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Питання для іспиту 
 
Складовою частиною навчального процесу є іспит. Він розгляда-

ється як підсумок роботи студента над вивченням навчального курсу. 
Іспит з історії держави і права України відбувається, як правило, в 
усній формі й проводиться за білетами, підготовленими заздалегідь та 
затвердженими на засіданні кафедри. Кожен екзаменаційний білет з 
історії держави і права України зазвичай складається з трьох питань, 
які відображають різні розділи навчальної програми. Під час іспиту 
перевіряється не лише пам’ять студента, але і його вміння мислити, 
аналізувати, робити необхідні висновки. Готуючись до іспиту, сту-
дент повинен узагальнити та систематизувати знання, отримані в про-
цесі самостійної роботи впродовж семестру, а також на лекціях та 
семінарських заняттях. На цьому заключному етапі вивчення предме-
ту особливо важливо не розгубитися від великої кількості та різнома-
ніття матеріалу, який необхідно пригадати та повторити, з максималь-
ною ефективністю використати відведені для підготовки до іспиту 3-4 
дні. 

Ще до початку екзаменаційної сесії варто продумати, як найбільш 
раціонально розподілити час, відведений на підготовку, скільки пи-
тань на день повторювати. Напередодні іспиту, можливо, доцільно 
обговорити найбільш складні або малозрозумілі питання з товариша-
ми. З нез’ясованими в період підготовки питаннями слід звернутися 
до екзаменатора на передіспитовій груповій консультації. Особлива 
увага на іспиті з історії держави і права України приділяється перевір-
ці знання пам’яток права. Якщо студент, відповідаючи на питання 
екзаменаційного білета, не виявляє знання джерел – йому обов’язково 
ставиться додаткове питання. 

 
Орієнтовний перелік контрольних питань до іспиту наводимо 

нижче 
1. Предмет та завдання курсу історії держави та права України. 
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ. 
3. Історіографія історії держави та права України. 
4. Виникнення Скіфської держави, її суспільно-політичний лад і 

право. 
5. Рабовласницькі міста-поліси Північного Причорномор’я, їх 

суспільно-політичний лад і право. 
6. Виникнення державності у східних слов’ян. 
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7. Суспільний лад Київської держави. Правове становище окре-
мих груп залежного населення. 

8. Державний лад Київської Русі – України. 
9. Традиції державності (особливості політичного розвитку) кня-

зівств Київської Русі у період феодальної роздробленості. 
10. Особливості суспільно-політичного ладу та правової системи 

Галицько-Волинської держави. 
11. Судові органи та основні форми судового процесу Київської 

Русі-України. 
12. Джерела права Київської Русі-України. 
13. “Руська Правда” та її реакції. 
14.  Врегулювання цивільно-правових відносин в Києво-Руській 

державі за “Руською Правдою”. 
15.  Кримінальне право в Києво-Руській державі за “Руською Пра-

вдою”. 
16.  Природа Литовсько-Руської держави. Особливості литовсько-

го проникнення в Україну. 
17.  Політичний лад Литовсько-Руської держави. 
18. Суспільний лад Великого князівства Литовського. Правове 

становище основних соціальних груп населення. 
19. Судоустрій та судочинство на українських землях в часи Вели-

кого князівства Литовського. 
20. Джерела права на українських землях часу Великого князівст-

ва Литовського. Чинність Литовських Статутів в Україні. 
21. Основні риси цивільного і кримінального права у Великому 

князівстві Литовському. 
22. Магдебурзьке право в Україні (виникнення, суть, принципи та 

застосування). 
23. Виникнення українського козацтва: джерела та соціальна база 

його формування. 
24. Реєстрове козацтво та його державно-правовий статус. 
25. Військово-політичний устрій. 
26.  Звичаєве (“козацьке”) право Запорозької Січі. 
27. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. та 

зміни у суспільних відносинах. 
28. Основні етапи формування (юридичного закріплення) україн-

ської національної державності в ході Визвольної війни сере-
дини XVII ст. 

29. Визвольна війна українців середини XVII ст. та зміни в систе-
мі права. 
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30. Правові умови входження України під протекторат Московсь-
кої держави. 

31. Формування і розвиток політичного устрою Козацько-
гетьманської держави. 

32. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави другої пол. 
ХVІI – ХVIII ст. 

33. Ліквідація російським царизмом автономного устрою України. 
34. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України 

(друга пол. ХVІІ – ХVШ ст.). 
35. Основні риси права Козацько-гетьманської держави. 
36. Джерела права Козацько-гетьманської держави. 
37. Судоустрій та судочинство Козацько-гетьманської держави. 
38. Кодифікація права в Україні першої пол. XVIII ст. 
39. Основні наслідки кодифікації права в Україні другої пол. 

XVIII – поч. XIX ст. 
40. Адміністративно-політичний устрій західноукраїнських зе-

мель у складі Австрійської імперії (кін. XVIII – середина XIX 
ст.). 

41. Загальнодержавні та місцеві органи влади і управління на за-
хідноукраїнських землях часу дуалістичної Австро-Угорської 
монархії. 

42. Організація органів самоврядування на західноукраїнських 
землях часу австрійського панування. 

43. Судово-прокурорські органи на західноукраїнських землях 
часу австрійського панування. 

44. Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях 
періоду австро-угорського панування. 

45. Суспільний лад підросійської України XIX ст. 
46. Адміністративно-територіальний поділ українських земель в 

Російській імперії кін. ХVIII-ХІХ ст. 
47. Система органів самодержавного управління підросійської 

України ХІХ ст. 
48. Судова система в підросійській Україні першої пол. XIX ст. 
49. Джерела та основні риси права в Україні у першій пол. XIX ст. 
50. Кодифікація права в Україні на поч. XIX ст. 
51. Загальна характеристика буржуазних реформ 1860-1870-х рр. 

та особливості їх проведення в Україні. 
52. Селянська реформа 1861 року та особливості її проведення в 

Україні. 
53. Судова реформа 1864 р. та особливості її проведення в Україні. 
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54. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Україні. 
55. Поліцейська реформа другої пол. XIX ст. в Україні. 
56. Загальна характеристика контрреформ 80-90-х років на україн-

ських землях у складі Російської Імперії.  
57. Джерела та розвиток права в Україні у пореформений період 

(друга пол. XIX ст.). 
58. Формування робітничого класу в Україні у другій пол. XIX ст. 

Фабричне законодавство. 
59. Зміни в аграрному та кримінальному законодавстві України на 

початку XX ст. 
60. Державність України доби Української Центральної Ради: ор-

ганізація державної влади і законодавча діяльність. 
61. Конституція УНР, її структура та основні положення. 
62. “Українська держава” гетьмана П. Скоропадського: організа-

ція державної влади та законодавства. 
63. Українська державність за Директорії УНР: організація держа-

вної влади, територіальний устрій та законодавство. 
64.  Проголошення ЗУНР: центральні та місцеві органи влади і 

управління. Законодавча діяльність ЗУНР. 
65. Жовтневий переворот більшовиків та його вплив на Україну. 

Перший радянський період. 
66. Поширення на Україні радянської (більшовицької) державнос-

ті у 1918-1919 рр. 
67. Режим “воєнного комунізму” – модель будівництва соціалізму 

в Україні у другий радянський період. 
68. Перша радянська конституція України, її структура та основні 

положення. Система формування представницьких органів 
влади. 

69. Утвердження радянської державності в Україні. Державно-
правові засади непу. Правове регулювання політики україніза-
ції. 

70. Відносини між УСРР та РСФР до утворення СРСР. 
71. Україна і створення СРСР: повноваження органів влади і 

управління радянської України. 
72. Становлення і розвиток в Україні радянської системи судо-

устрою та прокуратури у 20-ті роки. 
73. Перша союзна Конституція та подальший розвиток конститу-

ційного законодавства УРСР. 
74. Адміністративно-територіальний устрій радянської України та 

його основні зміни у 20-30-х рр. 
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75. Становлення основ права України у післяжовтневий період. 
Перша комплексна кодифікація законодавства України. 

76. Складання тоталітарної репресивної командно-адмініст-
ративної системи в Україні. Політичні репресії. 

77. Зміни у системі органів влади і управління в УРСР у 30-ті ро-
ки. 

78. Судова система та позасудові репресивні органи в УРСР у 30-
ті рр. 

79. Правова система УРСР у 30-ті рр. 
80. Соціально-політичне становище Західної України, Закарпаття 

й Північної Буковини у складі іноземних держав у міжвоєнний 
період.  

81. Спроба побудови української держави – Карпатської України 
– у 1938-1939 рр. та її історичне значення. 

82. ОУН-УПА в боротьбі за Українську державу. 
83. Розчленування території України та характеристика окупацій-

ного режиму (1941-1944 рр.). 
84. Правові основи входження Західної України та Північної Бу-

ковини до складу УРСР. 
85. Особливості входження до складу СРСР та радянізація Україн-

ського Закарпаття (1944-1945 рр.). 
86. Перебудова держапарату та зміни в окремих галузях права 

СРСР-УРСР у період німецько-радянської війни. 
87. Правовий статус Української РСР як союзної республіки в 40-

80-ті рр. 
88. Основні напрями другої комплексної кодифікації законодавст-

ва УРСР (1957-1985 рр.) 
89. Розпад СРСР та відродження незалежної суверенної Українсь-

кої держави. 
90. Державне будівництво в Українській незалежній державі. 


