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Передмова 
На сучасному етапі політичного та соціально-економічного розвитку 

України актуальним і вкрай необхідним стає підвищення рівня державно-правової 
свідомості як частини самосвідомості народу. Без глибокого осмислення 
минулого, яким би складним і суперечливим воно не було, неможливо творити 
нову державу, серцевиною якої має стати право. 

Всесвітня історія свідчить про тісну взаємопов'язаність держави і права. 
Право - основа держави, частина духовної культури народу. Високорозвинене 
право завжди надавало надзвичайної сили і народові, й державі. І навпаки: 
держави, де панувало «безправіє», були приречені, їх не змогли врятувати навіть 
«великі ідеї», якщо вони перебували понад Законом. 

Предметом історії держави і права України є пізнання загальних законів 
виникнення, розвитку й змін типів та форм держави і права, особливостей 
функціонування державних установ та інститутів права в конкретних історичних 
умовах України. Дослідження державно-правових явищ ґрунтується на їх науко-
вій систематизації та періодизації в хронологічній послідовності. 

Розглядаючи в рамках одного предмета два соціальних феномени - державу 
й право, історія держави і права України виходить з того, що політичні й правові 
явища тісно взаємопов'язані у своєму історичному розвитку. Досвід минулого 
переконливо свідчить: політичні відносини як складова соціальних відносин 
суспільства стимулюють вдосконалення правових норм. І навпаки: норми права 
регулюють, упорядковують усі сфери людських взаємин, у тому числі й 
політичні. 

Мета курсу «Історія держави і права України» - сприяти поглибленню 
знань майбутніх юристів щодо історичних підвалин українського державо- і 
правотворення, на ґрунті узагальнення й аналізу досвіду минулого допомогти 
збагнути сутність нової системи права в державі, в якій має утвердитися 
верховенство закону. Сучасна історико-правова наука прагне подолати одно-
бічність в оцінках і висвітленні минулого. Лише за таких умов вона буде наукою, 
а не «політикою, спрямованою в минуле». Відхилення від історичної правди 
небезпечне тим, що воно volens nolens слугує соціальному протистоянню. 

Історія держави і права України посідає важливе місце в системі соціально-
гуманітарних, українознавчих дисциплін, які вивчають усе розмаїття взаємин 
людей (виробничих, соціальних, духовних та ін.). Водночас, як самостійний об'єкт 
- вона має досліджувати державно-правові явища в історичному розрізі, тобто 
передбачає вивчення, зокрема, таких аспектів, як: 

• організація й діяльність органів державної влади, центрального та 
місцевого управління, судочинства; 

• джерела національного права, кодифікації, еволюція галузей права, зміст 
найважливіших юридичних інститутів та норм (право власності, злочин, кара та 
ін.); 

• взаємозв'язки державних органів та правових інститутів. 
 Історія держави і права України має свою методологію, яка 
визначає основні підходи, принципи та методи вивчення історико-правових 

явищ. 



     Стратегію історико-правових досліджень визначають філософсько-
світоглядні підходи:  ідеалістичне або матеріалістичне розуміння історії державно-
правового розвитку, яке відповідно поєднується з метафізичним чи діалектичним 
методами пізнання. Представники ідеалістичної концепції виходять з первинності 
духу й свідомості, а тому основою історичного процесу вони вважають розвиток 
духовності, моральне вдосконалення людей. Прихильники матеріалізму 
вважають, що первинним є матеріальне життя; саме економіка визначає духовний 
розвиток людей і суспільства. Сучасна вітчизняна історико-правова наука 
розглядає державно-правовий розвиток як природно-історичний процес, на який 
через діяльність суспільних верств, класів, національної еліти, правителів, 
політичних діячів та лідерів впливають також суб'єктивні фактори. 

Наукове вивчення історико-правової дійсності передбачає врахування 
принципів історико-правових досліджень, тобто основних правил, яких потрібно 
дотримуватися при вивченні явищ і подій в історії державно-правового розвитку 
України. З-поміж найважливіших принципів історико-правової науки вирізняють 
такі: 

• принцип історизму - передбачає вивчення всіх державно-правових явищ 
відповідно до конкретно-історичних обставин. Історичний аналіз держави і права 
неможливий поза часовими вимірами; 

• принцип об'єктивності - означає опору на державно-правові факти в 
їхньому об'єктивному (справжньому) змісті, з урахуванням як позитивних, так і 
негативних проявів; 

• принцип системності - надає можливість розглядати історію держави і 
права як розвиток складної цілісної державно-правової системи. При цьому 
потрібно враховувати, що кожна складова цієї системи (держава в цілому, органи 
влади й управління, судові п правоохоронні органи, джерела, галузі, інститути 
права) своєю чергою також є певною системою. Без урахування взаємозв'язку та 
взаємозумовленості розвитку державно-правових явищ уявлення про історію 
держави і права України буде неповним і недостовірним; 

• принцип соціального підходу - передбачає вивчення історії державно-
правого розвитку з урахуванням інтересів народу, загальнолюдської моралі. 
Аналізуючи державно-правові явища й події, потрібно співвідносити інтереси 
класові й вузькогрупові із загальнолюдськими. Діяльність правителів, органів 
влади й управління, судових і правоохоронних органів, розвиток джерел, 
інститутів та норм права має оцінюватися лише в гуманітарному вимірі, з позиції 
загальнолюдських цінностей. 

Отже, науковість і достовірність у висвітленні історії держави і прана 
України можуть бути досягнуті лиш е  за умови дотримання всіх принципів  і 
методів пізнання. 

 Історія держави і права України - одна з базових юридичних наук і 
навчальних дисциплін історико-теоретичного напряму. Вона вивчає об'єктивні 
закони й закономірності державно-правового розвитку нашої Вітчизни від 
найдавніших часів до сьогодення.  

 
 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Написання контрольних робіт є важливим етапом в підвищенні знань 
студентів по дисципліні. Метою написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, 
оцінка і систематизація опанованої літератури, а також розміщення її в роботі 
згідно з планом, що поглиблює знання по конкретній проблемі, допомагає 
виробити у студента деякі навички (уміння) працювати з літературними 
джерелами, вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити законодавство, 
вивчений матеріал. 

Виконується робота державною мовою, із застосуванням правової 
термінології. 

Теми контрольних робіт пропонуються студентам на початку вивчення 
предмету. 

Студент має право вибрати варіант контрольних робіт із переліку, 
запропонованому викладачем. 

Важливе значення  для успішного виконання контрольної роботи має добір 
літератури. Студенти можуть використовувати навчальні посібники, додаткову 
літературу, монографії, публікації, законодавство України. 

Контрольна робота повинна мати таку структуру: 
- Вступ; 
- Основні питання роботи; 
- Висновки; 
- Список використаної літератури. 

Обсяг контрольної роботи – до 5-8 друкованих аркушів (14 шрифт, інтервал – 1,5) 
або 8-12 рукописних. Використаних джерел – не менше 5. 

Зразок оформлення титульного листа роботи визначено навчальною 
частиною заочної форми навчання . 
Контрольна робота здається на попередню перевірку не пізніше як за 3 (три) 
тижні до екзаменаційної сесії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варіант 1 
1. Перші державні утворення і право на території нинішньої України (середина І 
тис. до н. е.— V ст. н. е.). 
2. Розвиток цивільного права в радянській Україні. 
 

Варіант 2 
1. Формування та суспільно-політичний розвиток Русі. 
2. Розвиток кримінального права в радянській Україні 
 

Варіант 3 
1. Правова система Руської держави. 
2. Конституційний процес в Українській РСР. 
 

Варіант 4 
1. Велике князівство Литовське: державний устрій, суспільний лад та право (друга 
половина XIV—XVI ст.). 
2. Спроби відновлення української державності напередодні й під час Другої 
світової війни. 
 

Варіант 5 
1. Правова система Великого князівства Литовського. 
2. Становлення основних галузей вітчизняного права. 
 

Варіант 6 
1 Політико-правове становище українських земель у складі Королівства 
Польського та Речі Посполитої Польської (XIV-XVIII ст.).  
2.Сучасні глобально-економічні процеси,їх вплив на галузі права України. 
 

Варіант 7 
1. Правова система на українських землях Королівства Польського та Речі 
Посполитої Польської. 
2. Західноукраїнська Народна Республіка: формування держави та джерела 
права.(1917-1921 р.р.). 
 

Варіант 8 
1.Запорозька Січ, її політичний устрій та право. 
2. Універсали Центральної Ради їх вплив на формування національної свідомості і 
права України 
 

Варіант 9 
1. Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке): державний устрій, 
суспільний лад і право (друга половина XVII — кінець XVIII ст.). 
2.Правовий устрій України держави гетьмана Скоропадського. 
 
 
 



 
Варіант 10 

1. Правова система Української гетьманської держави 
2. Національна державність і право за доби Української революції (1917-1921 pp.) 
 

Варіант 11 
1. Суспільно-політичний  лад  і  право  на  західноукраїнських землях у період 
австрійського та австро-угорського  панування (1772-1918 pp.) 
2. Держава і право України на окупованих територіях (1941-1944 рр.) 
 

Варіант 12 
1.Визвольний Рух на Україні в першій половині ХІХ століття 
2.Розвиток адміністративного права в УРСР. 
 

Варіант 13 
1. Суспільно-політичний лад і право України у складі Російської імперії (кінець 
XVIII — початок XX ст.). 
2. Конституція УРСР 1978 року 
 

Варіант 14 
1.Руська Правда як джерело права Київської Русі 
2. Правоохоронні органи УРСР 1917-1989 рр. 
 

Варіант 15 
1. Зародження державного життя і права на українських землях у найдавнішу 
добу 
2. Основні джерела господарського права УРСР. 
 

Варіант 16 
1. Суспільно-політичний лад і право на Запорозькій Січі 
2. Акт проголошення незалежності України. 
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