
III. Тематичний план  

Тема 1. ВСТУП 
Предмет, метод i завдання, форми вивчення курсу iсторiї держави i 

права України. Основнi типи, форми i ознаки державностi: територiя, 
кордони, їх захист, державно-правовi та дипломатичнi iнститути, 
економiчна i фiнансова системи, грошова одиниця, символiка. 
Перiодизацiя iсторiї формування українського етносу, його державних 
утворень. 

Джерела вивчення iсторiї української державностi i права. Свiтова i 
українська державницька школа (В.Липинський, С.Томашiвський, 
Д.Дорошенко, I.Крип’якевич). Погляди Т.Шевченка, М.Костомарова, 
М.Драгоманова, I.Франка, Л.Українки, М.Грушевського, М.Мiхнов-
ського, В.Винниченка, П.Скоропадського, С.Петлюри, О.Скрипника на 
державнiсть i право України. Мiф про радянську державнiсть України. 
Сучасна державотворча iдеологiя України. Походження, суть i функцiї 
держави як iсторичного явища. 

 
Тема 2. РОЗКЛАД РОДОВОГО ЛАДУ I ЗАРОДЖЕННЯ                

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI I ПРАВА 
Виникнення найдавнiших держав на територiї України, їх правовi 

системи: найдавнiшi держави епохи бронзи; скiфські держави; грецькi 
мiста-держави у Пiвнiчному Причорномор’ї та в Криму. 

 
Тема 3. ВИНИКНЕННЯ I РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

I ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСI.  
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА 

Формування державностi у схiднослов’янських племен. Анти, їх 
держава. Племiннi союзи. Держава полян. 

Норманська теорiя, великодержавницька схема росiйської 
iсторiографiї та концепцiя М.Грушевського щодо ролі схiдних слов’ян 
i Києва у формуваннi українського етносу, державностi i права. 

Утворення Київської держави. Державний лад Київської Русi, її 
правовi основи, унiкальнiсть політичного устрою i суспiльної 
органiзацiї. 

Галицько-Волинське князiвство – продовжувач державницьких 
традицiй Києва. Об’єктивнi фактори посилення ролі Галицького i 
Волинського князiвств, їх об’єднання в єдину державу як 
спадкоємницю Київської Русi. Державний устрiй, правова система. 
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Тема 4. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО УКРАЇНИ 
(друга половина ХIV – перша половина XVI ст.) 

Автономний статус українських земель у складi Великого 
князiвства Литовського, Руського i Жемантiйського. Їх полiтичний та 
адмiнiстративний устрiй. Правовi основи. 

Лiквiдацiя автономiї Волинського i Київського князiвств. 
Захоплення Московським царством Чернiгiвсько-Сiверської землi. 

 
Тема 5. ДЕРЖАВА I ПРАВО УКРАЇНИ ХVII-XVIII ст. 

Запорозька Сiч i Козацько-Гетьманська держава. Утвердження 
державних структур Запорозької Сiчi, її формування як християнської, 
козацької республiки, продовжувача державницьких традицiй 
Київської держави. 

Розбудова української нацiональної держави за часiв Б.Хмель-
ницького, його державницька програма i основнi етапи її реалiзацiї. 
Полiтичний лад, збройнi сили, адмiнiстративно-територiальний подiл. 
Правовi засади української козацької республiки. 

Переяслiвсько-московська угода. “Березневi статтi” 1654 р., їх суть 
i спроби фальсифiкацiї. Наслiдки приєднання України до 
Московського царства для iсторичної долi українського народу i 
втрати державностi. Розкол України на Правобережну та Лiвобережну 
та лiквiдацiя незалежностi української православної церкви. 

Державнiсть i право України в часи Гетьманщини. Корiнна 
протилежнiсть демократичних традицiй України i монархiчних 
принципiв полiтичних структур Московiї. I.Мазепа i його мiсце в 
державотворчому процесi. Полiтика Петра I щодо України. 
Конституцiя П.Орлика i його роль у поширеннi в Європi iдеї 
“незалежностi України”. 

Полiтика Катерини II щодо державностi України. Остаточна 
лiквiдацiя гетьманства, Гетьманщини та автономiї України, 
зруйнування Запорозької Сiчi. Юридичне оформлення крiпосного 
права в Українi 1783 року. Причини падiння Української козацько-
гетьманської держави. 

 
 
 
 
 
 
 


