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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є історія виникнення, змін і розвитку типів та 

форм держави і права, а також конкретних державних органів і правових інститутів народів, що 
населяли і населяють територію України. Історія держави і права України вивчає політичні та 

правові інститути практично аж до сьогодення,допомагаючи певною мірою зрозуміти сутність 

чинного права, негативні та позитивні сторони. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Держава і право України у феодальний період. 

2. Держава і право України в Новий період. 
3. Держава і право України в Новітній період. 

Історія держави і права України є однією з правових дисциплін, яку вивчають на першому 

курсі. Вона охоплює розвиток усіх галузей права, всі аспекти еволюції держави, її механізм, 

форму державної єдності та ін. 
 Навчальна дисципліна «Історія держави і права України» є своєрідним вступом до 

спеціальних юридичних дисциплін (конституційне,цивільне,трудове,кримінальне,процесуальне 

право та ін.) і ґрунтовного їх вивчення, у тому числі глибокий аналіз важливих законодавчих 
актів, що  потрібне  не лише для підвищення якості історико – правової підготовки студентів та 

їх загальної правової культури, але й для всебічного глибокого усвідомлення галузей діючого 

права. Основними джерелами цієї навчальної дисципліни виступають: підручники, посібники, 
документи і нормативні матеріали, енциклопедичні і довідкові видання, спеціальна література з 

окремих проблем історії держави і права України.  

  

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

    Метою дисципліни є ознайомлення студентів з проблемами розвитку і еволюції 

держави і права  на території України, вивчення та узагальнення досвіду минулого,  

пізнання і використання закономірностей суспільного розвитку. 
 

3. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 
знати : 

- еволюцію української державної  традиції в цілому та вплив на її формування 

міжнародного та європейського права; 
-  розвиток механізмів  державної влади в Україні; 

- зародження та функціонування правової системи в цілому і окремих галузей права України.  

вміти: охарактеризувати розвиток української держави, як в часових так і в 

просторових рамках на основі навчального матеріалу(або такого, що одержав ґрунтовне 

теоретичне висвітлення) за такими блоками: 

- загально-історичний огляд; 

-  суспільний лад; 

-  державний лад; 

-  правова система. 

4. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 50 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 110 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
1 081 Право 1 нормативний 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Держава і право України у феодальний період. 



Тема 1. Предмет і завдання курсу. Періодизація курсу, його значення 

на сучасному етапі розбудови України. Становлення і розвиток 

держави і права Київської Русі. 

4 4 7 

Тема 2. Суспільно-політичний лад і право Галицько-
Волинського князівства  

2 2 6 

Тема 3. Суспільно-політичний лад і право на українських 

землях у складі Великого князівства Литовського та Речі 
Посполитої 

4 4 6 

Тема 4. Суспільно-політичний лад і право Козацько-

гетьманської держави  (сер. XVII - кін. XVIII ст.). 

4 4 5 

Модуль ІІ. Держава і право України в Новий період. 
Тема 5. Суспільно-політичний лад і право західноукраїнських 

земель у складі Австрії та Австро-Угорщини 

2 2 8 

Тема 6. Суспільно-політичний лад і право України у другій 
половині XIX ст. 

2 2 7 

Модуль ІІІ. Держава і право України в Новітній період. 

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право у період 
Відродження Української держави (1917-1920РР.) 

4 4 14 

Тема 8. Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської 
народної республіки (1918-1923 РР.) 

2 2 6 

Тема 9. Утворення СРСР та зміни у суспільно-політичному 

житті України 

2 2 14 

Тема 10. Входження Західної України та Північної Буковини 
до складу України (1939-1940 РР.) 

2 4 7 

Тема 11. Зміни у державному апараті та праві України в роки 

Другої Світової війни (1941-1945 РР.) 

2 2 6 

Тема 12. Організація і діяльність органів народної влади в 
Закарпатті (1944-1945 РР.) 

2 2 7 

Тема 13. Розпад СРСР та відродження Української, 

суверенної, незалежної, соборної держави 

2 2 7 

ЗАГ.: 50 20 110 

5. Політика курсу 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 
Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

лекції і практичні зайняття курсу.  
Пропуски семінарських занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Студент 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття.  

8. Рекомендована література 

1.  Історія держави і права України [Текст] : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. 

- Харків : Право, 2017. - 249, [1] с. - Бібліогр.: с. 249-[250].  

2. Історія держави і права України: практикум [Текст] : навч. посіб. для курсантів, 

студентів, слухачів ВНЗ МВС України / М. Ю. Бурдін [та ін.] ; [за ред. М. Ю. Бурдіна] ; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2017. - 443 с.  

3. Історія держави і права України: практикум [Текст] : навч. посіб. для курсантів, 

студентів, слухачів ВНЗ МВС України / М. Ю. Бурдін [та ін.] ; Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2017. - 443 с.  

4. Історія держави і права України [Текст] : курс лекцій. - Київ : Фенікс, 2018. - 496 с. 

5. Історія держави і права України. Курс лекцій / В.М. Щербатюк (кер. авт. кол.), П.П. 

Захарченко, О.В. Кузьминець та ін.; за ред. В.М. Щербатюка. – К.: Видавництво 

«Фенікс», 2018. – 496 с. 
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