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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Теорія та історія держави і права України»– формувати всебічно 

розвинену та соціально активну особу, Історія держави і права України покликана забезпечити 

глибокі знання історичного розвитку державності українського народу, особливостей його 

національного права; вміння визначити вклад національних цінностей у загальнолюдські; 

переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу 

всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного 

минулого та реального сьогодення. 

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 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 05. Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в 

мультидисциплінарному оточенні. 

ЗК 07. Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово, доносити власну 

думку іноземною мовою усно та письмово. 

ФК 09. Здатність орієнтуватися в історичному часі, застосовувати періодизацію як спосіб 

пізнання історичного процесу, доцільно використовувати категоріально-

понятійний апарат і хронологію історичної науки. Здатність розкривати загальну 

структуру історичної науки на основі взаємозв’язку основних історичних 

процесів та постатей. 

ФК 10. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення, аналізу та синтезу 

інформації з різних джерел.    

 Результати навчання 

ПРН 11.  Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові 

відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної 

історичної картини світу. 

ПРН 12.  Розуміння й використання основних сучасних термінів і положень історичних 

наук та методики їх викладання, а також здатність аналізувати, порівнювати і 

класифікувати результати діяльності науковців різних напрямків і шкіл. Знання та 

розуміння історіографії для аналізу сучасних наукових дискусій із проблем 

вітчизняної та всесвітньої історії. 

 

Програма та структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
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Змістовий модуль 1. Теорія держави і права 

ТЕМА 1. Держава, 

громадянське 

суспільство 

12 2 2   8  2     

ТЕМА 2. Сутність, 

норма і форма права 

12 2 2   8  2     

ТЕМА 3. Реалізація 

права 

24 4 4 … … 16 … 4 2 … … … 

Разом за змістовим 

модулем 1 

48 8 8   34  8 2    



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

ТЕМА 4. 

Давньоруська 

державність 

12 2 2   8  2     

ТЕМА 5. Українські 

землі у складі 

Литовсько-руської 

держави та Речі 

Посполитої 

14 4 2   8  2     

ТЕМА 6. Козацька 

державність 

22 4 2 … … 16 … 2

… 

2 … … … 

ТЕМА 7. Державність 

на українських землях 

у ХХ ст. 

24 4 4   16  2 2    

Разом за змістовим 

модулем 2 

72 14 10   66  8 4    

УСЬОГО ГОДИН 120 22 18   80  16 6    

 

Тематика практичних занять: 

Орієнтовний перелік тем завдань для семінарських занять з теорії держави і права:  

Тема 1.  ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. 

1. Державний суверенітет, його співвідношення із суверенітетом нації, народу.  

2. Загальна характеристика історичних типів держави та основні причини їх зміни.  

3. Публічна влада первіснообщинного суспільства та державна влада: порівняльна 

характеристика.  

4. Перспективи формування соціальної держави в Україні.   

 

Тема 2.  СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА  

1. Співвідношення економіки, політики і права.  

2. Принцип верховенства права: поняття, сутність та основні шляхи забезпечення його дії.  

3. Значення законів в умовах правової держави.  

4. Фактори, які обумовлюють різноманітність форм права.  

5. Співвідношення правоутворення і правотворчості.  

 

Тема 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА  

1. Місце і роль правових відносин у правовій системі держави.  

2. Причини правопорушень і шляхи їх усунення.  

3. Необхідність тлумачення норм права.  

4. Законність і демократія.  

5. Роль правової культури у формуванні правової держави.  

 

ТЕМА 1. 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 2. 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 3. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО (2 год.) 

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 4. 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 5. 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. 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад 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 проєктне завдання 

- , підготовка якого є обов’язковою умовою допуску до заліку. Студент, який не 

подав заповнену проєктну заявку, до заліку не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 60 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. 

 
Розподіл балів  

Види контролю Кількість Бали Загальна кількість балів 

Робота на лекційному занятті   до 10 

Робота на практичному занятті 8 5 до 40 

Самостійна робота:   

 Реферат 

Презентація 

Термінологічний Словник 

 

1 

1 

1 

 

6 

6 

7 

 

20 

Контрольна робота 1 5 5 

Усього: до 100 
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Іваненко Аліна Олексіївна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри права, філософії та політології. Народилася 28 

жовтня 1989 року. У 2011 році закінчила Чернігівський 

національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. У 

2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук. Має понад 50 наукових публікацій. 

Викладає навчальні курси: теорія держави і права, історія 

держави і права України, історія держави і права зарубіжних 

країн, судові та правоохоронні органи, правознавство, 

інтелектуальна власність. 

Коло наукових інтересів: місцеві судові органи, 

адвокатура та нотаріат Райхскомісаріату «Україна» та 

військової зони окупації (1941 – 1944 рр.), історія юридичної 

ліцейської освіти ХІХ ст. 


