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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Історія держави і права України як наука та як навчальна 

дисципліна 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Історія держави і права України як навчальна дисципліна: основні завдання  

2. Історія держави і права України як наука: актуальні проблеми.  

3. Періодизація та структура  курсу 

4. Методологія навчальної дисципліни 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
об’єкт науки, методологія, функції, історизм, предмет науки, об’єктивність, 

плюралізм, прогностика, генеза, еволюціонізм, джерелознавство, історіографія, 

джерела, історико-юридична наука, держава, право. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 

 

1. Захарченко П. Історія держави і права України: [підручник]/ П. 

Захарченко. – К. : Атіка, 2004. – 368 с. 

2. Іванов В. М. Історія держави і права України: Підручник. — К. : 

МАУП, 2007. — 552 с. — Бібліогр. в кінці розд. 

3. Історія державності України : експериментальний підручник / За 

заг. ред. Бандурки О.М., Ярмиша О.Н. – [кол. авторів: В.А. Греченко, 

О.А.Гавриленко, М.М. Столбуненко. та ін.]. - Х. : ТОВ «Одісей»,2004. – 608 с. 

4.  Історія держави і права України. Частина 1: Підруч. для юрид. 

вищих навч. закладів і фак.: У 2 ч. / А.Й.Рогожин, М.М.Страхов, 

В.Д.Гончаренко та ін.; За ред. акад. Академії правових наук України 

А.Й.Рогожина. — К.; Ін Юре. — 1996. — 359 с. 

5. Історія держави і права України. Частина 2: Підруч. для юрид. 

вищих навч. закладів і фак.: У 2 ч. / А.Й.Рогожин, М.М.Страхов, 

В.Д.Гончаренко та ін.; За ред. акад. Академії правових наук України 

А.Й.Рогожина. — К.; Ін Юре. — 1996. — 430 с. 

6. Історія держави і права України: Підручник / А. С. Чайковський 

(кер. авт. кол.), В. І. Батрименко, Л. О. Зайцев, О. Л. Копиленко та ін.; За ред. А. 

С. Чайковського. — К: Юрінком Інтер, 2003. — $12 с. - Бібліогр. - 495 c. 

7. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України.— 

2-е вид. доповнене.— К.: Україна, 2002.— 427 с. 

8. Кульчицькии В. С.,Настюк М. Тищик Б. И. Історія держави і права 

України: — Львів: Світ„ 1996. — 289 с. 
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ТЕМА 2. Давні держави Північного Причорномор’я та Приазов’я  

Семінарське заняття №1  – 2 год. 

План  

 

1. Скіфські племена (VII ст. до н.е. - III ст. н.е.). Проблема державності.  

2. Античні поліси (міста-держави) – Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей, 

Феодосія: державний та суспільний лад.  

3. Боспорське царство (VI ст. до н.е. – ІV ст. н.е.): державний та суспільний лад. 

   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: архонт, 

буле, демократія безпосередня, демократія представницька, демос, джерела 

права, деспотія, державний механізм, галузі права, декрети, екклесія, жерці, 

номархи, колегії, магістратури, народні збори, норми права, пелати, псефізми, 

раби, тиран. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

  

1. Гавриленко О.А. Історія держави і права України: стародавня доба : 

НавчальТаний посібник. – Харків: ХНУВС, 2011. – 64с.  

2. Заруба В.М. Історія держави і права України.– К:, 2006 

Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М. Практикум з історії 

держава і права України. – Київ: Вікар, 2002. 

3. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. 

посіб./А.С.Чайковський,О.Л. Копиленко, та інші. - К.: Юрінком інтер, 2003. - 

656с. 

4. Гарчев П.І. Первісне суспільство і початок державотворення на 

території України (до розгрому Скіфського царства). – Сімферополь, 2001. 

5.  Гуренко М.М., Калиновський В. С. та ін. Історія держави і права 

України(в схемах). - К., 1995. 

 

ТЕМА 3. Держава та право України князівського періоду  

(IХ – XІV ст.) 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Поява терміну «Русь». Союзи племен VІ – ІХ ст. та утворення 

централізованої ранньофеодальної держави. 

2. Суспільний лад. Основні соціальні групи: князі, бояри, дворові слуги, 

духовенство, купці, ремісники, смерди, рядовичі, закупи, холопи, челядь, ізгої. 

3. Державний лад. Основні риси ранньофеодальної держави. Княжа 

монархія. Рада при князі. Дружина. Княжі з’їзди. Віче. Удільні князі.  

4. Система права. Руська Правда: її походження, редакції, система, 

структура, зміст та історичне значення.  
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
бояри, боярська рада, верв, видоки, візантійське право, вільне міське населення, 

віче, великий київський князь, вира, воєводи, волостелі, вотчинний суд, види 

злочинів за Руською Правдою, види покарань за Руською Правдою, ізгої, 

двірсько-вотчинна система, дика віра, духовенство, князівська дружина, 

монархія раннє-феодальна, челядь, рукописання, уставні грамоти, феодальна 

роздробленість. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

 

1. Толочко О.П.,Толочко П.П. Київська Русь. – К.,1998. 

2. Ричка В.М. «Вся королівська рать» (Влада Київської Русі). – К.,2009. 

3. Падох Я. Суди і судовий процес старої України.- Львів: НТШ, 1990. 

4. Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове 

дослідження) / Автореф. дис. … к.ю.н. – К., 2010. 

5. Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі. – К.,2009. 

6. Глиняний В.П. Правове становище заміжньої жінки від стародавнього 

до новітнього часу. Автореферат дис… д.ю.н. – Одеса, 2002. 

7. Антологія української юридичної думки. Том 2. Руська правда. – Київ, 

2002. 

8. Шевчук В.П. , Тараненко М.Г.Галицько-Волинська держава // Шевчук 

В.П. Історія української  державності : Курс лекцій : Навч. посіб. – К., : Либидь 

, 1999. 

 

ТЕМА 4. Держава і право українських земель в литовсько-польський 

період  (XIV – XVII ст.) 

  

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Кревська унія 1385 р., Віленсько-Радомська унія 1401 р., Люблінська 

унія 1569 р.  та їх значення в контексті змін правового статусу українських 

земель. 

 2. Суспільний лад Великого князівства Литовського, Руського і 

Жемантійського й Польського королівства: загальна характеристика. 

3. Державний лад Великого князівства Литовського, Руського і 

Жемантійського й Польського королівства: загальна характеристика. 

4. Джерела права. Великого князівства Литовського, Руського і 

Жемантійського й Польського королівства: загальна характеристика. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
артикули Генріха Валуа, асесорський суд, бояри, Брестська унія, вальний сейм, 

великий князь, Великокняжа рада, Городельська унія, гродський суд, 
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доменіальний суд, замковий суд, копний суд, Кревська унія, кріпаки, Литовські 

статути, Люблінська унія, „Ординація Війська Запорозького”, пани-ради, 

підкоморний суд, селянське землеволодіння, старі думи, судебник Казимира 

Ягеллончика, таємна рада, удільний князь, хелмінське право.  

 

Рекомендована література до Теми 4: 

 

1. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х т. / Укладачі: 

Гончаренко В. Д., Рогожин А. Й., Святоцький О. Д. - К., 1997. 

2. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. 

посіб./А.С.Чайковський,О.Л. Копиленко, та інші. - К.: Юрінком інтер, 2003. - 

656с. 

3. Окиншевич Л. Лекції з історії українського права. Право державне. 

Доба станового суспільства. - Мюнхен: УВУ, 1947. 

4. Історія держави і права України. За ред. В.Я. Тація.- К.: Ін Юре, 2000. 

5. Заруба В.М. Історія держави і права України.– К:, 2006 

 

ТЕМА 5. Держава і право України козацько-гетьманської доби  

(ХVІІ – ХVІІІ ст.) 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Соціальна диференціація українського козацтва та його правовий 

статус.  

2. Запорозька Січ:  військово-адміністративна організація і роль в 

державотворенні на Україні. 

3. Юридичні наслідки Зборівської 1649 р.  та Білоцерківської1651р. угод з 

Річчю Посполитою.  

4. Юридичне оформлення входження «Війська Запорізького»  

(Гетьманщини) до складу Руського царства. 

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
звичаєве право, кодифікація, протекторат, гетьмани, козаки, гетьманські статті, 

значкові старшини, полковник, посполитий міщанин, селяни, шляхта, 

старшина, сотники, «Суд и росправа в правах малороссийских», «Экстракт 

малороссийских прав», «Экстракт из указов, инструкций и учреждений». 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

 

1. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII – 

XVIII ст.: Кордони, населення, право. – К.: Основи, 1996. 

2. Заруба В.М. Адміністративно – територіальний устрій та адміністрація 

Війська Запорозького. – Дніпропетровськ, 2008. 
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3. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. - Львів: Світ, 

1990. 

4. Історія держави і права України. У 2-х томах. Т.1 За редакцією докторів 

юридичних наук, професорів В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=16049 

5. Історія держави і права України. У 2-х томах. Т.1 За редакцією докторів 

юридичних наук, професорів В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=16049. 

6. Биркович О.І. Судова система української держави (Гетьманщини) 

1648 - 1657 рр. Автореферат дис… к.ю.н. – К., 2004. 

7. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний посібник. – 

Львів, 2000. 

8. Гамбург Л.С. Судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) 

XVIII ст. Автореферат  дис… к.ю.н. – Харків, 2000. 

9. Козаченко А.І. Органи державної влади і управління України другої 

половини XVII ст. Автореферат дис… к.ю.н. – Харків, 2001. 

 

ТЕМА 6. Держава і право українських земель у складі Російської та 

Австрійської імперій  

(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

  

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Адміністративна реформа початку ХІХ ст.. у Російської імперії та її 

особливості на землях України. 

2. Передумови, мета та основні напрямки державних реформ другої 

половини ХІХ ст.   

3. Юридичне оформлення інкорпорації західноукраїнських земель 

Австрією.  

4. Право на українських землях. Кодифікаційні проекти початку ХІХ ст. 

«Звід місцевих законів губерній і областей, приєднаних від Польщі». «Зібрання 

малоросійських прав» 1807 р. «Звід місцевих законів західних губерній» 1837 р.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
волосний старшина, волость, волосні суди, вотум, виборчі курії, 

губернатори, генерал-губернатори, думські гласні,  дворянські збори, 

жандармерія, земські дільничі начальники, земські збори, земські установи, 

з’їзди мирових суддів, імператорський суд, міські думи, міські управи, мирові 

судді, монархія абсолютна, монархія обмежена, місцеве самоврядування, 

окружні суди,  парламент, поліція, присяжні засідателі, судові палати, Сенат, 

селянський схід, староста, фабричне законодавство, Державна Дума, Державна 

Рада, Рада Міністрів, рейхсрат, Українська думська громада, крайові сейми, 

повітові, міські і сільські ради, намісник (крайовий президент), повітові 
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старости, сільські війти, губернатор, становий сейм, окружні старости, 

мандатори. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

 

 1. Грицак В.М. Губернатор в державному механізмі Російської імперії в 

другій половині ХІХ ст. – Харків: НУВС, 2003. 

2. Кондратюк О.В. Судова система та судочинство в Галичині у складі 

Австро-Угорщини (1867-1918) / Автореф. дис. … к.ю.н. – Львів: ЛНУ, 2006. 

3. Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат 

управління Галичиною в складі Австро-Угорщини. – Львів: Тріада плюс, 2002. 

4. Мікула О.І. Правові основи організації і діяльності галицького 

крайового сейму (1861-1918 рр.) / Автореф. дис. … к.ю.н. – Львів: ЛНУ, 2005. 

5. Настасяк І.Ю. Організація управління Галичиною і Буковиною в складі 

Австрії (1772 - 1848 рр.). Автореферат дис… к.ю.н. – Львів, 2005. 

6. Никифорак М.Н. Державний лад і право на Буковині в 1774 – 1918 р. р. 

/ Автореф. дис. … д.ю.н. – К., 2004. 

7. Россіхін В.В.  Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ - на 

початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній ). Автореферат дис… 

к.ю.н. – Харків, 2005. 

8. Самойленко Е.А. Киевская городская полиция в середине ХІХ – начале 

ХХ вв. – К., 2000. 

9. Талдикін О.В. Полицмейстерская контора г. Киева Актуальні проблеми 

сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Зб. наукових праць Вип. 3. – 

Харків: Ун-т внутр. справ;  «Основа», 1997. – С. 231-235.  

10. Талдикін О.В. Адміністративно-поліцейський апарат царизму в 

Україні у ХУІІІ – першій половині ХІХ ст. Автореферат дис. … к.ю.н. – Харків, 

2000. 

11. Талдикін О.В. Соціальна неадаптація окремих груп колоністів на 

півдні Російської імперії у другій половині XVIII – першій половині ХІХ 

століть Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 

2002. – № 2. –  С. 36-41. 

 

ТЕМА 7. Революція та спроби відновлення української державності 

(1917-1920 рр.)  

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Утворення Центральної Ради її компетенція, структура та 

державотворча діяльність. Українська Народна Республіка.  

2. Проголошення гетьманом П.П.Скоропадським утворення Української 

Держави. Організація влади гетьманату.  

3. Державний лад та законодавство Другої УНР.  
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4. Правове оформлення та юридичні наслідки Акту злуки УНР і   ЗУНР 22 

січня 1919 р. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
волосні земські зібрання, губернські українські ради, Генеральний 

Секретаріат, Генеральний Суд, коаліційні уряди, Конституція УНР, Мала Рада, 

надзвичайна слідча комісія, національно-персональна автономія, повітові 

українські ради, районні думи, селянські з’їзди,  тимчасові суди,  Універсали 

Центральної Ради, Центральна Рада,  військові суди, виділ УНРади, Гетьманат, 

гетьман, губернські старшини,  державна варта. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

 

1. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 19171920 

рр. Центральна Рада. Гетьманат. Директорія. – К: Либідь, 1997. 

2. Тимошук О.В. Державна варта Української держави (історико-

юридичний аналіз). – К., 1998. 

3. Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – 

грудень 1918 р.). – Харків: НУВС, 2000. 

4. Тищик Б.Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). 

Історія держави і права. – Львів: Тріада плюс, 2004. 

5. Чубатий М. Огляд історії українського права. - Мюнхен. - К., 1994. 

6. Історія держави і права України. Частина 2: Підруч. для юрид. вищих 

навч. закладів і фак.: У 2 ч. / А.Й.Рогожин, М.М.Страхов, В.Д.Гончаренко та ін.; 

За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина. — К.; Ін Юре. — 

1996. — 430 с. 

 

ТЕМА 8. Держава і право УСРР та українські землі в роки Другої 

світової війни 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Встановлення радянської влади в Україні. Органи влади та управління 

радянської України.   

2. «Декларація про утворення СРСР» та укладення «Союзного договору» 

30 грудня 1922 р. Конституція СРСР 1924 р. Конституція УСРР 1929 р. 

3. Конституція СРСР 1936 р. і статус України як суб’єкта федерації 

радянських республік  

4. Спроба відновлення незалежної Української Держави у 1941 році.  

  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
Всеукраїнський з’їзд рад, воєнний комунізм, ВУЧК, декрет, комнезами, 

Народний Секретаріат, народні суди,  продовольча розверстка (розкладка),  
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революційна доцільність, НКВС, революційні трибунали,  Рада народних 

комісарів, раднаргосп, соціалістична правосвідомість,  загальнонародна 

держава,  особисті права, права людини, соціально-економічні права, політичні 

права, партійне керівництво,  громадські суди,  дисциплінарні суди, ДПУ, 

народні суди, НКВС, міліція, окружні суди, позасудова репресія, „революційна 

законність”, виправно-трудове законодавство, джерела радянського права, 

законодавча техніка, законодавча стилістика, кодифікаційний процес, курс на 

революційну законність. військові трибунали, Державний комітет оборони 

(ДКО), перебудова державного ладу на воєнний лад, стан облоги, трудові 

мобілізації і трудові повинності. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

 

1. Бенько О. П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні 

(1917 - 1953 рр.). - К., 1994. 

2. Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в 

документах ГПУ-НКВД. – К.,2008.  

3. Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду. 

Правова оцінка. - К.,2009. 

4. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період 

Другої світової війни (1939-1945рр.): історико - правове дослідження / Автореф. 

дис. … д.ю.н. – Львів, 2007. 

5. Скуратович І. М. Адміністративно-територіальний устрій України в 

1920-1930-х рр. і його вплив на організацію державного управління: історико-

правове дослідження. – Харків, 2004. 

6. Історія держави і права України. Частина 2: Підруч. для юрид. вищих 

навч. закладів і фак.: У 2 ч. / А.Й.Рогожин, М.М.Страхов, В.Д.Гончаренко та ін.; 

За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина. — К.; Ін Юре. — 

1996. — 430 с. 

 

ТЕМА 10. Розбудова Української держави на сучасному етапі 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Акт проголошення державної незалежності України 24 серпня 1991 

року. Всеукраїнський референдум  1 грудня 1991 р.: його результати і наслідки. 

2. Припинення існування СРСР і створення Співдружності Незалежних 

Держав.  

3. Прийняття 28 червня 1996 року чинної Конституції України.  

4. Помаранчева революція: причини, хід, наслідки. 

5. Революція Гідності: причини,хід, наслідки.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
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суверенітет, конституційний процес, республіка президентська, республіка 

парламентська, демократичний державно-правовий режим, сучасні концепції 

держави, національна держава, правова держава, права та свободи громадян, 

верховенство права, громадянське суспільство. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 

 

1. Слюсаренко А.Г.,Томенко М.В. Історія української Конституції. - К., 

1993. 

2. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична 

ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994. 

3. Талдикін О.В. Демократія і національна держава  в умовах глобалізації. 

Теоретико-правові аспекти розбудови правової держави в Україні: матеріали 

наукового семінару (м. Дніпропетровськ,21 лютого 2013 р.) / Уклад.: Куракін 

О.М., Сердюк І. А., Талдикін О.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр.справ, 2013. – С. 34-36. 

4. Історія держави і права України. Частина 2: Підруч. для юрид. вищих 

навч. закладів і фак.: У 2 ч. / А.Й.Рогожин, М.М.Страхов, В.Д.Гончаренко та ін.; 

За ред. акад. Академії правових наук України А.Й.Рогожина. — К.; Ін Юре. — 

1996. — 430 с. 

5. Історія держави і права України » Все для юриста...Електронний 

ресурс. Режим доступу: http://forlawyer.com.ua/lekcyi/storya-derzhavi-prava-

ukrayini/ 

6. Матеріали з навчального предмету "Історія держави і права" 

Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://textbooks.net.ua/content/category/11/82/17/ 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі завдання, 
може проводити порівняння історичних подій і фактів, чітко і правильно 
визначати методологію історії держави і права України, висловлює і 
обґрунтовує  власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на 
її підтвердження, що ґрунтуються на системному знанні історичних подій і 
фактів. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. 

4 

Слухач відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває зміст 
понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує завдання, 
однак допускає неточності; може проводити порівняння історичних подій і 
фактів, висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить 
аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються на положеннях навчальних 
посібників і підручників з «Історії держави і права України», окремих 
прикладах з історії. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Слухач дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює дефініції  
і пояснює зміст історичних подій і фактів, що підлягають засвоєнню при 
вивченні теми; завдання виконує з неістотними помилками; може 
проводити аналіз, допускаючи незначні помилки. 

2 

Слухач дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, відтворює 
дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; завдання 
виконує з неістотними помилками; не може проводити порівняння 
історичних подій і фактів, називаючи при цьому їх ознаки. 

1 
Слухач не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 
розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, 
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


