
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Історія 

держави і права України» 

1. Покажіть, як проходив процес зародження державної організа-ції на території України у 

найдавніші часи. 

2. Розкрийте процес формування державності у східних слов’ян. Звідки походить назва 

“Русь”? 

3. Охарактеризуйте суспільний устрій Київської держави, дайте коротке визначення 

кожної суспільної верстви населення. 

4. Складіть схему державного управління в Київській Русі. 

5. Охарактеризуйте основні риси цивільного права Київської дер-жави: право власності; 

зобов’язальне право, види договорів; сімейно-шлюбне право; спадкове право. 

6. Дайте характеристику основних рис кримінального права Київської держави: поняття і 

види злочинів; мета і система покарань. 

7. Дайте характеристику державного устрою, судової та правової системи Галицько-

Волинської Русі. 

8. Дайте оцінку Кревській унії та її наслідкам. Яке значення мала Люблінська унія для 

життя українського народу? 

9. Охарактеризуйте панівні верстви населення Литовсько-Руської держави. 

10. Покажіть процес закріпачення селян у Литовсько-Руській державі. 

11. Дайте характеристику Магдебурзького права. 

12. Покажіть причини утворення українського козацтва. 

13. Складіть схему судових установ на українських землях у другій половині ХІV – 

першій половині ХVI ст. 

14. Перелічіть головні джерела права Литовсько-Руської держави . Литовські Статути та 

їх значення. 

15. Дайте класифікацію злочинів за Литовськими Статутами. Які види покарань існували в 

Литовсько-Руській державі? 

16. Дайте характеристику панівних та залежних верств українського суспільства в другій 

половині ХVI – першій половині ХVII ст. 

17. Дайте оцінку ролі і значення Запорозької Січі в житті українського народу. 

18. Охарактеризуйте державне і місцеве управління в українських землях періоду Речі 

Посполитої. 



19. Доведіть, що виникнення Запорозької Січі означало початок відродження української 

державності. 

20. Доведіть, що правова система в українських землях в умовах панування Речі 

Посполитої практично не відрізнялась від правової системи Литовсько-Руської держави. 

21. Покажіть причини, характер та рушійні сили Визвольної війни середини ХVII ст. 

Складіть хронологічну таблицю найважливіших подій Визвольної війни. 

22. Проаналізуйте Зборівську угоду. Порівняйте Зборівський і Білоцерківський договори. 

23. Проаналізуйте українсько-московський договір 1654 року та дайте йому власну 

оцінку. 

24. Зазначте зміни в суспільному ладі періоду Визвольної війни. Визначте соціальний 

статус козацтва. 

25. Охарактеризуйте державний лад Української гетьманської держави (центральне та 

місцеве управління). 

26. Дайте оцінку судовій та правовій системам Української держави Богдана 

Хмельницького. 

27. Проаналізуйте зміст Гадяцької угоди. 

28. Дайте оцінку діяльності І.Виговського, П.Дорошенка, І.Мазепи. 

29. Охарактеризуйте конституцію Пилипа Орлика. 

30. Визначте правовий статус панівної верхівки українського суспільства другої половини 

ХVII – ХVIII ст. 

31. Охарактеризуйте державний устрій Гетьманщини у другій половині ХVII – ХVIII ст. 

32. Покажіть зміни в правовому становищі Запорозької Січі протягом ХVIII ст. 

33. Проаналізуйте судову реформу 1760 року. 

34. Охарактеризуйте основні норми цивільного, сімейного, спадкового та кримінального 

права України ХVIII ст. 

35. Покажіть значення буржуазних реформ в Росії у 60-70-х рр. ХІХ ст. 

36. Покажіть процес формування буржуазії та робітничого класу в ХІХ – на початку ХХст. 

37. Охарактеризуйте зміни в становищі селянства у ХІХ – на початку ХХ ст. 

38. Дайте характеристику адміністративно-територіального устрою українських земель у 

складі Російської імперії на початку ХІХ ст. 

39. Проаналізуйте систему місцевого управління, земського і міського самоврядування. 
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40. Покажіть зміни, які сталися в судовій системі України протягом ХІХ – початку ХХ ст. 

41. Визначте основні риси судової реформи 1864 року. 

42. Проаналізуйте фабрично-заводське законодавство кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

43. Покажіть зміни у кримінальному законодавстві ХІХ – початку ХХ ст. 

44. Охарактеризуйте суспільний лад західноукраїнських земель ХІХ – початку ХХ ст. 

45. Покажіть основні риси державного устрою Галичини, Північної Буковини та 

Закарпаття у ХІХ – на початку ХХ ст. 

46. Дайте оцінку судовій та правовій системі західноукраїнських земель у ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

47. Розкрийте зміст і значення І Універсалу Центральної Ради. 

48. Проаналізуйте зміст ІІІ Універсалу Центральної Ради. Які за своїм характером 

перетворення передбачалися у ньому? 

49. Чим була викликана поява ІV Універсалу? Дайте оцінку його змісту. 

50. Дайте характеристику Центральної Ради як вищої державної установи України. 

51. Назвіть персональний склад і функції Генерального Секретаріату. 

52. Дайте характеристику місцевих органів Центральної Ради, визначте причини їх 

фактичної бездіяльності. 

53. Дайте оцінку законам Центральної Ради в галузі конституційного, фінансового, 

трудового і цивільного права та кримінального законодавства. 

54. Охарактеризуйте державотворчу діяльність періоду Гетьманату. 

55. Визначте систему судових та правоохоронних органів за часів Скоропадського. 

56. Порівняйте органи державної влади і управління Гетьманату і Директорії. 

57. Охарактеризуйте судову та правову систему Директорії. 

58. Покажіть процес створення ЗУНР, охарактеризуйте систему органів влади та 

правотворчу діяльність. 

59. Дайте оцінку жовтневим подіям 1917 року в Петрограді, які привели до створення 

радянської форми державності. 

60. Проаналізуйте роботу І Всеукраїнського з’їзду Рад. 

61. Дайте періодизацію радянської державності у 1917-1920 рр. Покажіть різницю між 

радянською формою державності і парламентською республікою періоду УНР чи 

Гетьманської держави? 



62. Визначте функції Всеукраїнських з’їздів Рад, ЦВК Рад та його Президії, Народного 

Секретаріату (Ради Народних Комісарів), місцевих Рад у 1917-1920 рр. 

63. Проаналізуйте першу радянську конституцію 1919 року. 

64. Охарактеризуйте судову та правову систему радянської України у 1917-1920 рр. 

65. Визначте суть нової економічної політики, порівняйте її з політикою воєнного 

комунізму. 

66. Покажіть наслідки для України її входження до складу СРСР. 

67. Дайте характеристику вищих органів влади і управління УСРР 20-х рр. Накресліть 

схему державного устрою УСРР у 20-х рр. 

68. Проаналізуйте процес кодифікації радянського права у 20-х роках. 

69. Визначте місце прокуратури та адвокатури УСРР у 20-х роках. Дайте власну оцінку 

органам ДПУ. 

70. Визначте основні риси Конституції УСРР 1929 року. 

71. Проаналізуйте основні норми цивільного права України у 20-х роках. 

72. Простежте, які зміни відбулися в сімейному, земельному та трудовому праві УСРР у 

20-х рр. 

73. Назвіть основні риси кримінального, виправно-трудового та процесуального права 

УСРР у 20-х рр. 

74. Охарактеризуйте органи влади в УРСР 30-х рр. і пов’яжіть їх діяльність із 

завершенням адміністративно-територіальної реформи. 

75. Проаналізуйте судову систему УРСР 30-х рр. Покажіть посилення ролі позасудових 

репресивних органів у 30-ті роки. 

76. Дайте аналіз Конституції УРСР 1937 року. Покажіть розходження між нормами 

Конституції та реаліями життя. 

77. Покажіть процес розвитку державності в західноукраїнських землях у 20-30-х рр. ХХ 

ст. Розкрийте роль і значення проголошення Карпаторуської держави. 

78. Покажіть значення приєднання до УРСР Західної України, Північної Буковини та 

придунайських земель. 

79. Визначте своє ставлення до проголошення націоналістами Української самостійної 

держави 30 червня 1941 року. 

80. Проаналізуйте зміни, які сталися в державному ладі УРСР в роки Великої Вітчизняної 

війни. 



81. Дайте характеристику діяльності правоохоронних органів УРСР в роки Великої 

Вітчизняної війни. Покажіть зміни у правовій системі УРСР, викликані умовами воєнного 

часу. 

82. Дайте характеристику вищих та місцевих органів державної влади і управління у 1945 

– першій половині 1980-х рр. 

83. Визначте основні риси правової системи України 1945 – першої половини 1980-х рр. 

84. Проаналізуйте систему правоохоронних органів УРСР у 1945– першій половині 1980-х 

рр. 

85. Дайте оцінку конституційній реформі 1977-1978 рр. 

86. Проаналізуйте зміст Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 

року. 

87. Зробіть аналіз Акту незалежності України. 

88. Охарактеризуйте процес розбудови незалежної Української держави. 

89. Визначте компетенцію і функції:  

а) Верховної Ради,  

б) Президента,  

в) Кабінету Міністрів. Охарактеризуйте роль органів місцевої адміністрації та місцевого 

самоврядування. 

90. Дайте характеристику Конституції України 1996 року. 

 

Завдання 1 

1. Покажіть, як проходив процес зародження державної організа- ції на території України 

у найдавніші часи. 

2. Охарактеризуйте державний устрій Гетьманщини у другій половині ХVII – ХVIII ст. 

3. Дайте періодизацію радянської державності у 1917-1920 рр. Покажіть різницю 

радянської форми державності від парламентської республіки періоду УНР чи 

Гетьманської держави. 

Завдання 2 

1. Розкрийте процес формування державності у східних слов’ян. Звідки походить назва 

“Русь”? 

2. Покажіть зміни в правовому становищі Запорозької Січі протягом ХVIII ст. 



3. Визначте функції Всеукраїнських з’їздів Рад, ЦВК Рад та його Президії, Народного 

Секретаріату (Ради Народних Комісарів), місцевих Рад у 1917-1920 рр. 

Завдання 3 

1. Охарактеризуйте суспільний устрій Київської держави, дайтекоротке визначення 

кожної суспільної верстви населення. 

2. Розкрийте суть судової реформи 1760 року. 

3. Проаналізуйте першу радянську конституцію 1919 року. 

Завдання 4 

1. Складіть схему державного управління в Київській Русі. 

2. Дайте аналіз основних норм цивільного, сімейного, спадковогота кримінального права 

України ХVIII ст. 

3. Охарактеризуйте судову та правову систему радянської України у 1917-1920 рр. 

Завдання 5 

1. Охарактеризуйте основні риси цивільного права Київської держави: право власності; 

зобов’язальне право, види договорів; сімейно-шлюбне право; спадкове право. 

2. Покажіть значення буржуазних реформ в Росії у 60-70-х рр. ХІХ ст. 

3. Визначте суть нової економічної політики, порівняйте її з політикою воєнного 

комунізму. 

Завдання 6 

1. Дайте характеристику основних рис кримінального права Київської держави: поняття і 

види злочинів; мета і система покарань. 

2. Розкрийте процес формування буржуазії та робітничого класу в ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

3. Покажіть наслідки для України її входження до складу СРСР. 

Завдання 7 

1. Дайте характеристику державного устрою, судової та правової системи Галицько-

Волинської Русі. 

2. Проаналізуйте зміни в становищі селянства у ХІХ – на початку ХХ ст. 

3. Визначте компетенцію вищих органів влади і управління УСРР 20-х рр. Накресліть 

схему державного устрою УСРР у 20-х рр. 

 

 



Завдання 8 

1. Дайте оцінку Кревській унії та її наслідкам. Яке значення мала Люблінська унія для 

життя українського народу? 

2. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі 

Російської імперії на початку ХІХ ст. 

3. Проаналізуйте процес кодифікації радянського права у 20-тіроки. Історія держави і 
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Завдання 9 

1. Охарактеризуйте панівні верстви населення Литовсько-Руської держави. 

2. Проаналізуйте систему місцевого управління, земського і міського самоврядування. 

3. Визначте місце прокуратури та адвокатури УСРР у 20-ті роки. Дайте власну оцінку 

органам ДПУ. 

Завдання 10 

1. Покажіть процес закріпачення селян у Литовсько-Руській державі. 

2. Розкрийте зміни, які сталися в судовій системі України протягом ХІХ – початку ХХ ст. 

3. Визначте основні риси Конституції УСРР 1929 року. 

Завдання 11 

1. Дайте характеристику Магдебурзького права. 

2. Визначте основні риси судової реформи 1864 року. 

3. Проаналізуйте основні норми цивільного права України у 20-тіроки. 

Завдання 12 

1. Покажіть причини утворення українського козацтва. 

2. Проаналізуйте фабрично-заводське законодавство кінця ХІХ –початку ХХ ст. 

3. Простежте, які зміни відбулися в сімейному, земельному та трудовому праві УСРР у 20-

х рр. 

Завдання 13 

1. Складіть схему судових установ на українських землях у другій половині ХІV – першій 

половині ХVI ст. 

2. Покажіть зміни у кримінальному законодавстві ХІХ – початку ХХ ст. 

3. Назвіть основні риси кримінального, виправно-трудового та процесуального права 

УСРР у 20-ті рр. 



Завдання 14 

1. Перелічіть головні джерела права Литовсько-Руської держави. Литовські Статути та їх 

значення. 

2. Проаналізуйте суспільний лад західноукраїнських земель ХІХ –початку ХХ ст. 

3. Охарактеризуйте органи влади в УРСР 30-х рр. і пов’яжіть їх діяльність із завершенням 

адміністративно-територіальної реформи. 

Завдання 15 

1. Дайте класифікацію злочинів за Литовськими Статутами. Які види покарань існували в 

Литовсько-Руській державі? 

2. Покажіть основні риси державного устрою Галичини, Північної Буковини та Закарпаття 

у ХІХ – на початку ХХ ст. 

3. Проаналізуйте судову систему УРСР 30-х рр. Покажіть посилення ролі позасудових 

репресивних органів у 30-ті роки. 

Завдання 16 

1. Охарактеризуйте панівні та залежні верстви українського суспільства в другій половині 

ХVI – першій половині ХVII ст. 

2. Дайте оцінку судовій та правовій системі західноукраїнських земель у ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

3. Зробіть аналіз Конституції УРСР 1937 року. Покажіть розходження між нормами 

Конституції та реаліями життя. 

Завдання 17 

1. Дайте оцінку ролі і значення Запорозької Січі в житті українського народу. 

2. Розкрийте зміст і значення І Універсалу Центральної Ради. 

3. Покажіть процес розвитку державності в західноукраїнських землях у 20-30-х рр. ХХ 

ст. Розкрийте роль і значення проголошення Карпаторуської держави. 

Завдання 18 

1. Охарактеризуйте державне і місцеве управління в українських землях періоду Речі 

Посполитої. 

2. Проаналізуйте зміст ІІІ Універсалу Центральної Ради. Які за своїм характером 

перетворення передбачалися у ньому? 

3. Покажіть значення приєднання до УРСР Західної України, Північної Буковини та 

придунайських земель. 

 



Завдання 19 

1. Доведіть, що виникнення Запорозької Січі означало початок відродження української 

державності. 

2. Чим була викликана поява ІV Універсалу? Дайте оцінку його змісту. 

3. Визначте своє ставлення до проголошення націоналістами Української самостійної 

держави 30 червня 1941 року. 

Завдання 20 

1. Доведіть, що правова система в українських землях в умовах панування Речі 

Посполитої практично не відрізнялась від правової системи Литовсько-Руської держави. 

2. Дайте характеристику Центральної Ради як вищої державної установи України. 

3. Проаналізуйте зміни, які сталися в державному ладі УРСР в роки Великої Вітчизняної 

війни. 

Завдання 21 

1. Покажіть причини, характер та рушійні сили Визвольної війни середини ХVII ст. 

Складіть хронологічну таблицю найважливіших подій Визвольної війни. 

2. Назвіть персональний склад і функції Генерального Секретаріату. 

3. Дайте характеристику діяльності правоохоронних органів УРСР в роки Великої 

Вітчизняної війни. Покажіть зміни у правовій системі УРСР, викликані умовами воєнного 

часу. 

Завдання 22 

1. Проаналізуйте Зборівську угоду. Порівняйте Зборівський і Білоцерківський договори. 

2. Визначте структуру й компетенцію місцевих органів Центральної Ради. Визначте 

причини їх фактичної бездіяльності. 

3. Дайте характеристику вищих та місцевих органів державної влади і управління у 1945 – 

першій половині 1980-х рр. 

Завдання 23 

1. Проаналізуйте українсько-московський договір 1654 року та дайте йому власну оцінку. 

2. Дайте оцінку законам Центральної Ради в галузі конституційного, фінансового, 

трудового і цивільного права та кримінального законодавства. 

3. Визначте основні риси правової системи України 1945 – першої половини 1980-х рр. 

 

 



Завдання 24 

1. Зазначте зміни в суспільному ладі періоду Визвольної війни.Визначте соціальний 

статус козацтва. 

2. Охарактеризуйте державотворчу діяльність періоду Гетьманату. 

3. Проаналізуйте систему правоохоронних органів УРСР у 1945 –першій половині 1980-х 

рр. 

Завдання 25 

1. Охарактеризуйте державний лад Української гетьманської держави (центральне та 

місцеве управління). 

2. Визначте систему судових та правоохоронних органів за часів Скоропадського. 

3. Дайте оцінку конституційній реформі 1977-1978 рр. 

Завдання 26 

1. Дайте оцінку чудовій та правовій системам Української держави Богдана 

Хмельницького. 

2. Порівняйте органи державної влади і управління Гетьманату і Директорії. 

3. Проаналізуйте зміст Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. 

Завдання 27 

1. Проаналізуйте зміст Гадяцької угоди. 

2. Охарактеризуйте судову та правову систему Директорії. 

3. Зробіть аналіз Акту незалежності України. 

Завдання 28 

1. Дайте оцінку діяльності І.Виговського, П.Дорошенка, І.Мазепи. 

2. Покажіть процес створення ЗУНР, охарактеризуйте систему органів влади та 

правотворчу діяльність. 

3. Охарактеризуйте процес розбудови незалежної Української держави. 

Завдання 29 

1. Охарактеризуйте конституцію Пилипа Орлика. 

2. Дайте оцінку жовтневим подіям 1917 року в Петрограді, які привели до створення 

радянської форми державності. 

3. Визначте компетенцію і функції: 



 а) Верховної Ради, 

 б) Президента,  

в) Кабінету Міністрів. Охарактеризуйте роль органів місцевої адміністрації та місцевого 

самоврядування. 

Завдання 30 

1. Визначте правовий статус панівної верхівки українського суспільства другої половини 

ХVII – ХVIII ст. 

2. Проаналізуйте роботу І Всеукраїнського з’їзду Рад. 

 


