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VII. ПЕРЕЛIК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБIТ ДЛЯ СТУДЕНТIВ-
ЗАОЧНИКIВ, 

РЕФЕРАТIВ ДЛЯ СТУДЕНТIВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ. 
 

1. Предмет курсу, джерела вивчення iсторiї української 
державностi й права, їх перiодизацiя. 

2. Дослов'янськi, першi слов'янськi державнi об'єднання на 
українських землях. 

3. Норманська теорiя, великодержавницька схема росiйської 
iсторiографiї ( теорiя М.Погодiна ) та концепцiя 
М.Грушевського щодо ролi схiдних слов'ян i Києва у 
формуваннi українського етносу. 

4. Київська держава, її полiтичний устрiй i суспiльна органiзацiя. 
Характеристика її правової системи, правових основ. 

5. "Руська Правда" Я.Мудрого i "Правда Ярославичiв". 
6. Державний устрiй та полiтичний розвиток Галицько – 

Волинської держави. 
7. Автономний статус українських земель у складi Великого 

князiвства Литовського, полiтико-адмiнiстративний устрiй. 
8. Запорозька Сiч – козацька, християнська, демократична 

республiка, її державнi структури. Характеристика права 
козацької держави. 

9. Розбудова української нацiональної держави за часiв 
Б.Хмельницького, його державницька програма i основнi етапи 
її реалiзацiї. Полiтичний лад, адмiнiстративно-територiальний 
подiл i правовi засади української козацької республiки. 

10. "Березневi статтi" 1654 року. Правове становище України в 
складi Московської держави та втрата державностi. 

11. Державнiсть України в часи Гетьманщини. Докорiнна 
протилежнiсть демократичних традицiй України i монархiчних 
принципiв полiтичних структур Московiї. 

12. I.Мазепа i його роль та мiсце в державно-творчому процессi. 
13. Конституцiя П.Орлика i його роль в поширеннi в Європi iдеї 

"незалежностi України". 
14. Остаточна лiквiдацiя царизмом гетьманства та автономного 

устрою України. Юридичне оформлення крiпосного права в 
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Українi. Причини падiння Української козацько-гетьманської 
держави. 

15. Кирило-Мефодiївське товариство, його документи. 
Конституцiя Г.Андрузького. 

16. Центральна Рада, проголошення УНР, Українська держава 
П.Скоропадського, Директорiя УНР, їх уряди, державнi 
документи. 

17. Пiдготовка бiльшовиками повстання проти Центральної Ради. 
"Манiфест до українського народу з ультимативними 
вимогами до Української Ради" вiд 17 грудня 1917 р. 

18. Гетьманський переворот П.Скоропадського, полiтика його 
уряду. Перехiд влади до Директорiї, її державний устрiй. 

19. Проголошення Захiдноукраїнської Народної республiки, її 
законодавча, виконавча i судова влада. Акт Злуки 22 сiчня 
1919 р. i його значення для соборностi України. 

20. С.Петлюра на чолi УНР. Причини невдач визвольних змагань 
українського народу за вiдновлення нацiональної держави. 

21. Проголошення радянської влади в Українi як федеративнiй 
частинi Росiйської республiки. Перший радянський уряд у 
Харковi. Структура органiв державної влади. Радянська 
Україна - квазi-держава. 

22. Конституцiї УРСР 1919, 1924, 1929, 1937, 1978 рр. Втягнення 
України до складу СРСР, зосередження в руках Москви 
головних важелiв керiвництва. 

23. Командно-адмiнiстративна система та її утвердження в СРСР. 
24. Економiчнi полiтики "воєнного комунiзму", НЕПу. 
25. Приєднання захiдноукраїнських земель, Пiвнiчної Буковини i 

Бесарабiї, згодом - Закарпаття до СРСР. Проголошення 30 
червня 1941р. Української держави у Львовi. 

26. Прийняття України в ООН. Завершення збирання основних 
українських земель у межах СРСР i адмiнiстративно-
репресивне вирiшення територiально-етнiчних проблем 
(депортацiї, передача частини захiдноукраїнських земель 
Польщi, Криму). 

27. Розгортання боротьби за нацiональне-державне вiдродження 
України (кiнець 80-х - початок 90-х рокiв ХХ ст.). 
Лiбералiзацiя виборчої системи до Верховної Ради СРСР, 
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Верховної влади УРСР, мiсцевих Рад. Перемога Демблоку в 
рядi регiонiв України. 

28. Декларацiя про державний суверенiтет України. Акт 
проголошення незалежностi України. Пiдтвердження Акту 
Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. 

29. Утвердження полiтичного, економiчного i оборонного статусу 
незалежної України, забезпечення територiальної цiлiсностi. 
Мiжнародне визнання України, входження до свiтового 
спiвтовариства. 

30. Становлення президентської влади i утворення державних 
структур незалежної України. Пiдготовка нової Конституцiї 
України. Державно-нацiональна символiка. 

31. Закони України про мови, нацiональнi меншини. 
32. Розробка правових засад переходу до ринкової економiки, 

реформування власностi. 
33. Зовнiшня полiтика України, її ядерне роззброєння. 
34. Державна думка ХIХ- початку ХХ ст.; народницький, 

консервативний i нацiонально-державний напрямки. Iдеї 
федералiзму, монархiзму. 

35. Українська державнiсть i релiгiйнi конфесiї. 
36. Концепцiя народовладдя. Ради, їх функцiї: теорiя i практика. 
37. Конституцiя України вiд 28 червня 1996 року: соцiально-

економiчний аспект. 
38. Конституцiя України вiд 28 червня 1996 року: державно-

управлiнський та духовний аспекти. 
39. Державно-правовi засади включення Криму до складу УРСР.  
40. Широкомасштабний договір між Українською державою і 

Російською Федерацією про співробітництво. 
41. Угоди між Українською і Російською Федерацією про 

Чорноморський флот. 
42. Україна і Рада Європи. 
43. Участь України в діяльності міжнародних організацій. 
44. Вибори Президента України в 1999 році на основі нового 

Закону України про вибори Президента. 
45. Вільні теми за вибором студентів (за погодженням з 

викладачем, який викладає курс “Історія держави і права 
України”). 


