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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Історія держави і права 
України” складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
молодшого спеціаліста  напряму  (спеціальності) “Правознавство”.                                                       
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є історія виникнення, 
становлення, розвитку типів та форм держави і права, а також державно-правових 
інститутів та суспільно-політичних систем, що функціонували на території 
України, в їх історичній конкретності та хронологічній послідовності. 

Історія держави і права України є важливою складовою історії нашого на-
роду, яка загальними і специфічними науковими методами виявляє закономірно-
сті розвитку державотворчих процесів та правових систем. Саме тому історія 
держави та права, маючи чітко визначений предмет дослідження, належить до 
юридичних, державно-правових дисциплін. Вона охоплює розвиток усіх аспектів 
еволюції держави на території України — її державного механізму, форм держа-
вної єдності, права. 

  
Міждисциплінарні зв’язки: «Історія України», «Теорія держави та права», 
«Історія держави і права зарубіжних країн».  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 
1. Змістовний модуль 1. Держава і право в період відродження Української 

держави (1917-1920 рр.)  та в сучасній Україні. 
 
2. Змістовний модуль 2.  Держава і право в період відродження Української 

держави (1917-1920 рр.)  та в сучасній Україні. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета навчальної дисципліни: сприяти поглибленню знань 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.  

 

1.2. Завдання навчальної дисципліни:  
•  пізнання та пояснення історії державно-правового розвитку в Україні; 
•  визначення стійких тенденцій, закономірностей розвитку історико-

правових явищ; 
•  формування національної свідомості, високих моральних і правових 

цінностей, поваги до минулого українського народу та віри в його майбутнє. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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знати :  
•  предмет, завдання, періодизацію, історіографію курсу “Історія держави і 

права України”; 
•  еволюцію суспільно-політичного ладу, закономірності виникнення, 

функціонування та занепаду історичних типів і форм держави і права в Україні; 
•  закономірності і характерні особливості історичного розвитку систем 

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

•  юридичні пам’ятки, джерела, кодифікацію, еволюцію галузей та 
інститутів українського права на всіх етапах історичного розвитку. 
 
вміти : 

•  пізнавати й пояснювати історію державно-правового розвитку України; 
•  використовувати історичний досвід українського державо- і 

правотворення у практичній діяльності; 
•  спираючись на принцип історизму, наукові методи пізнання, аналізувати 

джерела українського права; 
•  на основі історико-правових знань вдосконалювати національну 

свідомість, правову культуру, розуміти значення державно-правових інститутів у 
житті суспільства. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль І. Суспільно-політичний лад і право на території 
України в найдавніші часи.  

 
Тема 1. «Предмет,  метод і періодизація курсу «Історія держави і права 

України»».  
 
Предмет, метод курсу історії держави і права України. Місце курсу в системі 

юридичних навчальних дисциплін. 
Наукова і навчальна література з курсу. Критика антинаукових 

концепцій історії держави і права України. 
Періодизація історії держави і права України. 
 
 
Тема 2. «Стародавні держава і право на території Північного 

Причорномор'я і Приазов'я (серед.VIІ ст. до н.е.-VI ст. н.е.)». 
 

Виникнення і розвиток Скіфської держави: суспільний і політичний лад. 
Джерела та основні риси права. 
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Античні міста-держави: Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра та ін. Організація 
влади у містах-державах, соціальна структура населення, джерела та основні риси 
права. Зв'язки з місцевими племенами і союзами племен. 

Боспорське царство. Його суспільно-політичний лад, джерела та основні 
риси права. 

Значення рабовласницьких держав Північного Причорномор'я для процесу 
розкладу родоплемінного устрою, виникнення державності у східних слов'ян. 

Передумови утворення держави у східних слов’ян. 
 

Тема 3. «Утворення та суспільно-політичний лад і право Київської 
Русі.». 

 
Східні слов'яни, їх розселення на сучасній території України. 

Родоплемінна організація суспільства та її розклад: родовий уклад життя людей, 
зародження патріархального рабства, формування феодальних відносин. 
Переростання, родових общин у територіальні. 

Східнослов'янські племена, союзи племен, племінні княжіння. 
Союз союзів племінних княжінь Середнього Подніпров'я під назвою "Русь" 

(VIII ст. н.е.). 
Суперсоюз племінних княжінь під назвою "Руська земля" (початок IX ст.) - 

попередник держави Київська Русь. 
Утворення і розвиток держави з центром у Києві. Формування її 

території. Критика норманської та інших теорій походження Київської Русі. 
Суспільний лад. Великі київські князі. Місцеві князі. Бояри. 

Духовенство. Міське населення. Купці і ремісники. Правовий статус залежного 
населення: рядовичі, смерди. закупи, ізгої, холопи, челядь. 

Державний лад. Ранньофеодальна монархічна форма правління. Вищі органи 
влади: великий київський князь порядок обрання, компетенція. Боярська дума: 
компетенція, склад. Народне віче: повноваження, порядок скликання. 

Удільні князі. З'їзди князів (снеми). Відносини васалітету-сюзеренітету. 
Двірцево-вотчинна система управління. Судова система Руської держави. 

Збройні сили: княжа дружина, народне ополчення, наймані загони. 
Церковна організація. 
 
Тема 4. «Суспільно-політичний лад і право Галицько-Волинського 

князівства.». 
 

Зміни в суспільно-політичному ладі південно-західних земель у період 
поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд 
та інших іноземних загарбників (ХШ-ХІV ст.). 

Утворення і розвиток Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинська 
держава - спадкоємниця Київської Русі. 
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Суспільний лад. Князь, боярська аристократія («мужі галицькі»), служиві 
феодали. Духовенство. Міське населення. Селянство, його верстви і групи. Смерди. 
Холопи. Правове становище окремих соціальних груп. 

Державний лад. Верховна політико-адміністративна та судова належить 
Великому князю. Боярська рада. Князівські з`їзди (снеми). Центральні і місцеві 
органи влади і управління в Галицько-Волинського князівства переростає з 
десятивної системи у двірські-вотчину. Віче. Військо. Заснування Галицької 
митрополії. Місцеве управління. 

Основні риси права південно-західних земель періоду феодальної 
роздробленості (XII - перша половина XIV ст.) 

 
Тема 5. «Суспільно-політичний лад і право Литовсько –Руської 

держави». 
  

1362 року литовський князь Ольгерд завоював київську землю. 
1385 р. підписана Кревська унія яка означала союз Литви і Польща, а в 1389 

р. він розпався. 
Суспільний лад. Князі та магнати верхівка соціально – станової ієрархії. 
Шляхта – держателі землі, яку вони отримують за військову службу. 

Духовенство. Міське населення. Селянство, його верстви і групи.   
Державний лад. На чолі держави стояв Великий князь. Ради панів, які 

формувалась з найвпливовіших васалів Великого князя. Сейм. Маршалки. 
Особливості міського управління Литовсько –Руської держави. Судова 

система.  
Джерела права. Звичаєве правота Руська правда. Земські уставні грамоти. 

Міжнародні договори. Судебник Великого князя Казимира ІV 1468 р. Перший 
Литовський статут 1529 р. Другий Литовський статут 1566 р. Третій Литовський 
статут 1588 р. 

Основні риси права. Цивільне право: право власності, інститут застави. 
Сервітутне право – право користування чужими речами. Зобов`язальне право: 
купля – продаж , позика, договір особистого найму, спадкування.  

Злочини і покарання. Судовий процес. 
 
Тема 6. «Суспільно-політичний лад і право Українських земель у складі  Речі 
Посполитої». 
 

Захоплення частини земель України Польщею. Утворення держави Речі 
Посполитої. Люблінська унія 1569 р. Зміни в політично-правовому становищі 
українських земель. 

 Суспільний лад. Князі, магнати, бояри, шляхта. Духовенство. Міське 
населення. Селянство, його верстви і групи. Закріпачення селян. 

Державний лад. Установлення нового адміністративно-територіального 
поділу. Ліквідація князівств і земель. Запровадження воєводств і повітів. 
Центральні і місцеві органи влади і управління в Україні. Судові установи. 
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Особливості територіального устрою Галичини. Буковина у складі Молдавії 
і Туреччини. Закарпаття у складі Угорського королівства. Чернігово-Сіверщина у 
складі Великого князівства Московського. 

Виникнення козацтва. Утворення Запорізької Січі, її республіканський устрій. 
Джерела права. Звичаєве право. Сеймові і королівські конституції.  
 

Тема 7. «Суспільно-політичний лад і право  у період народно-визвольної  
війни 1648-1654 рр. Козацько –гетьманська держава». 

 
Передумови та причини виникнення українського козацтва. Запорізька Січ її 

організація та роль в історії України. Реєстрові козаки. Статті для заспокоєння 
руського народу 1632 р. Ординація Війська Запорізького реєстрового 1638 р. 

 Система органів управління на Запоріжжі. Курінно-кошовий устрій Січі. 
Джерела права. Козацьке звичаєве право. 
Судоустрій та порядок розгляду справ козацькими судами. 
Політико-правове і соціально-економічне становище України 

напередодні повстання 1648 р. Причини і характер війни. Рушійні сили війни. 
Гетьман Б. Хмельницький. 

Суспільний лад. Вигнання з України польських магнатів, шляхти і 
ксьондзів. Зміцнення становища православної шляхти і духовенства. Козацька 
старшина. Рядові козаки. Міські жителі та їх розшарування. Селянство. 

Формування     української    національної    держави.     Територія.     Новий 
адміністративно-територіальний поділ. 

 
Тема 8. «Правове становище України у складі    

             Росії (ХVII-ХVIII ст.)». 
 

Суспільний лад. Формування українського шляхетства, його злиття з 
російським дворянством. Поширення на Україну дії "Жалуваної грамоти 
дворянству" 1785 р. Духовенство і зміни в його правовому становищі. Правове 
становище селянства. Правове становище міського населення. 

Ліквідація козацького стану. Остаточне закріпачення всіх категорій 
українського селянства. 

Автономія України. Гетьманські статті. Органи місцевого 
самоврядування. Загальновійськова рада. Рада генеральної старшини. 
Генеральний уряд. Гетьманська влада. Полкові уряди. Сотенні уряди. Куреневі 
і городові отамани. Збройні сили. Магістрати і ратуші. Судові органи. Церква. 

Особливості політичного устрою на Слобожанщині. 
Зміни в політичному становищі Запорізької Січі та Південної України. 
Органи самодержавного управління Україною. Малоросійський приказ, 1-ша 

Малоросійська колегія, 2-га Малоросійська колегія. 
Наступ російського царату на права і вільності України. Ліквідація 

української національної державності. Запровадження військового та 
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адміністративно-територіального устрою в Україні відповідно до загальної 
централізованої системи управління Російською імперією. 

Соціально-економічні і політичні наслідки скасування автономії України 
у складі Росії. 

 
Тема 9. «Суспільно-політичний лад  і право України  у складі 

Російської імперії (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.)». 
 

Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.). приєднання Криму до 
Росії та вплив цих подій на політико-правове становище та історичну долю 
України: Лівобережжя, Правобережжя і Півдня України у складі Російської 
імперії, Північної Буковини, Галичини і Закарпаття - Австро-Угорської 
імперії. 

Суспільно-політичний лад і право України у складі Росії в період після 
ліквідації української державності (перша пол. XIX ст.) 

Суспільний лад. Дворянство. Купецтво. Духовенство. Почесні 
громадяни. Селянство. Поміщицькі селяни. Державні селяни. Жителі міст. 

 
Тема 10. «Суспільно-політичний лад  і право України у складі Росії 

(друга пол. XIX ст.)». 
 

Криза і розпад феодально-кріпосницької системи. Розвиток капіталістичних 
відносин. Декабристський рух в Україні. «Руська Правда» Пестеля. Передумови 
реформ 60-70 р. Посилення царизмом національного гніту. Валуєвський циркуляр 
1863 р. Емський  акт 1876 р. 

Суспільний лад. Дворянство, духовенство, купецтво, особисте і 
потомствене громадянство. Формування буржуазії. Селянська реформа 1861 р. в 
Україні. Формування робітничого класу. Правове становище фабрично-заводських 
робітників. 

Державний лад. Система самодержавних органів управління в Україні. 
Перетворення намісництв на губернії. Створення генерал-губернаторств. 
Повітовий апарат управління. Управління в містах. Скасування магдебурзького 
права. Буржуазні реформи в галузі державного будівництва і особливості їх 
проведення в Україні. Земська реформа 1864 р. Міська реформа 1870 р. 
Військова реформа 60-70-х р. ХІХ ст. Перебудова органів прокуратури, створення 
адвокатури. Судова реформа 1864 р. Реорганізація судової системи. 
Контрреформи 80-90-х рр. 

 
Тема 11. «Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної 

Буковини і Закарпаття (1872-1918 р.р.)». 
Становище окремих регіонів українських земель у складі Австро- 

Угорської імперії. Реформи Габсбургів у західних областях України. 
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Революції 1848 р. в Європі і зміни в політико-правовому становищі Галичини, 
Північної Буковини і Закарпаття. Створення Головної Руської Ради у Львові. 
Створення Австро-Угорської монархії 1867 р. 

Суспільний лад. Скасування кріпацтва в 1848 р. і зміни в суспільних 
відносинах. Правове становище окремих соціальних груп. Шляхта. Духовенство. 
Селянство. Міське населення. 

Державний лад. Зміни в адміністративно-територіальному устрої. Галицьке 
намісництво та імперський намісник. Крайове управління Буковиною на чолі з 
крайовим президентом. Місцеві органи управління: повітові старости, міські 
бургомістри, сільські войти. Жупи в Закарпатті. Дворянські збори. 

 
Тема 12. «Суспільно-політичний лад і право України у складі 

Російської імперії  ( 1905 - 1917 р. р.)». 
 

Перша буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. в Україні. 
Поєднання революційної боротьби мас з національно-визвольним рухом. 
Виникнення Рад робітничих депутатів. 

Суспільний лад. Правові основи аграрної реформи 1906-1910 рр. та 
особливості її запровадження в окремих регіонах України. Правове 
становище дворянства, духовенства, буржуазії, почесних громадян, селянства і 
робітників. 

Зміни в політичному ладі. Маніфести від 6 серпня і 17 жовтня 1905 р., їх 
зміст. Зміни в центральному та місцевому апараті влади і управління. Державна 
дума і Державна рада. Склад і діяльність депутатів від українських губерній у 
Державній думі Росії. Третьочервневий державний переворот і його наслідки для 
України. 

Перша світова війна 1914-1918 рр. та її наслідки для України. Україна в 
планах учасників першої світової війни 1914-1918 років. Оголошення 
українських губерній на воєнному або надзвичайної охорони положенні. 
Мілітаризація місцевого апарату самодержавної влади і управління. Комісії і 
уповноважені особливих нарад у губернських і повітових містах. Обласні і місцеві 
військово-промислові комітети. Військово-польові суди. 

 
Змістовий модуль ІІ. Держава і право в період відродження Української 

держави (1917-1920 рр.)  та в сучасній Україні. 
 

Тема 13. «Суспільно-політичний лад і право в період відродження 
Української держави  (1917-1920 рр.)». 

 
Соціально-економічне та політичне становище України напередодні 

Лютневої (1917 р.) революції. Перемога Лютневої революції. Крах 
самодержавства. Початок створення в Україні нових політичних структур. 

Тимчасовий уряд та його органи в Україні. Дія законодавства 
Тимчасового уряду в Україні. 
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Історичні передумови нового відродження національної державності 
українського народу. 

Становлення Української Народної Республіки (УНР) 
Створення Центральної Ради. Виникнення нових політичних партій і 

розширення складу Центральної Ради. Обрання Комітету Центральної Ради (Мала 
Рада). Перший універсал Центральної Ради. Створення Генерального Секретаріату 
Центральної Ради. 

Другий універсал Центральної Ради. «Статут Вищого управління 
України» від 27 липня 1917 р. Тимчасова інструкція Генеральному 
Секретаріатові» Тимчасового уряду від 17 серпня 1917р. 

Третій універсал Центральної Ради від 7 (20) листопада 1917 р. 
Проголошення Української Народної Республіки. Зміни в Центральній Раді і 
Генеральному Секретаріаті. Питання території і адміністративного поділу 
Української Народної Республіки. 

 
Тема 14. «Становлення і розвиток Західноукраїнської Народної 

Республіки». 
 

Розпад Австро-Угорської імперії та його політичні наслідки. Збори депутатів 
Східної Галичини в імперському парламенті, членів Галицького та Буковинського 
сеймів, представників політичних партій 18 жовтня 1918 р. 

Створення Української Національної Ради та її Статут від 18 жовтня 1918р. 
Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 р. до українського 

народу, її зміст і значення. 
Тимчасовий Основний закон про державну самостійність українських земель 

колишньої Австро-Угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою 
13 листопада 1918 р. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. 

Створення уряду ЗУНР - Тимчасової Ради Міністрів. Формування місцевого 
адміністративного апарату. Вибори до Української Народної Ради від 4 січня 1919р. 

Є. Петрушевич - Президент Західноукраїнської Народної Республіки. 
Звернення ЗУНР до Директорії у Києві від 16 січня 1919р. 
Універсал Директорії УНР про об'єднання з ЗУНР від 22 січня 1919р. 

Універсал Тимчасового Конгресу України до українського народу від 28 січня 1919 
р. про завдання державного будівництва і організацію оборони соборної Української 
Народної Республіки. 

Значення акту злуки УНР із ЗУНР. 
 

Тема 15. «Держава і  право України у 20-30 р.р. XX ст.». 
 

Нова економічна політика та її законодавче оформлення. Перебудова 
державного апарату у зв'язку з переходом до нової економічної політики. 

Утворення СРСР. Правові основи входження УСРР до складу Союзу 
РСР. Конституція СРСР 1924 р. Створення в Україні Молдавської АСРР( 1924р.). 
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Всеукраїнський з'їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів. ВУЦВК. Раднарком УСРР. Українська Економічна Рада. Наркомати 
УСРР, ДПУ УСРР. 

Місцеві органи влади та управління. Положення про губернські, окружні 
і районні з'їзди Рад і їх виконавчі комітети. Українізація радянського державного 
апарату. 

Судова система. Положення про судоустрій УСРР 1929 р. Організація 
прокуратури. Утворення адвокатури. 

Закріплення перебудови держапарату у Конституціях України. 
 
Тема 16. «Приєднання Західноукраїнських земель до  складу УРСР». 

 
Державно-правовий лад в західноукраїнських землях у 20-30-ті роки. 
Українські землі під владою Польщі 
Зобов'язання Польщі забезпечити українцям культурну автономію 

(28.06.1919 р.). Приєднання Галичини до Польщі (14.03.1923 р.). Закон Польщі 
від 26 вересня 1922 р. про надання самоврядування трьом галицьким воєводствам - 
Львівському, Станіславському і Тернопільському. 

Ліквідація галицького уряду ЗУНР (15.03.1923 р.). Створення у Відні 
Організації Українських Націоналістів (ОУН) (січень 1929 р.). Участь 
українців у виборах до сейму Польщі. Створення Української 
Парламентської Репрезентації у Польщі. 

Становище українських земель у складі Польщі в 30-ті рр. та 
напередодні другої світової війни. 

Українські землі під владою Румунії 
Встановлення і підтримання стану облоги і поліцейського режиму на 

Буковині. 
Заснування Української Національної партії. 
Політичні процеси над українськими націоналістами у військових судах 

(1937 р.). 
Закарпаття під владою Чехословаччини 
Внутрішня автономія Закарпаття під назвою "Підкарпатська Русь". 

Адміністративний край на чолі з губернатором (до 1928 р.). Створення 
Підкарпатського краю на чолі з президентом. 

Початок другої світової війни і заходи СРСР по забезпеченню своїх інтересів. 
Радянсько-німецький договір та секретний протокол про розподіл сфер впливу в 
Європі. 

 
Тема 17. «Держава і право України в роки Другої світової війни (1939 -

1945 рр.)». 
 

Участь УРСР у Великій Вітчизняній війні проти фашистської 
Німеччини. Перебудова органів державної влади і державного управління. 
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Найвищі органи влади і управління УРСР. Місцеві органи влади і 
управління. Суд і прокуратура. 

Проголошення відновлення української державності та утворення 
українського Державного Правління (30.06.1941 р.). Створення і діяльність УПА. 

Звільнення території УРСР від тимчасової окупації. Рішення з'їзду народних 
комітетів у Мукачеві про возз'єднання з УРСР (26.11.1944 р.). 

Особливості в розвитку права УРСР в роки Великої Вітчизняної війни. 
Міжнародна діяльність УРСР. Українська РСР - член-засновник ООН. 
 
Тема 18. «Держава і право України у повоєнні роки (1945 - поч. 60-х 

рр.)». 
 

Закінчення другої світової війни. Перехід до мирного будівництва. 
Відбудова і подальший розвиток народного господарства УРСР. 

Перебудова державного апарату. Найвищі і місцеві органи влади та 
управління. Суд. Прокуратура. 

Діяльність репресивного апарату в умовах дальшого посилення культу 
особи  Й. Сталіна. 
Труднощі у діяльності Радянської влади в західних областях України. 
Курс на відродження демократичних принципів державного 

будівництва. Подальша демократизація організації і діяльності найвищих і 
місцевих органів влади й управління. Спроби вдосконалити форми 
управління промисловістю, будівництвом, сільським господарством, наукою та 
культурою. 

Ліквідація репресивних органів сталінського тоталітарного режиму. 
Реабілітація невинних жертв сталінізму. 

 
Тема 19. «Держава і право України у період «застою» (серед. 60-х - 

перша пол. 80-х рр.)». 
 

Соціально-економічне і політичне життя в Україні в умовах зміцнення 
командно-адміністративної системи управління. 

Спроби запровадження господарської реформи 1965-1967 рр. та її невдача. 
Підміна економічних методів керівництва народним господарством командно-
адміністративними методами. 

Поступове згортання демократії. Подальша бюрократизація 
державного апарату. Конституція УРСР 1978 р. та її декларативний характер. 
Перебудова державного апарату згідно з Конституцією УРСР 1978 р. 

Продовження кодифікації українського радянського законодавства. Поточне 
законодавство. Завершення розроблення нових кодексів УРСР на підставі основ 
союзного законодавства. Приведення законодавства у відповідність до 
Конституції УРСР 1978 р. 
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Тема 20. «Держава і право України в період перебудови (1985-1991 рр.)». 
 

Демократизація суспільно-політичного життя в Україні у другій половині 
80-х років. Реформа державного апарату. 

Зміни в законодавстві України. 
Зміни у статусі УРСР як союзної республіки у складі СРСР. Декларація про 

державний суверенітет УРСР від 16 липня 1990 р. 
Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. 
 
Тема 21. «Розбудова та розвиток сучасної Української держави і права». 

 
Зміцнення державного суверенітету України. Закон Верховної Ради України 

від 17 вересня 1991 р. про зміни і доповнення Конституції України. 
Удосконалення державного апарату. 
Подальше реформування права України. Розробка і прийняття 

Конституції України 1996 р. як закономірне і логічне завершення процесу творення 
українським народом власної держави. 
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368с. 
4. Боярська 3.І. Історія держави і права України: Навч. метод. посіб. для 
самост. вивч. дисципліни - К.: КНЕУ, 2001; 
5. Грабовський    С.    та    ін.    Нариси    з    історії    українського 
державотворення: Навч. посіб. - К.: Генеза, 1994; 
6. Кузьминець О.В. Історія держави і права України      К.: Україна, 
2002 
7. Кульчицький В.С. та ін. Історія держави і права України: Навч. 
посіб. - Львів: Світ, 1996; 
 
15. Інформаційні ресурси 
 

1. http://books.br.com.ua/themes/7/58 «Історія держави і права України (підручник за 
редакцією  В.Я. Тацій, А.Й. Рогожин, В.Д. Гончаренко). 

2. http://www.student-lib.net/index.php?page=0-13 «Історія держави і права України 
(підручник за редакцією  П.П. Музиченко). 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 
5. Засоби діагностики успішності навчання – усне опитування,  дискусія, 

тести, бесіда, ККР.  
 

 
 
 
 


