
АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права 

України»: є формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих 

спеціалістів необхідного базису знань про визначальні факти, явища, процеси, 

закономірності і тенденції державно-правового розвитку України з урахуванням 

конкретного історичного періоду.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і права 

України» є суспільні відносини, врегульовані нормами права. 

Завданням вивчення дисципліни «Історія держави і права України» є 

формування у майбутніх фахівців: 

знань про: предмет і метод історії держави і права України; сучасний стан і 

проблематику цієї науки; розвиток суспільного ладу на різних етапах вітчизняної 

історії; систему органів влади й управління, суду в Україні зі стародавніх часів до 

сучасності; державно-правові інститути в Україні; основні джерела 

рабовласницького, феодального, буржуазного та радянського права; структуру 

судових органів, поліцейської служби; перешкоди і проблеми, які виникали на 

шляху будівництва української державності; історію кодифікації права України; 

вмінь: використовувати досвід історії держави і права в практичній діяльності під 

час створення демократичної правової держави в Україні; аналізувати правові акти 

та інші документи за допомогою різних наукових методів, спираючись, передусім, 

на принцип історизму; використовувати в практичній діяльності знання основних 

принципів систем права; самостійно робити правильні прогнози в галузі суспільно-

політичного життя України на основі історико-правових знань. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Предмет і метод історії держави і права України. 

Тема 2. Перші державні утворення і право на території Північного 

Причорномор’я і Приазов’я. 

Тема 3. Ранньофеодальна держава Київська Русь. Право Київської Русі. 

Тема 4. Галицько-Волинська держава та її право (ХІІІ — друга половина 

ХІV ст.) 

Тема 5. Литовсько-Руська держава та її право (друга половина ХIV — ХVI ст.).  

Тема 6. Право Запорізького козацтва у XVI – на поч. XVIII ст. Запорозька Січ, її 

військово-адміністративний устрій та право 

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі 

Посполитої (друга половина ХVІ — середина ХVІІ ст.). Формування 

правової системи України у період визвольних змагань середини 

XVII ст. 

Тема 8. Українська гетьманська держава та її право (середина ХVІІ — кінець 

ХVІІІ ст.). Ліквідація української державності та національної правової 

системи у складі Російської імперії. 

Тема 9. Зміни у правовому статусі українських земель під час перебування у 

складі Оттоманської та Австрійської імперій в др. пол. ХVII — 

поч. ХХ ст.  

Тема 10. Суспільно-політичний устрій та право на українських землях у складі 



Російської імперії  (ХІХ — початок ХХ ст.). 

Тема 11. Відродження української національної державності та розвиток права у 

1917-1920-тих рр.  

Тема 12. Державно-правове будівництво в УСРР (1919-1921 рр.) та в період 

нової економічної політики (1921 — початок 1929 рр.).  

Тема 13. Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму 

(30-ті роки ХХ ст.). 

Тема 14. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР. Держава і 

право України в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). 

Тема 15. Держава і право України від періоду десталінізації до «перебудови». 

Тема 16. Розбудова правової системи незалежної України після розпаду СРСР і 

до прийняття Конституції України у 1996 р. Розвиток держави і права 

України на сучасному етапі. 

 

 

 


