
Повна назва: Історія держави і права України 

Статус: Нормативна, цикл професійної та практичної підготовки 

Мета:формування знань про виникнення, становлення та функціонування органів 

влади, управління, суду і місцевого самоврядування в Україні, її правової системи на 

різних етапах вітчизняної історії. 

Завдання: 

1) ознайомити студентів із методологічними та методичними принципами 

дослідження історико-правових явищ, сучасним станом розвитку історико-правової науки 

в Україні; 

2) навчити студентів опрацьовувати літературу(працювати з каталогами, 

конспектами, використовувати в обґрунтуванні свої пропозиції, тощо); 

3) виробити у студентів практичні навики самостійно працювати і творчо мислити, 

робити висновки і давати оцінку історико-правовим явищам; 

4) навчити давати неупереджену оцінку певним історичним явищам, політичного, 

соціального та правового життя України. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал; заняття 

проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань з історії держави і права України та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять; 

4) курсова робота – самостійне, творче наукове дослідження студента, виражене в 

письмовій формі, що подає уявлення про тему дослідження і свідчить про рівень його 

знань у відповідній області. У процесі виконання курсової роботи студенти, розширюють 

обсяг знань по дисципліні, відпрацьовують прийоми і навики наукового дослідження, 

навчаються аналізувати чинне законодавство і практику його застосування, оволодівають 

прийомами грамотного і літературного викладення теоретичного і практичного матеріалу, 

приведення інформації до певної форми подання. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  

Вступ. Першідержавніутворення на 

територіїУкраїни та їхнє право  (VІІ ст. до н. е. 

– VІ ст. н.е.)  

9 2 2 5 

2.  
Становлення і розвиток держави і права 

Київської Русі (VІ – початок ХІІІ ст.) 
14 4 4 6 

3.  
Галицько-Волинська держава – 

правонаступницяКиївськоїРусі (перша 
14 4 4 6 



половина ХІІІ – друга половина ХІVст.) 

4.  

Державність і право  на українських землях 

ускладі Великого князівстваЛитовського 

(друга половина ХІV – перша половина ХVІ 

ст.) 

14 4 4 6 

5.  

Суспільно-політичний лад і право на 

українських землях підвладоюРечіПосполитої 

(1569 –1648 рр.) 

10 2 2 6 

6.  

Українська держава та право у 

періодНаціонально-визвольноївійнипід 

проводом Богдана Хмельницького (лютий 

1648 – серпень 1657 рр.) 

14 
4 

 

4 

 
6 

7.  

Державно-правовіінститутиУкраїни-

Гетьманщини (друга половина ХVІІ – ХVІІІ 

ст.) 

14 4 4 6 

8.  

Державно-правовіінститутиУкраїни  у 

складіРосійськоїімперії (перша половина ХІХ 

ст.) 

10 2 2 6 

9.  

Державно-правове становище 

НадніпрянськоїУкраїни у першійполовині ХІХ 

ст. 

10 2 2 6 

10.  

Державно-

правовіінститутизахідноукраїнських земель в 

періодавстрійськогопанування (1772-1918 рр.) 

10 2 2 6 

11.  
НовітняУкраїнська держава і право 1917-1920 

рр. 
16 4 6 6 

12.  

Державно-правовіінститутиЗахідно-

УкраїнськоїНародноїРеспубліки (1918-1923 

рр.)  

12 4 2 6 

13.  
Формуваннярадянськоїдержави і права в 

Україні(1917 – 1920 рр.) 
10 2 2 6 

14.  

Радянська держава і право в 

Українівперіодновоїекономічноїполітики 

(1921 – початок 1929 рр.) 

12 4 2 6 

15.  

Державно-правовіінститути в 

Україніперіодурепресивно-тоталітарного 

режиму (1929 – 1938 рр.) 

14 4 4 6 

16.  
Зміни в державному апараті та праві УРСР в 

роки Другоїсвітовоївійни (1939 – 1945 рр.) 
10 2 2 6 

17.  
Держава і право УРСР у повоєнні роки (1945 – 

березень 1985 рр.) 
10 2 2 6 

18.  
Держава і право УРСР вперіодперебудови 

(квітень 1985 – серпень 1991 рр.) 
10 2 2 6 

19.  
Держава і право 

Українивперіодутвердженняїїнезалежності 
12 2 4 6 



 Всього 225 56 56 113 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

1. предмет  і метод історії і права зарубіжних країн;  

2. сучасний стан проблеми науки історії держави і права України;  

3. стан основних проблем науки історія держави і права України; 

4. суспільно-політичний лад на різних етапах розвитку української 

державності;  

5. систему органів влади і управління на різних історичних етапах України;  

6. джерела права України і розвиток галузевого прав на різних історичних 

етапах української державності. 

вміти: 

1. аналізувати правові та інші документи за допомогою наукових методів та 

методології;  

2. використовувати історичний досвід української держави і права в 

практичній діяльності;  

3. робити об`єктивні прогнози в галузі суспільно-політичного розвитку на 

основі історико-правових знань.  

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 225 години / 7,5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:усна відповідь на семінарських заняттях та доповнення 

відповіді іншого студента, підготовка і захист реферату, доповіді, підготовка тестових 

завдань та кросвордів 

Протягом І та ІІ триместрів здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки виконаних завдань самостійної роботи. Підсумковий контрольз 

дисципліни «Історія держави і права України» проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді заліку у І триместрі та іспиту в ІІ триместрі, в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  
Плановітерміниви

конання 
Форми контролю  

Максима-

льнакількі

сть 

балів 

І триместр 

Підготовка усної відповіді на 

семінарських заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 40 

Доповнення відповіді іншого 

студента 
протягом триместру 

Доповнення на 

семінарському занятті 5 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 15 

Доповіді/ Підготовка тестових 

завдань/ Підготовка кросвордів 
10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. Занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань/ Перевірка 

кросвордів 

10 

Загальна кількість балів   70 



Залік   30 

Всього за триместр   100 

ІІ триместр 

Підготовка усної відповіді на 

семінарських заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 35 

Доповнення відповіді іншого 

студента 
протягом триместру 

Доповнення на 

семінарському занятті 5 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 15 

Доповіді/ Підготовка тестових 

завдань/ Підготовка кросвордів 
10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. Занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань/ Перевірка 

кросвордів 

5 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Лісна Іванна Стефанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 26 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 100. В 1999 році захищено дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових вчень. Тема дисертації: «Становлення 

державності на Західноукраїнських землях» 

Сфера наукових інтересів – історія держави і права України та зарубіжних країн, 

адвокатська діяльність. 


