
 
Історія держави і права України 
Тип дисципліни: вільного вибору студента 
Семестр: 
четвертий. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції 
– 32, семінарські заняття – 16, самостійна робота – 102. 
Лектор: 
кандидат істор. наук, доцент Тиміш Л.І. 
Результати навчання: 

Знання: 
- науково-понятійний апарат курсу «Історія держави і права України»; 
- предмет, методологію, періодизацію курсу «Історія держави і права 

України»; 
- місце дисципліни у системі соціально-гуманітарних, передусім історичних 

і юридичних наук; 
- сутність та ознаки держави в Україні, її особливості на всіх етапах 

історичного розвитку; 
- закономірності еволюції суспільного ладу на різних етапах розвитку 

української державності; 
- закономірності і характерні особливості історичного розвитку систем 

органів державної влади, центрального й місцевого управління, суду, 
правоохоронних органів в Україні; 

- джерела, кодифікацію, еволюцію галузей українського права на всіх 
етапах історичного розвитку. 

Уміння: 
- працювати із фактологічним матеріалом; 
- аналізувати дані з історії і теорії держави і права; 
- застосовувати набуті знання при опрацюванні правових джерел; 
- порівнювати фактологічний матеріал.  

Здатності: 
- формулювати проблеми з історії держави і права України;  
- знайти спільні риси в загальних питаннях і конкретних прикладах історії 

та теорії держави і права;  
- розрізняти об’єкт та предмет дослідження вказаних наук у стосунку 

одного і того ж явища; 
- проводити джерельний аналіз історико-правових пам’яток; 
- дати порівняльну характеристику історико-правовим подіям (вміти 

скласти порівняльну таблицю); 
- класифікувати юридичні факти; 
- аналізувати історіографічний матеріал; 
- підібрати джерела і бібліографічний матеріал до заданої історико-правової 

теми;  



- давати оцінку історичним та правовим явищам, виходячи з конкретних 
завдань і дотримуючись наукових принципів. 

Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
Теорія держави і права. 
Історія України. 
Історична географія. 
Зміст навчальної дисципліни: 
«Історія держави і права України» як наука і навчальна дисципліна. 
Стародавні держава і право на території України. Формування 
ранньофеодальної державності у східних слов’ян. Держава і право Київської 
Русі. Політико-правові інститути Русі у період феодальної роздробленості та 
золотоординського панування. Державний механізм Галицько-Волинського 
князівства. Державний лад і право на українських землях Великого 
князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої. Органи 
влади і право Запорізької Січі. Формування української державності у період 
Визвольної війни 1648 – 1657 рр. Державно-правові інститути Гетьманщини 
ІІ пол. XVII – XVIII ст. Ліквідація автономного устрою України. Апарат 
управління українськими землями в період панування Австро-Угорської та 
Російської імперій. Боротьба за конституційну державність. Суспільно-
політичний лад і право у період відродження Української державності (1917 
– 1920 рр.). Виникнення і діяльність Західно-Української Народної 
Республіки (1918 – 1923 рр.). Радянська державність та право в Україні (1920 
– 30-ті рр.). Держава і право на західноукраїнських землях у 20-х – 30-х рр. 
ХХ ст. Окупаційний режим на українських землях у період ІІ – ї Світової 
війни. Боротьба за незалежну Українську державу і національне право у 
воєнні роки. Радянська державність та право в Україні (1950 – 80-ті рр.). 
Український правозахисний рух. Розбудова та розвиток сучасної української 
держави і права. 
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Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: виконання семінарських занять, групової письмової 
роботи та індивідуального завдання. 
– підсумковий контроль: залік. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
правознавства, соціології та політології. 
 


