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6. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Вступ до курсу ―Історії держави і права України‖. Перші 

державні утворення на теренах України 

Питання для самостійного опрацювання: 

1.Дискусійні питання та актуальні проблеми сучасної історико-правової 

науки в Україні. 

2. Правовий статус жінки в містах-державах Північного Причорномор’я. 

Закріплення знань понятійного апарату: держава, право, об’єкт науки, 

методологія, функції, історизм, предмет науки, об’єктивність, плюралізм, 

прогностика, генеза, еволюціонізм, джерелознавство, історіографія, джерела, 

юридична компаративістика, правова антропологія, економічний аналіз 

права, синергетика, архонт, буле, демократія безпосередня, демократія 

представницька, демос, джерела права, деспотія, державний механізм, галузі 

права, декрети, екклесія, елевтерія, жерці, номархи, колегії, магістратури, 

народні збори, норми права, пелати, правосвідомість, псефізми, раби, тиран. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 3.6, 3.14., 4.1., 4.2. 4.13., 

4.36.1.,6.1. 

 

 

ТЕМА 2. Ранньофеодальна держава Київська Русь (VІІ — перша 

половина ХІІІ ст.) Право Київської Русі 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Формування державного устрою Київської Русі. 

2. Система права Галицько –Волинського князівства. 

3. Походження та джерела Руської Правди. 

4. Руська Правда – пам’ятка національного самовизначення давньоруського 

суспільства у галузі права. 

5. Судова система Київської Русі. 

Закріплення знань понятійного апарату: 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,  види успадкування за Руською 

Правдою, види договорів за Руською Правдою, двірсько-вотчинна система, 

дика віра, духовенство, князівська дружина, Еклога, загальні закономірності 

виникнення держави, закупи, канонічне право, конфедерація, князівський 

суд, монархія раннє феодальна, „мужі градські”, Номоканон, 

обвинувачувально-змагальний процес, общинний суд, ознаки та функції 

держави, ордалії, послухи, принцип сюзеренітету - васалітету, Прохірон, 

розшуковий (інквізиційний) процес, руське право, рядовичі, сільські 

старости, смерди, стадії скоєння злочину, структура норми права, холопи, 

церковний суд, церковні статути, челядь, рукописання, уставні грамоти, 

федерація, феодальна роздробленість, феодальні з’їзди (снеми), форма 



 

державного правління, форма державного устрою, форми вини, юридична 

техніка. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 3.2., 4.1., 4.8., 4.25., 4.31., 4.33., 

4.4.5., 4.47. 

 

ТЕМА 3. Литовсько-Руська держава та її право (друга половина ХІV — 

середина ХVІ ст.)  Суспільно-політичний лад та право на українських 

землях у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ 

ст.) 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Адміністративно-територіальне оформлення українських земель у складі 

Литви і Польщі. 

2.Компетенція Великого князя (господара) литовського. 

3.Компетенція Панів-Ради у Великому князівстві литовському. 

4.Компетенція Сойму Вального Речі Посполитої.  

5.Політико-правове положення удільних князів у Великому князівстві 

литовському. 

6.Судова реформа 1566 року. 

7.Утворення братств в українських містах та їхній правовий статус. 

Закріплення знань понятійного апарату: федерація, Артикули Генріха Валуа, 

асесорський суд, Брестська унія, Сойм Вальний, Великий князь литовський, 

«вільна елекція», Городельська унія, гродський суд, доменіальний суд, 

замковий суд, копний суд, Кревська унія, Литовські статути, Люблінська 

унія, «Ординація Війська Запорозького», Пани-Рада, підкоморний суд, 

повітові соймики, судебник Казимира Ягеллончика, удільний князь, 

маршалок, канцлер, підскарбій, уділ, волость, верв,воєводство. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 2.1., 2.2., 3.3., 3.14., 4.7., 4.50. 

 

ТЕМА 4. Держава та право України козацько-гетьманської доби  

(ХVІІ-ХVІІІ ст.) 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Роль козацтва у відродженні української державності (теорія Великого 

Кордону). 

2.Національно-визвольна війна ХУІІ ст.: уроки державотворення. 

3.Правовідносини власності на землю в Україні у другій половині ХУІІ–

ХУІІІ ст. 

4.Компетенція Ради Старшин Гетьманщини. 

5.Компетенція Генеральної війської ради Гетьманщини. 

6.Особливості правового статусу українців, представників різних класів та 

верств на західноукраїнських землях у ХУІІ-ХУІІІ ст. 

7. Правова система західноукраїнських земель у XVII – XVIII ст. 

Закріплення знань понятійного апарату: звичаєве право,кодифікація, 

протекторат,гетьмани, козаки, гетьманські статті, значкові старшини, 



 

полковник, посполитий міщанин, селяни, шляхта, старшина, сотники, 

займанщина, джерела набуття права власності на землю, „Суд и росправа в 

правах малороссийских”, „Экстрактмалороссийских прав”, 

„Экстрактизуказов, инструкций и учреждений”. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 2.1., 2.2., 3.1., 3.5., 3.14., 4.2., 

4.6., 4.8., 4.10., 4.16., 4.20., 4.24. 

 

ТЕМА 5. Суспільно-політичний устрій та право українськиї земель у 

складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII - початок 

XX ст.). 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Ліквідація автономної України. 

2.Правовідносини власності на землю в українських губерніях за аграрною 

реформою 1861 року. 

3. Українське представництво у Державній думі Російської імперії І-ІV 

скликання. 

4.Органи місцевого самоврядування в українських губерніях Російської 

імперії. 

5.Правове врегулювання вживання української мови в Австро-Угорській та 

Російській імперіях (ХІХ –ХХ ст.). 

Закріплення знань понятійного апарату: 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 старости, сільські 

війти, губернатор, становий сейм, окружні старости, мандатори. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.3.1., 2.1., 2.2., 3.14., 4.5., 4.14., 

4.27.-4.28.1., 4.36., 5.7., 5.8., 6.1. 

 

ТЕМА 6. Відродження української національної державності. (1917–1920 

рр.) 

Питання для самостійногоопрацювання: 

1.Механізм утворення, склад, функціонування Центральної Ради.  

2.Дві концепції розбудови Збройних Сил УНР часів Центральної Ради: на 

засадах загальної військової повинності та на міліційних засадах. 

3.Центральні органи влади Української держави згідно «Грамоти до всього 

українського народу» та «Законів про тимчасовий державний устрій в 

Україні» від 29 квітня 1918 року. 



 

4.Центральні та місцеві органи влади ЗУНР. 

5. Злука УНР та ЗУНР. 

Закріплення знань понятійного апарату: 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 6: 3.14., 4.22., 4.42., 4.43., 4.44., 

4.50., 5.15., 5.18. 

 

ТЕМА 7. Державно-правовий розвиток радянської України (1919-1939). 

Питання для самостійного опрацювання: 

1.Право власності в умовах нової економічної політики. 

2.Податкова система 1920-х років в Україні. 

3.Становлення вітчизняного радянського спадкового права. 

4.Порушення українського законодавства під час проведення колективізації. 

5.Еволюція поглядів більшовиків на завдання правосуддя, охорони 

правопорядку і боротьби з контрреволюцією. Ідеологічне обґрунтування 

„червоного терору” (1917-1920 рр.), „революційної законності” (поч. і серед. 

20-х рр.) та „загострення класової боротьби” (кінець 20-х рр.). 

6.Державно-правовий статус українських земель у складі другої Речі 

Посполитої, Чехословаччини, Румунії. 

Закріплення знань понятійного апарату: Всеукраїнський з’їзд рад, воєнний 

комунізм, ВУЧК, декрет, комнезами, Народний Секретаріат, народні суди,  

продовольча розверстка (розкладка),  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. 

 

Рекомендована література до Теми 7:3.14., 4.4., 4.26., 4.37., 4.50., 6.1. 

 

ТЕМА 8. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939-

1945). 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Діяльність радянських правоохоронних органів в воєнних умовах. 

2. Органи управління рейхскомісаріату «Україна». 



 

Закріплення знань понятійного апарату: військові трибунали, Державний 

комітет оборони (ДКО), перебудова державного ладу на воєнний лад, стан 

облоги, трудові мобілізації і трудові повинності. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 2.1., 2.2., 2.3., 3.14., 6.1. 

 

ТЕМА 9. Українська Радянська Соціалістична Республіка: державний 

лад та законодавство (1945-1991) 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Основні права та свободи громадян УРСР: нормативне закріплення та 

механізм реалізації. 

2. Адміністративно-територіальний устрій УРСР. 

3. Правове врегулювання використання української мови в УРСР. 

Закріплення знань понятійного апарату: адміністративне право, аліменти, 

амністія, Верховна Рада УРСР, виконком, особиста власність, власність 

громадських організацій, конституційна реформа, президент, прем’єр-

міністр, профспілки, Рада Міністрів УРСР, ради депутатів трудящих, ради 

народних депутатів, трудовий договір. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 3.14, 3.15., 4.15., 4.17., 4.32., 

4.38., 5.38. 

 

ТЕМА 10. Держава і право України на сучасному етапі 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Аналіз стану України 1991року у контексті можливостей розгортання 

ефективного державотворчого процесу. 

2. Державне будівництво в Україні у перші роки незалежності. 

3. Основні проблеми розбудови української державності на сучасному етапі. 

4. Конституційний процес в незалежній Україні. 

5. Основні напрямки розвитку українського законодавства. 

Закріплення знань понятійного апарату: суверенітет, конституційна 

реформа, республіка президентська, республіка парламентська, сучасні 

концепції держави та праворозуміння, національна держава, рецепція, право 

ЄС. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 1.1., 1.3.3., 1.3.4. 

 



 

8. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Вступ до курсу ―Історії держави і права України‖. Перші 

державні утворення на теренах України 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право 

України»,»Вісник Академії правових наук України»,»Вісник Львівського 

університету. Серія юридична»,»Держава і право. Збірник наукових 

праць»,»Часопис Київського університету права»  за 2009-2012 роки 

(надається викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Проблеми періодизації курсу “Історія держави і права України”. 

2.Визначні історики українського права. 

3.Традиції римського права в античних полісах Північного Причорномор’я. 

4.Державні надбання кіммерійців. 

5.Досвід державного будівництва сарматів і таврів. 

 

ТЕМА 2. Ранньофеодальна держава Київська Русь (VІІ — перша 

половина ХІІІ ст.) Право Київської Русі 

Письмове опрацювання статті (складання конспекту, формулювання питань 

до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права України, 

надрукованої у періодичних наукових виданнях «Право України», «Вісник 

Академії правових наук України», «Вісник Львівського університету. Серія 

юридична», «Держава і право. Збірник наукових праць», «Часопис 

Київського університету права» за 2009-2012 роки (надається викладачу на 

перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією опрацьованої статті; 

обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або письмове опрацювання 

(відповіді на питання, виконання завдання) однієї із наукових статей, які 

розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  самостійної роботи» 

з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання однієї статті декількома 

студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Формування податкової системи в Київській Русі. 

2.Міжнародне право часів Київської Русі. 

3.Правове положення жінки у Київській Русі. 

 

ТЕМА 3. Литовсько-Руська держава та її право (друга половина ХІV — 

середина ХVІ ст.)  Суспільно-політичний лад та право на українських 



 

землях у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ 

ст.) 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях «Право України», 

«Вісник Академії правових наук України», «Вісник Львівського 

університету. Серія юридична», «Держава і право. Збірник наукових праць», 

«Часопис Київського університету права» за 2009-2012 роки (надається 

викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.»Устава на волоки»- кодекс земельного права ХVІ ст. 

2.»Судебник» Казимира Ягайловича. 

 

ТЕМА 4.Держава і право України козацько-гетьманської доби (ХVІІ–

ХVІІІ ст.). 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях «Право України», 

«Вісник Академії правових наук України», «Вісник Львівського 

університету. Серія юридична», «Держава і право. Збірник наукових праць», 

«Часопис Київського університету права» за 2009-2012 роки (надається 

викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Козацька еліта. 

2.Міжнародні стосунки періоду Національно-визвольної війни. 

3.Формування української державницької ідеї протягом ХУІІ ст. 

4.Зборівський та Білоцерківський договори у контексті українського 

державотворення. 

5.Юридична платформа руху за незалежну, соборну Україну. Гадяцький 

трактат  І.Виговського та Конституція Пилипа Орлика. 

7.Правове закріплення колонізаторської політики Російської імперії у ХУІІІ 

ст. 

Порівняння (у письмовій формі обсягом 9-10 сторінок із усним 

захистом) договірного права Гетьманщини за «Правами,за якими судиться 



 

малоросійський народ» (1743) та сучасного договірного права за ЦК (2003) із 

відповідними висновками.  

Юридично-порівняльний аналіз  (у письмовій формі обсягом 9-10 

сторінок із усним захистом) текстів Березневих статей та Гадяцької 

угоди:який з названих договорів був на той час більш вигідним для українців 

і чому?  

 

ТЕМА 5. Суспільно-політичний устрій та право українськиї земель у 

складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII - початок 

XX ст.). 

Письмове опрацювання статті (складання конспекту, формулювання питань 

до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права України, 

надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право України»,»Вісник 

Академії правових наук України»,»Вісник Львівського університету. Серія 

юридична»,»Держава і право. Збірник наукових праць»,»Часопис Київського 

університету права»  за 2009-2012 роки (надається викладачу на перевірку на 

окремому аркуші разом із ксерокопією опрацьованої статті; обов’язково 

вказати усі вихідні данні статті) або письмове опрацювання (відповіді на 

питання, виконання завдання) однієї із наукових статей, які розміщено у 

Практикумі за рубрикою  «Для виконання  самостійної роботи» з кожної із 

тем курсу – забороняється опрацювання однієї статті декількома 

студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Суд присяжних в Росії у контексті світового досвіду. 

2.Справа Бейліса. 

3.Державотворчі проблеми у працях діячів української науки та культури 

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття. 

4.Реформування Київської міської поліції у ХІХ ст. 

5.Політико-правові питання в роботах представників кримсько-татарського 

народу (кінець ХУІІІ – початок ХХ ст.) 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу другого монографії відомого вітчизняного дослідника Ярмиша О.Н. 

«Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ- на початку ХХ ст.» 

.- Харків,2001.- С.94-196. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу третього монографії відомого вітчизняного дослідника Ярмиша 

О.Н. «Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ- на початку 

ХХ ст.» .- Харків,2001.- С.197-221. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділів четвертого та п’ятого  монографії відомого вітчизняного 

дослідника Ярмиша О.Н. «Каральний апарат самодержавства в Україні в 

кінці ХІХ- на початку ХХ ст.» .- Харків,2001.- С.222-249. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу сьомого  монографії відомого вітчизняного дослідника Ярмиша О.Н. 



 

«Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ- на початку ХХ ст.» 

.- Харків,2001.- С.268-280. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу другого монографії відомої вітчизняної дослідниці Гримич М.В. 

«Звичаєве цивільне право українців ХІХ- початку ХХ століття» .- К.,2006.- 

С.64-148. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу третього монографії відомої вітчизняної дослідниці Гримич М.В. 

«Звичаєве цивільне право українців ХІХ- початку ХХ століття» .- К.,2006.- 

С.149-251. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу четвертого монографії відомої вітчизняної дослідниці Гримич М.В. 

«Звичаєве цивільне право українців ХІХ- початку ХХ століття» .- К.,2006.- 

С.252-318. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу п’ятого  монографії відомої вітчизняної дослідниці Гримич М.В. 

«Звичаєве цивільне право українців ХІХ- початку ХХ століття» .- К.,2006.- 

С.319-375. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу шостого монографії відомої вітчизняної дослідниці Гримич М.В. 

«Звичаєве цивільне право українців ХІХ- початку ХХ століття» .- К.,2006.- 

С.376-442. 

 

ТЕМА 6. Відродження української національної державності. (1917–1920 

рр.) 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право 

України»,»Вісник Академії правових наук України»,»Вісник Львівського 

університету. Серія юридична»,»Держава і право. Збірник наукових 

праць»,»Часопис Київського університету права»  за 2009-2012 роки 

(надається викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Український мислитель В. Липинський про місце еліти у процесі 

державотворення. 

2.Зовнішньополітична діяльність українських урядів у період визвольних 

змагань 1917-1920 років. 

3.Грошова реформа. 

4.Право на територіях зайнятих Білою армією. 

 



 

ТЕМА 7. Державно-правовий розвиток радянської України (1919-1939). 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право 

України»,»Вісник Академії правових наук України»,»Вісник Львівського 

університету. Серія юридична»,»Держава і право. Збірник наукових 

праць»,»Часопис Київського університету права»  за 2009-2012 роки 

(надається викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Радянські судові і правоохоронні органи, створення органів ЧК на Україні. 

2.Особливості державного устрою і права Донецько-криворізької радянської 

республіки. 

3.Особливості державного устрою і права Галицької соціалістичної 

радянської республіки. 

4.Особливості державного устрою і права Одеської радянської республіки, 

Кримської радянської республіки та інших аналогічних державних утворень 

радянського типу на території України. 

5.Український проект Союзного договору (травень 1922 року). 

6.Державно-правовий статус України за Декларацією і Договором про 

утворення СРСР 1922 року та Конституцією СРСР 1924 року. 

7.Деформація юридичного і фактичного статусу України у складі СРСР 

протягом 20-х і 30-х років. 

8.Жіночі банди в Україні у 1920-1930-х. 

 

ТЕМА 8. Держава і право України в роки Другої світової війни (1939-

1945). 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право 

України»,»Вісник Академії правових наук України»,»Вісник Львівського 

університету. Серія юридична»,»Держава і право. Збірник наукових 

праць»,»Часопис Київського університету права»  за 2009-2012 роки 

(надається викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Державно-правові ідеї у проектах діячів ОУН-УПА. 



 

2.Правовий аналіз рядянсько-німецького пакту 23.08.1939 року. 

 

ТЕМА 9. Українська Радянська Соціалістична Республіка: державний 

лад та законодавство (1945-1991). 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право України», 

«Вісник Академії правових наук України»,»Вісник Львівського університету. 

Серія юридична»,»Держава і право. Збірник наукових праць»,»Часопис 

Київського університету права»  за 2009-2012 роки (надається викладачу на 

перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією опрацьованої статті; 

обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або письмове опрацювання 

(відповіді на питання, виконання завдання) однієї із наукових статей, які 

розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  самостійної роботи» 

з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання однієї статті 

декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 

1.Еволюція українських державно-правових інститутів в еміграції. 

2.Сталінізм в Україні повоєнного часу. Правові аспекти. 

3.Хрущовська “відлига” та її наслідки для України у законодавстві. 

4.Епоха „застою” в Україні та її вплив на розвиток держави і права. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу другого  книги Гурова О.І. «Профессиональнаяпреступность: 

прошлое и современность» .- М.,1990.- С.55-89. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу третього  книги Гурова О.І. «Профессиональнаяпреступность 

:прошлое и современность» .- М.,1990.- С.90-123. 

Письмове опрацювання  (складання конспекту) та усний захист 

розділу шостого  книги Гурова О.І. «Профессиональнаяпреступность 

:прошлое и современность» .- М.,1990.- С.249-289. 

 

ТЕМА 10. Держава і право України на сучасному етапі 

Письмове опрацювання  статті (складання конспекту, формулювання 

питань до тексту статті) з будь-якої проблематики історії держави і права 

України, надрукованої у періодичних наукових виданнях  «Право 

України»,»Вісник Академії правових наук України»,»Вісник Львівського 

університету. Серія юридична»,»Держава і право. Збірник наукових 

праць»,»Часопис Київського університету права»  за 2009-2012 роки 

(надається викладачу на перевірку на окремому аркуші разом із ксерокопією 

опрацьованої статті; обов’язково вказати усі вихідні данні статті) або 

письмове опрацювання (відповіді на питання, виконання завдання) однієї із 

наукових статей, які розміщено у Практикумі за рубрикою  «Для виконання  

самостійної роботи» з кожної із тем курсу – забороняється опрацювання 

однієї статті декількома студентами. 

Реферативне повідомлення: 



 

1.Територіальні проблеми незалежної України: шляхи розв’язання. 

2.Виборче законодавство та його застосування у незалежній Україні: 

сучасність та перспективи. 

3.Законодавство сучасної України: характеристика тенденцій розвитку. 

4.Правові проблеми міжнародного співробітництва України на сучасному 

етапі. 

5.Державна символіка України. 

6.Правове оформлення діяльності судових та правоохоронних органів 

України. 

7.Труднощі практичної реалізації змішаної форми правління в незалежній 

Україні. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться 

до відома студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти 
Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у тематичний 

словник - 5 балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 

балів. 

 

 


