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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 

 

Найменування 
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спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія держави та права» є: 

формування уяви про загальні та специфічні риси виникнення, розвитку й 

функціонування держави та права в різних народів від найдавніших часів до 

наших днів, усвідомлення загальних закономірностей становлення й тенденцій 

розвитку держави та права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія держави та права» є: 

- вивчення основних періодів історії державності та права; 

- засвоєння основних фактів, подій, процесів розвитку держави та права; 

- формування цілісної системи знань щодо змісту та особливостей історії 

держави та права різних країн; 

- формування навичок роботи з пам’ятками історії та права; 

- усвідомлення загальних особливостей права та його історичних витоків; 

- вивчення досвіду державного та правового розвитку провідних країн 

світу;  
- узагальнення історико-правового матеріалу з навчальної дисципліни; 

- формування широкого загальнокультурного світогляду, професійної 

правосвідомості та правової культури майбутнього фахівця; 

- формування системи знань щодо змісту та особливостей історії держави та 

права України; 

- вивчення основних періодів історії державності та права України; 

- усвідомлення особливостей національного права та його історичних 

витоків; 

- точне і систематичне викладення  основних фактів, подій, процесів 

розвитку української держави і права; 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 



види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Результати навчання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом 

життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання 

передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права, конституційне право, 

поліцейська деонтологія. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Тема № 1. Держави і право Стародавнього Сходу 

Предмет історії держави та права. Історія держави та права як наука та 

навчальна дисципліна. Періодизація історії держави та права 

Загальне та особливе у процесі виникнення держави і права в межах східної 

цивілізації. Природне середовище та його вплив на процеси формування держави 

і права. 

Соціально-правовий лад. Основні стани населення. Патріархальний 

характер рабства. Поняття та ознаки східної деспотії. 

Суспільний лад Стародавнього Вавилону. Правовий стан основних верств 

населення. Авілуми та мушкенуми. Особливості вавилонського рабства. 

Державний лад Стародавнього Вавилону за часів Хаммурапі. Роль громади та 

храмів в управлінні. Судоустрій. Армія. Особливості правового становища жінки 

у стародавньому Вавилоні. 

Стародавня Індія. Станово-варновий лад Стародавньої Індії. 

Загальні риси-принципи права Стародавнього Сходу. Джерела права. 

Загальна характеристика Законника Хаммурапі: історія знахідки, стан 

вивчення, структура пам’ятки, система викладення норм. Регулювання відносин 

власності. Система договорів. Шлюбно-сімейне право. Злочин та покарання. 

Судовий процес. Види доказів. 

Джерела права Стародавньої Індії. Дхармашастри. Артхашастра. Загальна 

характеристика Законів Ману. Зв’язок норм Законів Ману з релігією. Регулювання 

відносин власності. Договори. Шлюбно-сімейне право. Злочин та покарання. 

Судовий процес. 

Тема № 2. Античні держави і право. 

Найдавніші державні утворення і 

право на території України 

Виникнення держав у Середземноморському регіоні. Вплив факторів 

державо- та правотворення на розвиток суспільного ладу та форми держави в 

античному світі. Поняття полісу та античної форми власності. Значення античної 

державності для сучасного державотворення. 

Формування Афінської держави. Синойкізм. Еволюція суспільного ладу 

Афін. Евпатриди та демос, їх поступове зрівняння в юридичному відношенні. 

Правове становище громадян, метеків, рабів в період розквіту Афінської 

республіки. 

Державний лад Афін в період розквіту демократії. Еклесія: порядок роботи 

та компетенція. Порядок формування та компетенція Ради п’ятисот, колегій 

стратегів та архонтів, геліеї. Надбання та недоліки афінської полісної системи. 

Аристократична республіка в Спарті. Особливості суспільного ладу. 

Правове становище спартіатів, періеків, ілотів. 

Стародавній Рим. Основні етапи розвитку держави у Стародавньому Римі. 

Суспільний лад Стародавнього Риму. Патриції та плебеї. Порядок формування та 



компетенція сенату. Принципи формування та функціонування магістратури. Види 

та компетенція народних зборів. Збройні сили. Управління провінціями. 

Криза республіки та встановлення режиму особистої диктатури. Перехід до 

імперської форми держави. Принципат. Повноваження імператора-принцепса. 

Система управління. Домінат. Поділ імперії та Східну та Західну частини. Причини 

загибелі Римської держави. 

Основні риси афінського права. Законодавча діяльність Драконта та Солона. 

Право Спарти. Закони Лікурга. 

Основні етапи розвитку римського права. Характерні риси та джерела права 

на різних етапах розвитку римського права. Закони ХІІ таблиць: історія створення, 

основні положення, значення в історії права. 

Правове становище окремих груп населення. Майнові відносини. Договори. 

Шлюбно-сімейне право. Злочин та покарання. Система штрафів. Судовий процес. 

Поняття змагального процесу. 

Особливості зародження державності на території Північного 

Причорномор’я. Державні утворення кочових народів. Держава кіммерійців. 

Таврика. 

Скіфська держава: суспільно-політичний лад і право. Суспільний лад. 

Скіфська знать: царська сім’я, військова аристократія, дружинники, родоплемінна 

знать, багаті торгівці; жерці, вільні общинники, ремісники, торгівці, раби. Царські 

скіфи, скіфи-кочівники, скіфи-землероби, скіфи-орачі, еліно-скіфи. Державний 

лад. Організація управління скіфів у формі воєнної демократії. Держава 

рабовласницького типу. Форма правління – рабовласницька монархія. Скіфський 

цар, рада скіфських племен, народні збори, старійшини, вожді племен. Сарматські 

державницькі об’єднання. 

Звичаєве право кочових народів Північного Причорномор’я. Зобов’язальне 

право, шлюбно-сімейне право, види злочинів і покарань. 

Античні міста-держави. Виникнення грецьких полісів. Державний лад 

полісів. Форма правління: рабовласницькі демократичні та аристократичні 

республіки. Народні збори, рада міста, виборні колегії (магістратури), посадові 

особи (магістрати). Суд і судочинство. Суспільний лад. Право міст-держав 

Північного Причорномор’я. Основні джерела права: закони народних зборів, 

декрети рад міст, розпорядження колегій і посадових осіб, звичаєве право. Право 

власності, зобов’язальне право, злочини та покарання, їх класифікація в античних 

містах-державах. 

Боспорське царство: суспільно-політичний лад і особливості права. 

Рабовласники, раби, вільновідпущеники у Боспорському царстві. Законодавча 

діяльність царів як основне джерело права у Боспорському царстві; рішення 

народних зборів, декрети рад міст, розпорядження магістратів і магістрів, місцеві 

звичаї. Зобов’язальне й кримінальне право. Гетика. Держава гунів. 

Тема № 3. Феодальні держави та право Західної Європи 

та Сходу в період Середньовіччя 

Шляхи становлення феодального суспільства в країнах Європи. Феодальні 



стани. Феодальна ієрархія. Система васалітету-сюзеренітету та її особливості в 

різних країнах. Форми феодальної залежності селян та їх еволюція. 

Франція. Франція в добу середньовіччя. Поняття та характерні ознаки 

сеньйоріальної монархії. Централізація державної влади у XIII ст. Утворення 

станово-представницької монархії, її характерні ознаки. Порядок формування, 

структура та компетенція Генеральних Штатів. Центральне і місцеве управління. 

Судова система. Передумови встановлення абсолютизму. Поняття та характерні 

ознаки абсолютної монархії. Реформи Ришельє. Класичний абсолютизм Людовіка 

XIV. 

Англія. Англосаксонські держави в період раннього феодалізму. Норманське 

завоювання та його вплив на подальший розвиток країни. Реформи Генріха II. 

Формування судів «загального права». Становлення станово-представницької 

монархії в Англії. Велика хартія вільностей та її значення в історії англійської 

державності. Виникнення парламенту. Порядок формування, структура та 

компетенція парламенту в добу середньовіччя. Формування суду лорда-канцлера 

(суду справедливості). Встановлення та особливості абсолютизму в Англії. Місцеве 

самоврядування. 

Основні риси-принципи феодального права. Становлення права у 

середньовічному суспільстві. Варварські правди. Загальна характеристика Салічної 

правди. 

Правове становище окремих груп населення. Регулювання відносин 

власності. Зобов’язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Злочин 

та покарання. Судовий процес. Класичний зразок інквізиційного процесу у 

Кароліні. 

Формування системи загального права в середньовічній Англії. Збірки 

судових прецедентів. Формування права справедливості. 

Арабський халіфат. Становлення теократичної держави в арабів. Державний 

лад Арабського халіфату. Система органів влади. Армія. Розклад халіфату. 

Джерела, структура та основні інститути мусульманського права. Коран, Сунна, 

Іджма, Фетва. Майнові відносини. Шлюбно-сімейне та спадкове право. Злочин та 

покарання. Судовий процес. 

Китай. Основні правлячі династії у середньовічному Китаї. Станова 

структура китайського суспільства. Державний лад Китаю в добу середньовіччя. 

Богдихан. Відомства. Мандарини. Місцеве управління. Суд. Армія. Основні риси 

права середньовічного Китаю. Особливості правосвідомості китайців. 

Японія. Створення феодального суспільства та держави в Японії. Станова 

структура японського суспільства. Державний лад Японії. Сьогунат. Основні риси 

права середньовічної Японії. 

Тема № 4. Держава і право України періоду Середньовіччя 

Протодержава антів. Східнослов’янські племінні союзи VI – VIII ст. Союз 

союзів «Русь», «Руська земля». Утворення Давньоруської держави (Київська Русь). 

Oсновні теорії виникнення державності у східних слов’ян. Періодизація історії 



формування державності Київської Pycі. 

Суспільний лад Давньоруської держави. Основні верстви населення, початок 

формування феодальних станів. Правове становище різних категорій населення: 

вільні, напіввільні, невільні люди. Панівний клас феодалів: київські князі, 

князівська дружина, місцеві князі, бояри, духовенство. Вільні общинники, смерди, 

мешканці міст. Напіввільні люди: смерди, закупи. Невільні люди: челядь, холопи. 

Джерела холопства. Ізгої. 

Особливості ранньофеодальної монархії у східних слов’ян. Адміністративно-

фінансова реформа княгині Ольги та реформи князя Володимира. Руська 

православна церква в політичній системі держави. Центральні та місцеві органи 

влади Давньоруської держави. Великий київський князь, боярська рада, віче, 

десяткова та двірсько-вотчинна система управління, система кормління, 

посадники, волостелі, тіуни, верв, удільні князі, феодальні з’їзди (снеми). Судові 

органи в Давньоруській державі. Суд князя, судові функції представників 

адміністрації (посадників, волостелів), вотчинний суд, церковний суд. Причини 

феодальної роздробленості Русі. Українська державність в епоху феодальної 

роздробленості та монголо-татарську добу. Виникнення Галицько-Волинського 

князівства. Особливості формування суспільного та державного устрою Галицько-

Волинської держави. Феодали-землевласники, бояри, «великі» та «менші» бояри, 

земські бояри, «княжі мужі», церква, селяни-общинники, закупи, рядовичі, холопи. 

Зростаюча роль міст. Міське населення: міська феодальна знать, торгово-

реміснича верхівка міст, «чорні» люди, челядь. Зміни у суспільному ладі після 

ординського завоювання. Основні види податків та ординських повинностей. 

Особливості державного ладу Галицько-Волинського князівства. Дуумвірат. 

Джерела права Давньоруської держави: звичаї, русько-візантійські договори, 

церковне право, пам’ятки права іноземного походження, що діяли на Русі (Закон 

судний людям, номоканони), князівське законодавство, Руська правда. Редакції, 

списки, структура Руської правди. Цивільно-правові норми Руської правди. Захист 

права власності. Зобов’язальне право. Спадкове право. Сімейне право, злочини 

проти сім’ї та моральності, релігії та церкви за церковними статутами князів 

Володимира і Ярослава. Злочини і покарання. Склад злочину. Класифікація 

злочинів за Руською правдою. Мета та види покарань за Руською правдою: «потік 

і розграбування», віра, головництво (головщина), продажа, урок. Слідчий 

(розшуковий) процес: заклич, звід, гоніння сліду. Судочинство. Види судових 

доказів: власне зізнання, свідчення «послухів» і «видоків», присяга, ордалії, речові 

докази. Судове рішення. Особливості правової системи Галицько-Волинської 

держави. Партикуляризм права. Руська правда, церковні статути, «Кормча», 

«Номоканон», «Мерила праведні», грамоти князя Івана Ростиславича 

(Берладника) 1134 р., «Рукописання князя Володимира Васильовича 1287 р., 

статутна грамота Володимиро-Волинського князя Мстислава Даниловича 1289 р. 

Магдебурзьке право. 

Причини занепаду Давньоруської державності та поділу Південно-Західної 

Pyci сусідніми державами. «Оксамитове» литовське проникнення та польська 



експансія на українські землі. Основні етапи перебування українських земель у 

складі Великого князівства Литовського. Утворення Литовсько-Руської держави. 

Основні риси суспільного ладу українських земель у кінці XIV – першій 

половині XVII ст. Оформлення феодальних станів: магнати, духовенство, пани 

радні, шляхта. Державні заходи, спрямовані на підвищення ролі шляхти. Зрівняння 

шляхти в правах з магнатами. Міське населення. Категорії міст. Селянство. Вільні, 

залежні, покріпачені селяни. Поступове закріпачення селянства. «Устава на 

волоки» 1557 р. Процес правового оформлення кріпацтва. Козацтво як нове 

соціальне явище у другій половині XV – на початку XVI ст. 

Державний лад українських земель у XIV – першій половині XVII ст. 

Поступове обмеження та скасування автономії України у складі Великого 

князівства Литовського. Вищі органи влади Великого князівства Литовського: 

великий князь (господар), «Пани-рада», загальний (вальний) сейм. Правовий статус 

Галичини, Холмщини та Західного Поділля у складі Польщі. Польсько-литовські 

унії та утворення Речі Посполитої. Характеристика державного ладу українських 

земель у складі Речі Посполитої. «Генріхові артикули» 1573 р. Дворянська 

республіка. Повноваження короля, королівської ради, вального сейму, сенату, 

посольської зборні. Право «liberum veto». Особливі сейми для обрання короля. 

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у литовсько-

польську добу. Перетворення удільних князівств у воєводства, які в свою чергу 

поділялися на повіти. Місцевий апарат державної влади: воєводи, старости, 

отамани, каштеляни. Повітові сеймики. 

Міське самоврядування, засноване на магдебурзькому праві. Магістрат – 

адміністративний і судовий орган самоврядування в містах з магдебурзьким 

правом. Міська рада і лава. Юридики. 

Судова система. Центральні, місцеві та спеціальні суди на території 

українських земель в XIV – XVII ст. Судова система у дореформений період. 

Великокнязівський суд. Форми великокнязівського суду: суд «пани-ради», 

сеймовий суд, асесорський, маршалковий, комісарський суди, їхній склад та 

компетенція. Копний суд. Доменіальні, обласні суди. Суди в містах з 

магдебурзьким правом. Причини проведення судової реформи 1564 −1566 рр. у 

Великому князівстві Литовському. Судова система у післяреформений період: 

гродські, земські, підкоморські суди, Головний Литовський трибунал. Суди в 

містах з магдуберзьким правом. Спеціальні суди. Каптуровий суд. Церковні суди. 

Цехові, ярмаркові суди, суд над іновірцями, гетьманський суд. 

Джерела права на українських землях у складі Великого князівства 

Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої. Вплив звичаєвого права 

та Руської правди на формування й розвиток правових систем Великого князівства 

Литовського і Королівства Польського. Канонічне право. Великокнязівське 

законодавство, грамоти та привілеї (обласні, земські, міські). Кодифіковані 

збірники звичаєвого права Польщі: Вислицький статут 1347 р., Вартський статут 

1420 – 1423 рр. Судебник Казимира IV 1468 р. Причини проведення кодифікації 



права у XVI ст. Статути Великого князівства Литовського. Структура та 

характеристика основних галузей права за статутами Великого князівства 

Литовського. Основні риси цивільного права. Право власності. Форми феодальної 

власності, зобов’язальне право, сімейне, спадкове, опікунське право. Основні риси 

кримінального права. Класовий характер кримінально-правових норм. Поняття і 

склад злочину. Класифікація злочинів. Мета та система покарань. Конфіскація 

майна, головщина, відшкодування збитків, нав’язка. Невизначеність системи 

покарань. Судочинство. Джерела магдебурзького права. «Статті Магдебурзького 

права» 1556 р. 

Тема № 5. Формування та розвиток 

буржуазної держави і права в Англії та у Франції в Новий час 

(XVII – XIX ст.ст.) 

Передумови та основні етапи Англійської буржуазної революції XVII ст. 

Основні політичні течії в революції. Пресвітеріани, індепенденти, левелери, 

дигери. Зміна форми держави. Петиція про право 1628 р. Законодавство Довгого 

парламенту (Трирічний акт 16 лютого 1641 р., Велика Ремонстрація 1 грудня 1641 

р.). Скасування монархії та проголошення республіки. Знаряддя управління 1653р. 

Сутність протекторату О. Кромвеля. 

Реставрація монархії Стюартів. Основні конституційні акти. Бредська 

декларація 1660 р. Хабеас корпус акт 1679 р. Складання зародків політичних партій 

та двопартійної політичної системи в Англії. «Славна революція». Білль про права 

1689 р. Акт про устрій 1701 р. Розвиток конституційної монархії. Виборчі реформи. 

Реформи місцевого управління і суду. 

Формування англосаксонської правової системи. Джерела права. Доктрина 

прецеденту. Еволюція англійського прецедентного права. Статутне право. Злиття 

«загального права» та «права справедливості» у XIX ст. Реформи кримінального та 

цивільного законодавства. Консолідовані акти. 

Основні інститути цивільного англійського права. Реальна та персональна 

власність. Траст. Особливості договірного та деліктного права. Шлюбно-сімейне 

право. Спадкове право. 

Розвиток англійського кримінального права і процесу. Гуманізація 

англійського кримінального права в XIX ст. 

Передумови та періодизація Великої Французької революції. Декларація 

прав людини та громадянина 1789 р. Конституція 1791 р.: структура та особливості. 

Встановлення республіканського ладу у Франції 21 вересня 1792 р. Національний 

конвент. Встановлення якобінської диктатури. Декларація прав людини та 

громадянина та Конституція 1793 р. Державний лад якобінської республіки. 

Термідоріанський переворот. Директорія. Конституція 1795 р. Державний 

переворот Наполеона Бонапарта 1799 р. 

Конституція 1799 р. Консульство та Перша імперія у Франції. Організація 

адміністративного апарату. Армія. Поліція. Реставрація Бурбонів. Конституційна 

хартія 1814 р. Революція 1830 р. та Липнева монархія. Хартія 1830 р. Революція  

та Конституція 1848 р. Друга республіка. Державний переворот Луї Бонапарта. 



Друга імперія у Франції. Конституція 1852 р. Падіння Другої імперії. Паризька 

Комуна 1871 р. 

Кодифікація Наполеона. Цивільний кодекс Франції 1804 р.: історія 

створення, джерела, структура. Вплив ФЦК на розвиток права у Європі та за її 

межами. Основні інститути французького цивільного права. Суб’єкти права. 

Шлюбно-сімейне право. Право власності та інші речові права. Зобов’язальне та 

спадкове право. 

Розвиток кримінального права. Кримінальний кодекс 1791 р. Кримінальний 

кодекс 1810 р.: структура та основні норми. Кримінально-процесуальний кодекс 

1808 р. 

Тема № 6. Утворення та конституційний розвиток 

США у XVIII – ХІХ ст.ст. 

Передумови війни Північно-Американських колоній за незалежність. 

Декларація незалежності 1776 р. Конституційний розвиток штатів після 

проголошення незалежності. Необхідність політичного союзу штатів. Статті 

конфедерації та вічного союзу 1781 р. 

Розробка та прийняття Конституції США 1787 р. Принципи та структура 

Конституції США. Організація та компетенція федеральної влади. Порядок 

формування та повноваження Конгресу. Порядок обрання та повноваження 

Президента США. Верховний Суд США. 

Білль про права (перші 10 поправок до Конституції США). 

Найважливіші зміни в конституційному ладі США у XIX ст. Утворення 

конституційного нагляду. Складання двопартійної політичної системи. Державно- 

правові наслідки громадянської війни 1861 – 1865 рр. у США. XIII –XIV поправки 

до Конституції США. 

Становлення правової системи США в колоніальний період. Вплив 

англійського та французького права на формування права США. Доктрина 

прецеденту. Роль нормативно-правових актів в системі права. Співвідношення 

федерального права та права штатів. Кодифікація та консолідація права штатів. 

Основні інститути цивільного, кримінального та соціального права США. 

Розвиток кримінального процесу. 

Тема № 7. Історія держави та права України Нового часу 

Передумови утворення Козацько-гетьманської держави. Органи 

самоврядування козацтва, судова система і право. Формування козацтва як 

окремого соціального стану українського суспільства. Правове становище 

реєстрового козацтва; козацько-селянські повстання початку XVII ст.; Ординація 

1638 р., її зміст і значення. 

Національно-визвольна війна українського народу та ліквідація польсько-

шляхетського державного режиму у 1648 – 1649 рр. Формування державності 

українського народу під час визвольної війни. Тип, форми та функції Козацько-

гетьманської держави. Органи публічної влади: генеральна військова рада, гетьман, 

старшинська рада. Три рівні влади – три уряди: генеральний, полковий, сотенний. 

Територія Козацько-гетьманської держави. Правовий статус Козацько- 



гетьманської держави у складі Peчі Посполитої за Зборівським та Білоцерківським 

договорами. Державні фінанси, податкова система. Збройні сили Козацько-

гетьманської держави. 

Судова система та основні риси права в період національно-визвольної війни. 

Міжнародно-правові угоди Української козацької держави. Історичні традиції 

Запорозької Січі у міжнародних стосунках. Українсько-російські дипломатичні 

стосунки у 1648 – 1654 рр. 

Основні етапи переходу України під протекторат московського царя. 

Земський Собор 1653 р. та його рішення. Переяславська Рада 1654 p. та її роль в 

історичній долі українського народу та української державності. «Березневі 

статті» Богдана Хмельницького. Юридичне оформлення приєднання України до 

Московської держави. 

Зміни у суспільно-правовому ладі української гетьманської держави в другій 

половині ХVII – на початку ХVIII ст. Формування нової феодальної верхівки за 

рахунок козацької старшини. Бунчукове та значкове товариство. Намагання нової 

феодальної еліти зрівнятись з російським дворянством. Поширення на Україну 

Табелю про ранги, Жалуваної грамоти дворянству Катерини ІІ. Селяни-посполиті 

та їх обов’язки. Закріпачення частини селянства. Зміни у правовому становищі 

козацтва у кінці XVIII ст. 

Гадяцький договір 1658 р. Чорна рада 1663 р. Поділ українських земель 

Московською державою і Польщею. Андрусівське перемир’я 1667 р. та «Трактат 

про вічний мир» 1686 р. Роздробленість українських територій у складі 

Московської держави. Особливий правовий статус Запорозької Січі. 

Політичний устрій українських земель у складі Росії. Гетьманські статті. 

Поступове обмеження повноважень гетьмана. Гетьманські статті. Генеральний 

уряд. Полковий та сотенний уряди. Збройні сили України. 

Спроба відродження самостійності України на початку ХVIII ст. Українська 

автономія у державницьких планах Петра І. Північна війна та її наслідки для 

України. Державницька ідея І. Мазепи та спроба її втілення. Ліквідація інституту 

гетьманства Петром І та утворення І-ої Малоросійської колегії 1722 р. Правління 

гетьманського уряду. ІІ-га Малоpocійськa колегія. Скасування гетьманської посади 

та полково-сотенного ладу. Руйнування Запорозької Січі та його наслідки. 

Джерела права України у другій половині XVII – XVIII ст. Звичаєве право, 

гетьманські універсали, декрети, ордери, інструкції, листи. Універсали та укази 

Генеральної канцелярії. Міжнародні договори, гетьманські статті. Переяславські 

(1659), Батуринські (1663), Московські (1669), Глухівські (1669), Конотопські 

(1672), Переяславські (1674), Коломацькі (1687), Решетилівські (1709), 
«Рішительні пункти» (1728). Приватні кодифікації XVIII ст. «Пакти й конституції 

законів та вольностей Війська Запорозького...» П. Орлика 1710 р. «Права, за якими 

судиться малоросійський народ» 1743 р.: правовий аналіз збірника. «Суд і розправа 

в правах Малоросійських» Ф. Чуйкевича 1750 р. «Екстракт малоросійських прав» 

1767 р. О. Безбородько. «Екстракт із указів, інструкцій та настанов» 1786 р. Основні 

риси права України-Гетьманщини. Цивільне та кримінальне право. Судова 



система. Судова реформа К. Розумовського, її зміст і значення. Судочинство. 

Органи публічної влади: генеральна військова рада, гетьман, старшинська 

рада. Три рівні влади – три уряди: генеральний, полковий, сотенний. Судова 

система та основні риси права в період національно-визвольної війни. Міжнародно-

правові угоди Української козацької держави. Історичні традиції Запорозької Січі 

у міжнародних стосунках. Українсько-російські дипломатичні стосунки у 1648 – 

1654 рр. 

Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії. Поділи Речі 

Посполитої. Кючук-Кайнарджийський мирний договір. Адміністративно-

територіальне розмежування західноукраїнських земель. Королівство Галичини і 

Лодомерії. 

Характеристика суспільного та державного ладу на території Західної 

України. Реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ. Скасування феодальних повинностей 

внаслідок революції 1848 – 1849 рр. Виникнення буржуазного суспільства. 

Залишки феодалізму у західноукраїнському селі. Державний лад: особливості 

австрійського «просвіченого абсолютизму». Органи влади і управління в Галичині 

і на Буковині. Галицький постулатовий сейм. Зміни у державному ладі внаслідок 

революції 1848 – 1849 рр. Утворення Австро-Угорської імперії. Утворення 

коронних країв та конституцій для Галичини та Буковини 1850 р. Галицький та 

Буковинський крайові сейми. Судові та правоохоронні органи на українських 

землях у складі Австро-Угорщини. Поліція, прокуратура, адвокатура, нотаріат. 

Основні джерела права Австрії та Австро-Угорщини. Конституція Австрії у 

1848 та 1867 р.: причини прийняття, мета і наслідки. Кодифікація права наприкінці 

ХVIII – у першій половині XIX ст. Основні інститути цивільного, кримінального та 

процесуального права. Зміни у законодавстві Австро-Угорщини наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Основні етапи ліквідації української державності в складі Російської імперії: 

короткий історичний огляд. 

Суспільний лад. Правове становище дворянства. «Жалувана грамота 

дворянству» 1785 р. «Табель про ранги». Органи дворянського самоврядування. 

Декабристський рух. Польське повстання 1830 р. та його політичні наслідки для 

України. Духовенство, міські обивателі, робочі люди, сільські обивателі. 

Утворення військових поселень. Селянська реформа 1861 р. та особливості її 

запровадження в Україні. 

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі 

Російської імперії. Правове закріплення приєднання південних територій до 

Російської імперії. Намісництва, губернії, градоначальства, генерал-

губернаторства. Центральні та місцеві органи влади Російської імперії. 

Реформи 60 – 70-рр. ХІХ ст. та їх вплив на формування державного ладу. 

Земська реформа 1864 р. Організація та функції повітових та губернських земств. 

Міська реформа 1870 р. Організація та функції міських дум. Правові основи 

контрреформ 80 − 90-х рр. ХІХ ст.: Виключні положення 1881 та 1892 рр.; інститут 

тимчасових військових генерал-губернаторів; Положення про земських дільничних 



начальників 1889 р. 

Військова, фінансова, освітня, цензурна реформи. Валуєвський циркуляр 

1863 р. та Емський указ 1876 р. Указ Олександра ІІІ «Про заборону вживання в 

офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами» 1888 

р. 

Зміни у державному ладі внаслідок першої російської революції 1905 – 1907 

рр. Основні риси державного (конституційного) права Російської імперії на поч. 

XX ст.: Маніфест 17 жовтня 1905 р. Виборчі закони 1905 р., виборче право. Основні 

закони Російської імперії 1906 р. Діяльність Державних дум. Українські громади у 

Державних думах. Правовий стан населення; центральні та місцеві органи влади; 

органи самоврядування, запровадження земств на Правобережній Україні. 

Поліція. Жандармерія. Загальна і політична поліція в українських губерніях 

Російської імперії в ХIХ ст.: органи державної безпеки Російської імперії в Україні; 

утворення  III  відділення  та  корпусу  жандармів.  Поліцейська  реформа  1862  р. 

«Тимчасові правила про  устрій  поліції в  містах   і   повітах   губерній…»1862 р.; 

«Положення про корпус жандармів» 1867 р.) 

Судова реформа 1864 р. Статути кримінального та цивільного судочинства 

1864 р. Організація та компетенція мирового та окружного суду, судової палати, 

Сенату, суд присяжних; інститут судових слідчих; інститут повірених; зміна 

функцій прокуратури. Запровадження сучасних принципів судочинства. Судова 

контрреформа 1889 р. 

Кодифікація російського права у першій половині ХІХ ст. «Полное собрание 

законов Российской империи». «Свод законов Российской империи». Кодифікація 

кримінального права 1866 та 1885 рр. Виникнення фабричного законодавства. 

Основні напрямки розвитку цивільного, трудового та цивільно-процесуального 

права; адміністративного, адміністративно-процесуального, кримінального, 

кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права в українських 

землях у складі Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.: джерела права, 

адміністративні правопорушення, злочини, мета та види покарань; виконання 

покарань. 

Тема № 8. Державний лад і право країн 

Західної Європи та США у І пол. ХХ ст. 

Державно-правові наслідки першої світової війни. Версальсько-

Вашингтонська система міжнародних відносин. 

Німеччина. Листопадова революція 1918 р. у Німеччині. Установчі збори у 

Веймарі та прийняття Конституції 1919 р. Принципи, структура та основні норми 

Веймарської конституції. Політичний режим Веймарської республіки. Причини 

кризи демократії в Німеччині та приходу до влади фашистів. Механізм 

фашистської диктатури в Німеччині. Підготовка до Другої війни та її наслідки для 

Німеччини. 

Велика Британія. Основні зміни у державному ладі. Еволюція двопартійної 

системи. Консерватори та лейбористи. Виборчі реформи у ХХ ст. Реформа 



парламенту. Акт про парламент 1911 р. Посилення ролі кабінету міністрів та 

виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. Поліція. Судові органи та 

реформи судоустрою. 

Еволюція Британської імперії. Вестмінстерський статут 1931 р. 

Співдружність націй. 

Великобританія в роки Другої світової війни. Урядування У.Черчілля. 

Франція. Зміни в державному апараті Третьої республіки після першої 

світової війни. Народний фронт. Падіння Третьої республіки. Режим Віші. Рух 

опору. 

США. Основні поправки до конституції США у ХХ ст. Антитрестовське 

законодавство. «Новий курс» Ф.Рузвельта та його ревізія. Закон Вагнера 1935 р. 

Тема 9. Державний лад і право країн Західної Європи та США в ІІ пол. 

ХХ – на початку ХХІ ст.ст. 

Потсдамська (Берлінська) конференція 1945 р. НДР. Проблема Західного 

Берліну. Берлінська стіна. Проблема об'єднання німецької нації та об’єднання 

Німеччини. Структура органів влади ФРН. Механізм і структура органів 

правосуддя ФРН. Соціальне законодавство Німеччини. Формування соціальної 

держави. Особливості розвитку ФРН після об’єднання Німеччини. 

Великобританія. Повоєнна урядова політика лейбористів. Урядування 

консерваторів. М.Тетчер. Політичний курс Дж. Мейджора. Урядування Т.Блера. 

Ольстерське питання. Особливості парламентської виборчої кампанії 2001 р. 

“Третій шлях”. Структура органів влади. Особливості права новітньої 

Великобританії. 

Франція. Четверта республіка. Конституція 1946 р. Встановлення П’ятої 

республіки. Конституція 1958 р. Політичний курс Ф. Міттерана. Референдум 1992 

р. Франція першого періоду президентства Ж.Ширака. Президентські та 

парламентські вибори-2002. Право Франції у новітній період. 

США. Загострення соціальних конфліктів та законодавство про 

громадянські права 1950 – 1960 рр. Правові засоби подолання дискримінації за 

різними підставами. 

Централізація державної влади, посилення ролі та повноважень виконавчої 

влади. Утворення нових органів федеральної влади (ЦРУ, ФБР). Структура органів 

влади США. Законодавство США новітнього періоду 

Тема № 10. Держава і право України Новітнього часу 

Лютнева демократична революція в Poсії та її державно-правові наслідки. 

Тимчасовий уряд. Утворення Української Центральної Ради. Мала рада. 

Генеральний Секретаріат. Структура та компетенція Центральної Ради та 

Генерального Секретаріату. Легітимація органів української державності та 

взаємовідносини з російським урядом. Універсали. Проголошення автономії 

України. Проголошення УНР та її незалежності. Вищі органи влади і управління. 

Місцеві органи влади. Позитивні та негативні сторони законодавчої діяльності 

Центральної Ради. Конституція УНР 1918 р.: прийняття, зміст, значення. Судові та 



правоохоронні органи УНР. Міліція УНР. Законодавство. 

Гетьманський переворот. Зміна форми правління та форми державного 

режиму в Україні. Закони про тимчасовий державний устрій України. Судова 

система та законодавча діяльність гетьманського уряду. Федеративна грамота 14 

листопада 1918 р. Правоохоронні органи Української держави доби П. 

Скоропадського. Державна варта. 

Утворення та прихід Директорії до влади. Склад і завдання Директорії. 

Правова основа діяльності. Рада народних міністрів. Конгрес трудового народу. 

Уряд УНР у вигнанні. Конституційні проекти 1920 р. Судові та правоохоронні 

органи УНР доби Директорії. Народна міліція. Законодавство. 

Причини поразки визвольних змагань 1917 – 1921 рр. та руйнації української 

державності. 

Розпад Австро-Угорської імперії. Створення Української національної Ради. 

Проголошення ЗУНР. Конституційне законодавство ЗУНР. Здобутки ЗУНР у сфері 

законодавчої діяльності. 

Державне будівництво в ЗУНР. Органи влади ЗУНР: Президія та Виділ 

Національної Ради. Президент. Державний секретаріат. 

Злука ЗУНР та УНР 22 січня 1919 р. Статус Західноукраїнської області УНР. 

Падіння ЗУНР. Паризька конференція та її наслідки для української державності. 

Судові та правоохоронні органи ЗУНР. Державна жандармерія, народна 

сторожа, народна міліція. 

Ультиматум Раднаркому РРФСР та більшовицький переворот 1917 р. І 

Всеукраїнський з’їзд Рад. Утворення Всеукраїнського Центрального Виконавчого 

Комітету та Народного Секретаріату радянської УНР. ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. 

Утворення УСРР. Раднарком УСРР у листопаді 1918 – 1919 рр. ІІІ Всеукраїнський 

з’їзд Рад. Конституція УСРР 1919 р.: розробка, прийняття, особливості. 

Формування основ радянського права. Нова економічна політика та її законодавче 

закріплення. Правове становище населення за Конституцією 1919 р. 

Утворення СPCP. Історична доля союзного договору 1922 р. Конституція 

СРСР 1924 р., перебудова органів державної влади та управління в УСРР. 

Адміністративно-територіальний устрій та кордони УСРР у 1920 – 1930-х роках. 

Утворення Молдавської АРСР. Становлення соціалістичного типу права в 

Україні. Кодифікація права УРСР у 1920-х роках. 

Зміни в соціально-економічному та політичному ладі в 1929 – 1930-х роках. 

Конституція УСРР 1929 р.: загальна характеристика. Характеристика органів 

державної влади за Конституцією 1929 р. Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, 

селянських і червоноармійських депутатів. Всеукраїнський Центральний 

Виконавчий Комітет (ВУЦВК). Президія ВУЦВК. Зміна назв вищих органів влади 

в 1930-х роках. Конституція СРСР 1936 р. та Конституція УРСР 1937 р.: основні 

риси-принципи та норми. Посилення залежності УРСР від союзного центру. 

Адміністративно-командна система управління в УРСР. Тоталітарний 

політичний режим та його вплив на історичну долю українського народу. 



Посилення репресій у 1930-х роках. Знищення приватних рис у цивільному праві: 

ліквідація інституту приватної власності, посилення втручання держави у 

правовідносини подружжя, батьків та дітей. Кримінальне право та процес. 

Правоохоронні органи і посилення ролі позасудових репресивних органів у 1930- 

х роках. Відновлення феодальних інквізиційних засобів судочинства. 

Соціально-економічне та політичне становище українських земель під 

владою іноземних держав. Українське національно-демократичне об’єднання. 

Утворення Організації українських націоналістів. Українське питання напередодні 

ІІ Світової війни. Проголошення автономії Карпатської України. Пакт Молотова-

Рібентропа та його історичне значення для долі України. Радянсько-німецький 

договір «про дружбу і кордони». Приєднання Західної України, Північної Буковини 

та Південної Бессарабії до складу України: законодавче забезпечення. Новий 

адміністративний поділ Західної України. Встановлення радянської влади на 

приєднаних територіях. Радянські органи влади та право на окупованих землях 

після 1939 р. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 р. «Про оголошення 

в окремих місцевостях СРСР воєнного стану». Створення Державного Комітету 

Оборони (ДКО) і Ставки Головного командування. Зміни у державному апараті 

УРСР під час Великої Вітчизняної війни. Надзвичайні органи Радянського Союзу 

– підпільні обкоми, міськкоми і райкоми партії. 
Основи організації та діяльності судових і правоохоронних органів під час 

війни. Військові трибунали, воєнізація прокуратур, органи державної безпеки, 

міліція. 

Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні. Дистрикт 
«Галичина», рейхскомісаріат «Україна», «Трансністрія», військова зона. 

Спроби відновлення української державності – проголошення Української 

народної республіки у Львові 30 червня 1941 р. Утворення УПА. 

Зміни в цивільному, трудовому, кримінальному і процесуальному 

законодавстві УРСР у 1941 – 1945 рр. 

Суспільно-політичний лад України у перші повоєнні роки. Реорганізація 

органів влади та управління. Десталінізація радянського суспільства. Хрущовська 

відлига та Україна. Правове оформлення входження Кримської області там. 

Севастополь до складу УРСР. 

Дисидентський рух в Україні. Шістдесятники. 

Вищі та місцеві органи державної влади УРСР в 1960-х – 1980-х роках. Зміни 

в системі судових і правоохоронних органів. Епоха застою. Українська Гельсінська 

спілка, її діяльність. 

Основні тенденції державного розвитку України в умовах перебудови. 

Основні риси права України у перші повоєнні роки. Запровадження 

законодавства УРСР на приєднаних територіях. Зміцнення права державної 

власності. Кодифікація права УРСР у 1960-х роках. Основні риси цивільного, 

сімейного, трудового, кримінального права. 

Конституція УРСР 1978 р. Правовий статус УРСР як союзної республіки. 



Основні тенденції розвитку законодавства України в період перебудови 

(1985 – 1991 рр.). 

Розпад СРСР та відродження незалежності України. Ухвалення 16 липня 

1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”, її зміст. Заснування поста 

Президента УРСР. Реформування судової системи. Зміни в конституційному праві, 

трудовому, кримінальному законодавстві. Процесуальне законодавство. 

Законодавче оформлення створення незалежної держави України. Всеукраїнський 

референдум 1 грудня 1991 року. Вибори Президента України. Заснування 

Співдружності Незалежних Держав. 

Перші кроки на шляху утвердження політичного, економічного і оборонного 

статусу незалежної України, забезпечення її територіальної цілісності. Міжнародне 

визнання України, встановлення дипломатичних відносин. 

Підготовка та прийняття Конституції України 1996 року. Структура, основні 

положення і значення Основного Закону держави. 

Вибори 1998 року до Верховної Ради за новим виборчим законом. 

Квітневий референдум 2000 року та проблеми легітимного впровадження 

його результатів. Вибори до Верховної Ради ІV скликання 2002 року. Розстановка 

політичних сил у вищому законодавчому органі України. Вибори Президента 

України 2004 р., внесення змін до Конституції України. 

Анексія АРК Російською Федерацією. Дестабілізація політичної ситуації, 

військовий конфлікт на сході України. Вибори Президента України 2014 р., 

внесення змін до Конституції України. 

Гуманізація правових відносин. Реформування галузей права. Радикальні 

зміни в кримінальному, кримінально-процесуальному законодавстві України. 

Кримінальний кодекс 2001 року та відміна смертної кари. Особливості проведення 

конституційної, адміністративної, судової реформ та реформи МВС в Україні. 

Зміни в чинному законодавстві України. Вибори Президента України 2019 р. 

Вибори 2019 року до Верховної Ради України. 



4. Структура навчальної дисципліни 

«Історія держави та права» 
 
 

 
Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с/з с.р. л с/з с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Держави і 

право 

Стародавнього 

Сходу 

 
10 

 
2 

 
2 

 
6 

 
10 

 
2 

  
8 

Тема 2 Античні держави 

і право. 

Найдавніші 

державні 

утворення і 

право на 

території 

України 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

  

 

 

2 

 

 

 

6 

Тема 3 Феодальні держави 

та право Західної 

Європи та Сходу в 

період 

Середньовіччя 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

8 

   
 

8 

Тема 4 Держава і право 

України періоду 

Середньовіччя 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
8 

 

 
2 

  

 
6 

Тема 5 Формування та 

розвиток 

буржуазної 

держави і права 

в Англії та у 

Франції в Новий 

час (XVII – 

XIX ст.ст.) 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 
6 



Тема 6 Утворення та 

конституційний 

розвиток США 

у XVIIІ-XIX 

ст.ст. 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
10 

  

 
2 

 

 
8 

Тема 7 Історія держави 

та права України 

Нового часу 

 
10 

 
2 

 
2 

 
6 

 
10 

  
2 

 
8 

Тема 8 Державний лад і 

право країн 

Західної Європи та 

США у І пол. ХХ 

ст. 

 

 
6 

 

 
2 

  

 
4 

 

 
6 

   

 
6 

Тема 9 Державний лад і 

право країн 

Західної Європи та 

США в ІI пол. ХХ – 

на початку ХХІ 

ст.ст. 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

  

 

2 

 

 

4 

Тема 

10 

Держава і право 

України 

Новітнього часу 

 

16 

 

4 

 

6 

 

6 

 

16 

 

2 

  

14 

Усього годин на 

навчальну дисципліну 
90 22 22 46 90 8 8 74 



5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

 

н/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Держави і право Стародавнього Сходу 2 

2. Тема 2.Античні держави і право. 

Найдавніші державні утворення і право на території України 
2 

3. Тема  3. Феодальні  держави та право Західної Європи та Сходу в період 

Середньовіччя 

 
2 

4. Тема 4. Держава і право України періоду Середньовіччя 2 

5. Тема 5. Формування та розвиток буржуазної держави і права в 

Англії та у Франції в Новий час (XVII – XIX ст.ст.) 2 

6. Тема 6. Утворення та конституційний  розвиток  США у XVIIІ-XIX 

ст.ст. 

2 

7. Тема 7. Історія держави та права України Нового часу 2 

8. Тема 9. Державний лад і право країн Західної Європи та США в ІІ пол. 

ХХ – на початку ХХІ ст.ст. 
2 

9. Тема10. Держава і право України Новітнього часу 6 

 Разом 
22 

 
Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

 

 
з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 2.Античні держави і право. 

Найдавніші державні утворення і право на території України 

 
2 

2. Тема  6. Утворення  та  конституційний  розвиток США у XVIIІ- 

XIX ст.ст. 

 
2 

3. Тема 7. Історія держави та права України Нового часу 2 

4. Тема 9. Державний лад і право країн Західної  Європи та США в ІІ пол. 

ХХ – на початку ХХІ ст.ст. 
2 

 Разом 8 



6. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

 
з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Тема 1. Держави і право Стародавнього Сходу 6 

2. Тема 2.Античні держави і право. 

Найдавніші державні утворення і право на території України 
4 

3 Тема 3. Феодальні держави та право Західної Європи  та Сходу  в період 

Середньовіччя 
4 

4 Тема 4. Держава і право України періоду Середньовіччя 4 

5. Тема 5. Формування та розвиток буржуазної держави і права в 

Англії та у Франції в Новий час (XVII – XIX ст.ст.) 4 

6. Тема 6. Утворення та конституційний розвиток  США у XVIIІ-XIX 
ст.ст. 

6 

7. Тема 7. Історія держави та права України Нового часу 6 

8. Тема 8. Державний лад і право країн Західної Європи та США у І пол. 

ХХ ст. 
4 

9. Тема 9. Державний лад і право країн Західної Європи та США в ІI пол. 

ХХ–на початку ХХІ ст.ст. 
2 

10. Тема10. Держава і право України Новітнього часу 6 

 Разом 46 

 
Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

 
з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Тема 1. Держави і право Стародавнього Сходу 8 

2. Тема 2.Античні держави і право. 

Найдавніші державні утворення і право на території України 
6 

3 Тема  3. Феодальні  держави та право Західної Європи та Сходу  в період 

Середньовіччя 
8 

4 Тема 4. Держава і право України періоду Середньовіччя 6 

5. Тема 5. Формування та розвиток буржуазної держави і права в 

Англії та у Франції в Новий час (XVII – XIX ст.ст.) 6 

6. Тема 6. Утворення та конституційний розвиток  США у XVIIІ-XIX 

ст.ст. 

8 

7. Тема 7. Історія держави та права України Нового часу 8 

 



8. Тема 8. Державний лад і право країн Західної Європи та США у І пол. 

ХХ ст. 
6 

9. Тема  9. Державний лад і право країн Західної Європи та США в ІI 

пол. ХХ–на початку ХХІ ст.ст. 
4 

10. Тема10. Держава і право України Новітнього часу 14 

 Разом 74 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок самостійної 

роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у 

вигляді підготовки наукових доповідей за визначеною тематикою. Доповіді 

виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи курсанта і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури 

відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем,досліджених у наукових 

доповідях, курсанти можуть підготувати і виголосити доповіді під час засідань 

наукового гуртка. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями освітнього процесу у закладі вищої 

освіти. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 
 

 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 



ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як 

сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

   × КВ, 
КЗ 

де: 
 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь 

на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку 

зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, 

які було підготовлено з використанням декількох джерел інформації, а під час 

виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 



може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи 

її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ 

здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або 

застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні 

помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від 

відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 
визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 
вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 
методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 
роботи відповідно до тематичного плану. 

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії 

оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти. 

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 



менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник 

та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який не допущений до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету. 

 
10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, 

моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими 

працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає 

логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 



розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не 

зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм 

і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з 

допущенням помилок. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

 Вноситься до відомості 

 Екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  

 
А,В,С,D,Е/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 

35-59 

FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

 
0-34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 



11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 
1. Предмет історії держави та права. Історія держави та права як наука та 

навчальна дисципліна. Періодизація історії держави та права 

2. Правове становище соціальних верств Стародавнього Вавилону. 

3. Станово-варновий лад Стародавньої Індії. 

4. Поняття та ознаки східної деспотії. 

5. Риси-принципи стародавнього права. Джерела права. Загальна 

характеристика Законника Хаммурапі. 

6. Джерела права Стародавньої Індії. Закони Ману. 

7. Еволюція соціально-правового ладу Стародавніх Афін. Правовий статус 

громадянина, метека, раба. 

8. Реформи Солона та становлення афінської демократії. Система органів влади. 

9. Становлення Римської держави. Періодизація історії Стародавнього Риму. 

10.Соціально-правовий лад Стародавнього Риму. Реформи Сервія Туллія. 

11.Аристократична республіка у Римі. Система органів влади. 

12.Державний лад Риму у період імперії. Принципат. Домінат. 

13.Основні риси афінського права. 

14. Основні етапи розвитку давньоримського права. Джерела римського права. 

Закони ХІІ таблиць. 

15. Правове становище станів феодального суспільства. Система васалітету-

сюзеренітету. Поняття та характерні ознаки сеньйоріальної монархії (на 

прикладі Франції). 

16. Станово-представницька монархія у Франції. Генеральні Штати. 

17.Норманське завоювання та його вплив на подальший розвиток Англії. 

Реформи Генріха І та Генріха ІІ. 

18. Велика хартія вільностей 1215 р. Утворення англійського парламенту та його 

компетенція в добу середньовіччя. 

19. Поняття та ознаки абсолютної монархії. Класичний абсолютизм у Франції. 

20.Становлення теократичної держави в арабів. Державний лад Арабського 

халіфату. 

21. Основні риси феодального права. Право Франції та Англії в добу 

середньовіччя. 

22. Передумови та періодизація Англійської революції середини XVII ст. 

Законодавство Довгого парламенту. 

23. Зміни форм правління в Англії в період революції. Складання зародків 

двопартійної системи в Англії. 



24. «Славна революція» та Білль про права 1689 р. Розвиток англійського 

конституціоналізму та парламентської монархії в Англії у XVIII ст. 

25. Передумови та періодизація Великої Французької революції. 

26. Декларація прав людини та громадянина 1789 р. Конституція Франції 1791 

р. 

27. Зміни форм правління у Франції в період революції. 

28. Державний переворот Наполеона Бонапарта. Конституція 1799 р. 

Консульство та Перша імперія. 

29. Передумови війни північноамериканських колоній за незалежність. 

Декларація незалежності США. 

30. Розробка, прийняття, структура та принципи Конституції США. Перший 

цикл поправок до Конституції США. Білль про права. 

31. Організація та компетенція федеральної влади у США. Система стримувань 

та противаг. 

32. Державно-правові наслідки громадянської війни у США. Другий цикл 

поправок до Конституції США. 

33. Кодекси Наполеона: загальна характеристика. 

34. Листопадова революція в Німеччині. Веймарська конституція. Система 

органів влади Німеччини за Веймарською конституцією. 

35. Причини кризи демократії в Німеччині та приходу до влади нацистів. 

Механізм нацистської диктатури. 

36. Боннська конституція ФРН. 

37.Об’єднання Німеччини у 1990 р. 

38. Основні поправки до Конституції США у ХХ ст. Законодавство США про 

громадянські права 1950-1960-х рр. 

39. «Новий курс» Ф.Рузвельта. 

40. Основні тенденції у розвитку права зарубіжних країн у ХХ – на поч. ХХІ ст. 

41.Державні утворення і право кочових народів на території України. 

42. Державний устрій, суспільний лад і право грецьких полісів Північного 

Причорномор'я. 

43. Теорії   походження   державності   у східних  слов'ян. Етапи формування 

державності у східних слов'ян. 

44. Характеристика суспільного та державного ладу Давньоруської держави. 

45.Джерела права Давньоруської держави. Руська правда: редакції, списки, 

структура. 

46. Кримінальне право за Руською правдою. Судова система і судочинство за 

Руською правдою. 

47. Причини феодальної роздробленості Давньоруської держави.  

48. Особливості державного ладу Галицько-Волинської держави. Суспільний 

лад Галицько-Волинської держави. 



49. Джерела та основні риси права Галицько-Волинської держави. 

50. Державний та суспільний лад на українських землях у литовсько- 

польський період (XIV – пер. половина XVII ст.). 

51. Джерела права на українських землях у складі Великого князівства 

Литовського. Магдебурзьке право в українських містах. 

52. Польсько-литовські унії та утворення Речі Посполитої. 

53. Судоустрій та судочинство українських земель у складі Великого 

князівства Литовського. 

54. Копні суди на українських землях. 

55. Судова реформа 1564 – 1566 рр.: причини, зміст і значення. 

56. Артикули Генріха Валуа 1573 р.: загальна 

характеристика. 

57. Запорозьке козацтво. Органи влади та управління Запорозької Січі. 

Правовий статус реєстрового козацтва. 

58. Суд і судочинство Запорозької Січі. Основні риси права Запорозької 

Січі. 

59. «Ординація Війська Запорозького» 1638 р.: основні положення. 

60. Формування державності українського народу під час Національно-

визвольної війни XVII ст. 

61. Переяславська рада та Березневі статті 1654 р.: їх значення для 

української державності. 

62. Гетьманські статті як джерела державного права: причини появи та 

характеристика. 

63. Поділ українських земель Росією та Польщею. Андрусівське перемир'я 

1667 р. та «Трактат про вічний мир» 1686 р. 

64. Органи публічної влади України-Гетьманщини. 

65. Зміни в суспільному ладі після Національно-визвольної війни XVII ст. 

66. Судоустрій та судочинство Гетьманщини. 

67. Міжнародно-правові угоди України-Гетьманщини. Українсько-шведська 

угода І.Мазепи: мета та наслідки. 

68. Конституція П.Орлика та її історичне значення. 

69. Політика Московії на Лівобережній Україні та Слобожанщині в другій 

половині XVII – XVIII ст. Органи російської державності для управління 

Україною у XVIII ст. 

70. Основні етапи переходу України під протекторат Московської держави. 

71. Джерела права Гетьманщини. Кодифікація українського права у XVIII ст. 

72. Характеристика цивільного, шлюбно-сімейного та кримінального права 

Гетьманщини. 

73. Суспільно-правове становище українських земель під владою Речі 

Посполитої та Османської імперії у другій половині XVII ст. – першій половині 

XVIII ст. 



74. Скасування гетьманської посади та полково-сотенного ладу в Україні. 

Руйнування Запорозької Січі та його наслідки. 

75. Правовий статус західноукраїнських земель під владою Австрійської 

імперії. 

76. Суспільно-політичний устрій на західноукраїнських землях у складі 

Австрійської та Австро-Угорської імперій. Скасування феодальних повинностей 

внаслідок революції 1848 – 1849 рр. 

77. Утворення коронних країв та конституцій для Галичини та Буковини 1850 

р. Галицький та Буковинський крайові сейми. 

78. Джерела та основні риси цивільного, кримінального та процесуального 

права західноукраїнських земель у складі Австрії та Австро-Угорщини. 

79. Суспільно-політичний устрій українських земель у складі Російської 

імперії (XVIII – XIX ст.). 

80. Проведення буржуазно-демократичних реформ в Україні у другій 

половині ХІХ ст. Контрреформа 1892 р. 

81. Судова реформа 1864 р. Організація та компетенція мирового та 

окружного суду, судової палати, Сенату. Судова контрреформа 1889 р. 

82. Джерела та основні риси права українських земель у складі Російської 

імперії. 

83. Зміни у державному ладі внаслідок першої російської революції. 

Виборчі закони 1905 р. 

84. Утворення Української Центральної ради. Структура та компетенція 

Центральної Ради та Генерального Секретаріату. Державно-правові акти 

Центральної Ради. 

85. Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. Судова система УНР: структура, 

нормативні акти. 

86. Українська держава за часів гетьмана П. Скоропадського 1918 р. 

Законодавча діяльність гетьманського уряду. Судова система Української 

гетьманської держави. 

87. Формування української національної держави за доби Директорії. 

88. Правоохоронні органи доби національно-визвольних змагань 

українського народу 1917 – 1920-х рр. 

89. Проголошення ЗУНР. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р. та 

його значення. 

90. Органи влади і управління ЗУНР. Органи охорони правопорядку та 

судова система ЗУНР. 

91. Ризький і Варшавський договори та їх наслідки для України. 

92. Конституція УСРР 1919 р. Загальна характеристика. 



93. Причини поразки визвольних змагань 1917 – 1920 рр. та руйнації 

української державності. 

94. Встановлення радянської влади в Україні. Утворення СРСР. Система 

органів влади і управління УСРР після утворення СРСР. 

95. Конституція СРСР 1924 р. та перебудова органів державної влади та 

управління в УРСР. 

96. Адміністративно-територіальні реформи УРСР 1920-х - 1930-х років. 

97. Становлення соціалістичного типу права в Україні. Кодифікація права 

радянської України в 1920-х роках. 

98. Відновлення інквізиційних засобів судочинства в УРСР в 1920 – 1930 рр. 

Перебудова системи слідчих органів. Утворення прокуратури і адвокатури в 

УСРР. Формування надзвичайних каральних органів влади в УРСР у 1930-ті 

роки. 

99. Конституція УСРР 1929 р.: загальна характеристика. 

100. Конституція УРСР 1937 р.: основні риси-принципи та норми. 

101. Адміністративно-командна система управління в УРСР. Тоталітарний 

політичний режим та його вплив на історичну долю українського народу. 

102. Приєднання Західної України, Північної Буковини та Бессарабії до складу 

УРСР. Встановлення радянської влади на приєднаних територіях. 

103. Спроби відновлення української державності: проголошення Акту про 

відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 р. 

104. Окупаційний режим на території України у роки Великої Вітчизняної 

війни. 

105. Друга світова війна та її наслідки для державності України. Роль УРСР у 

створенні ООН. 

106. Входження до складу УРСР Закарпаття та його юридичне оформлення. 

Правове закріплення передачі Кримської області та міста Севастополя до складу 

УРСР. 

107. Кодифікація права УРСР у 1960-х роках. Основні риси цивільного, 

сімейного, трудового, кримінального права. 

108. Конституція УРСР 1978 р.: загальна характеристика. 

109. Реформування державного апарату УРСР в роки перебудови. 

110. Зміни в законодавстві УРСР в роки перебудови. 

111. Розпад СРСР та відродження незалежності України. Декларація про 

державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. 

112. Зміни в системі правоохоронних органів України після проголошення 

незалежності. 

113. Конституція України 1996 р. Структура та основні положення. 

114. Демократизація суспільно-політичного життя суспільства в умовах 

побудови правової держави. 
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Нормативні джерела і збірники документів 

1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. 

Відомості Верховної Ради. 1991. № 38. Ст. 502. 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 
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2. Гуманізація англійського кримінального права в XIX ст. 

3. Зміни в цивільному, трудовому, кримінальному і процесуальному 

законодавстві УРСР у 1941 – 1945 рр. 

Варіант № 4. 

1. Суспільний і державний лад Скіфської держави 

2. Виникнення англійського парламенту. Порядок формування, структура та 

компетенція парламенту в добу середньовіччя. 

3. Правоохоронні органи і посилення ролі позасудових репресивних органів 

у УРСР у 1930-х роках. Відновлення феодальних інквізиційних засобів 

судочинства. 

Варіант № 5. 

1. Поняття та ознаки східної деспотії. 

2. Основні риси-принципи феодального права. Становлення права у 

середньовічному суспільстві. 

3. Декларація про державний суверенітет України. 

Варіант № 6 

1.Джерела, структура та основні інститути мусульманського права. 

2.Білль про права (перші 10 поправок до Конституції США). 

3.Основні етапи ліквідації української державності в складі Російської 

імперії. 

Варіант № 7. 

1. Джерела права Давньоруської держави. 

2. Розвиток кримінального права у Франції наприкінці ХVІІІ-на поч. ХІХ ст. 

3.Структура органів влади США. 



Варіант № 8. 

1. Поняття полісу та античної форми власності. 

2. Державний лад українських земель у XIV – першій половині XVII ст. 

3.Тоталітарний політичний режим та його вплив на історичну долю 

українського народу. 

Варіант № 9. 

1. Державний лад Арабського халіфату. 

2. Центральні, місцеві та спеціальні суди на території українських земель в 

XIV – XVII ст. 

3. Конституція СРСР 1936 р. та Конституція УРСР 1937 р.: основні риси- 

принципи та норми. 

Варіант № 10. 

1.Значення античної державності для сучасного державотворення. 

2.Структура та характеристика основних галузей права за статутами 

Великого князівства Литовського. 

3.Право Франції у новітній період. 

Варіант № 11. 

1.Еволюція англійського прецедентного права. 

2.Судова реформа К. Розумовського, її зміст і значення. 

3.Конституція УРСР 1978 р. Правовий статус УРСР як союзної республіки. 

Варіант № 12. 

1. Джерела права на українських землях у складі Великого князівства 

Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої. 

2. Розвиток англійського конституціоналізму та парламентської монархії в 

Англії у XVIII ст. 

3. Україна в системі міжнародних відносин. 

Варіант № 13. 

1. Основні етапи розвитку римського права. 

2. Формування державності українського народу під час Національно- 

визвольної війни XVII ст. 

3. Еволюція Британської імперії. Вестмінстерський статут 1931 р. 

Співдружність націй. 

 

 
ст. 

Варіант № 14. 

1. Козацтво як нове соціальне явище у другій половині XV – на початку XVI 

 
2. Конституція Франції 1791 р.: загальна характеристика. 



3. Конституційний процес в незалежній Україні. Конституція України 

1996 р. 

Варіант № 15. 

1.Суспільний лад Стародавнього Риму. 

2.Кодифікація українського права у XVIII ст. 

3.Утворення СPCP. Історична доля союзного договору 1922 р. 

Варіант № 16. 

1. Закони ХІІ таблиць: історія створення, основні положення, значення в 

історії права. 

2. Основні риси права середньовічної Японії. 

3. Конституція УНР від 29 квітня 1918 р.: загальна характеристика. 

Варіант № 17. 

1. Станово-варновий лад Стародавньої Індії. 

2. Формування системи загального права в середньовічній Англії. 

3.Відновлення інквізиційних засобів судочинства в УРСР в 1920 – 1930 рр. 

Варіант № 18. 

1. Судові органи в Давньоруській державі. 

2. Система васалітету-сюзеренітету   та   її  особливості  в  різних  країнах. 

3.Організація та компетенція федеральної влади в США. Система 

стримувань та противаг. 

Варіант № 19. 

1. Утворення станово-представницької монархії у Франції, її характерні 

ознаки. 

2. Державний лад українських земель у XIV – першій половині XVII ст. 

3.Основні тенденції у розвитку права зарубіжних країн у ХХ ст. 

Варіант № 20. 

1. Закони ХІІ таблиць: історія створення, основні положення, значення в 

історії права. 

2. Особливості права новітньої Великобританії. 

3. Зміни в системі правоохоронних органів України після проголошення 

незалежності. 


