що відбувся 23-28 січня 1919 

року. За яким принципом було скликано цей орган і які рішення він ухвалив? Поясніть, які напрями 

державного будівництва було викладено в «Універсалі до українського народу» (додається), з яким 

звернувся Конгрес. 

3. Розкрийте підвалини державного устрою Другої УНР за «Законом про форму влади на 

Україні». Охарактеризуйте склад, повноваження та порядок діяльності уряду Директорії – Ради 

Народних Міністрів. З‘ясуйте, які постійні комісії утворювалися для виконання функцій 

центрального управління. Складіть схему центральних органів влади й управління Директорії. 



4. Ознайомтесь зі змістом Універсалу Директорії від 22 січня 1919 року, що міститься у 

матеріалах доданих до теми, та розкрийте історичне значення рішення про обєднання – Західної 

Української Народньої Республіки з Наддніпрянською Народньою Республікою - в одноцільну, 

суверенну Народну Республіку. 

5. Поясніть, які зміни відбулися у складі та характері діяльності Директорії з ускладненням 

воєнно-політичної ситуації. Проаналізуйте Закони – Про тимчасове верховне правління та порядок 

законодавства в Український Народній Республіці» та «Про Державну Раду Української Народної 

Республіки», ухвалені 12 листопада 1920 року (додаються) та визначте основну тенденцію зміни 

державного устрою останнього періоду Другої УНР. 

6. Охарактеризуйте місцеве управління після провалу експериментів з – трудовими радами та за 

Інструкцією МВС від 24 червня 1919 р. Про тимчасову організацію влади на місцях». 

7. Розкрийте спроби Директорії після повалення Гетьманату відновити судові установи, що 

існували за Центральної Ради. З‘ясуйте, чим пояснюється створення та поширення Директорією 

надзвичайних судів. Охарактеризуйте склад, призначення, компетенцію та порядок судочинства 

військово-польових судів та надзвичайних військових судів. Які міри покарання вони 

застосовували? Який існував порядок виконання їхніх вироків? 

8. З‘ясуйте ставлення Директорії до попереднього та – паралельного» (радянського) 

законодавства. Зокрема поясніть, чому, на вашу думку, Директорія не поновила дію низки законів 

Першої УНР, у тому числі й Конституції УНР. 

9. Розкрийте намагання впорядкувати законодавчу діяльність, що простежуються в Законі від 14 

лютого 1919 р. – «Про порядок внесення і затвердження законів в Український республіці». 

10. Охарактеризуйте законодавство, що діяло у сфері державно- правового регулювання. 

Поясніть, чому норми цих законів не були реалізовані. Дайте загальну характеристику 

підготовленої наприкінці жовтня 1920 року проекту нової Конституції. З‘ясуйте, які принципи були 

покладені в її основу. Якою державою мала стати Україна за цією Конституцією? 

11. Поясніть, які акти використовувалися у якості основних джерел цивільного права. Які зміни 

вносилися Директорією в цивільно- правову сферу, передусім, щодо право власності, зокрема, на 

землю? Розкрийте основні положення Закону від 8 січня 1919 р. «Про землю в УНР». 

12. Якими обставинами, на вашу думку, пояснюється велика кількість законів, спрямованих на 

забезпечення виконання військової, хлібної та інших повинностей, вирішення низки поточних 

проблем? 

13. З‘ясуйте, які акти використовувалися у якості основних джерел кримінального права. 

Охарактеризуйте основні види злочинів. Поясніть, що спричинило посилення кримінальної репресії 

та ужорсточення покарань. 

 

Тема 12. Західноукраїнська Народна Республіка та її право 

Завдання для індивідуальної роботи 

1. З'ясуйте, коли і за яких обставин була заснована Українська Національна Рада. Спираючись на 

знання, отримані з курсу історії України, охарактеризуйте процес утворення Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР) та її історичну долю. Поясніть, які спроби робилися ЗУНР для 

возз‘єднання з УНР, розкрийте зміст та значення «Акту злуки» (соборності) від 22 січня 1919 р. 

2. Складіть схему центральних органів влади й управління ЗУНР. 

3. Охарактеризуйте склад, повноваження та порядок діяльності уряду ЗУНР – Державного 

секретаріату. Які організаційні структури створювалися в уряді з метою залучити до процесу 

державотворення національні меншини? 

4. Проаналізуйте текст Закону – Про виділ Української Ради від 4 січня 1919 р. (додається) та 

розкрийте склад, призначення та компетенцію Виділу УНРади. Розкрийте також склад та 

повноваження Президії УНРади. 

5. З‘ясуйте, яка підготовча робота проводилась УНРадою для скликання Установчих зборів 

(Сейму) та поясніть сутність встановленої Законом від 14 квітня 1919 р. національно- пропорційної 

системи виборів послів (делегатів) до Сейму. 

6. Складіть схему місцевих органів влади й управління. Охарактеризуйте порядок утворення, 

структуру цих органів та їхні повноваження відповідно до Закону від 16 листопада 1918 р. – Про 



адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки». Яким вимогам мали відповідати 

службовці державного апарату? 

7. Розкрийте способи формування та комплектування правоохоронних органів ЗУНР. Розкрийте 

функції – народної міліції» та корпусу української державної жандармерії. Розкрийте функції 

адвокатури, прокуратури й нотаріату. 

8. Поясніть, на яких засадах діяли судові установи відповідно до Закону від 21 листопада 1918 р. 

– Про тимчасову організацію судів і судової влади». Розкрийте причини та основний зміст 

реформування судової системи. Які створювалися судові установи першої, другої та третьої 

інстанцій та в чому полягала спеціалізація судів? Поясніть, як вплинуло на судову систему 

ускладнення воєнно-політичної ситуації та охарактеризуйте призначення та особливості діяльності 

військової юстиції. 

9. Поясніть, до яких змін у вищих органах влади й управління призвело погіршення воєнно-

політичної ситуації на початку літа 1919 року. Розкрийте зміст надзвичайних повноважень 

диктатора Є Петрушевича та характер діяльності новостворених органів управління - Колегії 

головноуповноважених й Військової канцелярії. 

10. Проаналізуйте – Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель 

бувшої Австро-Угорської монархії» від 13 листопада 1918 р. (додається) та розкрийте конституційні 

засади держави щодо території ЗУНР, верховенства влади народу, тимчасових (до часу зібрання 

установчих зборів) владних повноважень УНРади і Державного Секретаріату, державних символів, 

виборчого права. 

11. Поясніть, якими актами було доповнено Тимчасовий основний закон та дайте їм загальну 

характеристику. Особливу увагу зверніть на Закони – Про державну мову» від 15 лютого 1919 р. 

(додається), – Про право громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців» від 8 

квітня 1919 р. 

12. Дайте характеристику законодавству соціально-економічного спрямування. Чим можна 

пояснити тривалі зволікання з вирішенням земельної проблеми? Проаналізуйте ухвалений 

УНРадою 14 квітня 1919 р. Закон про земельну реформу та поясніть, чому він спричинив 

загострення соціально-політичної ситуації. 

13. Поясніть, до яких надзвичайних заходів вдавалася влада ЗУНР, щоб запобігти загрозі голоду. 

14. Охарактеризуйте законодавчу діяльність у сфері охорони здоров'я, освіти, культури. 

15. З‘ясуйте, які правові акти використовувалися в галузях цивільного, кримінального й 

процесуального права. 

 

ТЕМА 13. УТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В УКРАЇНІ 

Завдання для семінарського заняття 

1. Дайте загальну характеристику соціально-політичної ситуації, що утворилася після Лютневої 

1917 р. революції та повалення монархії в Російській імперії, розкрийте причини повсемісного 

виникнення рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, як органів керівництва 

революційним рухом у регіонах і містах. Які особливості мав цей процес в Україні? 

Охарактеризуйте напрями діяльності рад у Донецько- Криворізькому басейні та в деяких інших 

регіонах Півдня України, де вони діяли як органи влади. 

2. Проаналізуйте соціально-політичну ситуацію в Україні після жовтневого 1917 р. перевороту, 

зокрема, причини посилення протистояння між більшовицьким урядом у Петрограді (Раднаркомом) 

і Центральною Радою. Проаналізуйте ультимативні вимоги до Центральної Ради з боку 

Петроградського Раднаркому, що містились у радіотелеграмі, підписаній В. Леніним і Л. Троцьким 

3 грудня 1917 р. та зміст Відповіді Генерального секретаріату від 4 грудня. Поясніть, до яких заходів 

вдалися більшовики, щоб легітимно усунути Центральну Раду та чим завершилася ця спроба. 

3. З‘ясуйте обставини проведення 11-12 грудня 1917 р. І Всеукраїнського з‘їзду Рад та 

охарактеризуйте його рішення. Якого статусу набувала Україна за резолюціями з'їзду? (додаються). 

Розкрийте склад та призначення обраного на з'їзді Тимчасового Центрального Виконавчого 

Комітету, та створеного ним першого радянського уряду – Народного Секретаріату. 

4. Охарактеризуйте рішення ІІІ Всеукраїнського з‘їзду Рад (6-10 березня 1919 р.) та зміст першої 

Конституції УСРР (додається). Поясніть, в чому полягало завдання держави – диктатури 

працюючих і експлуатованих мас пролетаріату і біднішого селянства». Які встановлювалися 



обмеження у виборчому праві? З‘ясуйте, які положення Конституції 1919 р. по-суті свідчили про 

тимчасовість існування УСРР? 

5. Поясніть, які судові органи створювалися за Постановою радянського уряду «Про введення 

народного суду» від 4 січня 1918 р. (додається), розкрийте їхню юрисдикцію та порядок діяльності. 

З‘ясуйте, на розгляд яких позасудових та громадських органів передавалися спори із земельних, 

цивільних, трудових справ. Розрийте порядок створення та склад народних судів та губернських рад 

народних суддів у відповідності з «Положенням РНК про народний суд» від 26 жовтня 1920 р. 

6. Охарактеризуйте порядок створення, склад та повноваження революційних трибуналів у 

відповідності з «Положенням про революційні трибунали» від 23 січня 1918 р. Поясніть, у чому 

полягала спрощена процедура розгляду справ революційними трибуналами. Охарактеризуйте 

порядок створення, склад та повноваження військових трибуналів у відповідності з Положенням 

про особливі військові трибунали від 11 грудня 1918 р. 

7. Розкрийте призначення створеної за прикладом РСФРР «декретом Тимчасового робітничо-

селянського уряду України» від 3 грудня 1918 р. Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з 

контрреволюцією, саботажем та посадовими злочинами (ВУНК). 

8. Охарактеризуйте процес створення у 1917 році радами робітничих депутатів загонів робітничої 

міліції та їх реорганізації у відділи міліції при військово-революційних комітетах. Розкрийте 

завдання та структуру штатної радянської міліції, створюваної у республіканському масштабі 

відповідно до «декрету Тимчасового робітничо-селянського уряду України» від 5 лютого 1919 р. 

Який орган у березні 1920 р. при НКВС УСРР було створено для керівництва радянською 

робітничо-селянською міліцією? 

9. Охарактеризуйте основи радянського державного права та основні акти радянської влади 1917-

1920 рр., якими вони закладалися. Ознайомтеся з «постановою Всеукраїнського революційного 

комітету про поширення на Україну декретів РРФСР» (додається). 

10. На основі порівняльного аналізу рішень І-ІІІ Всеукраїнських з‘їздів Рад з‘ясуйте діапазон 

пошуку радянською владою оптимальних форм державного устрою. Проаналізуйте постанову РНК 

УСРР «Про запровадження української мови в школах і радянських установах» від 21 вересня 

1920р. (додається) та розкрийте її значення. 

11. Розкрийте правові засади процесу широкої націоналізації, встановлення державної власності 

на засоби виробництва, монополії держави на продовольство та предмети попиту. Ознайомтесь із 

повідомленням голови Ради Української трудової армії Й В. Сталіна В. І. Леніну про стан 

продовольчої справи на Україні і заходи щодо виконання продовольчої розверстки (додається). 

З‘ясуйте, в чому полягало втручання адміністративно-правового регулювання у сферу цивільно- 

правових відносин Поясніть, які правові наслідки спричинило прийняття РНК УСРР декрету «Про 

скасування спадкування» від 11 березня 1919 р. 

12. З‘ясуйте, які акти російського радянського земельного законодавства використовувалися в 

Україні? Якими законодавчими актами УСРР скасовувалася приватна власність на землю, надра, 

води, ліси та передбачався розвиток колективних форм землекористування? Проаналізуйте витяги 

з тексту Закону Всеукраїнського революційного комітету «Про землю» від 6 лютого 1920 р. 

(додається). 

13. Розкрийте правові засади регулювання трудових відносин. Поясніть, що спричинило 

мілітаризацію підприємств та розкрийте зміст основних категорій мілітарного трудового права 

(загальна трудова повинність – трудове дезертирство», саботаж, натуралізація заробітної плати та 

ін.). 

14. Охарактеризуйте основи шлюбно-сімейного права, започатковані декретами РНК УСРР від 

20 лютого 1919 р. «Про організацію відділів записів актів громадського стану», «Про громадянський 

шлюб та про введення книг актів громадянського стану», «Про розлучення». 

15. З‘ясуйте, які акти радянської влади використовувалися у якості джерел кримінального права, 

як класова належність обвинуваченого впливала на вирок суду. Поясніть, на якій підставі в Україні 

у якості основного джерела кримінального права з серпня 1920 р. діяли «Керівні начала з 

кримінального права РСФРР». Розкрийте зміст положень цього документа (додається). 

16. Наведіть аргументи, які підтверджують тезу про посилення в Україні кримінального репресії. 

Ознайомтеся з текстом доданої до теми постанови Всеукраїнського революційного комітету про 



застосування найвищої міри покарання – розстрілу до активних контрреволюціонерів на Україні 

(додається). 

17. Охарактеризуйте процедуру розгляду кримінальних та цивільних справ у народних судах за 

«Тимчасовим положенням» від 20 лютого 1920 р. Розкрийте особливості розгляду справ 

революційними трибуналами. 

 

ТЕМА 14. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО В УКРАЇНІ В 20-30 РР. ХХ СТ. 

Завдання для семінарського заняття 

1. Ознаймтеся з текстом Договору про утворення Союзу РСР (додається) та дайте йому загальну 

характеристику. Поясніть, коли відбулося завершення юридичного оформлення союзу. Які зміни 

відбулися в державному статусі УСРР? Поясніть, чому – Союз рівноправних республік» не 

змінюючи своєї федеративної форми, дуже скоро перетворився на жорстко централізовану державу, 

що мало наслідком фактичну ліквідацію державного суверенітету суб‘єктів федерації. 

2. Ознайомтеся з витягами з Конституцій 1929 та 1937 рр. (додаються) Складіть порівняльну 

схему вищих та місцевих органів влади й управління України за Конституціями 1929 та 1937 років. 

Охарактеризуйте склад, повноваження та порядок їх утворення. 

3. Складіть порівняльну схему судової системи за положеннями про судоустрої УСРР: а) 1922 р.; 

б) 1925 р.; в) 1929 р. та Законом про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік 1938 р. 

Наведіть аргументи щодо значного посилення процесів централізації судової системи в 30-ті роки. 

4. Розкрийте призначення, функції та зміни в структурі прокурорських органів. Поясніть в чому 

полягали завдання створеного замість Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК) Державного 

політичного управління (ДПУ). Охарактеризуйте склад, призначення та повноваження Особливої 

наради ОДПУ. 

5. З‘ясуйте, які наслідки щодо централізації репресивно-каральної системи мало створення в 1934 

р. НКВС СРСР. Який позасудовий орган та з якими повноваженнями було засновано при НКВС 

СРСР? Який статус мали створені республіканський та місцеві органи НКВС, які функціонували на 

підставі загальносоюзного положення? Ознайомтеся з Постановою Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 

липня 1937 р. (додається). З‘ясуйте, які неконституційні каральні органи були створені в обласних 

центрах в 1930 р. і в 1937 р. та яким був їхній склад. Поясніть, в чому проявлявся відверто 

репресивний характер їхньої діяльності як за спрямованістю, так і за процедурою. 

6. Проаналізуйте причини, характерні риси та особливості проведення кодифікації права в УСРР 

в 20-х рр. Поясніть, які принципи та методи були покладені в основу кодифікаційних робіт. 

Розкрийте структуру та охарактеризуйте основний зміст комплексних законодавчих актів УСРР у 

20-х роках. 

7. Охарактеризуйте розвиток цивільного права, що був спричинений проведенням непу. Для 

цього зверніться до аналізу витягів з Цивільного кодексу УСРР 1922 р. (додаються). Розкрийте 

зміни в цивільно-правовій регуляції, які були спрямовані на забезпечення безроздільного панування 

соціалістичної власності, зміцнення централізації і плановості народного господарства. 

8. Розкрийте правові засади власності на землю та землекористування. Ознайомтеся з 

положеннями Земельного кодексу УСРР 1922 р. (додаються). Розкрийте зміст актів, спрямованих 

на створення видимості законності широкій кампанії розкуркулення на селі. Ознайомтеся з 

наведеними до теми актами тоталітарно-репресивної влади: постановами Раднаркому УСРР про 

ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське від 13 серпня 1929 р.»; « Про заходи 

до посилення хлібозаготівель» від 20 листопада 1932 р., Наказом ОДПУ СРСР № 44/21 від 2 лютого 

1930 р. (додаються). 

9. Охарактеризуйте інститути та норми сімейного права, які встановлювали умови взяття та 

реєстрації шлюбу, умови та процедуру розлучення, майнові й аліментні відносини подружжя, 

батьків та дітей, питання опіки та піклування тощо. 

10. З‘ясуйте, які зміни в трудове право внесла нова економічна політика. Ознайомтеся з витягами 

з Кодексу законів про працю УСРР 1922 р. (додаються). Дайте характеристику змінам в трудовому 

законодавстві щодо робочого часу, та робочого тижня в 30-х рр. З‘ясуйте, в яких основних формах 

нараховувалась заробітна плата, які заходи та санкції встановлювалися задля зміцнення трудової 

дисципліни та стимулювання праці. 



11. Ознайомтеся з витягами з Кримінального кодексу УСРР 1922 р. (додаються). 

Охарактеризуйте завдання та основні інститути кримінального права. З'ясуйте, які види злочинів та 

міри покарання й заходи соціального захисту встановлювалися кримінальним законодавством. 

Наведіть аргументи на підтвердження тези про посилення кримінальної репресії протягом 20-30 -х 

років. Зокрема, ознайомтеся із Законом від 7 серпня 1932 р. – Про охорону майна державних 

підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» ( 

додається). 

12. Ознайомтеся з витягами з Кримінально-процесуального кодексу УСРР 1922 р. (додаються). 

Характеризуючи стан процесуального права, з‘ясуйте, які демократичні принципи судочинства 

встановлювалися першими Кримінально-процесуальним та Цивільно-процесуальним кодексами. 

Поясніть, в чому полягала тенденція посилення втручання держави у справи громадян та до яких 

змін в процесуальному праві вона з часом призвела. На основі власного аналізу Кримінально-

процесуального кодексу 1927 р. наведіть норми, що встановлювали застосування принципу аналогії 

закону в кримінальному праві, звужували право на захист. Розкрийте деформації кримінально-

процесуального законодавства, наслідком яких стала фактична ліквідація демократичних засад 

судочинства. 

13. Розкрийте стан розвитку виправно-трудового права. Охарактеризуйте систему виправно-

трудових закладів, правила та режим утримання, заходи дисциплінарного впливу на засуджених 

тощо. З‘ясуйте, які служби були покликані допомагати засудженим, що відбували покарання, а 

також звільненим із місць позбавлення волі. 

 

ТЕМА 15. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1945 

РР.) 

Завдання для семінарського заняття 

1. Ознайомтеся з Договором про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом від 23 серпня 

1939 р. та таємним протоколом до нього, що додаються до теми. Проаналізуйте, який характер мала 

воєнна акція Радянського Союзу на західноукраїнських землях у вересні 1939 року та на території 

Бессарабії та Північної Буковини у червні 1940 року. 

2. Розкрийте правові засади, юридичну процедуру та наслідки приєднання Західної Волині, 

Східної Галичини, Північної Буковини й частини Бессарабії до складу УРСР. Ознайомтеся з 

Декларацією Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської 

Соціалістичної Республіки (додається). 

3. Прочитайте Указ Президії Верховної Ради СРСР – Про воєнний стан» від 22 червня 1941 р. 

(додається) Поясніть, які структурні зміни і перебудову діяльності конституційних органів 

державної влади СРСР та УРСР спричинили потреби фронту, які напрями їхньої діяльності стали 

найважливішими. Охарактеризуйте основний зміст та особливості діяльності органів влади УРСР в 

період, коли територія України була окупована німецько- фашистськими загарбниками. Розкрийте 

процес відновлення діяльності Верховної Ради УРСР та місцевих рад на визволеній території 

України. 

4. Які зміни відбулися у діяльності судових та правоохоронних органів відповідно до Указу «Про 

воєнний стан» від 22 червня 1941 р.? Охарактеризуйте порядок комплектування військових 

трибуналів, підсудність та порядок розгляду ними справ. Розкрийте призначення та компетенцію 

трибуналів військ НКВС.  

5. З‘ясуйте, які зміни в діяльності прокурорських органів відбулися із запровадженням воєнного 

стану на території України. Розкрийте спрямованість та особливості діяльності прокурорських 

органів на визволених від німецьких окупантів територіях. Проаналізуйте основні функції органів 

держбезпеки та НКВС на різних етапах війни та зробіть власний висновок, чому їхня діяльність 

мала відверто репресивний характер. Наведіть аргументи, що підтверджують цей висновок. Які нові 

напрямки з‘явилися діяльності органів міліції в умовах війни? 

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

окупації? З‘ясуйте, що це були за одиниці та розкрийте характерні риси й відмінності управління та 

здійснення окупаційного режиму на цих територіях. Ознайомтеся з Декретом Гітлера про створення 

Райхскомісаріату Україна від 20 серпня 1941 р. (додається). 



7. Розкрийте характерні риси та особливості окупаційного режиму. Ознайомтеся з 

попередженнями німецького військового командування про знищення населених пунктів і страти 

жителів (додаються). 

8. З‘ясуйте обставини проведення у Львові 30 червня 1941 р. Національних зборів українців та 

проаналізуйте прийнятий ними Акт відродження Української держави (додається). Яке основне 

завдання відновленої Української Держави визначав цей акт? Якою була реакція німецького 

керівництва на Акт відродження Української держави? Охарактеризуйте інші спроби українських 

націоналістів щодо національно-державного будівництва у 1941 р. 

9. Охарактеризуйте партизанський рух опору на окупованій Україні. З‘ясуйте, які місцеві органи 

радянської влади та судові органи відновлювалися на територіях, визволених від німців 

радянськими партизанами та яким був характер діяльності цих органів. Розкрийте склад і 

повноваження партизанських судів та особливості розгляду ними справ і виконання вироків. 

10. Проаналізуйте зміни у напрямах та формах боротьби ОУН за незалежну Україну після 

невдалих спроб використати німецько- фашистську окупацію для відновлення української 

державності. Поясніть, які завдання мала створена у жовтні 1942 р. Українська повстанська армія 

(УПА) та розкрийте спроби у визволених нею місцевостях встановлювати українську цивільну та 

військову владу. З‘ясуйте обставини створення у липні 1944 р. Української Головної Визвольної 

Ради (УГВР) та проаналізуйте державницькі засади її політичної платформи (додається). 

11. Охарактеризуйте особливий правовий режим воєнного стану, що вводився Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 р. на значній територій СРСР, у тому числі на усій 

території УРСР (витяг додається). 

12. Поясніть, зокрема, в чому полягало розширення прав господарських наркоматів та спрощення 

порядку передачі майна між державними підприємствами та установами. Охарактеризуйте зміни, 

що стосувалися майнових і немайнових прав громадян, термінів позовної давності, прийняття 

спадщини, порядку спадкування, визнання особи безвісно відсутньою чи померлою та ін. 

13. Поясніть, які зміни відбулися у трудовому праві у зв'язку із введенням воєнного стану. 

Ознайомтеся з Указами Президії Верховної Ради СРСР "Про режим робочого часу робітників і 

службовців в період війни" від 26 червня 1941 р. та "Про мобілізацію на період воєнного часу 

працездатного міського населення для роботи на виробництві і будівництві від 13 лютого 1942 р. 

(додаються). Розкрийте зміст категорій – трудова повинність» та – трудова мобілізація» та 

встановіть, якими актами вони запроваджувалися і які обов‘язки у зв'язку з цим покладалися на 

певні категорії населення. З'ясуйте, які істотні зміни стосувалися таких інститутів трудового права 

як робочий час і час відпочинку. 

14. Характеризуючи зміни, що відбувалися на потребу війни у земельному й колгоспному 

законодавстві, з‘ясуйте його основні риси. Розкрийте зміст нормативно-правових актів щодо 

підвищення продуктивності праці та зміцнення трудової дисципліни в колгоспах, при цьому 

зверніть увагу на посилення примусово-репресивних методів виконання цих завдань. 

15. Розкрийте зміни у сімейному праві, що посилювали охорону дитинства й материнства. 

З‘ясуйте, зокрема, якими постановами союзного та українського урядів визначалися заходи по 

влаштуванню та наданню допомоги дітям-сиротам та розкрийте сутність цих заходів. 

16. Особливої уваги потребує аналіз змін, що відбувалися у сфері кримінального права. Наведіть 

аргументи на підтвердження того, що в умовах воєнного стану загальною тенденцією було 

посилення кримінальної репресії. Поясніть, як це проявилося у сфері державних та військових 

злочинів. Охарактеризуйте зміни в об'єктному складі злочинів та з'ясуйте, склад яких злочинів  

передбачав застосування колективних покарань. Дайте власне пояснення, чому поширення 

кримінальної репресії, посилення жорстокості покарань поєднувалося із поширенням застосування 

умовного засудження, відстрочки виконання вироку. Розкрийте зміст Указу Президії Верховної 

Ради СРСР – Про міри покарання для німецько-фашистських лиходіїв, винних у вбивствах і 

катуваннях радянського цивільного населення і полонених червоноармійців, для шпигунів, 

зрадників Батьківщини з числа радянських громадян та їх підсобників» (додається). 

17. Охарактеризуйте зміни в процесуальному законодавстві, які торкалися переважно 

кримінально-процесуальної галузі (особливий порядок попереднього розслідування, розгляд справ 

воєнними трибуналами). При цьому особливу увагу зверніть на підсудність, порядок розгляду справ 

та опротестування вироків військових трибуналів. 



 

ТЕМА 16. ДЕРЖАВА І ПРАВО УРСР У ПОВОЄННІ РОКИ ТА ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ 

(1945 – ПЕРША ПОЛОВИНА 1960 РР.) 

Завдання для семінарського заняття 

1. Ознайомтеся з Договором між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну 

від 29 червня 1945 р. та розкрийте значення цього історичного акту. 

2. Розкрийте характерні особливості державно-правового розвитку України у повоєнний період. 

У чому полягала реорганізація органів влади і управління УРСР в період десталінізації? Зокрема, 

з‘ясуйте, в чому полягало розширення прав Верховної Ради УРСР та які зміни відбулися в її складі. 

Які зміни відбулися в назві українського уряду та чим на ваш погляд вони були спричинені? 

3. На основі аналізу Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 р. та Закону СРСР 

від 26 квітня 1954 р. (додається) розкрийте правові засади передачі Кримської області із складу 

РРФСР до складу УРСР. 

4. З‘ясуйте, які зміни відбулися в діяльності місцевих Рад депутатів трудящих. Охарактеризуйте 

правове становище місцевих органів влади відповідно до положень про обласні, районні, міські, 

районні у місті, селищні і сільські Ради депутатів трудящих, затверджених Президією Верховної 

Ради УРСР 31 травня 1957 р. При цьому особливу увагу зверніть на розширення повноважень і 

функцій Рад в соціально-економічному та культурному житті адміністративно- територіальних 

одиниць, підвищення ролі постійних комісій в місцевому управлінні тощо. Поясніть, які наслідки 

мав поділ у грудні 1962 р. обласних Ради за виробничою ознакою на сільські і промислові. 

5. Охарактеризуйте зміни в судовій системі УРСР у період десталінізації. З‘ясуйте, які завдання 

правосуддя та нові засади реформування судової системи були визначені Основами законодавства 

про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік від 25 грудня 1958 р. та Законом про 

судоустрій УРСР від 30 червня 1960 р. Розкрийте компетенцію, порядок створення та діяльності 

товариських судів відповідно до Положення про товариські суди Української РСР від 15 серпня 

1961 р. 

6. Охарактеризуйте завдання, права та обов‘язки, форми і методи діяльності прокуратури, які 

визначало прийняте 24 травня 1955 р. Положення про прокурорський нагляд в СРСР. 

7. Ознайомтеся з переліком позасудових органів, що діяли у 1930 – 40-і і на початку 1950-х років 

і були наділені правами розглядати справи про державні злочини, що додається до теми. Розкрийте 

причини та зміст реорганізації органів держбезпеки та внутрішніх справ після смерті Й.Сталіна у 

1953 р. Який статус отримав створений в результаті цієї реорганізації Комітет державної безпеки 

(КДБ) при Раді Міністрів СРСР? Проаналізуйте зміни в органах внутрішніх справ в 60-х рр. 

8. Поясніть, які загальнодержавні процеси спричинили потребу в усуненні деформацій в правовій 

системі, посиленні демократичних тенденцій у розвитку права. З‘ясуйте, якими актами була 

започаткована робота над другою кодифікацією права в Україні. Охарактеризуйте початок другої 

кодифікації радянського права. 

9. Аналізуючи розвиток цивільного права, передусім зверніть увагу на акти, що були спрямовані 

на зміцнення права державної власності та – зближення» державної й колгоспно-кооперативної 

форм власності. Поясніть, які зміни відбувалися у цивільно-правому регулюванні особистої 

власності, зокрема, в житловій сфері. Розкрийте основний зміст Цивільного кодексу УРСР 1963 р. 

10. Проаналізуйте зміни, які відбулися у трудовому праві. Охарактеризуйте процес поновлення 

довоєнних норм, що регулювали трудові відносини, та подальшої демократизації трудового права 

пов‘язаної з періодом десталінізації. 

11. Проаналізуйте розвиток колгоспного права та з‘ясуйте, в чому виявилась його 

суперечливість. Розкрийте нормативні засади удосконалення організації і діяльності колгоспів у 

повоєнний період. При цьому зверніть увагу на те, що примусова праця, здійснення розподілу 

натуральних і грошових прибутків колгоспників у останню чергу після завершення усіх інших 

розрахунків господарств, зрівнялівка у нарахуванні трудоднів зводили нанівець принцип 

матеріальної заінтересованості колгоспників, принижували їхню ініціативу. 

12. Проаналізуйте зміни в кримінальному праві, які відбулися у зв‘язку із закінченням війни та 

охарактеризуйте тенденції його розвитку в повоєнний період. З‘ясуйте, які нові склади злочинів 

установлювались в групі – інші державні злочини» відповідно до Указу Президії Верховної Ради 

СРСР від 9 червня 1947 р. Поясніть, які зміни відбулися у застосуванні санкцій за крадіжку 



державного і громадського майна, за злочини проти життя, здоров‘я, гідності особи, за злочини 

проти особистої власності. 

13. Розкрийте зміни в кримінальному праві, що відбулися в період десталінізації. 

Охарактеризуйте основний зміст Кримінального кодексу УРСР 1960 р. (витяги додаються). 

З‘ясуйте, які зміни кодекс вніс у сферу кримінальної відповідальності, застосування покарань та 

інші інститути кримінального права. Яку загальну тенденцію розвитку кримінального права можна 

визначити на основі аналізу кодексу. 

14. Розкрийте зміни в процесуальному праві, які відбулися в повоєнний період. Охарактеризуйте 

процес реабілітації невинно засуджених у ході масових репресій. При цьому зверніть увагу на те, 

що поряд з реабілітацією жертв сталінського режиму відбувалося переслідування інакомислячих і 

нові політичні репресії. Охарактеризуйте основний зміст Кримінально-процесуального кодексу 

України 1961 р. З‘ясуйте, чи дійсно кодекс забезпечував виконання проголошеного завдання 

кримінального судочинства: – охорону прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб..., 

швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування 

Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден 

невинний не був покараний». 

15. Розкрийте основний зміст Цивільно-процесуального кодексу УРСР 1963 р. Поясніть, які 

демократичні засади цивільного процесуального права запроваджував цей кодекс та чи могли вони 

бути реалізовані повною мірою в умовах неототалітарного режиму. 

 

ТЕМА 17. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД «ЗАСТОЮ» (СЕРЕДИНА 1960 – 

СЕРЕДИНА 1980 РР.) 

Завдання для семінарського заняття 

1. З‘ясуйте, яких змін зазнала система органів влади й управління із прийняттям у 1977 р. та 1978 

р. нових Конституцій СРСР та УРСР. Поясніть, який статус за цими Конституціями отримала КПРС 

та які державницькі функції закріплювалися за нею. Розкрийте негативні наслідки впливу 

авторитарної командно-адміністративної системи управління на суспільно-політичні процеси. 

2. Охарактеризуйте державно-правовий статус, повноваження, структуру та порядок роботи 

Верховної Ради УРСР. З‘ясуйте, які зміни в кількісному складі та порядку її обрання внесла 

Конституція 1978 р. (додається). Розкрийте державно-правовий статус, склад, повноваження та 

порядок діяльності Президії Верховної Ради УРСР. Охарактеризуйте компетенцію і порядок 

діяльності Уряду республіки та підпорядкованих йому союзно-республіканських, республіканських 

міністерств і державних комітетів, а також інших центральних органів державного управління. 

Поясніть, яке призначення мав Комітет народного контролю Української РСР, який очолював 

систему органів народного контролю в республіці. 

3. Розкрийте структуру місцевих органів влади за Конституцією 1978 р. та проаналізуйте зміни, 

які відбулися в їхньому складі, повноваженнях та порядку роботи. Поясніть, в чому полягало 

розширення прав і обов‘язків місцевих органів влади у прийнятих 1979 р. нових редакціях законів 

про районну Раду народних депутатів УРСР; про міську, районну в місті Раду народних депутатів 

УРСР; про селищну Раду народних депутатів УРСР; про сільську Раду народних депутатів УРСР; 

1980 р. – про обласну Раду народних депутатів УРСР. Розкрийте призначення та повноваження 

постійних комісій та виконавчих комітетів місцевих рад. 

4. Проаналізуйте структуру, склад та юрисдикцію судових органів та складіть схему судової 

системи України. Розкрийте порядок формування судових установ, при цьому з‘ясуйте, яким чином 

було реалізовано принцип виборності суддів і народних засідателів. Охарактеризуйте статус та 

повноваження народних засідателів. З‘ясуйте, у чому полягала відповідальність суддів і народних 

засідателів перед виборцями або органами, що їх обрали. Як Ви вважаєте, чи можливим було за 

умов монопольного правління комуністичної партії та поширення так званого – телефонного права» 

реалізувати декларовану незалежність суддів і народних засідателів, здійснення правосуддя на 

засадах рівності громадян перед законом і судом? Проаналізуйте основний зміст прийнятих у 1981 

р. законів – «Про судоустрій УРСР», «Про вибори районних (міських) народних суддів УРСР», «Про 

порядок відкликання народних суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів 

УРСР». 



5. Охарактеризуйте систему органів прокуратури УРСР, їх функції та повноваження. Поясніть, 

як відбувся процес завершення централізації системи прокурорських органів з прийняттям 

Конституції СРСР 1977 р. та Конституції УРСР 1978 р. З‘ясуйте, якому органу Конституція УРСР 

1978 р. надала право призначення Прокурора УРСР та прокурорів областей і затвердження міських 

та районних прокурорів. Який загальносоюзний акт у відповідності з Конституцією СРСР 1977 р. 

визначав завдання, структуру, принципи організації та діяльності прокурорських органів? Як Ви 

вважаєте, чи могли органи прокуратури в умовах монопольно правлячої комуністичної партії 

здійснювати свої повноваження незалежно від партійних органів та місцевих органів державної 

влади? 

6. Проаналізуйте перетворення, що відбувалися в системі органів внутрішніх справ та встановіть 

основну, на вашу думку, тенденцію, що відображала зміст цих перетворень. Розкрийте призначення 

й основні завдання поновленого в 1966 році Міністерства охорони громадського порядку (з 1968 р. 

- Міністерства внутрішніх справ) СРСР та зміни, що відбувалися у зв‘язку із цим у системі 

внутрішніх органів УРСР. З‘ясуйте, які відомства відносились до відання МВС УРСР та які функції 

покладалися на міліцію. 

7. Розкрийте призначення, завдання, функції та обов‘язки адвокатури за Положенням про 

адвокатуру УРСР 1962 р. із змінами й доповненнями від 15 червня 1965 р. Охарактеризуйте 

організаційно- правові засади діяльності обласних колегій адвокатів. З‘ясуйте, які зміни, спрямовані 

на удосконалення діяльності адвокатури, відбулися у відповідності до Закону – «Про адвокатуру 

СРСР» від 30 листопада 1979 р. та «Положення про адвокатуру УРСР» від 1 жовтня 1980 р. 

8. Охарактеризуйте призначення та компетенцію нотаріальних органів. З‘ясуйте, які зміни в 

керівництві системою нотаріату відбулися із створенням у 1970 р. союзно-республіканського 

Міністерства юстиції. Розкрийте організаційно-правові засади діяльності нотаріату за Законом 

СРСР – «Про державний нотаріат» від 19 липня 1973 р. та Законом УРСР – «Про державний 

нотаріат» від 15 грудня 1974 р. 

9. Розкрийте зміст та наслідки другої кодифікації радянського права в Україні. 

10. Дайте характеристику адміністративному законодавству, яке розвивалося шляхом видання 

законів та інших актів, що регулювали відносини в окремих сферах і галузях державного 

управління. Випишіть у зошит назви основних джерел адміністративного права. При цьому зверніть 

увагу на те, що адміністративні правовідносини регулювалися переважно загальносоюзними 

законами, положеннями, статутами та кодексами. Особливу увагу слід приділити характеристиці 

прийнятого у 1984 році Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення. 

11. Проаналізуйте процес розвитку цивільно-правових відносин, що врегульовувалися нормами 

Цивільного кодексу 1963 р. Зверніть увагу на деяке розширення сфери цивільно-правового 

регулювання, що стосувалося зміцнення державної та суспільної власності, вдосконалення 

зобов‘язальних відносин, охорони немайнових прав громадян, в тому числі, й судового захисту від 

посягань на їх честь і гідність. 

12. Охарактеризуйте розвиток сімейного законодавства, що спрямовувалося на зміцнення сім‘ї, 

захист інтересів матері і дитини, охорону здоров‘я молодого покоління. Розкрийте основний зміст 

та структуру Кодексу про сім‘ю і шлюб УРСР 1969 р. 

13. Вивчаючи процес розвитку житлового права, особливу увагу слід приділити аналізу норм 

Житлового кодексу УРСР 1983 р., який містив правовий механізм реалізації гарантованого 

Конституціями СРСР (1977 р.) та УРСР (1978 р.) права громадян на житло. Розкрийте основні 

положення, структуру та значення кодексу. При цьому з‘ясуйте, як урегульовувався порядок 

надання житлової площі і поліпшення житлових умов громадянам, яка передбачалася 

відповідальність за порушення житлового законодавства. 

14. Проаналізуйте процес подальшого розвитку трудового законодавства. Розкрийте основний 

зміст, структуру та значення Кодексу законів про працю УРСР (КЗпП УРСР) 1971 р. Також 

проаналізуйте прийняте 1983 р. законодавство, яке спрямовувалося на посилення боротьби з 

порушниками трудової дисципліни, прогульниками. 

15. Розкрийте процес розвитку у досліджуваний період та основні завдання природноресурсового 

законодавства. Охарактеризуйте Земельний кодекс УРСР 1970 р., який набув чинності з 1 січня 1972 

р. При цьому зверніть увагу на те, що віддзеркалюючи положення Основ земельного законодавства 

Союзу РСР і союзних республік (1969 р.), він встановлював монопольне право власності держави 



на землю. З‘ясуйте, які загальносоюзні та республіканські правові акти, прийняті у 1970-х рр., 

слугували правовій регуляції раціонального природокористування та випишіть назви цих джерел у 

зошит. 

16. Характеризуючи процес розвитку кримінального права, зверніть увагу на те, що в тексти 

статей щойно прийнятого у 1960 році Кримінального кодексу УРСР в досліджуваний період було 

внесено численні зміни і доповнення. З‘ясуйте, якими правовими актами вводилися найбільш значні 

з них (положення про особливо небезпечного рецидивіста, про умовно-дострокове звільнення від 

покарання, про погашення судимості; введення інституту умовного засудження до позбавлення волі 

з обов‘язковим залученням засудженого до праці; поняття злочину, який спричинив особливо тяжкі 

наслідки, та вичерпний перелік його видів; введення відбування покарання у колоніях-поселеннях 

для осіб, які вчинили злочин з необережності, розширення кола засуджених, до яких могли 

застосовуватися умовно-дострокове звільнення і заміна не відбутого покарання більш м‘яким та 

ін.). 

17. Проаналізуйте мету та види покарань. Поясніть, які наслідки мало домінування серед видів 

покарання покарань, пов‘язаних з позбавленням волі. Охарактеризуйте процес розвитку виправно- 

трудового законодавства. Розкрийте зміст, структуру та значення Виправно-трудового кодексу 

УРСР 1970 р. 

18. На основі аналізу норм Цивільного процесуального кодексу УРСР 1963 р. та Кримінально-

процесуального кодексу УРСР 1960 р. дайте характеристику розвитку процесуального 

законодавства. Зверніть увагу на те, що відповідно до цих актів розширилось коло учасників 

процесу, збільшились їх процесуальні права, чіткіше розрізнялися докази і засоби доказування. 

З‘ясуйте якими правовими актами у досліджуваний період запроваджувався подальший розвиток 

процесуального законодавства. 

19. Ознайомтеся з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 р. про громадян 

татарської національності, які проживали в Криму, (додається) та зверніть увагу на обмеженість 

його положень щодо реабілітації кримсько-татарського народу, зокрема, повернення його на 

історичну Батьківщину.З‘ясуйте, які демократичні принципи процесуального права закріпила 

Конституція УРСР 1978 р. та чи могли ці принципи втілюватися у життя в умовах панування 

бюрократичної номенклатури, коли порушувалися права й свободи громадян, придушувались 

прояви пробудження національної свідомості українського народу. 

 

ТЕМА 18. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ 

(1985 – 1991 РР.) 

Завдання для семінарського заняття 

1. З‘ясуйте, в чому полягали головний напрям та кінцева мета проголошеного правлячою 

верхівкою на чолі з М. Горбачовим курсу на – «перебудову». 

2. Поясніть, як відбувався поступовий перехід влади від партійної номенклатури до державних 

органів, що обиралися парламентським шляхом. Охарактеризуйте процес виборів у травні 1989 р. 

народних депутатів та діяльності І з‘їзду народних депутатів СРСР. Розкрийте значення 

запровадження інституту президентства в СРСР, як радикального повороту до реформування 

політичної системи. 

3. Поясніть, яке значення на шляху до суверенітету республіки мало прийняття 27 жовтня 1989 

р. Закону УРСР – «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР» 

З‘ясуйте, зокрема, які відбулися зміни у повноваженнях Голови Верховної Ради, складі Верховної 

Ради УРСР, термінах повноважень народних депутатів, виборчій системі. 

4. Поясніть, які наслідки мало проведення на нових засадах у березні 1990 р. виборів до 

Верховної Ради та місцевих Рад. З‘ясуйте, коли вперше в історії України Верховна Рада почала 

працювати як парламентський орган. 

5. Ознайомтеся з текстом Декларації про державний суверенітет України, що була прийнята 

Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. (додається). Розкрийте зміст та значення цього 

історичного документа для утвердження реального суверенітету України, розбудови незалежної 

Української держави 

6. Проаналізуйте процес та наслідки прийняття під тиском демократичних сил 24 жовтня 1990 

року Верховною Радою Закону – Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) 



Української РСР», яким скасувалась стаття 6 Конституції про керівну роль Комуністичної партії. 

З‘ясуйте, які основні засади побудови органів державної влади проголошувалися замість 

демократичного централізму (ст. 3) та як це вплинуло на діяльність політичних партій, громадських 

організацій і рухів. Поясніть, які зміни відбулися в статусі та підпорядкування органів суду і 

прокуратури України. 

7. Охарактеризуйте, зміни в структурі та функціях органів вищої виконавчої влади, що були 

введені Законами від 13 та 21 травня 1991 р. Які встановлювалися нові назви Уряду та голови Уряду 

УРСР? 

8. Розкрийте зміст та значення прийнятих 5 липня 1991 р. законів УРСР – «Про заснування поста 

Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) 

Української РСР», – «Про Президента Української РСР», – «Про вибори Президента Української 

РСР». 

9. Поясніть, які зміни й доповнення до Конституції УРСР, що стосувалися адміністративно-

територіального устрою, системи і компетенції державних органів, були внесені Законом УРСР від 

19 липня 1991 р. у зв‘язку з результатами референдуму у Криму про створення Кримської 

Автономної республіки. 

10. Охарактеризуйте процес переводу місцевих Рад із режиму єдиного державного керівництва в 

режим місцевого самоврядування за Законом УРСР від 7 грудня 1990 р. – «Про місцеві Ради 

народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». 

11. Розкрийте зміст та історичне значення Акту про державну незалежність України, 

проголошеного 24 серпня 1991 р. позачерговою сесією Верховної Ради України, підтвердженого 

результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. 

12. Розкрийте основний зміст прийнятого 3 серпня 1990 р. Закону УРСР – «Про економічну 

самостійність Української РСР», який став логічним продовженням юридичного оформлення на 

основі Декларації про державний суверенітет України економічної незалежності республіки. При 

цьому особливу увагу зверніть на проголошення повної господарської самостійності і свободи 

підприємництва всіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів України, введення національної 

грошової одиниці. З‘ясуйте, який інший закон, також спрямований на втілення Декларації, 

закріплював виключне право українського народу самостійно і незалежно здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність на території Української РСР. Охарактеризуйте зміст та значення 

для забезпечення реформування економіки України законів – «Про власність» від 7 лютого 1991 р., 

– Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р., – Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. 

та ін. 

13. Проаналізуйте спричинені переходом підприємств на повний госпрозрахунок і 

самофінансування напрями реформування трудового законодавства. Розкрийте новий порядок 

укладання колективних договорів, зміни щодо тривалості випробування при прийомі на роботу, 

зміни щодо скасування обмежень при роботі за сумісництвом, суміщенні професій. Водночас 

зверніть увагу на те, що в трудовому праві спостерігалися певні перекоси. Охарактеризуйте трудове 

законодавство, що спрямовувалося на соціальний захист працівників. З‘ясуйте обставини, що 

гальмували розвиток цієї галузі. 

14. Проаналізуйте зміни у законодавстві, яке регулювало соціально- культурну сферу, зокрема, 

закони – Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 1 березня 1991 р., – Про 

пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. Особливу увагу слід приділити Закону – Про мови 

в Український РСР» від 28 жовтня 1989 р. (додається), прийняття якого сприяло відродженню 

духовності українського народу, регулюванню суспільних відносин у сфері української та інших 

мов, якими користується населення республіки. 

15. Поясніть, які зміни й доповнення у кримінальному законодавстві спричинило реформування 

суспільства й держави. Розкрийте зміст і значення актів спрямованих на засудження репресивних 

акцій проти народів, яких було піддано насильственному виселенню з рідних місць у роки другої 

світової війни, реабілітацію безвинних людей, які зазнали переслідувань за свою політичну 

діяльність, висловлювання чи релігійні переконання. 

16. З‘ясуйте як демократизація суспільного життя вплинула на розвиток процесуального 

законодавства, зокрема, щодо оскарження в суді неправомірних дій службових осіб, які обмежували 

права громадян. 



17. Проаналізуйте наслідки загострення кризових явищ у законодавстві наприкінці 

перебудовного періоду спричиненого протилежними підходами союзного центру та республік до 

проблеми верховенства законів. Наведіть приклади такого протистояння. 
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- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями провідних 

засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; активізації 

власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до екзамену. 

Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при 

наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування 

тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями 

від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У 

процесі навчання та при підготовці проєктної заявки забороняються плагіат, фабрикація та 

фальсифікація результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму. 
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Поточне тестування та самостійна робота 
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