
24 Колісніченко А.І. 

Перелік тем для вивчення 
 

Тема 1. Рабовласницькі держави і право на території 
України* 

Зіркою позначені теми для самостійного вивчення. 
 
Основні поняття: первісний лад, продуктивні сили, виробничі 

відносини, родова община, сусідська община, рабовласницьке суспі-
льство, рабство, колонізація, античність, монархія, республіка, арис-
тократична республіка, демократична республіка. 
Варіант Б. Реферативна форма проведення семінару 

Теми рефератів: 
1. Зародження державної організації на території України. 
2. Виникнення та суспільно-політичний лад Скіфської держави. 
3. Джерела та основні риси права держави скіфів. 
4. Грецькі міста-поліси Чорноморського узбережжя України: ор-

ганізація влади та суспільства. 
5. Суспільний та державний устрій Афін та Херсонесу 

(порівняльний аналіз). 
6. Джерела та основні риси права античних міст-полісів України. 
7. Боспорське царство, його суспільно-політичний лад і право. 
8. Дослов’янські утворення на території України, їх місце та роль 

у вітчизняній історії, у національному праві та державотворен-
ні. 

ДЖЕРЕЛА 
1. Аристотель. Афинская полития. – М., 1936. 
2. Геродот. История. – М., 1961. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Брайчевський М. Скіфи. Конспект Історії України. Нова кон-

цепція // Старожитності. – 1991. – Ч. 4. 
2. Гайдукевич В.Ф. Боспорське царство. – М.; Л., 1949. 
3. Ганусенко В.Ф. Київська Русь і Північне Причорномор’я // 

Укр. істор. журн. 1961. – № 6. 
4. Грушевський М. Історія України-Русі. – К., 1994. – С. 84-116. 
5. Жебелев С.А. Северное Причерноморье. Исследования и ста-

тьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи. – 
М.; Л., 1954. 

6. Кадесев В.І. Про державний лад Херсонеса в перших століттях 
н.е. // Укр. істор. журн. – 1971. – № 9. 
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7. Павленко Ю.В. На шляху формування ранніх цивілізацій на 
Україні та суміжних територіях // Теоретичні проблеми вітчиз-
няної історіографії та джерелознавства. – К., 1993. 

8. Пархоменко М. Початок історично-державного життя на 
Україні. – К., 1925. 

9. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1993. – Т. 1. – 
С. 55-62. 

10. Смирнов А.П. Скифы. – М., 1996. 
 

Методичні рекомендації 
Студентам слід запам’ятати, що історико-правова наука серед пер-

ших паростків державності на Україні називає Скіфію. У VII-V ст. до 
н.е. утворюється могутній союз скіфських племен, а основу його ста-
новили скіфи царські – плем’я, яке займало територію лівобережжя 
нижньої течії Дніпра. Важливо дослідити, які племена входили до 
цього союзу і які гіпотези існують з цього приводу.  

Необхідно дати характеристику суспільного ладу скіфського царс-
тва: панівна верхівка, вільні общинники, раби (джерела рабства).  

Слід пам’ятати, що за формою правління Скіфія була одним із 
різновидів рабовласницької монархії, а її територія поділялась на 3 
частини, кожну з яких очолював цар. У свою чергу, царство поділя-
лось на округи – номи. Студентам важливо дослідити державний лад і 
органи влади з їх функціями. 

Характеризуючи правову систему Скіфії, слід звернути увагу на 
джерела права, цивільно-правові норми, шлюбно-сімейне право, зобо-
в’язальне право і кримінальне право. 

Важливо зазначити, що Північне Причорномор’я було частиною 
Великої грецької колонії VIII-VI ст. до н.е. Греки-засновники цієї те-
риторії були в основній своїй масі малозаможними землеробами і 
управлялися ойкістами – керівниками груп колоністів. 

Майже тисячолітня історія цих держав (Ольвія, Пантікапей, Керкі-
нтіда, Тіра та ін.) поділяється на 2 етапи: VII-I ст. до н.е. – міста-
держави – незалежні утворення; на другому етапі (I ст. до н.е. – 70-ті 
роки IV ст. н.е.) – підкорені Римом. 

Зазначимо, що суспільний устрій античних міст характеризується 
соціально-класовим розшаруванням: панівний клас; вільні землероби, 
ремісники-торгівці; осілі чужоземці і раби. 

Порівнюючи державний лад Греції і північнопричорноморських 
держав, слід пам’ятати, що він будувався на засадах рабовласницької 
формації. За формою правління це були демократичні (V-II ст. до н.е.) 
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або аристократичні (починаючи з I ст. до н.е.) республіки. Студентам 
необхідно скласти схему державного устрою міста-держави і дати 
характеристику функцій основних органів влади, в тому числі і судів. 

Правова система міст-держав північнопричорноморського регіону 
спиралась на систему права Афінської демократії і використовувала 
свої звичаї і традиції. Важливо дати характеристику зобов’язальному 
праву і кримінальному праву і звернути увагу на особливості відно-
син власності.  

Необхідно проаналізувати процес виникнення та історію Боспор-
ської держави (V ст. до н.е.). Зазначимо, що суспільний лад Боспорсь-
кого царства характеризувався наявністю рабовласників і рабів, віль-
них і невільників. 

Аналізуючи державний устрій Боспорського царства, слід зазначи-
ти, що воно сформувалось як союз грецьких полісів, а на чолі держа-
ви стояв монарх і архонти грецьких міст. Студентам необхідно про-
аналізувати функції органів центрального і місцевого управління, а 
також адміністративно-територіальний устрій держави.  

Досліджуючи систему права, важливо проаналізувати джерела 
права, майнові відносини, зобов’язальне право і основи кримінально-
го права. 

Підводячи підсумки, студенту необхідно відповісти на запитання: 
Які місце і роль дослов’янських державних утворень на території 
України у національному державо і правотворенні? 

 
Тема 2. Становлення та розвиток державності  

Русі-України 
 

Основні поняття: держава, державність, союзи племен, племінні 
княжіння, ранньофеодальна держава, патріархальне рабство, інститут 
публічного управління, феодалізм, феодальні відносини, вотчина, 
суверенітет-васалітет, феодальна роздробленість, боярин, князь, сне-
ми. 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
1-ше заняття 

План 
1. Формування державності у східних слов’ян. Виникнення Киє-

во-Руської держави. 
2. Суспільний лад Київської Русі. 
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3. Організація влади і управління Руської держави з центром у 
Києві (влада князя; князівська рада; снеми; віче; податкова сис-
тема; місцеве управління і військова організація). 

4. Судоустрій Київської Русі-України. 
Тема реферату:  

1. Державні реформи князів Володимира Великого та Ярослава 
Мудрого, їх зміст та значення. 

2. Причини занепаду Київської Русі. 
Домашнє завдання: складіть схему судово-адміністративного 

устрою Києво-Руської держави. 
ДЖЕРЕЛА 

1. Літопис Руський / Переклад Л. Махновця. – К., 1989. 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Балушок В.Г. Полюддя: прагматична дія і ритуал // Укр. істор. 
журнал. – 1994. – № 1. 

2. Брайчевський М. Адміністративна реформа Володимира Свя-
того (Оцінка проблеми за літописною статтею 988 року) // За-
писки НТШ. – Т. XXXV. Праці історично-філософської секції. 
– Львів, 1993. 

3. Брайчевський М.Ю. Антське царство. Конспект історії Украї-
ни. Нова концепція // Старожитності. – 1991. – Ч. 5. 

4. Бочарников Д. Чи дійсно юридичне право було єдиним ін-
струментом державного управління суспільством в Київській 
Русі? // Право України. – 1997. – № 11. 

5. Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності. – 
К., 1971. 

6. Брайчевський М. Київська Русь. Конспект історії України. 
Нова концепція // Старожитності. – 1991. – Ч. 6.  

7. Брайчевський М.Ю. Повстання 1068-1069 рр. у Києві // Укр. 
істор. журн. – 1979. – № 1. 

8. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968. 
9. Брайчевський М.Ю. Русь – Україна і Русь – Росія // Історія 

українського середньовіччя: Козацька доба: Зб. наук. праці в 2-
х ч. – К., 1995. – Ч. 1. 

10. Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1991. 
11. Василенко Г.К. Руси. – К., 1990. 
12. Вілінбахов В.Б. З історії військової справи стародавньої Русі 

(ХІ-ХІII ст.) // Укр. істор. журнал. – 1977. – № 1. 
13. Воробейкова Т.У. Древнерусское государство и право. – К., 

1982. 
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14. Горський А.А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київ-
ської Русі // Укр. істор. журнал. – 1994. – № 1. 

15. Греков И. Государственность и право на территории Украинс-
кой ССР в раннефеодальный период. (Конспект лекций). –
Одесса, 1966. 

16. Грушевський М. Історія України-Русі. – К., 1994. – Т. 1. – 
С. 162-213; С. 350-428. 

17. Грушевський М. Історія України-Русі. – К., 1993. – Т. 3. – 
С. 194-332; 

18. Древнерусское государство и его международное значение. – 
М., 1965. 

19. Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів, 1991. – С. 73-
82. 

20. Дубравина А.Б. Государственный строй Киевской Руси // 
Сов. госуд. и право. – 1982. – № 6. 

21. Духніч В.О. Ставлення київських князів до Древлянської зем-
лі в 946-988 рр. // Укр. істор. журнал. – 1971. – № 11. 

22. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дорево-
люционной России. – М., 1968. 

23. Ерошкин Н.П. Запровадження християнства на Русі. – К., 
1988. – С. 34- 43, 95-99, 101-142. 

24. Кісь Я.П. Етногенез слов’ян. – Львів, 1985. 
25. Кольбенко А.В. Становлення митної справи у Київській Ру-

сі // Вісн. ЛДУ. Сер. юридична. – 1994. – Вип. 31. 
26. Котляр М.Ф. Державний устрій давньоруського суспільства і 

його відображення у “Слові о полку Ігореві” // Філос. думка. – 
1986. – № 1. 

27. Котляр М.Ф. До проблеми утворення Новгород-Сіверського 
князівства // Укр. істор. журнал. – 1995. – № 6. 

28. Котляр М.Ф. “Руська земля” в літописах ХІ-ХIII ст. // Укр. 
істор. журнал. – 1976. – № 11. 

29. Котляр М.Ф. Політичні взаємини Києва і Новгорода в XII 
ст. // Укр. істор. журнал. – 1986. – № 9. 

30. Лелекач М.М. Про приналежність Закарпаття до Київської 
Русі // Наукові записки УДУ. – Ужгород, 1949. 

31. Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории дре-
внерусского государства. – М., 1951. 

32. Насонов А.Н. К вопросу об образовании древнерусской госу-
дарственной территории // Вопросы истории. – 1954. – № 12. 

33. Павленко Ю.В. На шляху формування ранніх цивілізацій на 
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Україні та суміжних територіях // Теоретичні проблеми вітчиз-
няної історіографії та джерелознавства. – К., 1993. 

34. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. – Нью-Йорк; 
Львів, 1990. 

35. Пашуто В.Т., Шталь І.В. Забуте повідомлення про рабство у 
червонорусів (ХІ-ХІІ ст.) // Укр. істор. журнал. – 1971. – № 3. 

36. Полянський О. Проблеми етногенезу українського народу та 
становлення його державності // Мандрівець (Тернопіль). – 
1995. – № 1. 

37. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1993. – Т. 1. – 
С. 67-81; 214-228. 

38. Приходним О.М. Слов’янське населення середнього Подніп-
ров’я напередодні утворення Київської Русі // Укр. істор. жур-
нал. – 1972. – № 2. 

39. Пьянков А.П. Происхождение общественного и государст-
венного строя Древней Руси. – Минск, 1980. 

40. Рибаков Б. Нова концепція нашої державності // Наука і сус-
пільство. – 1990. – № 7. 

41. Ричка В.М. Про формування Київської землі (X – перша пол. 
XI ст.) // Укр. істор. журнал. – 1982. – № 1. 

42. Ричка В.М. Про адміністративно-територіальний устрій дав-
ньоруської землі у XI-XII ст. // Укр. істор. журнал. – 1983. – 
№ 2. 

43. Ричка В.М. Про характер соціальних конфліктів у Київській 
Русі // Укр. істор. журн. – 1993. – № 2. 

44. Рогов В.А. Государственный строй Древней Руси. – М., 1984. 
45. Рогожин А., Сташис В. Ярослав Мудрий – видатний держав-

ний діяч, великий князь Київської Русі // Право України. – 
1996. – № 4. 

46. Софроненко К.А. Вопрос о возникновении государственности 
у восточных словян в советской исторической и историко-
правовой литературе // Вестник МГУ. – 1971. – Вып. 6. 

47. Стецюк К. Утворення класів і держави у східних слов’ян. – 
Київ, 1948. 

48. Толочко А.П. Князь в древней Руси: власть, собственность, 
идеология. – К., 1992. 

49. Толочко О.П. Про походження поземельної форми данини на 
Русі в ІХ-Х ст. // Укр. істор. журн. – 1986. – № 8. 

50. Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической 
истории. – К., 1987. 
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51. Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. 
52. Шекера І.М. Київська Русь XI ст. у міжнародних відносинах. 

– К., 1967. 
53. Чайковський А. Адміністративно-силові засоби державного 

управління // Історія України. – 1998. – № 11. 
54. Черепний Л. В. Общественно-политические отношения в Дре-

вней Руси и “Русская правда” // Древнерусское государство и 
его международное значение. – М., 1965. 

55. Чубатий М. Княжа Русь. Україна та виникнення трьох східно-
слов’янських націй // Записки НТШ. – Нью-Йорк, Париж. – 
1964. – Т. 177. 

56. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-
экономической истории. – Л., 1974. 

57. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киев-
ского государства. – М., 1949. 

58. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового роз-
витку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992. 

 
Методичні рекомендації 

Києво-Руська держава, що виникла на базі східнослов’янських 
племен – пращурів українців, в ранньому середньовіччі розпочала 
відлік українського державотворення. Але формування відносно єди-
ної Києво-Руської держави було складним і тривалим процесом. На 
цьому шляху простежуються чотири етапи: перший етап зародження 
“військової демократії” (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.); другий етап – роз-
квіт “військової демократії” (ІІ-VI ст.); третій етап – утворення ядра 
давньоруської державності; четвертий етап – формування давньорусь-
кої державності з центром у Києві. Власне, це і є предметом обгово-
рення першого питання плану семінару. Слід наголосити на тому, що 
внутрішній зміст процесу державотворення визначали розвиток про-
дуктивних сил і виробничих відносин. Підкреслити, що вихідним 
пунктом розвитку руської державності стали племінні союзи східного 
слов’янства. Охарактеризувати інститути публічного управління сою-
зів племен – князь, рада старшин, віче, вої, дружина, які були зародка-
ми державної влади, а також сутність етапів політичної консолідації 
східнослов’янських племен до утворення відносно єдиної Київської 
Русі. 

Розглядаючи питання про державний лад Київської Русі, зверніть 
увагу на органи управління, на функції князя, боярської ради, роль 
віче у політичній структурі києво-руського суспільства часу появи 
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снему як органу влади. Особливу увагу приділіть вивченню суспіль-
ного ладу, при цьому зазначте, що за соціальною структурою і право-
вим статусом населення Київської Русі поділялось на численні, стро-
каті групи, які ще не мали замкненого характеру. Докладно розглянь-
те категорії феодалів і феодально-залежного населення, поясніть обу-
мовленість суспільних відносин Київської Русі феодальними майно-
вими відносинами. Відповідаючи на останнє питання, наголосіть на 
тому, що особливістю судово-адміністративного устрою Київської 
Русі був поділ його на два відомства: світське і церковне. Дайте хара-
ктеристику судової системи. Зауважимо, що судові органи як особли-
ві державні інститути в Київській Русі не існували. Суд був відділе-
ний від адміністрації. Особливу увагу зверніть на функції судів наміс-
ників, вотчинних судів і суди верви (громадські суди). 

 
2-ге заняття 

План 
1. Традиції державності (особливості політичного розвитку) кня-

зівств Південно-Західної Русі (України) у період феодальної роздроб-
леності. 

2. Формування і розвиток Галицько-Волинської держави. 
3. Особливості суспільного ладу. Розвиток феодального землево-

лодіння у Галицькому та Волинському князівствах, Галицько-
Волинській державі. 

4. Політичний лад Галицько-Волинського князівства: влада князя, 
управління, суд, фінанси, військо. 

Реферати: 
1. Данило Галицький – володар Галицько-Волинської держави. 
2. Монголо-татарське іго: причини встановлення і особливості на 

землях Південно-Західної Русі. 
Домашнє завдання: Складіть схему суспільно-політичного уст-
рою Галицько-Волинського князівства і його правової системи. 

ДЖЕРЕЛА 
1. Літопис Руський / Переклад Л. Махновця. – К., 1989.  
2. Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1995. 
3. ЛІТЕРАТУРА 
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родов Галицко-Волынской Руси IX-ХIII вв. – К., 1985. 
16. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1983. 
17. Мазур О., Довгань П. Іван Берладник і князівська влада в Гали-
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Волынской Руси ХІ-ХІІ вв. – М., 1955. 
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26. Чанковськін А. Адміністративно-силові засоби державного 
управління // Історія України. – 1998. – № 11. 

 
Методичні рекомендації 

Головну увагу на семінарі слід зосередити на особливостях істори-
чного та суспільно-політичного розвитку Галицько-Волинської дер-
жави. Варто пам’ятати, що Галицько-Волинська територіально-
політична спільність була другою за порядком формою державності 
українського народу. В роки свого розквіту вона об’єднувала понад 
дев’яносто відсотків українських земель. Державний устрій і територіа-
льна організація влади базувалися на тих самих принципах, що і в Київ-
ській Русі. Цікаво було б звернути увагу на розвиток у Галицько-
Волинській Русі двірцево-вотчиної системи управління. Характеризуючи 
суспільний устрій, варто наголосити, що, перейнявши державно-правові 
традиції Київської Русі, Галицько-Волинське князівство розвивалося під 
політичним впливом суспільних відносин, характерних для середньовіч-
ної Європи. Яскравим їх виявом були вагомі економічні та політичні 
позиції боярства. “Мужі галицькі” активно протидіяли спробам обмежи-
ти їхні повноваження на користь великого князя. Служилі феодали зем-
лю отримували за військову службу від великого князя і галицького бо-
ярства. З думкою боярської олігархії галицьким князям доводилося раху-
ватися навіть у періоди зміцнення свого панування. Важливо пам’ятати, 
що основну масу населення становили селяни. Смерди були особисто 
вільні і мали власне господарство. Холопство не дуже розповсюдилось. 
Склад міського населення був неоднорідним. Підводячи підсумок, слід 
підкреслити, що внаслідок дії зазначених несприятливих чинників Гали-
цько-Волинська держава у середині XIV ст. перестала існувати як єдине 
ціле. Підсумовуючи проблеми, виокремте особливість процесу утворен-
ня та розвитку Галицько-Волинської держави. 

 
Варіант Б. Реферативна форма проведення семінару 

Теми рефератів: 
1. Походження слов’ян. Роль антів у формуванні східнослов’янсь-

ких народів. 
2. Проблема етногенезу українців в історичній науці. 
3. Норманська теорія та теорія пантюкризму походження держав-

ності у східних слов’ян. 
4. Доктрина колективної влади Рюриковичів. 
5. Адміністративно-силові засоби державного управління княжої 

Русі-України. 
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6. Церква в структурі Київської держави. 
7. Феодальна роздробленість – закономірний етап розвитку фео-

дального способу виробництва. 
8. Система “колективного суверенітету” на Русі в XII-XIII ст. 
9. Ідеї єдності Русі, оборони її від зовнішніх ворогів у Галицько-

Волинському літописі. 
 

Тема 3. Правова система Київської Русі 
 
Основні поняття: джерело права, звичай, звичаєве право, феода-

льне право, галузі права, інститути права. 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
План 

1. Джерела давньоруського права. 
2. Основні риси цивільного права за “Руською Правдою”: 

а) право власності; 
б) зобов’язальне право, види договорів; 
в) сімейно-шлюбне право; 
г) інститути опіки; 
д) спадкове право. 

3. Основні риси кримінального права: 
а) поняття і види злочинів; 
б) мета і система покарань. 

4. Основні риси судового процесу княжої Русі-України. 
5. Особливості правової системи та пам’ятки права Галицько-
Волинської Русі. 
Тема реферату: Правове становище селян за Короткою та Просто-

ровою Правдами (порівняльний аналіз). 
Домашнє завдання: Випишіть у зошит структуру і вкажіть голо-

вні питання кожної з трьох редакцій “Руської Правди”. 
ДЖЕРЕЛА 

1. Древнерусские княжеские уставы ХІ-ХV ст. / Под редакцией 
Я.Н. Шалова. – М., 1976. 

2. Материалы к изучению истории государства и права СССР и 
“Русской правды” (Текст, введение, коментарии и предметно-
терминологический указатель). – М., 1962. 

3. Памятники русского права. – М., 1952. – Вып. 1, 2. 
4. Руська Правда: Хрестоматія з історії держави і права України / 

За ред. В.Д. Гончаренка. – 2-ге вид. – К., 2000. – Т. 1. – С. 27-39.  
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Методичні рекомендації 

Опрацьовуючи проблему системи права в Київській Русі, насампе-
ред слід наголосити на різноманітності її джерел. Спробуйте поясни-
ти, чому на Русі домінувало звичаєве право. Розкажіть, які джерела 
візантійського права були чинними на Русі і які сторони суспільного 
життя ними врегульовувалися. (902, 911, 944 рр.) Основи міжнарод-
ного права. 

Відомо, що найбільш цінним джерелом по вивченню права Києво-
Руської держави є “Руська Правда”. Значення цього документа, серед 
іншого, полягає в тому, що він дозволяє збагнути процес зародження 
права і його первинного розвитку. Це, в свою чергу, дозволяє краще 
зрозуміти закономірності виникнення й еволюції права. При аналізі 
“Руської Правди” взагалі, зверніть увагу на походження, основні спи-
ски та редакції документа. Вкажіть головні питання та структуру кож-
ної з редакцій. 

З’ясувавши ці моменти, слід розібратися в юридичних проблемах 
документа, приділяючи певну увагу, згідно з планом семінару, голо-
вним галузям та інститутам права. При цьому було б цікаво зробити 
порівняльний аналіз “Руської Правди” та вже відомої Вам з курсу 
історії держави і права зарубіжних країн “Салічної Правди”. Не забу-
дьте підкреслити основні принципи, на яких базувалося давньоруське 
право. Доцільно дослідити і характерні риси давньоруського права. 
Почати треба з аналізу норм цивільного права і зазначити, що зміст 
права вчасності залежав від того, хто був суб’єктом власності: важли-
во дослідити основні форми земельної власності. В свою чергу, помі-
тимо, що зобов’язальне право розвивалося на потребу відносин влас-
ності. 

Слід виокремити особливості шлюбно-сімейного права і приділи-
ти увагу видам злочинів та системі покарань. 
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Розглядаючи основні риси судового процесу доби “Руської Прав-
ди”, обов’язково потрібно розібратися у формах досудового процесу, 
ролі позивача і відповідача, видах доказів. 

Характеризуючи правову систему Галицько-Волинської держави, 
треба познайомитися зі збереженими пам’ятками права і на їх основі 
показати її особливості. Необхідно звернутися до князівського зако-
нодавства XII-XIII ст., приділити увагу Магдебурзькому праву (XIV 
ст.). 

 
Варіант В. Нетрадиційна форма проведення заняття – рольова 

гра. Судовий процес у Київській Русі 
Проведення семінарського заняття у формі рольової гри можливе 

лише за умови серйозної підготовки: опрацювання і належного засво-
єння джерел та спеціальної літератури. Зокрема, при моделюванні 
судового процесу Київської Русі насамперед з рекомендованих підру-
чників і посібників необхідно вивчити правову систему Києво-
Руської держави. Що стосується судоустрою та судочинства – його 
треба знати більш глибоко. У достатньому об’ємі необхідний матері-
ал студент знайде в роботах Я. Падоха та М. Чельцова-Бебутова (див.: 
с. 19). Джерелами процесуального права цього періоду є звичаєве 
право, апробоване і частково модифіковане княжими уставами і суда-
ми. Найвизначніша пам’ятка процесуального права – “Руська Прав-
да”. Повний текст “Руської Правди “трьох редакцій курсант знайде у 
збірнику “Хрестоматія з історії держави і права України” (У 2 т. / За 
ред. В.Д. Гончаренка. – 2-ге вид. – Том 1. – К., 2000. – С. 27-39). 

Нагадаємо, що у Київській Русі суд не було відокремлено від адмі-
ністрації. Важливою рисою судово-адміністративного устрою був 
поділ судочинства на два відомства – світське і церковне. Найнижчою 
інстанцією були громадські (вервні) суди. Вони складалися з сільсь-
ких старшин. Існував також боярський (феодальний) суд. Під його 
юрисдикцією перебували холопи, закупи, рядовичі. На рішення гро-
мадських судів (боярських – окрім холопів) можна було скаржитися 
до княжих судів. Судовий процес в останніх і підлягає відтворенню 
на занятті. 

Рольова гра передбачає ряд підготовчих етапів, які здійснюються 
під керівництвом викладача: 

– на першому етапі визначаються конкретно усі стадії судового 
провадження: заклич (позов), попереднє слідство (“евод”, “гонення 
слідом”), слідчі дії позивача-потерпілого, судовий розгляд, докази, 
вирок і його виконання; 
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– на другому етапі визначаються експертна група (3-4 чоловіки) та 
“дійові особи” судового процесу. Зазвичай, у княжому суді Києво-
Руської держави ними були: князь (тиун, посадник), свідки (видоки, 
послухи), потерпілий, злочинець. Під час княжого судочинства у су-
довому процесі були також присутні окремі особи, що брали участь у 
процесі: ябедник, метельник, вирник, істці. Дорадчим голосом у суді 
користувалися громадські представники, т.зв. старці. 

Схема проведення заняття така: 
Викладач у короткому вступному слові нагадує основні особливо-

сті судового устрою та судочинство Київської Русі, мету заняття, а 
також повідомляє “легенду”. Учасники судового процесу, кожен у 
відповідності зі своєю роллю, “розробляють легенду”. Експертна гру-
па має завдання стежити за тим, щоб учасники процесу не виходили 
за межі “повноважень” свого персонажу, а також від загальних засад 
процесу і правової системи Київської Русі взагалі. Під кінець заняття 
викладач робить підсумок, оцінює роботу експертів і безпосередніх 
учасників рольової гри. 

 
Тема 4. Литовсько-Руська держава і право 

 
Основні поняття: магдебургія, цеховий устрій, латентна держав-

ність, становий устрій, шляхта, волоське право, хелмінське право, 
возний. 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
1-ше заняття 

План 
1. Українські землі як об’єкт експансії сусідніх держав. Особливо-

сті литовського проникнення в Україну. Природа Литовської держа-
ви. 

2. Суспільний лад та державно-правове становище Русі-України в 
складі Великого князівства Литовського. 

3. Люблінська (1569), Брестська (1596) унії та їх наслідки для дер-
жавності Русі-України. 

Реферати: 
1. Кревська (1385) та Городельська (1413) унії та їх вплив на сус-

пільний та державний розвиток України. 
2. Державно-правове становище Галичини у складі Польського 

королівства (серед. XIV – серед. XVI ст.). 
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3. Політико-адміністративний устрій українських земель у складі 
Угорського королівства. Українські землі у складі Османської 
імперії та її васалів. 

Домашнє завдання: складіть схему суспільного устрою доби Ли-
товсько-Руської держави. 
Література: див.: тема 4, 2-ге заняття. 
 

Методичні рекомендації 
Зі зникненням Галицько-Волинської держави як самостійного по-

літичного організму процес українського державотворення не припи-
няється. Україна вступає в етап обмеженого суверенітету (т.зв. латен-
тна державність), протекторату, політичної залежності від міцніших і 
краще організованих сусідів. Це передовсім Польща і Литва. Процес 
формування Литовсько-Руської держави слід розглянути в контексті 
хронологічних періодів: перший (XIV ст. – I пол. XV ст.); другий – 
прийняття Унії Литви з Польщею і зміна правового статусу українсь-
ких земель; третій – підпис у 1385 р. Кревської унії, четвертий – при-
йняття у 1413 р. Городельської Унії; п’ятий – підписання у 1569 р. 
акту унії Литви й Польщі. 

При висвітленні даної теми треба розповісти про особливості ли-
товського проникнення в Україну і утворення Руської за своїм харак-
тером держави. Місто Луцьк було другою столицею Великого князів-
ства Литовського. Зверніть особливу увагу на розвиток взаємовідно-
син між Литвою і Польщею. Це мало вирішальний вплив на суспіль-
ний лад і державно-правове становище Русі-України в складі Велико-
го князівства Литовського. Важливо дослідити суспільний устрій Ли-
товсько-Руської держави і охарактеризувати походження феодалів, 
бояр, української шляхти, міського населення і селян. При аналізі 
державного ладу зверніть увагу на систему влади і місцеве управлін-
ня. 

 
2-ге заняття 
План 

1. Джерела права Великого князівства Литовського. Складення, 
джерела і структура –”Литовських Статутів”. 

2. Основні риси цивільного права (право власності; зобов’язальне 
право; право спадщини; сімейно-шлюбне право). 

3. Основні риси кримінального права (поняття і види злочинів; 
мета і система покарань). 

4. Процесуальне право у Литовсько-Руській державі. 
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Реферати: 
1. Доба “руського права” в Галичині, Волоське право в Україні.

  
2. Магдебурзьке (німецьке) право в Україні (XIV – перша полов. 

XVII ст.). 
3. Джерела та основні риси права Речі Посполитої. 
Домашнє завдання: а) випишіть у зошит структуру Литовських 

Статутів. 
б) складіть схему судової системи Литовсько-Руської держави. 
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Тема 5. Українське козацтво – творець нової форми 

української державності 
 
Основні поняття: Дике поле, уходництво, кіш, січова рада, ре-

єстр, військова старшина, генеральна старшина, полковий устрій, ку-
рінь, ординація, гетьман. 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
План 

1. Виникнення українського козацтва: причини, соціальна база та 
характерні риси способу життя. 

2. Запорозька Січ, її військово-адміністративний устрій. 
3. Суд і судочинство, правова система на Запорозькій Січі. 
4. Утворення реєстрового козацтва, його правове становище та 

місце у козацькому державотворенні.  
Реферати: 

1. Збройні Сили та військове мистецтво запорозьких козаків. 
2. Роль українського козацтва у боротьбі проти агресії Кримсько-

го ханства та Туреччини у Східній та Центральній Європі. 
3. Міжнародні зв’язки Запорозької Січі. 
4. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – першої пол. XVII ст. 

у контексті козацького державотворення. 
Домашнє завдання: складіть схему військово-адміністративного 

та судового устрою Запорозької Січі. 
Література: див.: тема 6, 1-ше заняття. 
    

Методичні рекомендації 
У національно-політичному житті українського народу наприкінці 

XV ст. видатним феноменом стала поява й утвердження нової війсь-
ково-політичної сили – козацтва. З самого початку, виступаючи обо-
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ронцем південних українських поселень від безперервних нападів 
турків і татар, козацтво набувало рис нового суспільного явища. А 
невдовзі перетворилося на особливий лицарський стан, що виступив 
творцем нової форми української державності, тобто взяв під захист 
державні та національно-культурні права українського народу. 

Перше з низки семінарських занять даного розділу присвячене 
початкам козаччини. Маємо розглянути основні етапи розвитку коза-
цького державо- і правотворення до Хмельниччини. Висвітлюючи 
причини виникнення українського козацтва, важливо простежити цей 
процес у часі і показати соціальну базу формування козацтва. Слід 
підкреслити, що починаючи з середини XVI ст. осередком українсь-
кого козацтва стала Запорозька Січ. Вона була не лише військовим, 
але й особливим державно-політичним утворенням – Козацькою рес-
публікою. Варто також наголосити, що демократизм і ефективність 
управління, особливості структури і поділу влади, своєрідність право-
вого укладу вигідно вирізняли Запорозьку Січ з-поміж інших держав-
но-політичних утворень тогочасної Європи, були яскравим проявом 
державотворчого духу українського народу, свідчили про живучість 
української політично-правової традиції. 

Визнанням значного впливу запорожців на політичне життя сусід-
ніх держав, у тому числі Речі Посполитої, стало формування в 70-х 
роках XVI ст. реєстрового козацтва. Особливу увагу слід звернути на 
ту конструктивну роботу, яку проводило реєстрове козацтво з витво-
рення козацької автономії. Вона пов’язується передовсім з діяльністю 
гетьманів Самійла Кішки, Петра Сагайдачного та, зокрема, Михайла 
Дорошенка. Відповідаючи на це питання, також охарактеризуйте 
структуру управління і функції посадових осіб реєстрового козацтва 
та його державно-правовий статус у Речі Посполитій. 

Тема 6.* Правові форми взаємовідносин України і Росії  
(середина ХVII – ХVIII ст.) 

 
Основні поняття: гетьманські статті, козацько-гетьманська дер-

жава, протекторат, Лівобережна і Правобережна Україна, Слобідська 
Україна, генеральна та чорна рада, виборні козаки і підпомічники, 
бунчукове та значкове товариства, Малоросійські колегії, генераль-
ний резидент. 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
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1-ше заняття 
План 

1. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. як наці-
ональна революція: причини, характер, типологія, хронологічні межі. 

2. Формування та суспільно-політичний устрій Української коза-
цько-гетьманської держави Богдана Хмельницького. 

3. Юридичне оформлення приєднання України до Росії. 
4. Політичні і правові проблеми переходу України під владу Мос-

ковщини після смерті Богдана Хмельницького. 
Реферат: 

Богдан Хмельницький як особистість, державний діяч і полково-
дець. 
Домашнє завдання: складіть схему адміністративно-політичного 

устрою держави Богдана Хмельницького. 
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69. Яковлєва Т.Г. Богдан Хмельницький і рядове козацтво // Укр. 
істор. журнал. – 1995. – № 4. 

70. Яковлєва Т.Г. Гетьманщина у другій половині 50-х років 
XVII століття. Причини і початок Руїни. – 1998. 

 
2-ге заняття 
План 

1. Зміни принципів, форм і методів діяльності військово-
адміністративного апарату влади і управління Україною в другій пол. 
ХVII-ХVIII ст. 

2. Зміни у суспільних відносинах України-Гетьманщини. 
3. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України. 
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4. Судова система. Судова реформа 1760-1763 рр. 
5. Ліквідація царизмом автономного устрою України. Малоросій-

ські колегії. 
Реферати: 

Андрусівський договір, “Вічний мир” – зговір Польщі та Москов-
щини про закріплення поділу України. 

“Руїна” в Україні: громадянська війна чи зовнішня агресія?  
Створення та діяльність Малоросійського приказу (1663-1722). 
Домашнє завдання: складіть схему судоустрою Козацько-

гетьманської держави: систему “козацьких судів” і за судовою рефор-
мою К. Розумовського. 
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Методичні рекомендації 

Опираючись на праці В. Степанкова, В. Смолія та інших вітчизня-
них істориків, насамперед необхідно з’ясувати причини та хронологі-
чні межі Визвольної війни українців. Зазначимо, що Хмельниччина 
стала лише яскравою сторінкою, кульмінацією національно-
визвольної боротьби українського народу за своє державне самови-
значення. Слід звернути увагу на справді революційний характер змін 
(насамперед у соціально-економічних відносинах) на території, озна-
ченій як Козацька держава. Характеризуючи політичний лад нової 
держави, майте на увазі – він не був юридично оформлений і тому 
остаточний розподіл прав і обов’язків нових органів залежав значною 
мірою від політики гетьмана. І хоч форма правління в основному на-
ближалась до республіканської, починаючи від Хмельницького, існу-
вала ідея відтворення Руського князівства (одна з назв української 
козацької держави), яка навіть була закріплена Гадяцькими угодами з 
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Польщею гетьманом І. Виговським, що так і залишилось нездійснен-
ним. Зрештою, основні напрями державної політики гетьманів І. Ви-
говського та Ю. Хмельницького (перше гетьманство) мають стати 
предметом окремого обговорення. 

Особливу увагу слід звернути на питання юридичного оформлен-
ня приєднання України до Росії. Дайте правову характеристику Мос-
ковсько-Переяславському договору. При відповіді на це питання не-
обхідно з’ясувати правові умови, на яких планувалось встановити 
українсько-російські відносини в “Березневих статтях”. Слід замисли-
тись над тим, що таке московський протекторат, в чому він полягав, 
які перспективи для української державності він мав створити. 

Опрацьовуючи питання 2-го семінарського заняття теми, доцільно 
розібратись, яких саме атрибутів української державності торкнулась 
політика обмежень, яку започаткував московський царат в др. пол. 
XVII ст. Особливу увагу слід приділити процедурі обрання гетьмана 
та обмеження його повноважень. Аналізуючи проблему остаточного 
скасування української держави в XVIII ст., необхідно підкреслити, 
що Петро I лише продовжив політику своїх попередників, а інцидент 
з Мазепою – це не причина, а лише привід. Необхідно показати, як в 
умовах становлення російського абсолютизму, на протязі XVIII ст., 
царат знищив залишки української автономії, перетворив Україну в 
складову частину Російської Імперії. 

 
Варіант Б: Реферативна форма проведення семінару 

Теми рефератів: 
1. Основні ознаки державності та їх втілення у суспільно-

політичній структурі Запорозької Січі. 
2. Українські літописи ХVІІ-ХVІІІ ст. як чинник державотворення. 
3. “Конституція...” П. Орлика: основні ідеї та можливості її реалі-

зації як державного документа. . 
4. Зруйнування Запорозької Січі та подальша доля запорозьких 

козаків. 
5. Гетьмани Іван Скоропадський та Павло Полуботок і їх спроби 

врятувати українську державність. 
6. Діяльність Данила Апостола та Кирила Розумовського щодо 

збереження козацько-гетьманської державності України. 
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Тема 7. Кодифікація та основні риси права  
України-Гетьманщини 

 
Основні поняття: “козацьке” право, звичаєве церковне право, 

універсали, декрети, маніфести, “попередні права”. 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
План 

1. Джерела права в Україні часу Козацько-гетьманської держави. 
2. Причини і наслідки перших кодифікаційних робіт. “Права, за 

якими судиться малоросійський народ” (1743 р.). 
3. Кодифікація українського права другої пол. XVIII ст.: 
а) “Суд і розправи в правах малоросійських” (1750 р.) Ф. Чуйке-

вича. 
б) “Екстракт малоросійських правил” (1767 р.) і його переробка 

1786 р. 
4. Основні риси цивільного права: 
а) право власності; 
б) зобов’язальне право; 
в) спадкове право; 
г) сімейне право. 

5. Основні риси кримінального права: а) поняття і види злочинів; 
в) мета і система покарань. 

6. Основні риси судового процесу. 
Домашнє завдання: випишіть у зошит основні пам’ятники права 

України XVIII ст., вкажіть їх структуру і зміст. 
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56 Колісніченко А.І. 

5. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. – 
Львів, 1958. 

6. Кульчицький В.С. Кодекс Українського права 1743 р. // Право 
України. – 1994. – № 9. 
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13. Латук А.И. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в 
XVII-XVIII ст. – Львів, 1967. 

14. Саласька М.В. Кодифікація українського права в першій по-
ловині XVIII ст. // Проблеми державотворення і захисту прав 
людини. – Львів, 1995. 

15. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права Украї-
ни. – К., 1968. 
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17. Яковлів А. Український кодекс 1743 р. // Записки НТШ. – Т. 4
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Методичні рекомендації 
У ході семінару особливу увагу слід звернути на процес кодифіка-

ції українського права у XVIII ст. Однією з причин кодифікації стала 
строкатість джерел права Козацько-гетьманської держави. Вони є 
предметом окремого розгляду на семінарському занятті. Слід також 
підкреслити, що серед інших причин кодифікації права важливе місце 
зайняло прагнення української шляхти використати кодифікацію для 
відновлення втрачених прав і вольностей України. Зверніть увагу на 
підготовку збірника “Права, по которым судится малороссийский 
народ”, який з’явився у 1743 р. внаслідок п’ятнадцятирічної роботи 
кодифікаційної комісії. Розкрийте його структуру, основний зміст і 
значення. 
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Аналізуючи хід кодифікації права України другої пол. XVIII ст., 
треба розглянути процес розробки збірників “Суд й расправа в правах 
малороссийских” (1750 р.), “Экстракт малороссийских прав” (1767 
р.), дати характеристику їхніх основних положень і показати, що но-
вого з’явилося у цих збірниках права порівняно з попереднім пері-
одом. 

 
Варіант В. Нетрадиційна форма проведення заняття – рольова 

гра “Судовий процес України-Гетьманщини” 
Проведення семінарського заняття у формі рольової гри можливе 

лише за умови серйозної підготовки: опрацювання і належного засво-
єння джерел та спеціальної літератури. Використовуючи рекомендо-
вані підручники і посібники, додаткову літературу, слід зрозуміти і 
засвоїти систему права, що склалась у Козацько-гетьманській держа-
ві. Звісно, особливу увагу зверніть на процесуальне право, його осно-
вні риси та принципи. Необхідний матеріал у достатньому об’ємі з 
доступних праць знайдете в роботах Я. Падоха та А. Пашука (див.: с. 
51). Важливий матеріал з цих проблем студент може знайти у підруч-
никах В. Іванова та академіка В. Тація. Як відомо, однією з особливо-
стей правової системи Гетьманської України була строкатість джерел 
права. Рівною мірою це стосувалося джерел процесуального права. 
Укладення збірника “Права, за якими судиться малоросійський на-
род” мало на меті уніфікувати існуючі джерела. І хоча цей кодекс 
офіційного схвалення не дістав, він широко застосовувався на практи-
ці. Як пам’ятник процесуального права Гетьманщини “Права... доступ-
ні для навчального процесу (окреме видання, хрестоматії). Система 
козацьких судів, що встановилася в Гетьманщині від часу Національ-
ної революції Б. Хмельницького і проіснувала до проведення гетьма-
ном К. Розумовським судової реформи, була найбільш поширеною 
(територіально) і тривалою (в часі). Вона складалася з сільських, со-
тенних та полкових судів, з найвищою апеляційною інстанцією – Ге-
неральним Судом. Переважна більшість справ першої інстанції вирі-
шувалася у полкових судах, судовий процес в яких і підлягає відтво-
ренню на занятті. 

Рольова гра передбачає ряд підготовчих етапів, які здійснюються 
під керівництвом викладача: 

– на першому етапі визначаються конкретно усі стадії судового про-
вадження: позов, попереднє слідство, слідчі дії позивача-потерпілого, 
слідчі дії суду, судовий розгляд, судові постанови, система доказів; 
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– на другому етапі визначаються експертна група (3-4 чол.) та 
“дійові особи” судового процесу. 

Схема проведення заняття така: 
Викладач у короткому вступному слові нагадує про основні прин-

ципи та особливості судового устрою та судочинства Гетьманської 
України, мету заняття, а також повідомляє “легенду”. Учасники судо-
чинства, кожен у відповідності зі своєю роллю, “розробляють леген-
ду”. Експертна група повинна стежити за тим, щоб учасники процесу 
не виходили за межі “повноважень” свого персонажу, а також – від 
загальних засад процесу і правової системи Гетьманщини взагалі. Під 
кінець заняття викладач робить підсумок, оцінює роботу експертів і 
безпосередніх учасників рольової гри. 

 
Тема 8.* Особливості державно-правового розвитку 
українських земель в умовах Російської імперії 

 
Основні поняття: намісництво, губернія, губернське правління, 

градоначальництво, дворянське зібрання, предводитель дворянства, 
земство, земський суд, жандармський корпус, справник. 

 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
План 

1. Поширення російського територіально-адміністративного уст-
рою на українських землях.  

2. Органи та система управління російського царату в Україні.  
3. Джерела та кодифікація права в Україні першої пол. XIX ст.  
4. Розвиток права в Україні у пореформений період. 
Тема реферату: Державно-правові ідеї в Україні XIX ст. 
Домашнє завдання: складіть схему судоустрою в Україні першої 

пол. XIX ст. у регіональному розрізі. 
ЛІТЕРАТУРА: див.: тема 10. 
 

Методичні рекомендації 
Відповідаючи на перше питання плану слід підкреслити, що після 

остаточної ліквідації у 1783 р. полково-сотенного устрою як головної 
ознаки автономії Лівобережна Україна була насильно включена у 
російську політичну систему. На території Лівобережжя, Слобожан-
щини, Українського Півдня було поширено російський територіаль-
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но-адміністративний устрій у вигляді намісництв, згодом – губерній і 
повітів. 

Що стосується відповіді на друге питання плану, варто зауважити, 
що, починаючи з XVII ст. прямо пропорційно розширенню кордонів 
Росії, її державний лад набирав характеру абсолютної монархії, не 
обмеженої жодними представницькими органами. Мало змінили з 
цього погляду реформи 1860-1870 рр. Охарактеризуйте структуру 
місцевих органів влади на рівні губернії, повіту, міста. 

Розглядаючи третє питання, основну увагу слід звернути на коди-
фікаційний процес в Україні. Розгляд ходу кодифікаційних робіт пер-
шої пол. XIX ст. необхідно розпочати з викладу причин, які спонука-
ли до подальшої (порівняно з XVIII ст.) кодифікації. У зв’язку з цим 
варто зауважити, що ці роботи велися паралельно та у зв’язку з коди-
фікацією права Росії. До речі, у цьому контексті заслуговує на увагу 
особа Михайла Балудянського, який народився на Закарпатті, був 
першим ректором Петербурзького університету, а згодом начальни-
ком Другого відділення Імператорської канцелярії, де зосереджувала-
ся робота по кодифікації російського права. 

Що стосується кодифікації права в Україні, то студенти мають 
проаналізувати “Собрание малороссийских прав” (1807 р.). Литовсь-
кий Статут російської редакції 1811 р., “Свод местных законов запад-
ных губерний” (1837 р.) та “Свод законов Российской империи” в 
цілому. Треба зазначити, що введення в дію останнього призвело до 
уніфікації системи джерел права, що діяли в Україні. Висвітлюючи 
останнє питання семінару, зверніть увагу на законодавство, що регу-
лювало питання праці і зарплати – т. зв. “фабричне право”. Слід та-
кож мати на увазі, що в цей період в Україні посилюється каральна 
політика царизму. Це відобразилося передусім на адміністративному 
та кримінальному законодавстві. 

 
Варіант Б. Реферативна форма проведення семінару 
Теми рефератів: 
1. Декабристський рух в Україні. Питання держави і права у про-

грамних документах декабристів. 
2. Поширення російського фабричного законодавства в Україні у 

другій пол. XIX ст. 
3. Судово-прокурорські органи на західноукраїнських землях часу 

австрійського панування. 
4. Зміни в організації судоустрою підросійської України на почат-

ку XX ст. 
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5. Структура, компетенція і діяльність Державної Думи. 
6. Виборчі закони до Державної Думи Росії та австрійського пар-

ламенту та їх антинародний характер. 
7. Адміністративне, кримінальне законодавство та судова політика 

в Росії на поч. XX ст. 
8. Право українських селян на землю за аграрними реформами 

1848 і 1861 років. 
 
Тема 9. Селянська реформа 1861 року в Україні 

 
Основні поняття: державні, поміщицькі, тимчасовозобов’язані 

селяни, військові поселення, волосний сход, волосний суд, уставна 
грамота, майорати. 

 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару – співбесі-

ди за планом 
План 

1. Основні риси суспільного ладу України першої пол. XIX ст. 
2. Передумови і загальна характеристика проведення реформ. 
3. Правове становище українського селянства за реформою 1861 

року: а) майнове становище селян; б) особисте становище селян; в) 
селянські управління і суд за реформами; 

4. Формування всестанового самоуправління в Україні за буржуаз-
ними реформами 1860-1870 рр. 
Тема реферату: Право українських селян на землю за аграрною 

реформою 1861 року. 
Домашнє завдання: скласти схему органів селянського управлін-

ня і суду за реформою 1861 року. 
ЛІТЕРАТУРА: див.: тема 10. 
 

Методичні рекомендації 
Селянська реформа 1861 року, яка започаткувала буржуазні рефо-

рми в Росії, спричинилася до зміни суспільного устрою в підросійсь-
кій Україні і дала поштовх розвиткові капіталістичних відносин. 

Семінарське заняття розпочнемо з характеристики суспільного ладу 
на українських землях Російської імперії кінця XVIII – початку XIX ст. У 
його основі лежали феодально-кріпосницькі відносини. Студенту слід 
зосередитися на висвітленні правового становища в суспільстві різних 
категорій селянства, російського та українського дворянства. 
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У другому питанні слід показати причини і передумови відміни 
кріпосного права. Опираючись на документи, дати загальну характе-
ристику та показати особливості проведення реформи в Україні. 

Особлива увага – третьому питанню плану. Зверніть увагу на на-
ступне: 

а) умови наділення селян землею в користування. Умови придбан-
ня селянами землі у власність. Майнові права селян і значення їх для 
розвитку капіталістичних відносин в підросійській Україні. 

б) вільні “сільські обивателі” та тимчасовозобов’язані; умови зві-
льнення селян. Особисті права селян і їх значення для розвитку капі-
талістичних відносин в підросійській Україні.  

в) органи сільського управління, їх компетенція. Органи волосного 
управління, їх компетенція. Волосний суд, його склад і компетенція. 

У ході висвітлення останнього питання плану студенту слід зосе-
редитися на особливостях проведення в Україні та основних резуль-
татах Земської (1864 р.) та Міської (1870 р.) реформ. 

 
Тема 10.* Судова реформа та контрреформа  

у другій половині XIX ст. в Україні 
 
Основні поняття: демократичні принципи судочинства: незалеж-

ність, змагальність, гласність, безстановість тощо; суд присяжних, 
вердикт, презумпція невинності. 

 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
План 

1. Особливості судоустрою в Україні першої пол. XIX ст. 
2. Основні положення судової реформи та впровадження її на 

українських землях. 
3. Мирова юстиція. 
4. Прокурорський нагляд та адвокатура. 
5. Цивільний і кримінальний процес за “Судовими статутами” 

1864 р. 
6. Підсумки реформи судової системи. Контрреформа.  
Тема реферату: Поліцейська та тюремна реформа другої пол. XIX 

ст.: основні риси та особливості проведення в Україні. 
Домашнє завдання: скласти порівняльну таблицю буржуазних і 

феодальних рис Судової реформи 1864 р. 
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Методичні рекомендації 

Метою заняття є вивчення нової організації судової системи, 
принципів судочинства, вміння розпізнавати в реформуванні судо-
устрою елементи буржуазного та феодального права, з’ясування особ-
ливостей впровадження реформи та контрреформи в Україні. 

Розглядаючи перше питання, необхідно окреслити основні риси 
судової системи на українських землях у першій пол. XIX ст. Зверніть 
увагу на те, що вона не була територіально одноманітною. При роз-
гляді другого питання треба виявити причини, процес підготовки ре-
форми, принципи, за якими провадилася в Україні судова реформа 
1864 р., та основні її положення. Відповідаючи на третє питання, не-
обхідно розповісти про систему мирової юстиції: мирові судді, з’їзд 
мирових суддів. Слід також розібратися у компетенції, порядку об-
рання та утвердження мирових суддів, у відношеннях між інстанція-
ми та у відповідальності мирових суддів. Торкаючись установ загаль-
ної юстиції, окружних суддів судових палат сенату, окремо слід звер-
нути увагу на суд присяжних. У четвертому питанні необхідно з’ясу-
вати завдання, місце і роль прокуратури. При характеристиці судо-
чинства бажано пояснити його принципи і робити посилання на текст 
закону. 

Підводячи підсумки, основну увагу зверніть на особливості рефор-
мування судової системи в Україні, покажіть роль реформи для роз-
витку судової системи в цілому. 
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Тема 11. Держава і право України в період  
національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. 

 
Основні поняття: революція, національно-демократична револю-

ція, легітимна влада, Тимчасовий уряд, ради депутатів, парламентська 
демократія. 

 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
1-е заняття 
План 

1. Передумови відродження Української державності. 
2. Українська держава та право періоду Центральної Ради. 
3. Українська держава за гетьмана П. Скоропадського. 
4. УНР доби Директорії. 

Реферати : 
1. Україна в стратегічних планах Німеччини та Австро-Угорщини 

під час Першої світової війни. 
2. Національно-культурна політика Центральної Ради.  
3. Дипломатія українських урядів 1917-1920 рр. 
Домашнє завдання: Виписати в зошит структуру, зміст та основ-

ні положення Конституції УНР. 
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Методичні рекомендації 
Висвітлюючи перше питання плану семінарського заняття, слід 

наголосити на тому, що могутність поштовху національно-
визвольному рухові на українських землях надала Лютнева революція 
в Росії. Безпосередніми наслідками Лютневої революції 1917 р. в 
Україні серед іншого були: тимчасовий вакуум легітимної влади, па-



68 Колісніченко А.І. 

ралельна поява конкуруючих владних структур, Тимчасового уряду і 
Рад, у діяльності яких домінував соціальний акцент, та Центральної 
ради, у роботі якої надавалась перевага вирішенню питань національ-
ного розвитку. 

Розкриваючи друге питання плану, студенти повинні проаналізу-
вати процес становлення Української Центральної Ради (УЦР), звер-
нути увагу на те, що виникла вона як міжпартійний координаційний 
центр, згодом перетворилася на орган національного представництва, 
а після включення до її складу представників національних меншин – 
на орган територіального самоврядування, і тільки з проголошенням 
УНР стала вищим законодавчим органом державної влади. В основу 
відповіді необхідно покласти універсали Центральної Ради, рішення 
Українського Національного Конгресу, інструкцію Тимчасового уря-
ду Генеральному Секретаріатові, Конституцію УНР та інші докумен-
ти. Особливу увагу слід звернути на законотворчу діяльність УЦР, 
насамперед розробку та прийняття земельного закону, закону про 
громадянство УНР та закону про національно-персональну автоно-
мію. На окремий розгляд заслуговує Конституція УНР, її зміст, струк-
тура та основні положення. 

У ході роботи над третім питанням студенти мають розглянути 
зміни, що сталися у державному устрої України з приходом до влади 
гетьмана Павла Скоропадського, дати аналіз системі органів держав-
ної влади та управління, розкрити їхню структуру та повноваження. 
При цьому треба опертися на “Грамоту до всього українського наро-
ду” та закон “Про тимчасовий державний устрій України” від 29 квіт-
ня 1918 р. Окремо необхідно розглянути законодавчу діяльність геть-
мана та його уряду, показати її особливості та наслідки. 

Працюючи над останнім питанням плану, студентам слід, спираю-
чись на нормативний матеріал (Декларацію Директорії від 26 грудня 
1918 року. Універсал Трудового Конгресу від 28 січня 1919 року та 
Закон про тимчасове державне управління та порядок законодавства в 
Українській Народній Республіці від 12 листопада 1920 року), показа-
ти ґенезу органів державної влади та управління періоду Директорії. 
Однак необхідно враховувати, що тогочасні політичні реалії вносили 
певні корективи і тому головні програмові завдання Директорії лиши-
лися лише на папері. На особливу увагу заслуговує робота Директорії 
та уряду ЗУНР над об’єднанням українських земель в єдину державу. 

Тому студенти, спираючись на текст Ухвали Української Національ-
ної Ради від 3 січня 1919 року та Акт Директорії від 22 січня 1919 року, 
мають висвітлити процес злуки УНР та ЗУНР і показати його наслідки. 
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2-е заняття* 
План 

1. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР. 
2. Конституційне законодавство ЗУНР. 
3. Організація і структура державного апарату. 
4. Військове будівництво. 
5. Занепад ЗУНР. 

Реферати: 
Соціальне законодавство ЗУНР. 
Причини поразки української національної державності 1917-1920 рр. 
Домашнє завдання: виписати у зошит структуру УГА. 

ДЖЕРЕЛА 
1. Вивід прав України. – Львів, 1991. 
2. Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції 

України. – К., 1992. 
3. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конститу-

ції. – К., 1993. 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття. – К., 1993. 
2. Карпенко О.Ю. Листопадова національна-демократична рево-

люція на західноукраїнських землях 1918 р. // Укр. істор. жур-
нал. – 1993. – № 1. 

3. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українсь-
ких визвольних змагань. – Львів, 1995. 

4. Костів К. Конституційні акти відновленої Української держави 
1917-1919 рр. і їхня політично-державна якість. – Торонто, 
1964. 

5. Кульчицький В., Лісна І. Виникнення Західноукраїнської На-
родної Республіки // Вісн. ЛДУ. – Львів, 1994. – Вип. 31. 

6. Кульчицький В.С. До питання про виникнення і падіння За-
хідноукраїнської Народної Республіки // Пробл. юрид. наук та 
правоохоронної практики. – К., 1994. 

7. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галицького стрілецтва. – 
Львів, 1991. 

8. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995. 
9. Макарчук С.А. Українська республіка галичан. – Львів, 1997. 
10. Нагаєвський І. Історія української держави XX століття. – К., 

1994. 
11. Настюк М. І. Сворення державного апарату ЗУНР // Вісн. 

ЛДУ. Серія юрид. – Львів, 1994. – Вип. 31. 
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12. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-
1919 рр. – К., 1995. 

13. Пігач Я. Сімейне право Західноукраїнської народної республі-
ки // На шляху до правової держави. – Львів, 1992. 

14. Стахів М. Західна Україна: нарис історії державного будівни-
цтва та збройної і дипломатичної боротьби в 1918-1923рр.: У 6 
т. – Скрентон, 1958-1961. 

15. Тищик Б. ЗУНР (державний апарат і законодавство) // Право 
України. – 1994. – № 5-6. 

16. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська народна 
республіка 1918-1923 рр. (До 75-річчя утворення і діяльності). 
– Коломия, 1993. 

17. Удовиченко О. І. Україна у війні за державність. – К., 1995. 
 

Методичні рекомендації 
Вивчаючи перше питання, важливо простежити процес становлен-

ня Української держави в умовах розпаду Австро-Угорської монархії. 
Це обставини виникнення і діяльності Української Національної Ра-
ди, проголошення Української держави ЗУНР. 

Конституційне законодавство ЗУНР – це головні акти Західноук-
раїнської Народної Республіки, що визначили її політико-правовий 
устрій. Вивчаючи це питання, слід, насамперед, опрацювати Тимчасо-
вий Основний закон держави, який накреслював головні принципи 
державного ладу, внутрішньої і зовнішньої політики ЗУНР, а також 
інші конституційні акти, зокрема ті, що гарантували конституційну 
парламентську систему держави. 

Готуючись до третього питання семінару, слід звернути увагу на 
такий елемент державного механізму держави, як правоохоронні ор-
гани, охарактеризувати судову систему. Окремо слід охарактеризува-
ти військове будівництво в державі. Завершуючи семінарське заняття, 
варто зосередитися на, умовно кажучи, воєнних та дипломатичних 
аспектах надії ЗУНР. 

 
Тема 15. Радянська державність в Україні у 1917-1941 рр. 

 
Основні поняття: диктатура пролетаріату, ревком, радянське бу-

дівництво, більшовизм, радянізація, воєнно-політичний союз, україні-
зація, неп. 
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Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 
за планом 

1-е заняття 
План 

1. Виникнення більшовицької державності. 
2. Особливості радянізації України у перший радянський період: 

організація органів державної влади. 
3. Механізм державного управління в Україні у другий радянський 

період. 
4. Третя більшовицько-українська війна та утвердження в Україні 

радянської державності. Доба “договірних відносин” між УСРР та 
РСФРР. 

5. Перебудова державного апарату УСРР після утворення СРСР. 
6. Становлення і розвиток радянської судово-прокурорської системи. 
Тема реферату: Створення, структура та роль репресивно-

каральних органів у поширенні та зміцненні в Україні радянської дер-
жавності. 
Домашнє завдання: складіть схему (порівняльну) органів держав-

ної влади і управління в радянській Україні до утворення СРСР, після 
його утворення і в період т. зв. репресивно-тоталітарного режиму, на 
кінець 1930-х рр. 

ДЖЕРЕЛА 
1. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 

рр.: У 2-х т. – К., 1994. – Т. 2. 
2. Декреты Советской власти. – М., 1957. – Т. 1. Конституційні 

акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – К., 
1992. 

3. 1-й Съезд Советов Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Стенографический отчет о Съезде Советов Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Сборник документов 1922-
1936 гг. – М., 1960. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Авер’янов В., Чехович В. Правовий статус Уряду Української 

РСР // Рад. право. – 1990. – № 6. 
2. Андрусишин Б.І. 70-річчя створення Народного секретарства 

праці України // Укр. істор. журнал. – 1987. – № 2. 
3. Бабій Б.М. Державне будівництво УРСР в грудні 1917-лютому 

1918р.// Пробл. правозн. – 1971. – Вип. 19. 
4. Бабій Б.М. Українська Радянська держава в період відбудови 

народного господарства (1921-1925 рр.). – К., 1960. 
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5. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 
рр.: У двох томах. – К., 1994. – Т. 1. 

6. Варгатюк П. Перший Радянський уряд України // Наука і сус-
пільство. – 1987. – № 12. 

7. Власенко С.Й. Организационно-правовые основи участия тру-
дящихся в деятельности правоохранительных органов УССР в 
1921-1925 гг. // Пробл. соц. законности. – 1987. – Вып. 19. 

8. Вікторов А. Становлення радянської державності в Криму // 
Рад. право. – 1973. – № 3. 

9. Вікторов А. Перші революційні суди в Криму // Рад. право. – 
1971. – № 7. 

10. Гарчев П.І. Про час встановлення Радянської влади на Украї-
ні // Вісн. Харк. ун-ту. Історія. – Харків, 1973. – № 94. – Вип. 7. 

11. Громова І.А. До питання про діяльність Тимчасового робітни-
чо-селянського уряду України // Укр. істор. журнал. – 1988. – 
№ 4. 

12. Громова І.А. Створення вищих органів влади та управління 
Української РСР (грудень 1917 – квітень 1918 р.) // Вісн. Київ. 
ун-ту. І ст. науки. – 1981. – Вип. 29. 

13. Добровольська Т., Рагинський М., Мурашин Г. Конститу-
ційні засади організації та діяльності суду і прокуратури // Рад. 
право. – 1977. – № 10. 

14. Дорошко М.С., Колесннк В.Ф. Формування в Україні біль-
шовицької партійно-державної номенклатури в 20-ті роки // 
Укр. істор. журнал. – 1993. – № 9. 

15. Долженко А. З історії Народного секретарства судових 
справ // Рад. право. – 1977. – № 12. 

16. Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської 
влади на Україні // Сучасність. – 1991. – № 7-8. 

17. Дубровіна А.В. Перебудова органів влади Української РСР. – 
К., 1960. 

18. Історія держави і права Української РСР (1917-1960). – К., 
1960. 

19. Історія держави і права Української РСР: У 2-х томах. – К., 
1967. 

20. Карев Д.С. Судоустройство. – М., 1948. 
21. Кічий 1. В. 70-річчя утворення Всеукрревкому // Укр. істор. 

журнал. – 1990. – № 1. 
22. Костинська Н.С. До питання про формування державного 

апарату на Україні // Укр. істор. журнал. – 1988. – № 6. 
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23. Костюк Г. Сталінізм в Україні: (Ґенеза і наслідки). – К., 1995. 
24. Кравчук М. Військове будівництво УСРР. – Івано-

Франківськ, 1998. 
25. Кульчицький В.С. Конституційне оформлення СРСР // Про-

бл. правознавства. – К., 1973. – Вип. 24. 
26. Кульчицький В.С. Утворення Української радянської держа-

ви. – Львів, 1957. 
27. Кульчицький С. Йосип Сталін в нашій історії // Історія Укра-

їни. – 1998. – № 9. 
28. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя 

(1919-1928). – К., 1996. 
29. Кульчицький С.В. Партійно-радянський апарат у системі 

влади // Укр. істор. журнал. – 1994. – № 6. 
30. Кульчицький С. Подвійний ювілей національної радянської 

державності // Історія України. – 1998. 
31. Лісна І.С. Державний апарат Галицької РСР // На шляху до 

правової держави. – Львів, 1991. 
32. Лопушанський Ф. Органи прокуратури України в період бо-

ротьби за завершення будівництва соціалізму // Рад. право. – 
1972. – № 2. 

33. Малик Я.Й. До питання про організацію та діяльність повіто-
вих, волосних та сільських військово-революційних комітетів 
на Україні (жовтень 1917 р. – березень 1918 р.) // Укр. істор. 
журнал. – 1984. – № 11. 

34. Малик Я.Й. Тоталітаризм в українському селі. Перша спроба 
впровадження (жовтень 1917 – березень 1918 рр.). – Львів, 1996. 

35. Мартинчик Є. Авторитет суду як органу правосуддя // Рад. 
право. – 1987. – № 10. 

36. Нагорна Л.П. Українське питання у союзній державі: 20-ті 
роки крізь призму 90-х // Укр. істор. журнал. – 1993. – № 1. 

37. Наумов С.О. Про чисельність Рад, ревкомів і комбідів на Лі-
вобережній Україні // Укр. істор. журнал. – 1986. – № 11. 

38. Недух А.А. Основні зміни в адміністративно-територіальному 
устрої Української РСР у 1919-1978 рр. // Архіви України. – 
1979. – № 5. 

39. Потарикіна Л.Л. Велика Жовтнева соціалістична революція і 
утворення Української РСР // Вісн. Київ. ун-ту. Юрид. науки. 
– 1978. – Вип. 19. 

40. Потарикіна Л. Ревкоми у боротьбі за встановлення і зміцнен-
ня Радянської влади в Києві // Рад. право. – 1982. – № 4. 
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41. Пушка С. Нарис розвитку організаційних основ радянської 
прокуратури // Рад. право. – 1971. – № 1. 

42. Ревегук В.Я. Соціалістичне будівництво в Донецько-
криворізькій республіці (на поч. 1918р.) // Вісн. Харк. ун-ту. 
Історія. – Харків, 1974. – № 104. – Вип. 8. 

43. Сабуров І. Обмін досвідом між Радянською Україною і 
РРФСР у зміцненні законності в діяльності слідчих органів у 
перші роки Радянської влади // Рад. право. – 1978. – № 12. 

44. Святоцкий А.Д. Создание советской адвокатури // Пробл. 
правоведения. – 1986. – Вып. 47. 

45. Стрельченко Ф.Й. Раціоналізація державного апарату на 
Україні в 1921-1925 рр. // Укр. істор. журнал. – 1971. – № 11. 

46. Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка й Кремль 1930-1950 
гг. – М., 1997. 

47. Сусло Д.С. Історія суду Радянської України. – К., 1969. 
48. Сусло Д.С. З історії прокуратури Радянської України // Пробл. 

правознавства. – К., 1967. – Вип. 7. 
49. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 

1917 – березень 1918). – Львів, 1996. 
50. Тищик Б.Й. Галицька соціалістична радянська республіка 

(1920). – Львів, 1971. 
51. Черниченко С.А. Формування кадрів прокуратури в роки не-

пу (1921-1928) // Правознавство: Доповідь та повідомлення III 
Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996. 

52. Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну 
законність. – Харків, 1995. 

53. Чехович В. Проблеми національно-державного будівництва 
України в роки непу. – Харків, 1995. 

54. Чехович В., Усенко І. Положення про судоустрій Української 
РСР 1925 р. // Рад. право. – 1985. – № 12. 

55. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в 
правовому аспекті. – Мюнхен, 1971. 

 
Методичні рекомендації 

Неупереджений розгляд питань 1-го заняття теми семінару мав би 
довести, що протягом семи десятиріч “українська радянська соціаліс-
тична державність” була не “місцевою”, етнокультурною, а привнесе-
ною ззовні, урізаною автономною державністю в рамках “іншої” то-
талітарної державності. Радянська (більшовицька) державність в 
Україні насаджувалась за допомогою зброї і терору. Від самого поча-
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тку постання радянської України, вона фактично була інтегральною 
частиною всього радянського (російського) комплексу. Донецько-
криворізька, Галицька та інші радянські республіки були спробами по-
ширення більшовицької державності в Україні. Доба “договірних відно-
син” (договори 1919 і 1920 рр.), а згодом укладення союзного договору 
(1922 р.) стали етапами її поширення і формою відтворення імперії. 

Аналіз структури державної влади, механізму державного управ-
ління, судово-прокурорської системи, а також (як ми побачимо з роз-
гляду наступної теми) і законодавства переконують, що від часу свого 
проголошення Радянський Союз як тоталітарна держава розвивався з 
явно російською домінантою у напрямку централізації влади і управ-
ління та уніфікації законодавства. 

Разом з тим, забігаючи наперед, варто зауважити наступне. Було б 
також неправильним недооцінювати формальний державницький ста-
тус Української радянської республіки. Україна мала виразні ознаки 
державності: власну територію, державну символіку, парламент, 
уряд. Діяли українські університети, Академія наук, преса. Держав-
ний статус Української радянської республіки в потенції забезпечив 
шлях до незалежності. 

 
2-е заняття 
План 

1. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 р. та його роль у поширенні 
радянської державності на західноукраїнські землі. 

2. Похід Червоної армії в Західну Україну. Юридичне оформлення 
приєднання Західної України до СРСР-УРСР: 

а) створення тимчасових органів влади; 
б) державно-правові акти Народних Зборів Західної України; 
в) державне будівництво в західних областях УРСР. 

3. Правові основи входження Північної Буковини до СРСР. 
4. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання 

Закарпаття до СРСР. 
Тема реферату: Судово-прокурорські органи в західних областях 

України у перший період радянізації. 
Домашнє завдання: випишіть у зошит основні акти в процесі ра-

дянизації західних українських земель, вкажіть дату їх прийняття та 
основний зміст. 
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Методичні рекомендації 

Радянізація західних українських земель стала черговим етапом у 
поширенні на Україну радянської державності, тобто відтворення 
політичних і економічних структур тогочасного радянського суспіль-
ства. Входження Західної України та Північної Буковини до складу 
СРСР-УРСР було результатом підписання пакту Молотова-
Ріббентропа. У ході семінару слід дати історико-правовий аналіз до-
кументу і, відповідно, характеру приєднання західноукраїнських зе-
мель до СРСР. Охарактеризуйте процес поширення державних струк-
тур і юридичного оформлення приєднання краю до Союзу. Слід мати 
на увазі, що під прикриттям спочатку тимчасових народних органів 
влади, а потім місцевих рад депутатів трудящих, у західноукраїнських 
землях встановився підкріплений військовою присутністю режим 
політичної тиранії. Основою цього режиму стали репресивно-
каральні структури, які, утверджуючи радянську владу та примусово 
впроваджуючи радянські нормативні акти, депортовували і розстрі-
лювали сотні тисяч мешканців західноукраїнських земель. 

Що стосується відповіді на останнє питання плану, то прилучення 
Закарпаття до СРСР відбулося за дещо інших обставин. Де-факто те-
риторія Закарпаття перебувала в складі СРСР з жовтня 1944 р., з часу 
його звільнення радянськими військами від німецьких загарбників, це 
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було юридичне оформлено роком пізніше, у червні-листопаді 1945 р. 
На конкретних фактах, документах слід підкреслити, цю характер 
діяльності Народних комітетів більшовицькі емісари визначали у на-
прямі радянізації краю (про що свідчить нормотворча діяльність На-
родної Ради) та “волевиявлення народу до возз’єднання”. 

Підводячи підсумок заняттю, не можна недооцінювати факту вхо-
дження західних українських земель до складу УРСР. Важко сумніва-
тися в тому, що у 1939-1940 і 1945 рр. відбулося об’єднання українсь-
кого народу в одній державі. По суті створилася парадоксальна ситуа-
ція: вперше за багатовікову історію українські землі були інтегровані 
у складі єдиної української, але не самостійної держави. 

 
Тема 13.* Особливості розвитку правової системи  

радянської України 
 
Основні поняття: революційна правосвідомість, соціалістична 

законність, ревтрибунал, кодифікація, позасудові репресії. 
 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом: 
 
1. Становлення основ радянського права. Перша кодифікація ра-

дянського законодавства України. 
2. Надзвичайне законодавство СРСР та право УРСР в 30-ті рр. 
3. Розвиток радянського права у період німецько-радянської війни. 
4. Друга кодифікація законодавства УРСР. 
5. Розвиток конституційного законодавства радянської України. 

Реферати: 
Правове забезпечення політики українізації.  
Особливості поширення системи радянського права на новоприєд-

нані західні українські землі. 
Домашнє завдання: використовуючи підручник і хрестоматії, 

випишіть у зошит ті нормативно-правові акти, що спрямовані на роз-
гортання репресій. Зазначте дату їх прийняття та основний зміст. 
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Методичні рекомендації  
Готуючи питання семінару, слід мати на увазі наступне. 
Процес організації правової системи, яка б відповідала потребам 

нової імперії, в Україні був тісно пов’язаний з насадженням радянсь-
кої державності. Разом з більшовицькими інституціями на території 
України розповсюджувалися законодавчі акти Російської держави, 
що заміняли собою знищені нормативні акти правотворчої діяльності 
Української Народної Республіки. Фактично в такий спосіб і відбува-
лося становлення і подальший розвиток радянського права в Україні. 
Усе законодавство радянської України розвивалося в основному за 
зразком законодавства радянської Росії, а в багатьох випадках і підмі-
нялося російським. Це стосується вже періоду формально-правової 
незалежності УРСР, тобто до кінця 1922 р. і впродовж наступних 
майже сімдесяти років. 

Головне завдання семінарського заняття – проглянути основні 
етапи розвитку радянської правової системи України, конституційно-
го законодавства під кутом зору вище зазначеного. Частково цьому 
допоможуть подані нижче витяги з джерел. 

 
Тема 14.* Особливості державно-правового статусу 
України як союзної республіки в середині 1940-1980-х рр. 

 
Основні поняття: сталінізм, десталінізація, застій, перебудова, 

бюрократія, номенклатура, адміністративно-командна система. 
 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
1. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в 

останні воєнні та перші післявоєнні роки. 
2. Національно-державний устрій і державний лад України в пері-

од десталінізації. 
3. Основні тенденції державно-правового розвитку України в умо-

вах сповільнених темпів економічного розвитку. 
4. Основні тенденції державно-правового розвитку України в умо-

вах перебудови. 
Тема реферату: Перебудова держапарату СРСР-УРСР у період 

німецько-радянської війни. 
Домашнє завдання: випишіть у зошит основні політико-

адміністративні реформи в Україні у 50-60-х рр., подайте їх основний зміст. 
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Методичні рекомендації 

Мета семінару – простежити основні тенденції у державно-
правовому розвитку України з другої пол. 40-х – до кінця 80-х років. 

При відповіді на перше питання зверніть увагу на розширення 
повноважень УРСР у сфері міжнародних відносин і оборони. Пояс-
ніть такі дії союзного керівництва. Відповідаючи на друге питання 
плану слід наголосити на спробах реформування держапарату, особ-
ливо на нові організаційні форми управління промисловістю. У відпо-
віді на наступне питання варто, насамперед, охарактеризувати авто-
ритарну командно-адміністративну систему управління. Соціально-
економічна і політична ситуація, зміни в статусі УРСР як союзної 
республіки, зміни у законодавстві республіки – ось питання, яких слід 
торкнутись, висвітлюючи основні тенденції державно-правового роз-
витку України у “перебудовний” період. 

 
Варіант Б. Реферативна форма проведення заняття 
1. Створення Донецько-Криворізької та Галицької радянських рес-

публік. 
2. Державно-правовий статус України після утворення СРСР. 
3. Створення, структура та роль репресивно-карального апарату у 

поширенні і зміцненні в Україні радянської державності. 
4. Надзвичайне законодавство СРСР та право УРСР у 30-ті рр. 
5. Створення та діяльність репресивно-каральних органів на Захід-

ній Україні у воєнні та перші післявоєнні роки. 
6. Основні напрями розвитку законодавства в роки німецько-

радянської війни. 
7. Формування державної території УРСР у 40-50-х рр. 
8. Територіальні, політико-адміністративні реформи в УРСР у 50-

60-х рр. 



84 Колісніченко А.І. 

9. Кодифікація та основні риси права України за часів радянської 
(більшовицької) влади. 

 
Тема 15. Держава і право України в умовах незалежності 

 
Основні поняття: демократизація, конституційний процес, СНД, 

Народна рада, група “239”. 
 
Варіант А. Традиційна форма проведення семінару-співбесіди 

за планом 
План 

1. Розпад СРСР і угода про утворення СНД. 
2. Перші кроки у демократизації суспільно-політичного життя. 
3. Формування органів влади в умовах незалежності. 
4. Конституційний процес у незалежній Україні. 
5. Формування власної правової системи. 

Реферати: 
Україна в системі міжнародних відносин. Становлення незалежної 

міжнародної політики. 
Українська етнонаціональна політика на сучасному етапі. 
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Методичні рекомендації 

Дайте юридичну характеристику Біловезькій угоді та охарактери-
зуйте процес становлення держави і права України після прийняття 
Акту проголошення незалежності. Зверніть увагу на процес створен-
ня нового держапарату, конституційний процес та, особливо, на про-
цес створення законодавчої системи.  


