
Курс “Iсторiя держави i права України” як iсторико-юридична 
дисципліна займає важливе мiсце серед предметів, що вивчаються. 
Опанування ним формує системоутворюючу базу iсторико-юридичних 
знань для успішного вивчення дисциплін політичного, гуманітарного 
правового циклів.  

Ця навчальна дисципліна, крім світоглядної ролі, сприяє зростанню 
національно-правової та державницької самосвідомості громадян 
України. Глибоке її вивчення дозволяє не тiльки краще знати своє 
минуле, сучасне, але й також визначати найбiльш перспективнi шляхи, 
методи державо- i правотворення. Вiдiграє величезну роль у вихованнi 
майбутнiх правникiв формування в них належної полiтичної i правової 
культури. Водночас дозволяє оволодiти такими важливими 
проблемами, якими є iсторичний досвiд українського 
державотворення, його неперервностi, український конституцiйний 
процес в ретроперспективi, його спадкоємнiсть та перспектива. 

Робоча програма навчальної дисциплiни розроблена на основi 
типової програми курсу для студентiв юридичних спецiальностей, 
затвердженої Мiнiстерством освiти та науки України, а також 
програми курсу “Iсторiя української державностi i права” для вищих 
навчальних закладiв”, розробленої у Київському нацiональному 
унiверситетi iм. Т.Шевченка та Тернопiльському державному 
педагогiчному унiверситетi (м. Тернопiль, 1993, укладачi – доктори 
iсторичних наук, професори Я.С.Калакура, П.С.Кориненко). 

Курс побудовано за проблемно-хронологiчним принципом. 
Предмет досить грунтовно опрацьовано методично, що дозволяє 

зняти у студентiв певнi труднощi, пов’язанi як iз складнiстю, так i 
неоднозначнiстю рiзних пiдходiв, позицiй, версiй, нарештi, концепцiй 
рiзних авторiв стосовно змiсту предмета. 

Окремi члени кафедри українознавства МННІ ОНУ ім. І.І.Меч-
никова (проф. В.П.Шкварець) є авторами ряду навчальних посiбникiв, 
методичних розробок, що є у фондах бiблiотеки МННІ ОНУ i можуть 
використовуватися студентами. Так, ще в 1999 році світ побачив 
навчальний посібник професорів В.П.Шкварця і М.М.Шитюка “Історія 
держави і права України”. Тепер пропонований посібник є 2-м 
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доповненим і виправленим виданням тільки-но вказаного навчального 
посібника. 

Дещо пізніше, в 2002 р., професор В.П.Шкварець підготував і видав 
навчальний посібник “Етапи державотворення в Україні” (з великими 
додатками) для студентів-істориків ІV курсу. Зрозуміло, що ним 
можна і треба користуватися також студентам-правознавцям, 
етнологам, політологам та ін. 


