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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Тема № 1. Історія держави
та права України як наука і
навчальна дисципліна.
Тема № 2. Державність та
право
України
у
стародавній час.
Тема № 3. Держава та
право
на
українських
землях
періоду
середньовіччя.
Тема № 4. Держава та
право України Нового
часу.
Тема № 5. Держава та
право України Новітнього
часу.
Всього за семестр № 2

Вид контролю

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Номер та назва
навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Семестр № 2
6
2
0

-

-

4

14

2

0

-

-

12

18

2

4

-

-

12

18

2

4

-

-

12

34

6

8

-

-

20

90

14

16

Екзамен

60

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 3: Держава та право на українських землях періоду
середньовіччя.
Семінарське заняття № 1: Руська (Київська) держава та її право (др.
пол. IX-середина XIV ст.)
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення про становлення
та еволюцію державно-правового розвитку Давньоруської держави з центром у
Києві.
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Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Причини та теорії утворення Руської (Київської) держави.
2. Основні етапи розвитку Давньоруської держави та їх характеристика.
3. Джерела права Київської держави. Руська Правда.
4. Злочини та покарання у давньоруському праві.
Методичні вказівки:
При підготовці до першого питання слід звернути увагу на розселення
східних слов’ян на території України. Суспільно-політичний розвиток східних
слов’ян від військово-демократичної організації племен до ранньофеодальної
держави. Союзи племен, міжплемінний військово-політичний союз антів Антське царство (кінець IV - початок VII ст.). Об’єднання союзів племен і
створення союзу слов’янських племен під назвою «Русь» (VII ст.). Утворення
ядра давньоруської державності - своєрідної федерації князівств Руська земля
(VІІ-ІХ ст.). Об’єднання південного та північного ранньодержавних утворень у
Давньоруську державу з центром у Києві. Внутрішні та зовнішні фактори
консолідації слов’янських земель. Дослідити теорії походження Київської Русі
«норманську», «антинорманську», «природньо-історичного процесу» та ін.
Готуючись до відповіді на друге питання варто зазначити, що історія
Київської держави починається з часу походу новгородського князя Олега до
Києва у 882 р. Далі потрібно розглянути основні напрямки внутрішньої і
зовнішньої політики князів Олега (882-912) та Ігоря (912-945). Розглядаючи
правління княгині Ольги (945-964), слід звернути увагу на запроваджені нею
реформи, її зовнішньополітичну діяльність. Князювання сина Ігоря та Ольги
Святослава (964-972) позначилось проведенням низки військових походів.
Розквіт Давньоруської держави припадає на правління князів Володимира
Великого (980-1015) та Ярослава Мудрого (1019-1054). За часів Володимира
Великого в цілому завершився процес збирання слов’янських земель, остаточно
було встановлено кордони держави. Володимир зміг побудувати досить
ефективний апарат державного управління послідовно здійснивши
адміністративну, військову та податкову реформи. Ярослав Мудрий продовжив
політику свого попередника спрямовану на укріплення держави, піднесення її
міжнародного авторитету. Після смерті Ярослава Мудрого у Київській державі
починається процес феодальної роздробленості. Окремі князівства починають
виходити з-під влади Києва. Остання спроба зупинити ці процеси пов’язана з
князюванням Володимира Мономаха (1113-1125) та його сина Мстислава
(1125-1132).
Відповідаючи на третє питання про основні джерела права Давньоруської
держави, варто звернути увагу на те, що найвизначнішою пам’яткою права
періоду Київської Русі є Руська Правда - перший з кодексів, збірок норм права,
які дійшли до нас. Але слід мати на увазі: вона не перша пам’ятка
східнослов’янського права взагалі. Відомі більш давні - угоди Русі з Візантією
907, 911, 945 та 971 рр. Разом з нормами Руської Правди у Київській Русі були
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поширені й інші, зокрема ті, що містилися у князівських статутах. До нашого
часу, наприклад, збереглися тексти Статуту князя Володимира та Статуту князя
Ярослава. Серед пам’яток церковного права цього періоду слід відзначити
також Номоканон, Еклогу, Прохірон тощо.
Розглядаючи останнє питання зазначимо, що поступово складаються
окремі елементи кримінального права, і насамперед виникає поняття злочину.
На відміну від сучасного визначення, у Київській Русі під злочином розуміли
дію, що заподіювала шкоду конкретній приватній особі, а не суспільству в
цілому. Тому така дія називалася «образою». Шкода могла бути фізичною,
моральною або ж матеріальною. Готуючись до семінару необхідно,
користуючись текстами пам’яток права Русі, визначити основні види злочинів,
а також звернути увагу на мету та види покарань, визначених у Руській Правді
та князівських статутах.
Теми рефератів:
1. Теорії виникнення держави у східних слов’ян.
2. Злочин та покарання за Руською Правдою.
3. Формування давньоруської народності та етногенез українського
народу.
4. Колективна відповідальність селянської общини у кримінальному
праві Київської Русі.
1. Особливості державно-правового розвитку Галицько-Волинського
князівства.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua .
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
http://sites.znu.edu.ua.
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7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Буша Н.Д. До питання участі народу в управлінні державними
справами в Київській Русі, Литовсько-Руській державі та Речі Посполитій.
Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. 2010. № 4 (№ 50). С. 108-113. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua›.
2. Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення :
хронологічний довідник. К. : Наукова думка, 1995. 687 с. URL:
http://resource.history.org.ua›.
3. Гавриленко О.А. Київська Русь: політико-правовий нарис. Харків:
УніВС. 1999. 69 с. URL: http://chtyvo.org.ua›.
4. Гураль П. Міські та волосні громади – активні учасники політичного
життя Київської Русі. Вісник Львівського університету. Серія юридична: зб.
наук. праць / засн. Львів.нац. ун-т ім. І. Франка. Юридичний ф-т. 2011. № 1 (№
52). С.56-63. URL: http://law.lnu.edu.ua›.
5. Грушевський М. С. Історія України-Руси : у 11 т., 12 кн. редкол. П. С.
Сохань
[та
ін.].
К.
:
Наукова
думка,
1991–2000.
URL:
http://hrushevsky.nbuv.gov.ua›.
6. Історія держави і права України: практикум: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна та
ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
7. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права
України. Львів: Світ. 1996. 296 с. URL: http://books.zntu.edu.ua›.
8. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. 6-те вид.
перероб. і доп. Київ: Знання. 2007. 471 с. URL: http://dspu.edu.ua›.
9. Толочко П. П. Київська Русь. К. : Альтернативи, 1998. 352 с. URL:
http://resource.history.org.ua›.
10. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.:
Рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер. 2011. 382 с. URL:
https://yurincom.com›.
11. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів
до початку XX ст.: навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і
факультетів: у 2-х т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. Київ: Ін Юре. 1997. 420 с. URL:
https://maup.com.ua›.
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Тема № 3: Держава та право на українських землях періоду
середньовіччя.
Семінарське заняття № 2: Державно-правовий розвиток українських
земель у литовсько-польську добу.
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення про держави, до
складу яких входили землі сучасної України, або які існували на теренах
України у ХІV – першій половині ХVІІ ст., засвоєння комплексу загальних
знань про державно-правовий розвиток та правове регулювання суспільних
відносин у цих державах, з’ясування значення правової спадщини даного
періоду для подальшого державно-правового розвитку України.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Становище українських земель у складі Великого Князівства
Литовського.
2. Люблінська унія 1569 року та її наслідки.
3. Джерела права Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої.
4. Запорозька Січ та її устрій.
Методичні вказівки:
Висвітлюючи перше питання необхідно, насамперед, з’ясувати історію
включення українських земель до складу Великого Князівства Литовського яке
на межі ХІІ-ХІІІ ст. перетворилося на досить міцну державу і поступово почало
розширювати свої межі спочатку за рахунок білоруських земель, а починаючи з
40-х рр. XIV ст. і українських. Першою до складу Литви за часів князя
Гедиміна увійшла Волинь. Протягом 50-х – 60-х рр. XIV ст. до ВКЛ було
приєднано землі Чернігово-Сіверщини, Київщини, Переяславщини та Поділля.
Простежити розбіжності у наукових оцінках характеру цього приєднання.
Необхідно звернути увагу на ліквідацію автономії українських земель і
перетворення їх на воєводства у складі Великого князівства Литовського.
Польсько-литовські унії: Кревська 1385 р., Городельська 1413 р., Люблінська
1569 р. Зміни у правовому статусі українських земель. Визначити
характеристику політичного устрою Великого князівства Литовського.
З’ясувати місце руських князівств у державній системі ВКЛ протягом XIV-ХVI
ст.
Розглядаючи друге питання варто відзначити, що одночасно з литовським
відбувалося і польське вторгнення в українські землі. Першим об’єктом
польської експансії стала Галичина, яка остаточно була приєднана до Польщі у
1387 р. Польська політика на українських землях значно відрізнялася від
литовської. Остаточне включення українських земель до складу Польщі
відбувається після укладення з Литвою у 1569 р. Люблінської унії, внаслідок
якої було створено єдину польсько-литовську державу Річ Посполиту.
Особливо слід визначити специфіку побудови органів державної влади та
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управління українських земель у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої.
Відповідаючи на третє питання, слід пригадати основні джерела права
цих державних утворень. Головну увагу при цьому необхідно приділити
характеристиці Литовських статутів, які посідали особливе місце. В основу
першого Статуту 1529 р. були покладені норми, напрацьовані
адміністративною та судовою практикою на базі звичаєвого права України,
Литви, Білорусії. Його нормами юридично закріплювалися основи суспільного
та державного ладу, правове становище населення, порядок утворення, склад та
повноваження деяких органів державного управління. Варто також звернути
увагу на відмінності наступних Статутів 1566 та 1588 р.
При відповіді на четверте питання потрібно зосередити увагу на
причинах та передумовах виникнення українського козацтва. Варто пригадати,
що козацтво було не однорідним. Науковцями воно умовно поділяється на три
групи: реєстрове, порубіжне (городське) та запорізьке. Слід проаналізувати
соціальні джерела та засади формування Запорозької Січі та охарактеризувати
правове становище січового товариства. Необхідно пояснити особливості
адміністративно-територіального поділу Січі та специфіку формування і
функціонування системи органів військово-адміністративної влади. Логічно
буде дослідити правову систему Запорозької Січі й розглянути особливості
козацького судочинства.
Теми рефератів:
1. Вплив Руської Правди на формування джерел права Великого
Князівства Литовського та Речі Посполитої.
2. Магдебурзьке право в Україні.
3. Джерела права генуезьких колоній Північного Причорномор’я.
4. Основні риси права Кримського ханства.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua.
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
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6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
http://sites.znu.edu.ua.
7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Атаманова Н.В. Правовий порядок Запорізької Січі як феномен
правового життя України (XVI-XVIII ст.). Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія Право. 2012. № 19 т. 1. С. 9-11. URL:
https://philosophy.naiau.kiev.ua›.
2. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної
війни 1648-1654 рр. в працях дослідників із західної діаспори. Українській
історичний журнал. 1993. № 1. С. 50-51. URL: http://resource.history.org.ua›.
3. Бондарук Т.І. Принцип рівності як правоутворюючий фактор у
Великому князівстві Литовському (за Литовськими статутами). Альманах
права. 2013. №4. С. 114-117. URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
4. Буша Н.Д. До питання участі народу в управлінні державними
справами в Київській Русі, Литовсько-Руській державі та Речі Посполитій.
Держава і право: зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України. 2010. № 4 (№ 50). С. 108-113. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua›.
5. Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення :
хронологічний довідник. К. : Наукова думка, 1995. 687 с. URL:
http://resource.history.org.ua›.
6. Історія держави і права України: практикум: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна та
ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
7. Ковальова С.Г. Суб'єкти правовідносин у литовсько-руському праві XIV-XV
ст. Правова держава: щорічник наук. праць / редкол.: Ю.С. Шемшученко (гол.
ред.) та ін., Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2011. Вип.
22. С. 114-119. URL: http://pravova-derzhava.org.ua›.
8. Ковальова С.Г. Судоустрій і судочинство на українських землях
Великого князівства Литовського: [монографія] Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.
Петра Могили, 2008. 200 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
9. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре. 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
10. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. 6-те
вид. перероб. і доп. Київ: Знання. 2007. 471 с. URL: http://dspu.edu.ua›.
11. Правова культура на українських землях у складі Польської держави
(XIV-XVIII ст.). В кн.: Польська культура в житті України: Історія. Сьогодення

10

(матеріали
міжнародної
наукової
конференції).
К.,
2000.
URL:
http://resource.history.org.ua›.
12. Стецюк Б.Р. Особливості процесуального права Великого князівства
Литовського на українських землях (друга половина XIV – друга половина XVI
століть). Право і безпека: Науковий журнал: / засн. Хар. нац. ун-т внутр. справ.
2012. № 3. C. 74-78. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua›.
13. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.:
Рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер. 2011. 382 с. URL:
https://yurincom.com›.
14. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів
до початку XX ст.: навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і
факультетів: у 2-х т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. Київ: Ін Юре. 1997. 420 с. URL:
https://maup.com.ua›.
Тема № 4: Держава та право України Нового часу.
Семінарське заняття № 3: Держава та право України сер. XVII –
к. ХVІІІ ст.
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення про державноправовий розвиток української козацької держави в середині ХVІІ ст.,
подальшу еволюцію української державності, засвоєння комплексу загальних
знань про джерела та основні риси права України-Гетьманщини та
Правобережної України.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Формування української козацької державності у середині ХVІІ ст.
2. Ліквідація української автономії у ХVІІІ ст.
3. Джерела права козацької доби та їх характеристика.
4. Розвиток основних галузей права в українських землях у сер. XVII –
наприкінці ХVІІІ ст.
Методичні вказівки:
Розглядаючи перше питання, необхідно з’ясувати причини та передумови
виникнення української козацької держави. Визначити характеристику
адміністративно-територіального устрою Козацької держави, її межі, систему
політичного управління, формування армії, фінансова система, основні
напрямки внутрішньої та зовнішньої політики, кому належали основні владні
повноваження, зміни, що сталися у соціально-економічній сфері та соціальній
структурі населення. Необхідно зазначити, що при формуванні Козацької
держави враховувався досвід військової полково-сотенної організації козацтва,
яка була перенесена на визначені території і стала єдиною політичноадміністративною, військовою і судовою владою в Україні. Публічна влада
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складалася з трьох урядів: генерального, очолюваного гетьманом, полкового і
сотенного. Гетьман України був правителем України, главою генерального
уряду. Гетьманськими універсалами в містах запроваджувалося магдебурзьке
право.
Відповідаючи на друге питання варто відзначити, що в подальшому
українська державність розвивалася під зверхністю сусідніх держав:
Московського царства, Польщі, Австрійської монархії. Необхідно виявити
зміни, що сталися у державному праві в цей період. Головну увагу варто
приділити аналізу еволюції правових форм взаємовідносин України та
Московської держави (Російської імперії) у середині XVII – останній чверті
XVIІІ ст. Кожен новий гетьман підписував «статті» (договір) з московським
царем, в яких фактично обмежувалися права автономії України. Так, 1659 року
Ю. Хмельницький підписав «Другі Переясловські статті»; 1665 року І.
Брюховецький уклав «Московські статті», 1674 року І. Самойлович уклав
«Конотопські статті», а 1687-го І. Мазепа – «Коломацькі статті», в яких прямо
зазначалося, що вибори і відставка гетьмана можуть відбуватися лише за
указами царського уряду, а ст. 19 проголошувала Україну частиною
Московської держави.
Обмеження автономії України посилювалося також створенням
російським урядом та діяльністю Спеціальних органів для управління
Гетьманщиною. В 1663-1721 рр. в Україні діяв Малоросійський приказ як один
із відділів державного органу Російського царства – Посольського приказу для
відання українськими справами. Прямим порушенням автономних прав
України було створення Малоросійської колегії. Перша Малоросійська колегія
діяла у 1722-1727 рр., Друга Малоросійська колегія – у 1764-1786 рр. Діяльність
останньої була спрямована на остаточну ліквідацію залишків політичної
автономії України.
При відповіді на третє питання зазначимо, що лишалися чинними
основні правові джерела – Статут Великого князівства Литовського 1588 р.,
норми магдебурзького права в містах (але тільки у великих – Київ, Переяслав,
Чернігів, Ніжин). Припинили дію «Устава на волоки» 1557 р., «Ординація
війська Запорозького» 1663 р., королівські та сеймові конституції. Серед
джерел права, які використовувалися, неабияке значення мало звичаєве
козацьке право. На його основі регулювалися порядок організації козацького
війська, порядок і основні принципи формування органів військової,
адміністративної влади, судочинство, поняття злочину і система покарань
тощо. Слід звернути увагу на те, що поняття «козацьке право» – це не лише
сукупність норм козацького звичаєвого права, які виникли в Запорозькій Січі, а
й сукупність нормативних актів гетьманської влади, судової практики.
Наприклад, універсали видавав гетьман, а іноді й полковники. Вони мали
характер розпорядчих актів найвищої влади і регулювали державні,
адміністративні, цивільні, кримінальні та процесуальні відносини. Джерелами
права були також міжнародні угоди, що укладалися гетьманом з іноземними
державами.
Окремо, слід звернути увагу на те, що під час існування Гетьманщини
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неодноразово робилися спроби кодифікації українського права. Перша
кодифікаційна комісія була створена 22 серпня 1728 р. за царським указом:
«Решительные пункты гетьману Даниилу Апостолу». Вона підготувала 1743
року збірник «Права, за якими судиться малоросійський народ». До нього
прикладалася інструкція кодифікаційної комісії, абетковий реєстр, а також
«Степенний малоросійського військового звання порядок після гетьмана».
Окрім цієї, в Україні були проведені також деякі інші кодифікації: «Суд і
розправа в правах малоросійських» (1758 р.), «Книга Статут та інші права
малоросійські» (1764 р.), «Екстракт малоросійських прав» (1767 р.) та ін. Слід
наголосити, що існування особливого законодавства в Україні суперечило
імперським планам Росії. Тому природно, що жоден з перелічених документів
не був офіційно затверджений для широкого вжитку.
У четвертому питанні рекомендується звернути увагу на цивільно-правові
та кримінально-правові норми, що діяли під час Національно-визвольної війни,
а також правову систему України-Гетьманщини другої половини ХVІІ - ХVІІІ
cт. Розглядаючи цивільно-правові відносини, проаналізуйте еволюцію права
власності, яке визначалося як право мати у володінні, використовувати,
передавати, дарувати, відписувати, міняти і заставляти майно за власною волею
і потребою. Встановіть, які форми земельної власності були притаманні цьому
періоду. Стисло охарактеризуйте стан розвитку зобов’язального і спадкового
права. З’ясуйте специфіку шлюбно-сімейних відносин.
Переходячи до галузі кримінального права, передусім слід пам’ятати, що
у Гетьманщині кримінальні діяння поділялися на злочини, провини і проступки.
Визначте, на які види поділялися злочини і хто вважався суб’єктом злочину.
Окремо зупиниться на характеристиці видів покарань.
Теми рефератів:
1. Основні риси кримінального права України у середині XVII –
XVIII ст.
2. Шлюбно-сімейне право Гетьманщини за кодексом 1743 р.
3. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться
малоросійський народ» 1743 р.
4. Правове закріплення ліквідації автономного статусу українських
земель та знищення полково-сотенного адміністративно-територіального
устрою.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
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3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua.
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
http://sites.znu.edu.ua.
7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної
війни 1648-1654 рр. в працях дослідників із західної діаспори. Українській
історичний журнал. 1993. № 1. С. 50-51. URL: http://resource.history.org.ua›.
2. Бойко І. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться
малоросійський народ» 1743 р. Право України. 1998. № 5. С. 98-100. URL:
http://zt.knute.edu.ua›.
3. Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення :
хронологічний довідник. К. : Наукова думка, 1995. 687 с. URL:
http://resource.history.org.ua›.
4. Єрмолаєв В. Про деякі спірні питання історії державотворення на
Гетьманщині часів Б. Хмельницького. Вісник Національної академії правових
наук України: зб. наук. пр. / засн. Президія Нац. акад. пр. наук України, НУ
«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2013. № 2. С. 78-88. URL:
https://dspace.nlu.edu.ua›.
5. Єрмолаєв В. Про форму правління та державний режим Гетьманщини
часів Б. Хмельницького (до 365-річниці Національної революції 1648 р.). Вісник
Академії правових наук України: зб. наук. пр. / засн. Президія Акад. правових
наук Укр. 2012. № 4. С. 75-92. URL: https://dspace.nlu.edu.ua›.
6. Зайцев Л.О. Становлення і доля української Козацької держави.
Хроніка-2000. Український культурологічний альманах. 1998. № 27-28. С. 168179. URL: http://library.cibs.ubs.edu.ua›.
7. Історія держави і права України: практикум: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна та
ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
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8. Кобилецький М. Магдебургське право як джерело кодифікації
українського права (XVIII - початок XIX ст.). Вроцлавсько-Львівський
юридичний збірник. 2011. № 2. С. 252-287. URL: http://history.org.ua›.
9. Кобилецький М. Правовий статус жінки за магдебурзьким правом.
Вісник Львівського університету. Серія юридична: зб. наук. праць / засн.
Львів.нац. ун-т ім. І. Франка. Юридичний ф-т. 2013. Вип. 58. С. 55-61. URL:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua›.
10. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права
України. Львів: Світ. 1996. 296 с. URL: http://books.zntu.edu.ua›.
11. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. 6-те
вид. перероб. і доп. Київ: Знання. 2007. 471 с. URL: http://dspu.edu.ua›.
12. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.:
Рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер. 2011. 382 с. URL:
https://yurincom.com›.
13. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів
до початку XX ст.: навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і
факультетів: у 2-х т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. Київ: Ін Юре. 1997. 420 с. URL:
https://maup.com.ua›.

Тема № 4: Держава та право України Нового часу.
Семінарське заняття № 4: Суспільно-політичний лад та право
українських земель у складі Російської і Австро-Угорської імперій (ХІХпоч. ХХ ст.).
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення щодо державноправового розвитку українських земель у складі Російської та Австрійської
імперій упродовж ХІХ ст. З’ясувати причини, передумови, зміст та значення
реалізованих упродовж 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії буржуазних
реформ, що об’єктивно сприяли скасуванню феодально-кріпосницьких
відносин і ствердженню капіталістичного суспільно-економічного укладу.
Виявити зміни, що відбувалися у західноукраїнських землях під час та після
революційних подій 1848-1849 рр.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Державний та суспільний лад на українських землях у складі
Російської імперії.
2. Ліберальні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. та особливості їх проведення в
Україні.
3. Характеристика джерел права в українських землях у складі Російської
імперії.
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4. Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії. Зміни у політикоправовому стані західноукраїнських земель у ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст.
Методичні вказівки:
Відповідаючи на перше питання, необхідно з’ясувати які українські землі
та внаслідок яких подій опинилися у складі Російської імперії. Особливої уваги
потребує розгляд суспільно-політичної системи, у якій опинилися українські
землі. Вивчаючи становище українських земель у складі Російської імперії,
необхідно розглянути адміністративний устрій, соціальну структуру населення,
становище класів та політику, яку проводили щодо них, розглянути зв’язок із
зміною соціально-економічних відносин з формуванням нових класів, з’ясувати
причини їх формування.
Готуючись до відповіді на друге питання, варто з’ясувати причини та
визначити передумови буржуазних перетворень у Російській імперії, що були
реалізовані царатом протягом 60-70-х рр. ХІХ ст. Розгляд означеної проблеми
доцільно здійснювати в контексті аналізу широкого спектру соціальноекономічних проблем, що накопичилися у самодержавній Росії. У середині ХІХ
століття більшість політичного істеблішменту та широкі кола громадськості
дійшли висновку щодо неможливості збереження феодально-кріпосницьких
відносин і нагальній необхідності створення розвиненої та узгодженої
нормативно-правової бази для ствердження буржуазно-капіталістичних
відносин. Характеризуючи специфіку соціально-політичної ситуації в
українських землях напередодні буржуазних реформ, обов’язково слід зважити
на процеси, що протікали в інших територіях Російської імперії. Особливу
увагу потрібно приділити скасуванню кріпосного права та проведенню
ліберальних реформ 60-70-х рр. ХІХ століття. Розкрити причини, сутність та їх
значення для соціально-економічного розвитку, умови скасування та основні
документи. Серед проведених реформ треба звернути увагу на земську,
місцевого самоврядування, судову, військову, фінансову та освітню.
Визначаючи обґрунтованість та ефективність реформ, слід окреслити спектр
накопичених проблем, на вирішення яких були спрямовані реформаторські
потуги самодержавства, проаналізувати правову основу реформ та визначити їх
наслідки.
Розглядаючи третє питання, яке стосується характеристики джерел права
в українських землях у складі Російської імперії слід звернути увагу на
кодифікацію права України. Дослідити Звід місцевих законів губерній і
областей, приєднаних від Польщі (А. Повстанський), Зібрання малоросійських
прав 1807 р., Звід законів західних губерній (І. Данилович). З’ясувати наслідки
поширення на Україну в 1840–1842 рр. загальноімперського законодавства;
повного зібрання законів Російської імперії 1830 р.; Зводу законів Російської
імперії 1832 р; Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. (нові
редакції 1866, 1885 р.); Судові статути 1864 р.; Військовий статут про
покарання 1867 р.; Військово-морський статут 1886 р.; Кримінальне уложення
1903 р.; Надзвичайне законодавство 1905–1906 рр. та періоду війни.
Виникнення галузевого законодавства.
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Під час відповіді на четверте питання необхідно в першу чергу з’ясувати,
які землі входили до складу Австрійської імперії, їх адміністративний устрій,
особливості політики, яку проводила Австрійська імперія по відношенню до
населення Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття, наголосити на
відмінностях у їх становищі та політиці, яка проводилася щодо українських
земель у складі Російської імперії. Особливої уваги потребує розгляд
революційних подій 1848-1849 рр., зокрема участь у ній українців, діяльність
Головної Руської ради, розкриття особливостей першого українського досвіду
парламентаризму. Також слід дослідити політико-правове становище
українських земель у складі Австро-Угорської імперії, суспільний лад, магнати,
шляхта, духовенство, селянство. Дослідити процес скасування кріпосного
права. Розглянути становище міського населення, адміністративнотериторіальний поділ. Формування органів влади й управління. Простежити
зміни, які відбулися в політико-правовому становищі українських земель після
революційних подій та розглянути поширення австрійського законодавства на
українські землі. Зокрема розглянути практику апробації австрійського
законодавства у Галичині. Дію австрійського законодавства на території
Галичини та Буковини: Цивільний кодекс 1811 р.; Цивільно-процесуальний
кодекс 1796 та 1895 рр.; Кримінальний кодекс 1803 та 1852 рр.; Кримінальнопроцесуальний кодекс 1853 і 1873 рр. Кримінальний кодекс Угорщини 1879 р.
та запровадження його на Закарпатті.
Теми рефератів:
1. Принцип позастановості в державному управлінні, місцевому
самоврядуванні та системі судочинства Російської імперії у 60-70-х рр. ХІХ ст.
2. Юридична процедура набуття права власності на землю за селянською
реформою 1861 року.
3. Соціальна стратифікація як наслідок селянської реформи 1861 року.
4. Суб’єкти поліцейської діяльності за реформами 60-70-х рр. ХІХ ст.
5. Інститут присяжних засідателів за судовою реформою 1864 року.
6. Інститут тимчасового генерал-губернатора за контрреформами 80-90-х
рр. ХІХ ст.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
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4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua.
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
http://sites.znu.edu.ua.
7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення :
хронологічний довідник. К. : Наукова думка, 1995. 687 с. URL:
http://resource.history.org.ua›.
2. Грицак В. М. Губернатор в державному механізмі Російської імперії в
другій половині ХІХ ст. (на матеріалах Харківської губернії) : монографія.
Харків: НУВС, 2003. 160 с. URL: http://dspace.onua.edu.ua›.
3. Історія держави і права України: практикум: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна та
ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
4. Кондратюк О.В. Державно-правовий статус українців у Російській
імперіїї (XVIII-XIX cт.ст.). Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ. Серія юридична: зб. наук. праць / засн. Львів.
держ. ун-т внутр. справ. 2014. № 2. С. 3-13. URL: https://scholar.google.com.ua›.
5. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре. 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
6. Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині (в другій
половині ХІХ - на початку ХХ ст.). Львів, 1965. 62 с. URL: http://law.lnu.edu.ua›.
7. Мельник І. Дві листопадові революції у Львові – 1848 і 1918. URL:
http://zbruc.eu/node/14875.
8. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. 6-те вид.
перероб. і доп. Київ: Знання. 2007. 471 с. URL: http://dspu.edu.ua›.
9. Правовий звичай як джерело українського права (ІХ–ХІХ ст.) / за ред. І.
Б. Усенка. К. : Наукова думка, 2006 . 280 с. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua›.
10. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.:
Рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер. 2011. 382 с. URL:
https://yurincom.com›.
11. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів
до початку XX ст.: навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і
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факультетів: у 2-х т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. Київ: Ін Юре. 1997. 420 с. URL:
https://maup.com.ua›.
12. Ярмиш О.Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ
– поч. ХХ ст. Х.: Консум. 2001. 288 с. URL: https://www.twirpx.com›.
Тема № 5: Держава та право України Новітнього часу.
Семінарське заняття № 5: Національна державність і право України
у добу революції (1917-1921 рр.).
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення щодо умов
відродження української державності під час революційно-визвольних змагань
у 1917-1920 ., а також специфіки етапів державно-правового будівництва в
означений період.
Навчальне заняття проводиться з урахуванням виконання веб-квестового
завдання.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Українська Народна Республіка за часів Центральної Ради.
2. Українська Держава (квітень-листопад 1918 р.).
3.Українська Народна Республіка доби Директорії: особливості
державно-правового розвитку.
4. ЗУНР: державний лад та законодавство.
Методичні вказівки:
Висвітлюючи перше питання, необхідно охарактеризувати унікальні
конкретно-історичні умови ґенези Центральної Ради як загальнонаціональної
громадсько-політичної інституції, що переслідувала за мету втілення
невід’ємного права українського народу на самовизначення і відродження
державності. Визначаючи унікальність історичного моменту, варто чітко
окреслити увесь спектр політичних сил, що пропонували різні варіанти
державно-правового розвитку. Особливу увагу слід приділити періодизації
діяльності Центральної Ради, що неможливо без з’ясування підстав для
трансформації її політичного курсу, а також глибокого сутнісного аналізу
проголошених в універсалах політико-декларативних положень, особливостей
законотворчої діяльності і практичних заходів, спрямованих на розбудову нової
держави. У цьому контексті доцільно прослідкувати еволюцію поглядів лідерів
Центральної Ради від підтримки ідеї національно-територіальної автономії до
проголошення «самостійної, ні від кого не залежної держави».
Цілісне уявлення щодо правової природи Української Народної
Республіки часів Центральної Ради можливо сформувати лише за умови
виявлення специфіки організації державної влади. Зокрема, слід з’ясувати, чи
існували правові підстави для визначення Центральної Ради як
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представницького органу (парламенту), чи притаманні Генеральному
Секретаріату (Раді народних міністрів) класичні ознаки виконавчого органу
(уряду), чи було вичерпно розмежовано компетенцію місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, чи були обґрунтованими
зовнішньополітичні орієнтири української дипломатії, чи було чітко визначено
правові засади військового будівництва та наскільки ефективними виявилися
спрямовані на втілення військової доктрини заходи, чи було забезпечено
розбудову збалансованої правоохоронної системи та системи судочинства.
Особливого значення для розуміння спрямованості законотворчої діяльності
Центральної Ради має ознайомлення з текстом Конституції УНР від 29 квітня
1918 р., а також виявлення обґрунтованості скасування права власності на
землю та смертної кари, надання національно-персональної автономії
національним меншинам тощо. Насамкінець варто висловити думку щодо
наявності за часів існування Центральної Ради консолідуючої українське
суспільство національної ідеї, відповідності очікуванням суспільства і
збалансованості доктрини державно-правого розвитку та наявності
ефективного державного механізму.
Розглядаючи друге питання, необхідно з’ясувати причини та передумови
приходу до влади гетьмана П. Скоропадського. У цьому контексті доцільно
подискутувати щодо наявності підстав для кваліфікації обставин проголошення
гетьманату як перевороту. Особливу увагу необхідно приділити формальноправовому аналізу положень «Грамоти до всього українського народу» від 29
квітня 1918 р. та Закону «Про тимчасовий державний устрій України» від 29
квітня 1918 р., що дає можливість визначити форму державного правління.
Характеризуючи систему органів державної влади, слід охарактеризувати їх
структуру, повноваження і ступінь розмежування компетенції. Доцільно
порівняти підходи Української гетьманської держави та Української Народної
Республіки часів Центральної Ради щодо організації системи судочинства,
зовнішньополітичної діяльності та військового будівництва. Показовою для
ілюстрації специфіки державного будівництва за часів гетьманату є втілювана
П. Скоропадським ідея територіально-державного патріотизму.
Висвітлюючи третє питання, необхідно охарактеризувати обставини
краху Української гетьманської держави. Аналізуючи діяльність Директорії на
початковій стадії розбудови «другої» Української Народної Республіки, слід
звернути увагу на співзвучність проголошених нею положень з ідеями Великої
французької буржуазної революції, відсутність цілісної програми перетворень і
стихійний характер розподілу обов’язків між членами Директорії. Особливе
значення для розуміння правової природи Директорії має аналіз положень
Декларації від 26 грудня 1918 р., де, зокрема, було закріплено «трудовий»
принцип управління державою. Оскільки специфіка Директорії наглядно
виявилася у скликанні Конгресу трудового народу, то варто здійснити
компаративний аналіз засад його діяльності з традиціями організації діяльності
Центральної Ради, яка свого часу також претендувала на статус парламенту
(або ж передпарламенту). Особливою подією для розуміння еволюції
Української Народної Республіки часів Директорії стала ухвала Радою
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народних міністрів УНР Декларації від 12 серпня 1919 р., що символізувала
прагнення до втілення європейської моделі державного будівництва. Зважаючи
на це, варто зосередитися на виявленні специфіки організації державної влади
та територіального устрою упродовж серпня 1919 р. – листопада 1920 р.
Аналізуючи законодавство часів Директорії, необхідно з’ясувати, яким чином
усувалися колізії з попередніми та паралельними системами законодавства, а
також виявити наявність підстав для кваліфікації законодавства «другої» УНР
як «законодавства перехідного періоду».
При підготовці четвертого питання слід з’ясувати причини розпаду
Австро-Угорської імперії, що об’єктивно сприяє кращому розумінню умов
проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Характеризуючи
державно-правову природу ЗУНР, необхідно виявити специфіку побудови
системи центральних та місцевих органів влади, а також розкрити порядок
формування системи судочинства. Особливу увагу доцільно приділити
визначенню чинників, що вирішальним чином вплинули на формування
Української Галицької Армії ЗУНР. У цьому контексті нагальною необхідністю
є визначення спонукальних мотивів та історичного значення об’єднання
(«злуки») Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною
Республікою в єдину соборну Українську Державу.
Теми рефератів:
1. Універсали Центральної Ради.
2. Ґенеза та еволюція органів державної влади УНР.
3. Система судочинства в УНР.
4. Правовий статус гетьмана в Українській Державі.
5. Дипломатична діяльність ЗУНР.
6. Українська делегація на Паризькій мирній конференції.
7. Створення та діяльність Української Галицької Армії ЗУНР.
Веб-квестове завдання: https://ukrainerevolution1917-1921.blogspot.com/.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
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3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
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Тема № 5: Держава та право України Новітнього часу.
Семінарське заняття № 6: Становлення радянської влади в Україні.
Радянська державність і право на українських землях у 20-30 рр. ХХ
століття.
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення щодо
особливостей державно-правового розвитку України під час становлення і
утвердження радянської влади та упродовж 30-х рр. ХХ ст., коли відбувалося
формування соціалістичної правової системи, характерними рисами якої було
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закріплення примату державних інтересів
спрямованості державного механізму.
Кількість годин – 2 год.

і

забезпечення

репресивної

Навчальні питання:
1. Становлення радянської влади в Україні. Органи влади та управління
УСРР.
2. Кодифікація джерел права УРСР.
3. Формування адміністративно-командної системи в Україні.
4. Особливості державно-правового розвитку західноукраїнських земель у
міжвоєнний період.
Методичні вказівки:
Розглядаючи перше питання необхідно звернути увагу на обставини
встановлення радянської влади в Україні. Зокрема, слід пригадати, що
внаслідок Жовтневого перевороту в Петрограді до влади прийшли більшовики.
Російська держава була проголошена республікою Рад. Новосформований уряд
Радянської Росії – Рада Народних Комісарів (Раднарком) – заявила про
поширення своєї юрисдикції на усю територію колишньої імперії. Проте
Центральна Рада не визнала Раднарком «центральним загальноросійським»
урядом, вважала його суто російським органом виконавчої влади,
повноваження якого обмежені лише російськими губерніями. Більшовики, які
до жовтневого перевороту з політичних причин підтримували українські
домагання автономії, після взяття влади рішуче виступили проти права
українців на самовизначення. Вважаючи, що без використання економічного
ресурсу України російська революція буде приречена на поразку, Раднарком
цілеспрямовано
намагався
спочатку
«легітимним»
шляхом
(через
сфальсифіковане переобрання Центральної Ради на Всеукраїнському з’їзді Рад
у Києві 3 грудня 1917 року провести її більшовизацію), а потім – військовим
встановити радянську владу на українських землях. Доцільно пригадати історію
проведення 11-12 грудня 1917 року І-го Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих,
солдатських та частини селянських депутатів у Харкові, на якому були
представлені лише Ради, де переважали більшовики. Делегати з’їзду привітали
«жовтневу пролетарську революцію» та проголосили радянську владу в
Україні. У прийнятих з’їздом резолюціях («Про самовизначення України»,
«Про організацію влади в Україні») заявлялося, що «Українська республіка, як
федеративна частина Російської республіки» буде рішуче боротися з
контрреволюційною Центральною Радою. Всі розпорядження і постанови УЦР
та Генерального Секретаріату оголошувалися недійсними. Варто звернути
увагу, що з’їзд обрав зі свого складу Тимчасовий Центральний Виконавчий
Комітет (ТЦВК), якому доручалося «негайно поширити» на територію України
усі декрети і розпорядження Раднаркому Росії. Також зазначалося, що на
місцях влада «належить повітовим, міським, губернським та обласним Радам
робітничих, солдатських та селянських депутатів», а в центрі –
Всеукраїнському з’їзду Рад. 17 грудня 1917 року постановою ТЦВК було
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утворено перший радянський уряд – Народний Секретаріат, компетенцію якого
законодавчо не було визначено. Свої повноваження Народний Секретаріат
здійснював через місцеві ради і призначених ним комісарів. Доцільно
зауважити, що з політичних міркувань нова влада залишила без змін назву
держави – Українська Народна Республіка. Варто звернути увагу, що
проголошена радянська держава з центром у Харкові, стала зручним
плацдармом через який Раднарком Росії розпочав наступ на Київ. На всі
заклики очільників Центральної Ради припинити агресію, петроградський уряд
відповідав, що в Україні розпочалася громадянська війна «між харківською та
київською УНР» і радянська Росія не має до цього відношення. Проте війська
Раднаркому Росії під командуванням В. Антонова-Овсієнка та М. Муравйова
стрімко просувалися територією України і вже 26 січня 1918 року увійшли в
Київ. Доцільно ознайомитися з рішеннями ІІ-го Всеукраїнського з’їзду Рад (1719 березня 1918 року), зокрема з резолюцією «Про державний устрій» яка
проголошувала УНР самостійною радянською республікою, побудованою на
федеративних засадах. Внесення змін до державно-правового статусу України
не врятувало радянську владу. За умовами Брестського миру німецькоавстрійські війська витіснили окупантів з України і Центральна Рада
повернулася до Києва. ТЦВК та Народний Секретаріат опинилися на території
РСФРР і припинили свою діяльність. Натомість було сформовано надзвичайні
органи: Повстанбюро (квітень-липень 1918 р.), а пізніше, у липні –
Центральний військово-революційний комітет (ЦВРК) та місцеві революційні
та військово-революційні комітети, які мали керувати «повстанською
боротьбою» в Україні. 28 листопада 1918 року у м. Суджа (Курська губернія –
РСФРР) було утворено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України.
Наступного дня новий уряд прийняв маніфест, де повідомлялося про усунення
від влади гетьмана П. Скоропадського та перехід усієї повноти влади до Рад. 30
листопада була утворена Військова рада Української радянської армії.
У січні 1919 року розпочалася друга спроба за допомогою військового
втручання радянізувати Україну. В результаті наступу Червоної армії,
радянську владу було встановлено на більшій частині українських земель, які
до Національно-демократичної революції входили до складу Російської імперії.
За підтримки Червоної Армії розпочалося активне відновлення центральних та
місцевих радянських органів влади. 6 січня 1919 року Тимчасовий робітничоселянський уряд скасував назву держави «Українська Народна Республіка» і
затвердив іншу – «Українська Соціалістична Радянська Республіка» (УСРР).
Декретом від 29 січня 1919 року було затверджено і нову назву уряду – «Рада
Народних Комісарів УСРР». Слід зазначити, що правове оформлення форми
радянської державності в Україні знайшло своє відображення у першій
Конституції УСРР, яку було прийнято на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад
(березень 1919 року). Варто ознайомитися зі змістом першої Конституції
радянської України. Це допоможе розібратися у тому, як формувалася
центральна і місцева влада в УСРР та визначити їх повноваження.
Відповідно до Конституції у квітні-травні 1919 року відбулися вибори до
місцевих рад у губерніях, повітах і волостях та були сформовані їхні виконавчі
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органи – виконкоми. Особливістю організації та діяльності місцевих рад було
те, що вони все більше контролювалися більшовиками.
У зв’язку з наступом армії Денікіна з півдня на Київ, а також з наступом
військ Директорії радянське будівництво було тимчасово призупинене.
Відбулась перебудова органів влади та управління відповідно до воєнних умов.
Потрібно розглянути процес створення Ради робітничої й селянської оборони
УСРР, місцевих комітетів оборони, Всеукраїнського революційного комітету та
ревкомів на місцях. Доцільно дати оцінку діяльності комбідів (Комітетів
бідноти), як надзвичайних органів влади на селі. Слід зазначити, що здійснені
надзвичайні заходи не врятували більшовиків від поразки. 30 вересня 1919 року
український радянський уряд переїхав до Росії.
Наступна спроба відновлення радянських органів влади й управління
відбулася впродовж листопада 1919 р.-лютого 1920 р. спочатку у формі
надзвичайних органів – ревкомів. 11 грудня 1919 р. було створено
Всеукраїнський революційний комітет на чолі з Г. Петровським, який
уособлював найвищу законодавчу й виконавчу владу. Всеукрревком, створював
губернські ревкоми, які, своєю чергою, формували повітові ревкоми.
Наприкінці лютого 1920 року відновили свою діяльність вищі органи державної
влади й управління: Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
(ВУЦВК), який був вищим законодавчим та контролюючим органом, і Рада
Народних Комісарів (РНК) – вищий виконавчий та розпорядчий орган. У
лютому-квітні 1920 року пройшли вибори до місцевих Рад. Губернські повітові
та волосні з’їзди Рад формували свої виконавчі комітети – виконкоми, які
заміщували на місцях ревкоми. Керівництво ними здійснювали відповідні
комітети більшовицької партії. З наступом польсько-петлюрівських військ та
армії Врангеля відбулася мілітаризація радянських установ. Потрібно
розібратися в особливостях формування місцевих органів влади і управляння в
цей період та надзвичайних правах, що їм надавалися.
Необхідно простежити розвиток зв’язків УСРР із РСФРР та іншими
радянськими республіками, які призвели до утворення Союзу РСР та дати їм
правову оцінку. Врешті, потрібно показати, що з прийняттям на ІІ-му
Всесоюзному з’їзді Рад першої Конституції СРСР (31 січня 1924 р.)
завершилося правове оформлення входження України до складу Радянського
Союзу і, як наслідок, втрата нею власної державності, оскільки всі важливі
рішення відтепер приймалися в Москві. Зміна державно-правового статусу
України спричинила розробку нової Конституції УСРР, яку було ухвалено 15
травня 1929 року на 11 Всеукраїнському з’їзді Рад. Варто ознайомитися з
основними положеннями Конституції й охарактеризувати їх, а також показати
як відбувалася перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з утворенням
СРСР та який вплив на державотворчі процеси мали економічний
(впровадження нової економічної політики) та культурний (політика
українізації) фактори.
При підготовці до другого питання варто відзначити, що право
Радянської України в 20-30-х роках ХХ століття еволюціонувало у руслі
радянської класової правової доктрини, що ґрунтувалася на принципі

26

революційної законності. Такий підхід об’єктивно зумовив необхідність першої
кодифікації права УСРР. Аналізуючи специфіку нового законодавства України,
слід співвідносити його з аналогічним законодавством СРСР та РСФРР, що дає
можливість з’ясувати рівень автентичності тогочасної української правової
системи. Визначаючи особливості конституційного (державного) права УСРР,
слід послідовно проаналізувати тексти конституційних актів УСРР від 1919 р,
1929 р. та 1937 р. з метою визначення основоположних тенденцій у
конституційно-правовому регулюванні. У цьому контексті варто акцентувати
увагу на спробі політичного керівництва Радянського Союзу завуалювати
тенденцію уніфікації законодавства та централізації державного управління
передбачивши, з одного боку, безумовне дотримання принципу відповідності
конституційних актів УСРР положенням Конституції СРСР, а з іншого боку,
можливість опротестування неконституційних актів союзних наркоматів
(наприклад, з посиланням на ст. 42, 59 Конституції СРСР від 1924 р.). При
аналізі конституційного (державного) права УСРР в означений період
необхідно у першу чергу зосередитися на визначенні правового статусу
громадян (з акцентуацією на диференціації правового стану робітників,
селянства та інтелігенції), з’ясуванні форм державного правління та державного
устрою (зокрема, доцільно визначити особливості адміністративнотериторіального поділу УСРР та правового статусу національних районів у її
складі), правовому закріпленні командно-адміністративної системи та
номенклатури як нового як своєрідного державного феномена, а також
посиленні ролі та одержавленні партійних органів.
На Х-му з’їзді РКП (б) у березні 1921 року було прийнято рішення про
заміну політики воєнного комунізму, яка спричиняла перманентні виступи
проти радянської влади, новою економічною політикою, де допускалися
лібералізація ринку, товарно-грошові відносини, на селі скасовувалася
продрозкладка і, натомість, запроваджувався прогресивний продподаток,
дозволялася децентралізація дрібної та середньої промисловості тощо. Виникла
потреба у правовому регулюванні нових суспільних відносин. Правовий
нігілізм перших післяреволюційних років залишився в минулому. Розпочався
стрімкий розвиток законодавства. Розвивалися правові норми, що регулювали
договірні, трудові, земельні відносини, кооперативну та приватногосподарську
діяльність. Водночас, слід відзначити, що у новостворюваному радянському
законодавстві виявилося чимало суттєвих суперечностей і прогалин.
Усвідомлюючи необхідність впорядкування законодавства 10 травня 1921 року
Раднарком УСРР прийняв постанову, де доручив Наркомюстові вжити заходів
щодо систематизації чинних правових актів. У стислий термін, протягом 19221927 рр., було створено кодекси та інші рівнозначні їм законодавчі акти з
основних галузей радянського права. Варто звернути увагу, що кодифікація в
Україні базувалася на принципі єдності радянського законодавства. Основним
її методом була рецепція законодавства РСФРР, а дещо пізніше – союзного
законодавства. Постановою Раднаркому УСРР від 15 липня 1924 р. було
створено Комісію з розгляду законодавчих проектів, основним завданням якої
став попередній розгляд і погодження з чинним законодавством СРСР і УСРР
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усіх законодавчих актів. Доцільно зауважити, що, в цей період інколи
враховувались специфічні відмінності розвитку України. У деяких випадках
процес створення української кодифікації випереджав російський і відбувався
незалежно від загальносоюзних основ. Так, опублікований в Україні у 1922 р.
проект Цивільного процесуального кодексу був покладений в основу
аналогічного кодексу РСФРР. В Україні були прийняті Кодекс законів про
народну освіту (1922 р.) та Адміністративний кодекс (1927 р.), хоча подібні
акти в інших радянських республіках не розроблялися, були вони відсутні й на
союзному рівні. Доцільно охарактеризувати комплексні законодавчі акти, що
стали результатом першої кодифікації радянського права в Україні, та дати їм
відповідну оцінку.
При вивченні третього питання, насамперед, необхідно розібратися в
базових поняттях – «адміністративно-командна система», «тоталітарний
режим», «режим особистої влади», «культ особи», «геноцид», «репресії» тощо.
Це допоможе більш детально та правильно з’ясувати причини становлення
адміністративно-командної системи в СРСР, розкрити суть та наслідки
тоталітарного режиму для України.
Слід відзначити, що наприкінці 20-х-30-х роках ХХ століття
посилюються процеси централізації в системі державної влади та управління
народним господарством УСРР. Потрібно простежити зміни в структурі та
повноваженнях центральних органів влади й управління та охарактеризувати їх
склад. Задля цього доцільно звернутися до рішень ХІІІ Всеукраїнського з’їзду
Рад (січень 1935 р.) та опрацювати Конституцію УРСР, яку було прийнято 30
січні 1937 року на Надзвичайному ХІV з’їзді Рад (січень 1937 р.).
Ознайомлення зі змістом Основного закону допоможе з’ясувати зміни як у
системі вищих, так і місцевих органах влади. Варто зробити порівняльний
аналіз Конституцій 1929 та 1937 року.
Розкриваючи сутність тоталітарного режиму варто охарактеризувати
методи діяльності адміністративно-політичних органів. Аналізуючи зміни, які
відбувалися в структурі репресивно-каральних органів, потрібно враховувати,
що в умовах згортання нової економічної політики і утвердження тоталітарного
режиму органи Державного Політичного Управління (ДПУ) набули відверто
каральної спрямованості і стали майже неконтрольованими. У зв’язку з
утворенням СРСР республіканські ДПУ підпорядковувались загальносоюзному
Об’єднаному державному політичному управлінню (ОДПУ). Роль ОДПУ
значно посилилася після ліквідації у грудні 1930 р. наркомату внутрішніх справ
УСРР. При ДПУ УСРР було створено Головне управління робітничо-селянської
міліції. Варто з’ясувати, які функції додатково покладалися на ДПУ у зв’язку з
цією реорганізацією та як було використано запровадження в цей період
паспортної системи. Потрібно охарактеризувати зміни репресивно-каральної
системи, які сталися зі створенням 10 липня 1934 року Народного Комісаріату
Внутрішніх Справ СРСР. 5 липня 1934 р. при НКВС було засновано
позасудовий орган – Особливу нараду, якій надавалося право в
адміністративному порядку виносити покарання: заслання, виселення,
ув’язнення до таборів на строк до 5 років, виселення за межі країни. Пізніше ці
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права були значно розширені аж до застосування вищої міри покарання.
Створені республіканські НКВС функціонували на підставі загальносоюзного
положення і являли собою філії центрального репресивного апарату. На місцях
створювалися так звані «трійки», а з 1937 р. – з’явилися і «двійки», які мали
право винести вирок поза судовим розглядом. Необхідно дати правову оцінку
політичним процесам («шахтинська справа», «Спілка визволення України»,
«Український національний центр» «Українська військова організація» і т.д.) та
масовим репресіям в Україна. Особливу увагу слід звернути на причини та
наслідки голодомору 1932-33 років, пояснити його штучний характер. Варто
зауважити, що навіть за таких трагічних умов від ідеї власного
державотворення українці не відмовилися, що знайшло своє відображення в
політичних програмних документах Організації Українських Націоналістів.
Відповідаючи на четверте питання потрібно визначити держави до складу
яких входили західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Простежити
особливості політики (Польщі, Румунії, Чехословаччини) стосовно українських
земель, необхідно виявити специфіку побудови системи центральних та
місцевих органів влади. З’ясувати особливості національної політики та
міжнаціональні відносини. Дослідити діяльність Українських політичних і
громадських організацій. Суспільно-політичне життя. Формування Карпатської
України.
Теми рефератів:
1. Конституційно-правове регулювання правовідносин УСРР та СРСР.
2. Правові засади українізації.
3. Принцип матеріальної зацікавленості в цивільному праві УСРР.
4. Злочини та покарання за Кримінальними кодексами УСРР 1922 р. та
1927 р.
5. Характерні риси виправно-трудового права УСРР.
6. Органи влади і управління за Конституцією УРСР 1937 р.
7. Деформації в цивільному праві УСРР у 30-х рр. ХХ ст.
8. Становлення колгоспно-кооперативного права УСРР у 30-х рр. ХХ ст.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
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4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua.
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
http://sites.znu.edu.ua.
7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Андрухів О. Арешти як одна з форм репресій проти «ворожих
елементів» у Західній Україні в 1939-1941 рр. (правовий аналіз). Проблеми
правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць / Донец. юрид.
ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. 2010. № 2. С. 18-26. URL:
http://lib.univd.edu.ua ›.
2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: суспільнополітичний та історико-правовий аналіз: у двох книгах. Київ: Либідь – Військо
України. 1994. Книга 1. 428 с., Книга 2. 686 с. URL:
http://resource.history.org.ua ›.
3. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР
(1917– 1941 рр.) : джерелознавче дослідження. К., 1999. 448 с. URL:
http://resource.history.org.ua ›.
4. Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення :
хронологічний довідник. К. : Наукова думка, 1995. 687 с. URL:
http://resource.history.org.ua ›.
5. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття : нариси політичної
історії / Т. Гунчак. К. : Либідь, 1993. 288с. URL: http://history.org.ua ›.
6. Історія держави і права України: практикум: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна та
ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
7. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре. 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
8. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. 6-те вид.
перероб. і доп. Київ: Знання. 2007. 471 с. URL: http://dspu.edu.ua›.
9. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного
режиму (1929-1941) : монографія. К. : Ін-т держави і права ім. В. М.
Корецького, 2001. 220 с. URL: https://jurkniga.ua›.
10. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.:
Рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер. 2011. 382 с. URL:
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https://yurincom.com›.
11. Усенко Н.Б. Україна в роки НЕПУ: доля курсу на революційну
законність. К. : НАН України, Інститут держави і права, 1995. URL:
https://scholar.google.com.ua›.
12. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів
до початку XX ст.: навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і
факультетів: у 2-х т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. Київ: Ін Юре. 1997. 420 с. URL:
https://maup.com.ua›.
Тема № 5: Держава та право України Новітнього часу.
Семінарське заняття № 7: Державно-правове становище українських
земель у роки Другої світової війни та у повоєнний час.
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення щодо
особливостей державно-правового розвитку України під час Другої світової
війни. Своєрідність означеного етапу державно-правового розвитку України
була зумовлена умовами воєнного стану та встановленням окупаційного
режиму, що спричинило суттєву реорганізацію державного механізму та, як
наслідок, коригування правової доктрини. Розглянути особливості повоєнного
державного розвитку України.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР: державноправові наслідки.
2. Спроби відновлення української державності в роки Другої світової
війни.
3. Зміни у праві УРСР в умовах воєнного стану.
4. Окупаційний режим на території України.
5. Особливості державного будівництва в УРСР у 1945-1991 рр.
Методичні вказівки:
Розглядаючи перше питання, слід висвітлити наслідки пакту РіббентропаМолотова для України, процес приєднання Західної України до УРСР,
«радянізацію» західноукраїнських земель. Введення радянських військ у
Західну Волинь і Східну Галичину. Народні збори Західної України та їхні
акти. Закони Верховної Ради СРСР (1 листопада 1939 р.) та Верховної Ради
УРСР (15 листопада 1939 р.) про прийняття Західної України до складу УРСР.
Нота уряду СРСР від 28 червня 1940 р. та введення радянських військ у
Північну Буковину і Бессарабію. Закон Верховної Ради СРСР (2 серпня 1940 р.)
про включення Північної Буковини і Хотинського, Акерманського та
Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР. Новий адміністративнотериторіальний поділ, державне будівництво та масові репресії у західних
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областях УРСР.
При відповіді на друге питання слід порівняти політичні програми різних
частин організованої української еміграції. Особливу увагу варто приділити
визначенню пропонованих лідерами ОУН шляхів відновлення незалежної та
суверенної Української держави, а також проаналізувати вжиті практичні
заходи, зокрема, проголошення у Львові Акту про відновлення Української
держави від 30 червня 1941 р. та створення Української національної ради.
Зважаючи на безрезультатність докладених лідерами ОУН зусиль, слід
визначити причини краху планів з відновлення української національної
державності.
Слід усвідомлювати, що німецько-радянська війна спричинила докорінну
перебудову державного механізму. Це було зумовлено прагненням
мобілізувати зусилля на виконання низки невідкладних завдань, а саме:
переведення господарства на воєнні рейки; зміцнення обороноздатності;
організації евакуації населення та стратегічних підприємств; розгортання
партизанського та підпільного руху на тимчасово окупованих територіях тощо.
Як наслідок, уповноваженими органами державної влади було прийнято низку
нормативно-правових актів (постанов, директив, наказів тощо), без глибокого
сутнісного аналізу яких неможливо усвідомити масштаб і глибину змін у
державному управлінні. Тому при підготовці відповіді на третє питання
необхідно дати формально-правову характеристику запроваджуваних режимів
воєнного стану та стану облоги, визначити правовий статус створених на
загальнонаціональному та регіональному рівнях воєнно-політичних органів з
надзвичайними повноваженнями, проілюструвати появу та ствердження
тенденцій зростання ролі виконавчо-розпорядчих органів, домінування
військово-організаційної (мобілізаційної) роботи в діяльності державного
апарату, централізації керівництва суб’єктами правоохоронної діяльності,
появи репресивних судових інститутів на кшталт військових трибуналів тощо.
При розгляді четвертого питання необхідно дати характеристику
нацистського окупаційного режиму, встановленого у контексті реалізації
доктрини «тотальної війни». Потрібно проаналізувати специфіку встановленого
окупантами нового територіального та адміністративного поділу українських
земель, а також повноваження військово-поліцейських органів, визначити
специфіку побудови та функціонування системи судочинства.
Розгляд п’ятого питання потрібно розпочати з визволення території
України від окупантів, яке зумовило вдосконалення державного апарату УРСР.
Ілюструючи цю тенденцію, варто приділити увагу підвищенню ролі уряду
УРСР у відбудові народного господарства, утворенню Народного Комісаріату
закордонних справ УРСР та Наркомату оборони УРСР, відновленню мережі
місцевих рад депутатів трудящих тощо. Дослідити повоєнний сталінський
режим. Відбудову народного господарства. Членство України в ООН і
розширення міжнародних зв’язків. Ліквідацію надзвичайних органів влади й
управління. Відновлення конституційних органів влади. Вибори до Верховної
Ради України та місцевих органів влади й управління. Десталінізація. Спроби
вдосконалити управління народним господарством. Раднаргоспи. Правові
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засади входження Кримської області до складу УРСР. Розширення компетенції
республіканських органів управління. Простежити початок кодифікації
загальносоюзного та республіканського законодавства. Основи законодавства
Союзу РСР і союзних республік в ієрархії норм радянського права.
Продовження діяльності авторитарної командно-адміністративної системи
управління та її вплив на суспільно-політичне життя. Конституція СРСР 1977 р.
і Конституція УРСР 1978 р. Правові основи та діяльність вищих органів влади
та управління: Верховна Рада УРСР, її Президія, Рада Міністрів УРСР.
Визначити нормативно-правове закріплення процесу курсу на «перебудову» в
СРСР та УРСР (сер. 80-х – 1991 рр. ). Розглянути Декларацію про державний
суверенітет УРСР від 16 липня 1990 року), розвиток правової думки в умовах
багатопартійності. Охарактеризувати демократичні зміни у праві УРСР (сер. 80х – 1991 рр. ), зокрема розширення прав і свобод громадян; реформи
державного апарату; визнання і реалізація принципу розподілу влади;
проголошення державного суверенітету УРСР).
Теми рефератів:
1. Введення воєнного стану та стану облоги на території УРСР.
2. Партизанський та підпільний рухи на території України.
3. Устрій та діяльність каральних органів України під час Великої
Вітчизняної війни.
4. Перебудова правової системи Української РСР в умовах воєнного
стану.
5. Правові засади реалізації заходів адміністративного порядку під час
Великої Вітчизняної війни.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua.
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
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7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох (державотворчий
процес 1985-1999 рр.): навч. посібник. К. : ЕксОб, 2000. 296 c. URL:
http://resource.history.org.ua›.
2. Верстюк В. Ф Україна від найдавніших часів до сьогодення :
хронологічний довідник. К. : Наукова думка, 1995. 687 с. URL:
http://resource.history.org.ua›.
3. Історія держави і права України: практикум: навч. посіб.:
рекомендовано МОН України / А.Є. Шевченко, Л.І. Суюсанов, Г.В. Мухіна та
ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
4. Історія держави і права України : підручник. за ред. А. С.
Чайковського. К. : Юрінком Інтер, 2006. 512 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua›.
5. Історія українського права : курс лекцій. за ред. О. О.Шевченка. К. :
Олан, 2001. 214 с. URL: https://maup.com.ua›.
6. Кузьминець О. Історія держави і права України. О. Кузьминець, В.
Калиновський ; за ред. проф. Я. Ю. Кондратьєва. Вид. 2-ге, допов. К. : Україна,
2002. 446 с. URL: https://www.naiau.kiev.ua›.
7. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре. 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
8. Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. 6-те вид.
перероб. і доп. Київ: Знання. 2007. 471 с. URL: http://dspu.edu.ua›.
9. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб.:
Рекомендовано МОН України. К.: Юрінком Інтер. 2011. 382 с. URL:
https://yurincom.com›.
10. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших часів
до початку XX ст.: навч. посібник для юрид. вищих навч. закладів і
факультетів: у 2-х т. / [за ред. В.Д. Гончаренка]. Київ: Ін Юре. 1997. 420 с. URL:
https://maup.com.ua›.
Тема № 5: Держава та право України Новітнього часу.
Семінарське заняття № 8: Державне будівництво та розвиток права
України в роки незалежності.
Навчальна мета заняття: сформувати цілісне уявлення щодо розвитку
держави та права незалежної України. З’ясувати основні чинники впливу на
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державотворчі процеси та становлення правової системи.
Кількість годин – 2 год.
Навчальні питання:
1. Проголошення незалежності України та розбудова української
державності.
2. Конституційний процес в України. Конституція 1996 р.
3. Особливості державно-правового розвитку України на сучасному етапі.
4. Євроінтеграційні процеси в Україні.
Методичні вказівки:
Вивчаючи перше питання необхідно проаналізувати передумови, які
сприяли досягненню Україною незалежності. Здобувачам вищої освіти слід
розкрити зміст та історичне значення Акту проголошення незалежності 24
серпня 1991 р. та результатів Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991р., а
також Біловезьких угод, які підвели рису під існуванням СРСР. В рамках
даного питання слід зупинитися на характеристиці найбільш важливих
нормативно-правових документів, які заклали основи української державності,
зокрема це закони України «Про правонаступництво» від 12 вересня 1991 р.,
«Про громадянство» від 8 жовтня 1991 р., «Про державний кордон України» від
4 листопада 1991 р., «Про збройні сили України» від 6 грудня 1991 р. тощо.
Потрібно з’ясувати у чому полягав перехідний характер державного ладу
України в пострадянський період, охарактеризувати процес становлення
українського парламентаризму. Яка роль покладалася на президентську гілку
влади? Важливо розкрити зміни у статусі та повноваженнях Президента
України, що відбувалися протягом перших років незалежності. З якими
труднощами довелося зустрітися молодій українській державі?
Опрацьовуючи друге питання теми з’ясуйте, чому Україна останньою з
республік колишнього СРСР отримала власну Конституції? Які питання
викликали найбільш гострі суперечки серед суспільства та політичних еліт?
Охарактеризуйте структуру та зміст Конституції України 1996 року. Які зміни
та доповнення вона мала у подальшому? В чому, на Ваш погляд, полягає
історичне значення Основного Закону України?
При розгляді третього питання, необхідно розкрити зміст та показати
наслідки реформ в Україні, а також охарактеризувати зміни у її державноправовій системі, які були ними викликані. Встановіть вплив на ці процеси
найбільш резонансних подій останніх років: Євромайдану, анексії Криму,
проведення Антитерористичної операції (АТО) на Сході країни. Окремо
зупиніться на аналізі кроків держави спрямованих на побудову ефективної
системи протидії корупції та реформування правоохоронних органів.
Відповідаючи на четверте питання, потрібно зосередити увагу на
євроінтеграційних прагненнях України у контексті демократизації інституцій
державної влади. Чому ці процеси є органічно пов’язаними між собою? Також
важливо простежити, як відбувається, з урахуванням європейського досвіду,
формування української моделі гендерної рівності. Обов’язково слід визначити
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державно-правові наслідки підписання політичної та економічної частин Угоди
про асоціацію з ЄС. Коли відбулося конституційне закріплення
євроінтеграційного курсу України? Охарактеризуйте процес імплементації
правових норм ЄС до національного законодавства.
Теми рефератів:
1. Зміни у державно-правовій системі України в сучасний період.
2. Становлення національної правоохоронної системи України (19912015 рр.).
3. Поліцейська реформа та її наслідки.
Література:
Основна:
1. Бурдін М., Гавриленко О., Коцан І., Логвиненко І. Історія держави і
права України: практикум. Х.: ФОП Бровін, 2017. 444 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1973.
2. Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний
посібник/ за заг. ред. доктора юрид. наук, професора, академіка Національної
академії правових наук Бандурки О.М. Харків: Майдан, 2019. 344 с. URL:
http://dspace.univd.edu.ua/.
3. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум / [М. Ю.
Бурдін, Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко]; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків
: Майдан, 2021. 890 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/.
4. Історія держави і права України. Академічний курс: підручник: у 2-х т.
/ [за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина]. Київ: Ін Юре, 2000. Т. 1. 648 с.
URL:http://sites.znu.edu.ua.
5. Історія держави і права України: підручник / за ред. О. М. Бандурки, Х.:
ХНУВС, 2019. 448 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua.
6. Історія держави і права України: підручник/ В.Д. Гончаренко,
В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум'янцев та ін. Х.: Право, 2013. 704 с. URL:
http://sites.znu.edu.ua.
7. Історія держави та права України: підручник для курсантів та студентів
вищих навчальних закладів / О. М. Бандурка, М. Ю. Бурдін, О.М. Головко та
ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 616 с.
URL: http://dspace.univd.edu.ua›.
8. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України:
підручник. Київ: Ін юре, 2007. 624 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua›.
Допоміжна:
1. Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох (державотворчий
процес 1985-1999 рр.): навч. посібник. К. : ЕксОб, 2000. 296 c. URL:
http://resource.history.org.ua›.
2. Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності
Української держави. Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр./ засн.
Президія Акад. правових наук Укр. 2012. № 4. С. 114-122. URL:
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3. Боняк В.О. Передумови та витоки правового регулювання організації і
функціонування правоохоронних органів на теренах України. Науковий вісник
Дніпропетровського юридичного інституту МВС України: Збірник наукових
праць. 2012. № 4. С. 28-34. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.
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ін. Донецьк.: Кальміус. 2012. 244 с. URL: http://univd.edu.ua›.
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