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1. Теми семінарських занять 

 

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.  

 

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. 
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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.  

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. 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 
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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 

 

 


