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Аудиторні заняття 
 

Лекції 
 

Тема 1. Вступ. Перші державні утворення і право 
 на території Північного Причорномор’я і Приазов’я  

(середина І тис. до н.е. – V ст. н.е.) (2 год.) 
Вступ. Предмет і періодизація історії держави і права України. 

Принципи та методи пізнання історико-правових явищ. Історіографія 
історії держави і права України. Джерела та основна література. 

Держави Північного Причорномор’я та Приазов’я у середині І тис. 
до н.е. – V ст. н.е. Скіфська держава і право. Грецькі міста-колонії. 
Державний устрій і суспільний лад Боспорського царства. Основні 
риси правової системи та суспільно-політичного розвитку цих країн. 
Елементи права. 

 
Тема 2. Держава і право Київської Русі 
(ІХ – перша половина ХІІ ст.) (4 год.) 

Загальн-історичний огляд подій. Елементи української державнос-
ті. Етапи утворення давньоруської державності. Норманська теорія та 
її критики. Політична історія Київської Русі. Володимир Великий та 
Ярослав Мудрий. Розповсюдження християнства в українських зем-
лях. 

Суспільний лад. Феодальна панівна верхівка: князівські родини, 
боярство, духовенство. Мешканці міст: купецтво, ремісники. Смерди. 
Феодально залежні люди: закупи, рядовичі. Невільні: холопи, челядь, 
ізгої. 

Державний лад. Великий князь, боярська рада, віче. Органи управ-
ління. Церковна організація. Збройні сили. Системи політичної влади 
і принципи її організації.  

Суд і процес. Судові органи Київської Русі. Судовий процес 
(”заклич”, ”свод”, ”гоніння сліду”). Система судових доказів. Ордалії. 
Церковний суд. 

Правова система. Джерела права: договори Русі з Візантією, кня-
жі грамоти, церковні устави, ”Руська правда”. Цивільне право. Право 
власності. Договори купівлі-продажу, позики, поклажі. Шлюбно-
сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право: поняття злочину, 
види злочинів. Система покарань. Загальні висновки. 
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Тема 3. Галицько-Волинська держава – продовження традицій 
державності Київської Русі (кінець ХІ –  

перша половина ХІV ст.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд. Причини і наслідки роздробленості 

Київської Русі. Утворення Галицького і Волинського князівств, їх 
політичний розвиток. Об’єднання Галицького і Волинського кня-
зівств. Роман Мстиславович. Міжусобна боротьба у першій третині 
ХІІІ ст. Данило Галицький і зміцнення Галицько-Волинської держави. 
Монголо-татарська навала та її наслідки. Наступники Данила Романо-
вича. Захоплення галицьких та волинських земель Литвою та Поль-
щею. 

Суспільний лад. Феодальна верхівка: боярство, духовенство. Селя-
ни (смерди) та їх повинності. Купецькі об’єднання. Залежні селяни, 
холопи. 

Державний лад. Князівська влада. Дуумвірат. Місце і роль боярсь-
кої аристократії у державному управлінні. Боярська рада, віче. 
Центральне та місцеве управління. Військо. Суд і процес. Церковна 
організація. 

Правова система. Джерела права. Звичаєве право, ”Руська прав-
да”, князівське законодавство. Магдебурзьке право. Церковне законо-
давство. Особливості системи права. 

 
Тема 4. Литовсько-Руська держава та право 

(друга половина XIV – перша половина XVI ст.) (4 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Формування Литовсько-Руської 

держави. Кревська унія та її наслідки. Городельська унія. Люблінська 
унія 1569 року. 

Суспільний лад. Пануючі верстви населення (феодали): магнати, 
шляхта, бояри, панцирні слуги. Селянство: вільні селяни (тяглові, 
ремісники і службові, чиншові); напіввільні: холопи, челядь, 
”непохожі”. ”Устави на волоки”, ”Артикули” Генріха Валуа, ІІІ Ли-
товський Статут – етапи закріпачення селянства. Міста: великокнязів-
ські, приватновласницькі, церковні. Магдебурзьке право. Органи мі-
ського самоуправління. Становище міщанства. Купецтво. 

Виникнення українського козацтва. Походження терміна ”козак”. 
Причини утворення козацтва. Освоєння ними Нижнього Подніпров’я. 
Походи козаків. Формування козацького ладу.  

Державний лад. Великий князь, удільні князі. Пани-рада. Великий 
вальний (загальний) сейм. Центральне і місцеве управління. Церковне 
життя. Наступ католицизму на Україну. Церковні братства. 
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Суд і процес. Система судів: великокнязівський, територіальні, 
домінальні, копні. Реформа судової системи (земські, гродські або 
замкові, підкоморські суди). Процесуальне право. 

Правова система. Головні джерела права: договори, привілеї та 
грамоти. Судебник Казимира IV, Литовські статути. Конституційне, 
цивільне, спадкове право. Шлюбні та сімейні відносини. Норми кри-
мінального права: поняття злочину, суб’єкти злочину. Класифікація 
злочинів. Система покарань. Загальні висновки. 

 
Тема 5. Суспільно-політичний лад і право на українських землях  

(друга половина XVI – перша половина XVII ст.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Становище українських земель 

після Люблінської унії. Селянсько-козацькі повстання. Буковина та 
Закарпатська Україна. 

Суспільний лад. Панівний стан: магнати, шляхта. Волочна реформа 
(1557 р.). Зрівняння шляхти у правах і привілеях з магнатами. Духо-
венство. Селянство. Становище міщанства. Запорізьке козацтво – но-
ва соціальна верства. Реєстрове козацтво. “Ординація Війська Запорі-
зького реєстрового” (1638 р.). 

Державний лад. Особливості державного устрою Речі Посполитої. 
Вальний сейм. Центральне та місцеве управління. Магдебурзьке пра-
во у містах. Утворення Запорізької Січі, її внутрішній устрій. Наступ 
католицизму на українські землі. Берестейська унія. 

Суд і процес. Правова система. Розповсюдження польської судової 
системи. Королівський та сеймові суди. Суди земські, гродські та під-
коморські. Церковні та монастирські суди. Судова система на Запорі-
жжі. Процесуальне право. Основні риси права. Своєрідність правової 
системи у Запорізькій Січі. 

 
Тема 6. Українська держава та право  

 Гетьманщини (ХVII ст.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Причини, характер та рушійні 

сили Визвольної війни. Хід воєнних дій у 1648-1653 рр. Зборівська та 
Білоцерківська угоди. Московський договір 1654 р. та його значення. 

Зміни в суспільному ладі. Вигнання польських магнатів та шляхти. 
Козацтво. Козацька старшина. Середнє та дрібне українське шляхетс-
тво. Зміцнення позиції православного духовенства, ремісники. Звіль-
нення селянства у Гетьманщині від кріпосної залежності. Зміни в 
складі міщанства. Поширення магдебурзького права на бувші приват-
новласницькі міста. Надання привілеїв українському купецтву. 
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Державний лад. Створення Української Гетьманської держави. 
Адміністративно-територіальна організація. Органи влади та управ-
ління. Місцеве управління. Податки та фінанси. Мова Війська та обо-
рона. Зовнішня політика. 

Судова система та процес. Правова система. Генеральний, полко-
вий та сотенні суди. Судова влада гетьмана, інших посадових осіб. 
Своєрідність правової системи Гетьманської держави. Джерела права. 
Зміни у цивільному та кримінальному праві. 

 
Тема 7. Суспільний устрій і право України  
(XVIII – перша половина ХІХ ст.) (4 год.) 

Загальний історичний огляд подій. Взаємовідносини України з 
Москвою. Віленська угода. Галицький договір. Руїна. Переяславські 
статті. Слободищенський трактат. Гетьмани правобережні та лівобе-
режні. Глухівські, Коломацькі статті. Іван Мазепа. Наступ царизму на 
автономію України. Ліквідація Гетьманату.  

Суспільний лад. Панівна верхівка: бунчукове, значкове, військове 
товариство. Права й привілеї козацької старшини. Українська шляхта. 
Духовенство. Козацтво. Міське населення. Селянство. Юридичне 
оформлення кріпосницького права в Україні.  

Державний лад. Андрусівська угода та її наслідки. Центральні 
органи влади та управління: гетьман, Перша і Друга Малоросійські 
колегії, Правління Гетьманського уряду. Старшинська рада. Органи 
місцевої влади та управління. Скасування полкового устрою. Поділ 
України на намісництва, а потім на губернії. Конституція Пилипа Ор-
лика. Зміни у правовому становищі Запорізької Січі. Її ліквідація Ка-
териною ІІ. Формування політичного устрою Південної України. 

Суд і процес. Утвердження судової системи Гетьманської держави. 
Судова реформа 1760 року. Польсько-шляхетська судова система на 
Правобережжі. Процес. Судочинство. 

Правова система. Джерела права. Норми звичаєвого права. Коди-
фікація права. ”Права, за якими судиться малоросійський народ”. 
”Суд и расправа в правах малороссийских” Ф. Чуйкевича. ”Екстракт 
малоросійських прав” О. Безбородька. Основні норми цивільного, 
сімейного та кримінального права. Класифікація злочинів. Система 
покарань. Особливості використання кримінального права на Запорі-
жжі. Загальні висновки. 
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Тема 8. Держава і право України  
(друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.) (4 год.) 

Загальний історичний огляд подій. Становище українських земель 
на початку ХІХ ст. Криза феодально-кріпосницької системи. Скасу-
вання кріпосного права в Росії. Буржуазні реформи 60-70-х рр. Про-
мислове піднесення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Націо-
нально-визвольний рух. 

Суспільний лад. Дворянство, його криза й розлад у другій половині 
ХІХ ст. Народження нової соціальної верстви – буржуазії, джерела її 
формування, національний склад. Посилення політичної ролі буржуа-
зії на початку ХІХ ст. Духовенство. Сектанти. Міське населення. Ро-
бітні люди. Процес утворення робітничого класу, його правове стано-
вище. Кріпосні селяни. Інвентарна реформа на Правобережжі. Держа-
вні селяни. Військові поселенці. Реформа управління державними 
селянами. Правове становище селян після 1861 року. Козацтво. 

Державний лад. Адміністративний поділ України. Центральне 
управління Україною. Генерал-губернаторства. Губернський та пові-
товий апарати управління. Введення органів місцевого самоврядуван-
ня – земств та міських управ. Волосне та сільське управління. Зміни в 
державному управлінні на початку ХХ ст. 

Суд і процес. Специфіка судової системи українських земель у 
першій половині ХІХ ст. Приведення судової системи України у від-
повідність із судовою системою Російської імперії. Суди в Україні 
після судової реформи 1864 року. Воєнно-польові суди періоду рево-
люції 1905-1907 рр. та Першої світової війни. 

Правова система. Кодифікація права України в першій половині 
ХХ ст. Основні риси цивільного права. Виникнення фабрично-
заводського законодавства. Кримінальне законодавство. 

Суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині й 
Закарпатті. Становище західноукраїнських земель у складі Австрій-
ської імперії. Революційні події 1848-1849 рр. Скасування кріпосного 
права. Економічний розвиток. Національно-визвольний рух. Суспіль-
ний устрій. Державний лад. Суд і процес. Правова система. 

 
Тема 9. Відродження Української державності і правової системи  

(1917 – квітень 1918 рр.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Лютнева буржуазно-

демократична революція в Росії. Створення Української Центральної 
ради. Скликання Українського національного конгресу. Військовий, 
селянський та робітничий з’їзди. Проголошення автономії України. 
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Утворення УНР. Проголошення Української Радянської Соціалістич-
ної Республіки. Війна УНР з Радянською Росією. Проголошення неза-
лежності УНР. Берестейська угода. Наступ австро-німецьких військ в 
Україну. Розпуск Центральної Ради. 

Державний лад. Центральна Рада, її функції, Мала Рада. Генераль-
ний Секретаріат. ”Статут Генерального Секретаріату”. Місцева влада 
і місцеве самоврядування. 

Судова система. Система судів колишньої Російської імперії. 
Проект створення Генерального суду, закон про апеляційні суди. Вій-
ськові суди. Спроба реорганізації місцевих судів. Організація проку-
раторія Генерального суду. Незавершеність судової реформи.  

Правова система. Створення власного законодавства. Закон про 
правонаступництво, Конституція УНР, закони ”Про вибори до Уста-
новчих зборів УНР”, ”Про національно-державну автономію”, ”Про 
державну символіку”. Фінансове право. Основні норми трудового, 
земельного, цивільного та кримінального права. 

 
Тема 10. Українська Гетьманська держава і право 

(квітень – листопад 1918 р.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Державний переворот 29 квітня 

1918 року і проголошення Гетьманату. Внутрішня і зовнішня політи-
ка уряду П. Скоропадського. Боротьба українського народу проти 
окупантів та гетьмана. Поразка Німеччини та її союзників. Перехід 
влади до Директорії. Зречення П. Скоропадського від влади.  

Державний лад. Гетьманат як короткочасна форма диктатури. Ви-
щі органи влади й управління – гетьман, Рада Міністрів. Місцеве 
управління.  

Судова система й правоохоронні органи. Генеральний суд. Закони 
про утворення Державного Сенату, Судові палати і Апеляційні суди. 
Мирові й військові суди. Закон про Державну Варту. Функції проку-
рорського нагляду. 

Правова система. Збереження чинності нормативних актів колиш-
ніх режимів. Закон про тимчасовий державний устрій України. Закон 
про громадянство Української Держави. Зміни в галузі цивільного та 
кримінального законодавства. 

 
Тема 11. Українська Народна Республіка часів Директорії 

(листопад 1918 – листопад 1920 рр.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Утворення Директорії, її внут-

рішня та зовнішня політика. Війна Директорії з радянською Росією. 
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Трудовий конгрес. Бойові дії радянсько-польських військ проти Дире-
кторії. Варшавська угода. Поразка Директорії. Ризький договір. 

Державний лад. Директорії та її правовий статус. ”Закон про фор-
му влади на Україні”, Рада Народних Міністрів. Місцеве управління. 

Судова система. Збереження судової системи Центральної Ради. 
”Надвищий суд”. Надзвичайні військові суди. 

Правова система. Джерела права. Проект нової Конституції. 
”Закон про державну мову”. Цивільне та кримінальне право. 

 
Тема 12. Західноукраїнська Народна Республіка 

і її право (1919-1923 рр.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Створення Української Націо-

нальної Ради. Проголошення ЗУНР. Акт Злуки. Польська агресія проти 
ЗУНР. Формування УГА. Події на Закарпатті та Північній Буковині. 

Державний лад. Українська Національна Рада. Президія Ради. 
Утворення посади президента. Закон про скликання Сейму ЗУНР. 
Уряд ЗУНР – Державний секретаріат. Місцева влада та управління. 

Судова система та її інші правоохоронні органи. Збереження по-
передньої судової системи. Спроба проведення судової реформи. Ад-
вокатура, прокуратура. Військова юстиція і прокуратура. Корпус 
української державної жандармерії. Народна міліція. 

Правова система. Конституційні закони ЗУНР про державну мо-
ву, про громадянство, ”Тимчасовий Основний Закон”. Закони про 
земельну реформу, про основи шкільництва. Продовження чинності 
австрійського цивільного, кримінального та процесуального законо-
давства. 

 
Тема 13. Формування радянської державності  

і правової системи в Україні (1917-1920 рр.) (4 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Жовтнева революція в Росії. 

Боротьба за встановлення радянської влади в Україні. І Всеукраїнсь-
кий з’їзд Рад. Перший період радянської влади. ІІ Всеукраїнський 
з’їзд Рад. Утворення КП(б)У. Формування тимчасового робітничо-
селянського уряду України. Проголошення УСРР. Політика 
”воєнного комунізму”. Антирадянські повстання. Виступ Григор’єва. 
Окупація України військами Денікіна. Відновлення радянської влади 
в кінці 1919 – на початку 1920 рр. Соціально-економічна політика 
радянського уряду. 
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Державний лад. Всеукраїнський з’їзд Рад. Народний секретаріат. 
Місцеві органи державної влади. Комбіди і комнезами. Військово-
революційні комітети. 

Судова система й інші правоохоронні та репресивні органи. Судо-
ві органи – народні суди й революційні трибунали. Всеукраїнська та 
місцеві надзвичайні комісії. Радянська міліція. 

Формування основ соціалістичного права. Поширення декретів 
радянської Росії на Україну. Конституція УСРР 1919 р. Цивільне пра-
во: створення державної власності, націоналізація майна. Охорона 
трудового приватного господарства та особистої власності громадян. 
Ліквідація права спадкування. Сімейне право: створення ЗАГС, вве-
дення громадянського шлюбу, свобода розлучення. Нові норми земе-
льного, трудового та кримінального права. Види покарань. Позасудо-
ві репресії. Кругова порука та заручництво. Кримінально-
процесуальне та цивільно-процесуальне право. 

 
Тема 14. Соціалістична державність і право в Україні 

у період нової економічної політики (1921-1929 рр.) (4 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Економічна і політична ситуа-

ція в Україні на початку періоду. Голод 1921-1923 рр. Політика украї-
нізації. Культурне будівництво. 

Нова економічна політика в Україні. Заміна продрозверстки прод-
податком. Передача в оренду державних підприємств, за винятком 
великих. Наслідки непу. Ліквідація непу.  

Державний лад. Утворення Союзу РСР. Прийняття Конституції 
СРСР 1924 р. Адміністративно-територіальна реформа 1923-1925 рр. 
Утворення Молдавської АСРР. Вищі органи влади і управління – Все-
український з’їзд Рад, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Ко-
мітет, Рада Народних Комісарів, Народні комісаріати. Місцеві органи 
влади і управління. Комнезами. 

Судова система та інші правоохоронні органи. Перебудова судо-
вої системи. Створення державної прокуратури, адвокатури. Спеціа-
льні суди – дисциплінарні суди та воєнні трибунали. Громадські 
(товариські) суди. Державне політичне управління (ДПУ). 

Правова система та інші правоохоронні органи. Кодифікація всіх 
галузей права. Зміни в Конституції УСРР 1925 року та Конституції 
УСРР 1929 року. Зміни в цивільному праві. Цивільний кодекс 1922 р. 
Зобов’язальне право. “Кодекс законів про родину, опіку подружжя та 
про акти громадянського стану”. Кодекс законів про працю УСРР 
1922 р. Земельне право. Земельний кодекс УСРР 1922 р. Закони про 
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колективне господарство, про ліси. Ветеринарний кодекс. Криміналь-
не право: Кримінальний кодекс УСРР 1922 р. Визначення злочину. 
Види злочинів. Система покарань. Посилення кримінальних репресій. 
Процесуальне, виправно-трудове право. Кодекс законів про народну 
освіту УСРР. Адміністративне право. 

Тема 15. Держава і право України в період панування  
тоталітарного режиму (1929-1938 рр.) (4 год.) 

Загальний історичний огляд подій. Проведення політики індустріа-
лізації та колективізації. Голод 1932-1933 рр. Політичні репресії. Зго-
ртання українізації. Створення репресивної  командно-
адміністративної системи. Зміни у соціальному складі населення. 

Державний лад. Вищі органи влади і управління за Конституцією 
УРСР 1937 року. Верховна Рада, Президія Верховної Ради, Рада На-
родних Комісарів. Місцеві органи влади і управління. Черговий етап 
адміністративно-територіальної реформи. 

Централізація правоохоронної системи і посилення ролі позасудо-
вих репресивних органів. Зміни в судовій системі. Органи прокурату-
ри. НКВС і позасудові органи. 

Правова система. Конституція УРСР 1937 року. Зміни у цивільно-
правовому регулюванні суспільних відносин. Норми, спрямовані на 
охорону соціалістичної власності та удосконалення договірних відно-
син. Сімейне право. Допомога багатосімейним, посилення криміналь-
ної відповідальності за несплату елементів. Норми трудового, колгос-
пного і земельного права. Кримінальне право. Закон від 7 серпня 1932 
року. Посилення жорстокості покарань. Кримінально-процесуальне 
законодавство. Закон від 1 грудня 1934 р. 

Державність і право в західноукраїнських землях у 20-30-х рр. Стано-
вище у Східній Галичині та Західній Волині. Встановлення режиму теро-
ру і насильства. Адміністративно-територіальний поділ та органи управ-
ління. Заборона української мови. Застій в економіці краю. Встановлення 
Румунією окупаційного режиму в Північній Буковині. Становище Закар-
патської України у складі Чехословаччини. Проголошення незалежності 
Карпатської України. Еволюція українського націоналізму. 

 
Тема 16. Держава і право України в роки 
Другої світової війни (1939-1945 рр.) (2 год.) 

Загальний історичний огляд подій. Радянсько-німецький договір 
1939 р. Початок Другої світової війни. Входження Західної України, 
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Північної Буковини та Придунав’я до складу УРСР. Радянізація захід-
них областей. Підготовка Німеччини до нападу на СРСР. Вторгнення 
фашистських військ на територію СРСР. Початок Великої Вітчизня-
ної війни. Військові дії на території України у 1941-1944 рр. Встанов-
лення жорстокого окупаційного режиму. Визволення території Украї-
ни від фашистських загарбників. 

Державний лад. Проголошення Української самостійної держави. 
Створення УПА, УГВР. Окупаційні режими Німеччини і Румунії. 
Возз’єднання з УРСР Закарпатської України. Зміни в державному 
ладі УРСР. 

Правоохоронні органи. Організація військових трибуналів. Поси-
лення репресивної діяльності органів державної безпеки. Воєнізація 
органів прокуратури. Відновлення діяльності обласних та народних 
судів, органів прокуратури, міліції та державної безпеки у звільнених 
районах України. 

Правова система. Зміни в цивільному законодавстві. Заходи по 
боротьбі з бездоглядністю й безпритульністю дітей. Заходи по охоро-
ні дитинства й материнства. Введення трудових мобілізацій і трудової 
повинності. Збільшення тривалості робочого дня, скасування черго-
вих та додаткових відпусток. Колгоспне та земельне законодавство 
воєнного часу. Зміни в кримінальному законодавстві. Пристосування 
кримінально-процесуального законодавства до потреб воєнного часу. 

 
Тема 17. Держава і право України у перші повоєнні роки і в період 

десталінізації (1945 – перша половина 1960-х рр.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Відбудова народного господар-

ства України. Успіхи промисловості. Становище в сільському госпо-
дарстві. Голод 1946-1947 рр. Врегулювання територіальних питань з 
Польщею. Взаємне переселення поляків та українців. Операція 
“Вісла”. Ліквідація УГКЦ. Збройний опір УПА і підпілля ОУН. Ідео-
логічна реакція. Смерть Сталіна. ”Відлига”. Реформи в галузі еконо-
міки та соціально-культурного життя. 

Державний лад. Вищі органи державної влади і управління. Пере-
хід Криму до України. Місцеві органи влади і управління. 

Правоохоронні органи. Положення про народні суди 1948 р. Лікві-
дація воєнних трибуналів військ МВС та Особливих нарад МВС, 
транспортних судів. Розширення прав обласних судів та Верховного 
суду УРСР. Закон про судоустрій УРСР 1958 р. Прокуратура. Органи 
державної безпеки та внутрішніх справ. Товариські суди і народні 
дружини. 
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Правова система. Новий етап кодифікації загальносоюзного і рес-
публіканського законодавства. Цивільне право. Грошова реформа 
1947 року. Зміни в житловому праві. Цивільний кодекс УРСР 1963 
року. Сімейне, трудове, колгоспне, кримінальне право. Скасування 
смертної кари у 1947 р. та її відновлення у 1950 р. Посилення пока-
рань за злочини проти життя. Основні положення Кримінального ко-
дексу 1960 року. Процесуальне право. Реабілітація незаконно репре-
сованих. 

 
Тема 18. Держава і право України в період неототалітарного 
 режиму (середина 1960-х – середина 1980-х рр.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Усунення М.С. Хрущова від 

влади. Економічна реформа 1965 року. Наростання кризових явищ в 
економіці. Суспільний лад. Боротьба з проявами національної свідо-
мості. Розвиток державницьких ідей в програмах опозиційних органі-
заціях. 

Державний лад. Вищі органи влади і управління. Верховна Рада 
УРСР. Президія Верховної Ради. Рада Міністрів УРСР, міністерства і 
державні комітети. Місцеві органи влади і управління. Ради, виконав-
чі комітети, відділи та управління. 

Судова система та інші правоохоронні органи. Судова система. 
Нотаріат. Органи прокуратури. Органи внутрішніх справ. Адвокату-
ра. 

Основні риси правової системи. Конституційне законодавство Со-
юзу РСР і союзних республік. Конституційна реформа. Адміністрати-
вне законодавство. Основні норми цивільного та сімейного права. 
Житлове законодавство. Трудове право. Природоресурсне законодав-
ство. Зміни і доповнення у кримінальному та процесуальному праві. 

 
Тема 19. Держава і право України в період перебудови 

(1985-1991 рр.) (2 год.) 
Загальний історичний огляд подій. Прихід до влади М.С. Горбачо-

ва і курс на перебудову. Концепція радикальної економічної реформи 
та демократизації суспільно-політичного життя. Чорнобильська ката-
строфа. Провал економічної реформи. Релігійні стосунки. Перехід до 
багатопартійності. Декларація про державний суверенітет України. 
Посилення сепаратистських тенденцій. Референдум 17 березня 1991 
року. Проголошення незалежності України. Розпад СРСР та утворен-
ня СНД. 
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Державний лад. Запровадження в СРСР інституту президентства. 
Вищі органи державної влади й управління УРСР. Зміни і доповнення 
до Конституції УРСР. Запровадження поста Президента УРСР. Міс-
цеві органи влади і управління. 

Судова система та інші правоохоронні органи. Реформування 
судової системи. Виведення суду та прокуратури з-під підпорядку-
вання союзним органам. Новий Закон про міліцію від 20 грудня 1990 р. 

Правова система. Зміни і доповнення до Конституції УРСР. Ство-
рення Конституційного Суду УРСР. Концепція нової Конституції 
України. Зміни в цивільному, трудовому, земельному праві й кримі-
нальному законодавстві. 

 
Тема 20. Держава і право України на сучасному етапі  

(1991 – поч. ХХІ ст.) 
Загальний історичний огляд. Розбудова Української держави. Вій-

ськове будівництво. Зовнішня політика. Нова символіка. Економічні 
реформи. Вибори до Верховної Ради, обрання Президента. Багатопар-
тійна система. 

Державний лад. Територія та адміністративний поділ України. 
Верховна Рада. Президент України. Кабінет Міністрів України. Міс-
цева влада. 

Судова система та інші правоохоронні органи. Судова система: 
Верховний Суд України, Верховний Суд АРК, обласні, Київський та 
Севастопольський міські суди, районні, міські й міжрайонні суди, 
воєнні та арбітражні суди. Конституційний Суд. Прокуратура, міліція, 
Служба Безпеки України. Адвокатура. 

Правова система. Конституційний процес. Конституційна угода 
між Верховною Радою і Президентом. Прийняття нової Конституції 
України. Реформування цивільного, трудового, аграрного, криміналь-
ного права. Процесуальне законодавство. 


