
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 

 

Семінарське заняття №1 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія держави і права України».  

Стародавні держави і право на території Північного Причорномор’я. 

1. Поняття предмета« Історія держави і права України». 

2. Періодизація курсу та її особливостіі. 

3. Античні міста держави на території Північного Причорномор’я. 

4. Характнристика суспільного та державного ладу Скіфів. 

5. Право Скіфів. 

6. Боспорське царство. 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Охарактеризуйте предмет та об’єкт курсу “Історія держави і права 

України” і відмінності між ними. 

2. У чому полягає зв’язок курсу “Історія держави і права України” з іншими 

юридичними дисциплінами? 

3. Розкрийте основні завдання курсу “Історія держави і права України”. 

4. Які існують основні підходи до періодизації курсу “Історія держави і права 

України” і в чому полягає їх принципова відмінність? 

5. Які періоди науки “Історія держави і права України” можна виокремити 

виходячи із сутності її предмета? Їх основний зміст. 

6. Охарактеризуйте донауковий період історіографії державно-правового 

розвитку України. 

7. Науковий погляд на розвиток історіографії української держави і права 

припадає на... . Закінчіть речення. Які відомі праці цього періоду і хто їх 

автори? 

8. Охарактеризуйте особливості вивчення державно-правового розвитку 

України в радянський період. 

9. Охарактеризуйте сучасний період розвитку курсу “Історія держави і права 

України”. 
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Семінарське заняття №2 

Тема 3.Походження державності у східних слов’ян. Держава та право 

Київської Русі (VII- XIIст.) 

1. Теорія про походження державності у східних слов’ян 

2. Утворення Київської Русі; адміністративно-фінансова реформа княгині 

Ольги. 

3. Характеристика суспільного ладу Київської Русі. 

4. Характеристика державного ладу Київської Русі. 

5. Поняття злочину і система покарань за Руською Правдою і церковними 

уставами. 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Охарактеризуйте процес формування державності у східних слов’ян та 

етапи цього процесу. 

2. Охарактеризуйте процес перетворення органів суспільного 

самоврядуванняу слов’янських племенних союзах на державні органи. 

3.  У чому полягає наукова неспроможність норманської та пантюркської 

теорій походження державності у східних слов’ян? Які чинники 

зумовили виникнення Давньоруської держави? 

4. На основі знань з теорії держави і права охарактеризуйте форми 

правління, державного устрою та політичного режиму Київської Русі; 

відмінності політичного механізму на різних етапах розвитку держави. 

5. Здійсніть порівняльний аналіз правового становища панівних верств 

суспільства. Який характер мали взаємовідносини феодалів? 

Використовуючи знання з історії держави і права зарубіжних країн, 

зазначте відмінності правового становища феодалів на Русі та в 

Західній Європі та поясніть, чим вони зумовлювалися. 



6. Охарактеризуйте становище особисто залежного населення як суб’єктів 

права. 

7. Складіть схему організації влади і управління Давньоруської держави. 

8. Яку роль у системі органів центрального управління відігравали віче та 

снеми (міжкнязівські з’їзди). 

9. Охарактеризуйте систему управління територіями. Що спричинило 

перехід від десяткової до двірсько-вотчинної системи управління? 

З’ясуйте, які посадові особи здійснювали управлінські функції і в чому 

полягали їхні повноваження. Назвіть орган місцевого селянського 

самоврядування та розкрийте його функції. 

10. Розкрийте основний зміст реформ Володимира Великого і Ярослава 

Мудрого. 

11. Поясніть, кому належало право суду, на яких засадах була побудована 

судова влада на Русі. З’ясуйте, які існували суди в Київськийдержаві, 

охарактеризуйте їх структуру, склад та юрисдикцію. 

12. Здійсніть загальну характеристику джерел права Київської Русі. 

13. В яких статтях Руської правди йдеться про княжі борті, ролейні межі, 

перевіси на деревах, купівлю і продаж, позику і поклажу майна, 

порядок повернення речі справжньому власнику з неправомірного 

володіння. Зробіть на підставі цього самостійний висновок: чи можна 

стверджувати про застосування в давньоруському праві інститутів 

права власності й права володіння. Розкрийте зміст права власності в 

Київській Русі. 

14. Розкрийте зміст спадкового права в Київський Русі, поняття спадок, 

особливості спадкування за законом і заповітом. Кому належало право 

заповідати та успадковувати? Чому існували обмеження на 

успадкування майна жінками? Чи передбачалося спадкування 

сторонніх осіб? Проаналізуйте, як відбилася у спадковому праві 

станова організація суспільства. За яким принципом успадковувався 

“батьківський двір”? Розкрийте зміст йогодії на різні суспільні верстви. 

15. Розкрийте відмінності у шлюбно-сімейному праві до і після прийняття 

християнства на Русі. 

16.  Чому Руська правда та інші джерела давньоруського права не 

відрізняли кримінальне правопорушення від цивільно-правового? 

Розкрийте процесс еволюції від приватно-правового розуміння злочину 

до публічно-правового. 

17. Охарактеризуйте види злочинів за давньоруським правом. Віднайдітьу 

тексті Руської правди зародки таких кримінально-правових інститутів, 

як умисел і необережність. 

18. Охарактеризуйте мету та види покарань на Русі. 

19. Як відомо, найдавнішим інститутом охорони правопорядку і карою 

булла кровна помста. Спираючись на норми Руської правди, 

проаналізуйте процес її обмеження та скасування державою. Поясніть 

причини поширення грошових видів покарань на Русі. 



20. Сформулюйте та занотуйте характерні риси давньоруського 

кримінального права. 

21. Розкрийте сутність змагально-обвинувального характеру судового 

процесу на Русі. Чому не було чітко розмежовано кримінальний і 

цивільний процеси? 

22. Охарактеризуйте основні етапи судового процесу: заклич, звід, гоніння 

сліду. Які процесуальні дії могли застосовуватися лише за 

кримінальними справами та в чому вони полягали? 

23. Спираючись на статті Руської правди, назвіть основні види доказів, які 

використовувалися в судовому процесі, та розкрийте порядок їх 

застосування. Виокремте ті з них, які, на вашу думку, характерні для 

ранньофеодального періоду державності, та порівняйте їх з 

аналогічними в інших державно-правових системах цього часу. 

24. Охарактеризуйте процедуру винесення судових рішень і порядок їх 

виконання. 
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Семінарське заняття №3 

Тема 4. Феодальна роздробленість. Утворення Галицько-Волинського 

князівства 

1. Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне 

значення. 

2. Органи державної влади у Галицько-Волинському князівстві. 

3. Характеристика супільного ладу. 

4. Характеримтика права: Скорочена редакція Руської Правди, князівські 

грамоти, між князівські договори, галицько-волинський літопис, 

грамота князя Івана Берлдадника 1134р., рукописання князя 

Володимира Васильковича 1287р. князя Уставна грамота Мстислава 

Даниловича 1289р. 

5. Особливості правової системи. 

 

Контрольні запитання і завдання 

Охарактеризуйте процес утворення та розвитку Галицько-Волинської 

держави. 

2. Розкрийте роль Данила Галицького у становленні та розвитку Галицько-

Волинської держави. 

3. Як особливості розвитку феодального землеволодіння впливали на 

суспільний устрій Галицько-Волинського князівства? Розкрийте правове 

становище панівної верхівки суспільства, насамперед боярської аристократії. 

4. Які існували відмінності у правовому становищі селянства? Чому в 

Галицько-Волинському князівстві не поширилося холопство? 

5. Що сприяло бурхливому розвиткові міст? Охарактеризуйте соціальний 

склад і правове становище міського населення. 

6. Які характерні для Давньоруської держави риси державного устрою 

зберігалися в Галицько-Волинському князівстві? Охарактеризуйте відмітні 

риси його політичної організації. Розкрийте особливості державного 

управління; причини обмеження князівської влади та характер відносин 

князя з боярською радою. 

7. Складіть схему органів влади і управління Галицько-Волинської держави. 

Що зумовлювало прискорене переростання десятинної системи управління у 

двірсько-вотчинну? Проаналізуйте склад, структуру, функції та компетенцію 

центральних органів державної влади, посадових осіб держави. Розкрийте 

структуру, функції та компетенцію органів місцевого управління. 

8. Охарактеризуйте судову систему Галицько-Волинського князівства. 

9. У чому полягали відмінності джерельно-правової бази Галицько-

Волинського князівства? Які правові джерела регламентували організацію 

управління містами й селами, право успадкування та купівлі-продажу 

феодального землеволодіння, порядок передання князями права експлуатації 



залежного населення, правове становище іноземних купців, розміри та форми 

повинностей міського населення? 

10. Поясніть причини та особливості запровадження магдебурзького права в 

західноукраїнських містах. 

11. Розкрийте характерні риси цивільно-правового регулювання в Галицько-

Волинському князівстві. 

12. Розкрийте характерні риси кримінального права Галицько-Волинського 

князівства. 

 

Рекомендована література: 

1.Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государ- 

ства до Люблинской унии включительно./ М.К. Любавский. - М., 1910. 

2. Любавский М.К. Литовско-русский сейм. Опыт по истории 

учреждения в связи с внутренним строєм и внешнею жизнью государства ./ 

М.К. Любавский. - М., 1901. 

3. Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. / О.В. Русина. - К., 1998. 

4. Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні-Русі XVI-XVIII 

ст. // Праці комісії історії литовсько-руського та українського права./ І. 

Черкаський. - К., 1928.- Кн.ІV 

5. Українське державотворення / За заг. ред. О. Мироненка. - К., 1997. 

  6. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого 

княжества Литовского. / Ф.М. Шабульдо. - К., 1987. 

 

 

Семінарське заняття №4 

Тема 5.  Правове становище українських земель у складі Великого 

князівства Литовського 

1. Правові основи входження українських земель до складу Литовського 

князівства. 

2. Характеристика суспільного ладу Великого князівства Литовського. 

3. Характеристика державного ладу Великого князівства Литовського та 

йог особливості. 

4. Кревська уія 1385р.: причини укладання, зміст і наслідки для правового 

становища українського народу. 

5. Віленсько-Радомська унія 1401р.: причини укладання, зміст і наслідки. 

6. Городельська унія (привілей) 1413р.: причини укладання, зміст і 

наслідки 

7. Люблінська унія 1569р. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. З’ясуйте історичні обставини входження українських земель до складу 

2. Великого князівства Литовського. Які існують погляди вчених на 

характер приєднання українських земель до складу Великого 

князівства Литовського? 



3. Чим зумовлювався процес об’єднання Литви і Польщі? Розкрийте 

обставини укладання та зміст польсько-литовських уній. Які наслідки 

польсько-литовські унії мали для українських земель? 

4. 3 . Проаналізуйте соціально-станову ієрархію князівства і зміни, що 

відбулись у процесі шляхтизації суспільства. Поясніть сутність і 

наслідки для литовсько-руського суспільства аграрної реформи (за 

Статутом на волоки 1557 р.). 

5. 4 . Складіть схему суспільного ладу на українських землях Литовсько-

Руської доби. Наведіть соціально-правову характеристику основних 

соціальних верств. 

6. Як відбувався процес централізації Великого князівства Литовського? 

7. Складіть схему державного устрою Литовсько-Руської держави. 

Охарактеризуйте форму правління і систему органів центрального і 

місцевого управління Великого князівства Литовського. 

8. Які зміни відбувалися в повноваженнях центральних органів 

управління -  Великого князя, пани-ради, Вального сейму і що їх 

спричинило? Як особливості розвитку князівства вплинули на 

формування центральних посад урядовців? Розкрийте повноваження 

центральних урядовців Литовсько-Руської держави. 

9. Охарактеризуйте систему місцевого управління після ліквідації 

удільних князівств. Розкрийте повноваження воєвод, каштелянів, 

старост та інших посадовців. Які зміни відбулися в устрої великих міст 

Литовсько-Руської держави на основі самоуправління? 

10. Складіть схему судоустрою в Литовсько-Руській державі до і після 

судової реформи середини ХVI ст. Охарактеризуйте судові органи. 
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9. Поліщук В. Свідки у русько-литовському праві до судово-адмі-

ністративної реформи 1564-1566 рр./ В. Поліщук // Молода нація. - К., 2000. - 

№ 1. -С. 123-163. 

10. Статути Великого князівства Литовського / За ред. С. Ківалова, П. 

Музиченка, А. Панькова: У 3 т. - Одеса, 2002 - 2004. 

 

Семінарське заняття №5 

Тема 6. Характеристкика права на українських землях кінця XIV-

середини XVI ст. та його кодифікація. 

Судова система та судочинство на українських землях кінця XIV-

середини XVI ст. 

1. Джерела права на українських землях кінця XIV-середини XVI ст. 

2. Привілеї, їх призначення і різновид. 

3. Цереквінський і Нешавський привілеї 1454р.: причини прийняття та їх 

політико-правові наслідки. 

4. Магдебурзьке право на українських землях кінця XIV-середини XVI ст. 

5. Судебник Каземира ІV 1468р. 

6. Центральні та місцеві судові органи, їх склад і повноваження: 

7. Статут Великого князівства Литовського 1529р. його характеристика і 

значення. 

8. Статут Великого князівства Литовського 1566р. його характеристика і 

значення. 

9. Причини розробки ІІІ Статуту Великого князівства Литовського 1588р. 

та його джерела. 

10. Загальні риси судового процесу. 

 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Яке призначення мали Привілейні грамоти (Привілеї) та Земські 

уставні грамоти як джерела права? У чому полягає принципова 

відмінність між цими правовими актами князівської влади та 

Привілейними грамотами? Які норми права вони містили? 

2. Охарактеризуйте зміст Судебника Казиміра ІV Ягелловича. Які правові 

відносини він регулював? 

3. Які причини зумовили кодифікацію права у Великому князівстві 

Литовському та за яких обставин було прийнято в 1529 р. Перший 

Литовський  статут? Охарактеризуйте його зміст, а також норми 

державного, приватного, кримінального та процессуального права. Яке 

значення мало положення Статуту: “Всіх у Великому князівстві 

Литовському одним правом судити мають”? 

4. Який документ юридично оформив шляхтизацію суспільно-

політичного устрою Великого князівства Литовського і в чому це 

виявилося? 

5. Розкрийте зміст і значення Другого Литовського статуту 1566 р. 



6. В який спосіб відбувалася рецепція магдебурзького права? Які були 

причини його поширення в українських містах? 

7. Охарактеризуйте розвиток цивільного права Литовсько-Руської доби. 

Які зміни відбулися в інститутах виконання зобов’язань, спадку, 

сервітуту та ін.? 

8. Охарактеризуйте розвиток родинного права в Литовсько-Руській 

державі, у тому числі розвиток правового інституту опіки, та поясність 

його причини. 

9. Охарактеризуйте процес розвитку кримінального права Литовсько-

Руської доби. Яка тогочасна західноєвропейська кримінально-правова 

доктрина вплинула на литовсько-руське право?Розкрийте її сутність. 

Як зазначене відбилося на правовій системі Великого князівства 

Литовського? 

10. Відслідкуйте динаміку поняття та складу злочину. Охарактеризуйте 

основні види злочинів. Які з них належали до категорій найтяжчих і 

тяжких? 

11. Розкрийте мету покарань. Охарактеризуйте види покарань за русько-

литовським кримінальним правом. 

12. Сформулюйте основні риси феодального кримінального права 

Великого князівства Литовського. 

13. Який характер, що був притаманний давньоруському праву, 

традиційно 

14. мав судовий процес? Чи зберігався він на українських землях 

литовської доби? Розкрийте зміст обвинувально-змагального процесу. 

15. В якому юридичному документі Великого князівства Литовського 

середини ХVІ ст. було встановлено елементи слідчого (інквізиційного) 

процесу? Охарактеризуйте зміст слідчого (інквізиційного) процесу та 

особливості його застосування на українських землях. 

16. Проаналізуйте призначення в суді представництва сторін. Розкрийте 

функції прокураторів (адвокатів). Охарактеризуйте види судових 

доказів. 
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Семінарське заняття №6 

Тема 9. Правове становище українських земель у складі Речі Посполитої 

(друга половина XVI – перша половина XVII ст.) 

1. Земельне реформа Сигізмунда ІІ Августа – «Устава на волоки» 1557р. 

її значення для населення українських земель. 

2. Підготовка і підписання  Люблінської унії 1569р. та її наслідки. 

3. Характеристика державного ладу Речі Посполитої, органів центральної 

влади. 

4. Сеймики – органи шляхетського самоврядування: їх різновиди, склад і 

повноваження. 



5. Правове становище українських земель у складі Речі Посполитої та 

адміністративна влада на місцях. 

6. Укладення Берестейської церковної унії 1596р., її ратифікація та 

наслідки. 

7. Злочини і покарання згідно ІІІ Статуту Великого князівства 

Литовського. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

1.Які наслідки для українських земель мало утворення Речі Посполитої? 

2. Охарактеризуйте зміни в панівній верстві українського суспільства 

польської доби. Чому вона становила соціальну базу полонізації українських 

земель? Що стало економічним підґрунтям процесу відокремлення шляхти 

від інших станів та які зміни відбулися в її соціальному становищі? 

3. Як вплинули на соціально-правове становище духовенства та православної 

церкви Люблінська 1569 р. і Берестейська 1596 р. унії? Яку місію взяла на 

себе православна церква за умов посилення католицької експансії? 

4. Наведіть соціально-правову характеристику селянського стану. Чим 

відрізнялося правове становище державних і приватновласницьких селян, 

становище особисто вільних, напіввільних селян і селян, які цілком втратили 

волю? Розкрийте зміст правових актів та юридичних норм, в наслідок дії 

яких відбулося остаточне закріпачення селянства. До чого призводило 

посилення 

соціального, національного та релігійного гноблення, експлуатації 

українського селянства? 

5. Які соціальні зміни характерні для жителів українських міст у період 

польського панування? Яких утисків зазнавали міщани-українці та в чому це 

виявлялося? 

6. Складіть схему органів центрального та місцевого управління на 

українських землях періоду польського панування. 

7. Складіть схему судових органів на українських землях польської доби. 

Охарактеризуйте порядок створення, структуру та юрисдикцію земських, 

гродських, і підкоморських судів. Розкрийте характер діяльності та 

повноваження доменіальних і церковних судів. У чому полягали особливості 

судочинства у самоврядних містах? Які зміни відбулися в діяльності копних 

судів? 

8. Охарактеризуйте джерела права, що діяли на українських землях у період 

польського панування. Чому спочатку роль польського права в регуляції 

суспільного життя на українських територіях не була значною? Які правові 

акти визнавались основними джерелами діючого права, а які з часом 

відійшли на останні місця? 

9. Як відомо, на українських землях продовжував діяти Другий Литовський 

статут 1566 р., який взагалі вважався українським. Що спричинило потребу 

продовження кодифікаційних робіт з виправлення та доповнення його 

тексту? Охарактеризуйте структуру, зміст і значення Третього Литовського 



статуту 1588 р. Чи правомірно стверджувати, що з прийняттям цього 

важливого 

джерела права завершився процес уніфікації правових систем на українських 

землях? 

10. Що спричинило значне поширення на українські міста магдебурзького 

права? Які його джерела застосовувалися в українському судочинстві? Як 

застосування магдебурзького права позначилося на соціально-правовому 

становищі міст? Чи можна стверджувати, що магдебурзьке право в 

українських містах застосовувалося лише як зразок юридичного 

регулювання? 

11. Проаналізуйте процес розвитку інституту права власності. 

Охарактеризуйте 

зміни у правовому регулюванні феодального землеволодіння. 

12. Охарактеризуйте процес розвитку зобов’язального та спадкового 

права. 

13. Охарактеризуйте шлюбно-сімейне право, особливу увагу приділивши 

характерним рисам його розвитку та пережиткам патріархальних відносин, 

які воно зберігало. Які встановлювалися умови взяття шлюбу? Як 

врегульовувалися майнові відносини у випадку розриву шлюбу? 

14. Характеризуючи кримінальне право, на основі аналізу норм Литовського 

статуту розкрийте його становий характер. Які кримінально-правові 

інститути розрізнялися в тогочасному законодавстві? Як змінився суб’єктний 

склад злочину? Охарактеризуйте основні види злочинів. 

15. Розкрийте мету та види покарання. У чому виявлявся становий характер 

системи покарань, що діяла на українських землях у період польського 

панування? 

16. Як змінився судово-слідчий процес на українських землях польської 

доби? Який характер мав судовий процес? До яких злочинів застосовувався 

розшуковий процес? В яких випадках слідство і суд були обов’язкові? 

Розкрийте призначення та функції адвокатів. Охарактеризуйте основні види 

доказів, що застосовувалисяу процесі слідства та в судовому процесі. 

 

Рекомендована література: 

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пистрчак М. История государства и права 

Польши. - М„ 1980. 

2. Грабовський С, Ставрояні С, ШклярЛ. Нариси з історії українського 

державотворення. - К., 1995. 

3. История Польши с древнейших времен до наших дней. / Под ред. А. 

Сухени-Грабовской и З.Ц. Круля. - Варшава, 1995. 

4. Історія України. // За заг. ред. В.А. Смолія. - К., 1994. 

5. Історія держави і права України / За ред. А.С. Чайковського. - К.,2004. 

6. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України. - К., 2006. 

7. Історія держави і права України. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик 

Б.Й. -Львів, 1996. 

8. Лащенко Р. Лекції з історії українського права. - К., 1998. 



9. Музиченко П. ТІ. Історія держави і права України: У 2 т. - Одеса, 1997.-Т. 1. 

10. Музиченко Ті. ТІ., Допматова Н. І., Крестовська Н. К. Практикум з історії 

держави і права України. - К, 2002. 

11. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К., 1995. - Т. 1. 

12. Рогожин А.Й. Історія держави і права України: В 2 т. - X., 1993. 

13. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1994. - С. 87-136. 

14. Українське державотворення / За заг. ред. О. Мироненка. - К., 1997. 

15. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. 

В.Д. Гончаренка. - К., 2000. - Т. 1. 

 

 

Семінарське заняття №7 

Тема 11.Виникнення українського козацтва, судова система і право. 

Запорізька Січ 

1. Виникнення українського козацтва. 

2. Причини виникнення Запорізької Січі. 

3. Реєстрове козацтво. 

4. Стаття для заспокоєння руського народу 1632р. 

5. Ординація Війська Запорізького реєстрового 1638р. 

6. Право Запорізької Січі. 

Контрольні запитання і завдання 

1.Проаналізуйте причини виникнення українського козацтва, його соціальну 

базу та характерні риси способу життя. Охарактеризуйте суспільну 

організацію та соціально-правове становище козацтва. У чому полягає 

унікальність козацтва як соціального явища? 

2. Розкрийте роль козацтва в обороні християнства й захисті українського 

народу від нападів кримських татар і турків. Здійсніть порівняльний аналіз 

соціально-правового становища реєстровихі нереєстрових козаків. На основі 

знань з курсу історії України наведіть приклади козацьких повстань проти 

польської влади. 

3. Розкрийте соціальні джерела та засади формування ЗапорозькоїСічі. Що 

спричиняло розвиток Січі як антиурядової опозиції, робило її центром 

соціального незадоволення в українському суспільстві? 

4. Охарактеризуйте військово-адміністративний устрій Запорозької 

Січі,звичаєво-правові засади формування органів влади і управління. 

Розкрийте призначення та повноваження загальної військової ради, кошового 

отамана, січової старшини, куренних отаманів, паланкових полковників та 

інших посадових осіб Січі. 

5. На основі знань з курсу теорії держави і права проаналізуйте, які з 

основних і додаткових ознак держави притаманні Запорозькій Січі. 

Розкрийте політичний зміст, форму та характер політичного режиму цієї 

військово-політичної організації. 

6. Охарактеризуйте судову систему Запорозької Січі. Який суд діяв у куренях 

і паланках? Які судові інстанції розглядали справи про тяжкі злочини та 

злочини, скоєні військовою старшиною? 

 



7. Розкрийте джерела та риси права Запорозької Січі. Яке джерело права 

мало на Січі універсальний характер та які відносини воно регламентувало? 

8. Чому козацьке звичаєве право склалося переважно як право публічне? 

Розкрийте зміст публічного січового права та основні публічно-правові 

процедури. 

9. Розкрийте риси цивільно-правового регулювання на Січі. Чому на Січі 

приватне право не дістало достатнього розвитку? Охарактеризуйте основний 

зміст і процедури приватно-правового регулювання на території Запорозьких 

Вольностей. 

10. У чому полягала специфіка січового кримінального права? Що включало 

поняття злочину? Охарактеризуйте види злочинів, що існували на Січі. Які 

специфічні склади злочинів існували на Січі? 

11. Зазначте мету та систему покарань, що діяла на Січі, і охарактеризуйте 

основні види покарань. Що спричинило суворість системи покарання? 

Охарактеризуйте систему покарань, яка існувалана Січі. 

12. Назвіть характерні риси січового процесуального права. Розкрийте 

особливості козацького судового процесу. 
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Семінарське заняття №8 

Тема 12. Визвольна війна українського народу 1648-1657рр.  

Юридичне оформлення приєднання України до Московської держави 

 

1. Передумови і причини Визвольної війни 1648-1657рр: особливості її 

періодизації. 

2. Зборівський мирний договір. Білоцерківський мирний договір і його 

наслідки 

3. Центральні та місцеві органи влади і управління в Україні – 

Гетьманщині в роки Визвольної війни. 

4. Земський собор 1653р. і його рішення щодо включення України до 

складу Московської держави. 

5. Переяславська рада 1654р.: її характер і значення. 

6. Розробка та затвердження «Статей Богдана Хмельницького» 1654р.: їх 

аналіз і значення. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Розкрийте процес створення Української національної держави. На основі 

знань з курсу теорії держави і права про основні та додаткові ознаки держави 

проаналізуйте текст Зборівського договору 1649 р. щодо юридичного 

визнання в ньому козацької державності. 

2. Що спричинило звернення Б. Хмельницького до Москви за військовою 

та дипломатичною допомогою? Охарактеризуйте зміст Переяславсько 

Московської угоди 1654 р. і процедуру її укладання. Які існують погляди на 

відносини України з Росією за цією угодою? Розкрийте їх. Які наслідки для 

України мав Переяславсько-Московський договір? 

3 . Розкрийте зміни в суспільному устрої та складіть схему суспільного ладу 

України після Визвольної війни. 

4 . Охарактеризуйте склад і соціально-правове становище “знатного 

військового товариства”. Розкрийте процес виникнення, формування та 

подальшого зміцнення “українського панства”. 

5. Розкрийте характер змін у правовому становищі українського духовенства. 

6. У чому полягало привілейоване становище козацтва після перемоги в 

національно-визвольній війні? Розкрийте характер змін у соціально-

економічному та правовому становищі рядового козацтва протягом ХVІІІ ст. 

Чим зумовлювалася подальша диференціація козацтва? Що спричинило його 

занепад? 



7. У чому полягали кардинальні зміни соціально-правового становища 

селянства? Здійсніть порівняльний аналіз правового становища селянства та 

козацтва. 

8. Охарактеризуйте зміни в соціально-правовому становищі населення міст. 

У чому їхнє правове становище наближалося до становища державних селян? 

Що спричинило пожвавлення міського життя із середини ХVІІІ ст.? 

Розкрийте зміст та особливості цехової організації ремісничого та 

гільдійсько-купецького станів. 
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Семінарське заняття №9 

Тема 14. Україна-Гетьманщина у другій половині ХVІІст. Та причини її 

розколу 

 

1. Характеристика державного ладу України-Гетьманщини. 

2. Характеристика суспільного ладу України-Гетьманщини. 

3. Політичний проект І. Виговського і його реалізація у Гадяцькому 

договорі 1658р.: його зміст і значення. 

4. Державна програма Б. Хмельницького та її оцінка на матеріалах 

«Жердівських» і «Переяславських» статей. 

5. Андрусівська угода 1667р. та її наслідки. 

 

Контрольні запитання і завдання 

1.На основі Березневих статей (1654 р.) проаналізуйте державний лад, що 

встановився в Україні-Гетьманщині. Охарактеризуйте форму Козацько-

Гетьманської держави. Які республіканські та монархічні засади були 

притаманні гетьманському правлінню? Які риси й особливості їх прояву були 

характерні на різних етапах існування держави? Складіть схему 

адміністративно-політичного устрою Козацько-Гетьманської держави. 

2. До яких заходів вдавався царський уряд задля обмеження гетьманської 

влади? Які імперські органи влади створювалися для управління 

Українськими землями? Розкрийте їх повноваження. 

3. Здійсніть порівняльний аналіз правового статусу, складу та повноважень 

Генеральної та старшинських рад у різні періоди існування Козацько-

Гетьманської держави. Коли Генеральна Раданабрала ознак органу прямого 

народовладдя? За яких умов вона набирає ознак вищого представницького 

органу? Чому вона нестала постійно діючим органом? Які існували різновиди 

старшинських рад? Розкрийте їх склад і повноваження. Як називався 

вищий військово-адміністративний орган, за допомогою якого гетьман 

здійснював цивільну і військову владу? На основі аналізу функцій цього 

органу зробіть висновок, чи можна його вважати гетьманським урядом. 

Розкрийте склад і повноваження гетьманських посадовців — генеральної 

старшини. 

4. Охарактеризуйте полково-сотенну систему місцевого управління. 

Розкрийте склад і повноваження полкових і сотенних урядів на різних етапах 

існування Козацько-Гетьманської держави. Які зміни відбувалися в системі 

управління територіями і чим вони зумовлювалися? Проаналізуйте 

особливості управління в містах залежно від їх статусу. 

5. Розкрийте склад, компетенцію та порядок роботи сільських судів отаманів. 

Чому їх значення поступово зменшилось, а сфера компетенції звузилась до 

розгляду незначних спорів між козаками? Охарактеризуйте склад, порядок 

роботи та юрисдикцію сотенних і полкових судів. Як називалася найвища 

судова інстанція Гетьманської держави? Якими були її склад, порядок роботи 



та юрисдикція? Складіть схему судоустрою Козацько-Гетьманської держави 

до і після судової реформи 1760–1763 рр. 

6. У чому полягала своєрідність джерельної бази правової системи 

Гетьманщини? Які з попередніх правових джерел було скасовано і чому, а які 

частково продовжували діяти? 

7. Чому основним джерелом права Гетьманщини було козацьке звичаєве 

право? Які суспільні відносини регулювали норми звичаєвого права? 

Розкрийте роль звичаєвого права в умовах обмеження української 

державності у ХVІІІ ст. 

8. Чому гетьманські статті вважаються конституціями Козацько-

Гетьманської держави? Розкрийте порядок укладання та основний зміст цих 

актів. У чому полягало обмеження автономії України? 
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Семінарське заняття №10 

Теми 16-17.  Ліквідація української державності у другій половині ХVІІІ 

століття. Право України-Гетьманщини та його кодифікація у ХVІІІ ст. 

1. Характеристика суспільного ладу Гетьманщини до 1764р. 

2. Адміністративна реформа 1765-1775рр. 

3. Судова реформа К. Розумовського 1760р. 

4. Ліквідація української державності. Наказ Катерини ІІ про ліквідацію 

гетьманства та утворення Малоросійської колегії від 10 листопада 

1764р. 

5. Маніфест про ліквідацію Запорізької Січі 1775р. 

6. Кодифікація права України-Гетьманщини. 

7. Основні джерела права України-Гетьманщини. 

8. Судова система та судочинство на українських землях у складі 

Російської імперії. 

9. Основні риси права  на українських землях у складі Російської імперії. 

 

Контрольні запитання і завдання: 

Охарактеризуйте  суспільний лад Гетьманщини до 1764 р.  

2. Проаналізуйте  Жалувану грамоту дворянству 1785 р. 

3. Розкрийте зміст судової реформи К. Розумовського 1760 р. 

4. Проаналізуйте ліквідацію української державності; Наказ імператриці 

Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії 

від 10 листопада 1764 р. та її Маніфест про ліквідацію Запорозької Січі від 3 

серпня 1775 р. 
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Семінарське заняття №11 

Тема 18. Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та 

Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії 

1. Західноукраїнські землі в складі Австро-Угорської імперії. 

2. Характеристика суспільного ладу на західноукраїнських землях. 

3. Державний лад та органи управління на західноукраїнських землях. 

4. Суд і судочинство на західноукраїнських землях ХVІІІ ст.- поч. ХХст. 

5. Характеристика джерел права на західноукраїнських землях ХVІІІ ст.- 

поч. ХХ ст., та їхні особливості. 

6. Цивільне право і процес, кримінальне право і процес та їх кодифікація 

в Австро-Угорщині. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №12 

Тема 21. Боротьба за національно-державне відродження України 

1. Утворення Тимчасового уряду. Законодавство Тимчасового уряду.  

2. Утворення Центральної ради.  

3. Мала Рада і Генеральний секретаріат.  

4. Місцеві органи Центральної Ради: губернські і повітові ради, волосні 

і сільські народні управи. Комісари Тимчасового уряду. 

5. Перший (23 червня 1917 р.) і другий (16 липня 1917 р.) універсали                

     Центральної Ради.  

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №13 

Тема 22. Державний лад і право Української Народної Республіки. 

1.Третій універсал (20 листопада 1917 р.) і проголошення Української 

Народної Республіки.  

2. Четвертий універсал (22 січня 1918 р.). Проголошення самостійності 

і незалежності України.  

3. Центральні органи влади і управління УНР. 

4. Місцеві органи влади і управління УНР. 

5. Законодавство  і судова система. 



6. Конституція УНР (29 квітня 1918 року). 

7. Брестський мирний договір і міжнародне визнання УНР. 

8. Підсумки діяльності Центральної Ради. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №14 

Тема 23. Держава і право за Гетьманату П. Скоропадського 

1. Переворот 29 квітня 1918 р. і утворення гетьманської держави. 

Закони про тимчасовий державний устрій України.  

2. Організація влади в Українській гетьманській державі.  

3. Військове будівництво. 

4. Судова система. 

5. Законодавство гетьманської держави. 

6. Повстання проти гетьманського уряду. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №15 

Тема 24.  Українська Народна Республіка часів Директорії та її 

право 

1. Встановлення влади Директорії. 

          2. Держави Антанти і Директорія. 

3. Зусилля Директорії по удержанню влади. 

4. Варшавський договір.  

5. Ризький мирний договір. Включення Галичини і Західної Волині до 

складу Польщі. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №16 

Тема 25. Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської 

Народної (1918-1923 рр.) 

1. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР. 

2. Вищі органи влади і управління ЗУНР. 

3. Місцеві органи влади 

4. Органи охорони порядку, судова система. Реорганізація армії. 

5. Законодавство ЗУНР. 

6. Паризька конференція. Падіння ЗУНР. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №17 

Тема 26. Держава і право України в умовах нової економічної 

політики  та в період тоталітарно-репресивного режиму (1921- 1939 рр.) 



1. Нова економічна політика та її законодавче оформлення: 

2. Державний лад України на початку 20-х років.  

3. Україна і утворення Союзу РСР. 

4. Зміни в Конституціях Української СРР. 

5. Перша кодифікація радянського права в Україні 

6. Основні риси права. Джерела права. Цивільне,  трудове, земельне, 

кримінальне право і процес. 

7. Державність Західної України в 20-30-х роках. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №18 

Тема 27. Держава і право України у роки  Другої світової війни та у 

перші повоєнні роки (1939-1950 рр.) 

1. Приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини 

та частини Бессарабії до складу УРСР.  

2. Окупаційний режим та рух опору. 

3. Надзвичайні та конституційні органи.  

4. Місцеві органи влади і управління. 

5. Основні риси права. Адміністративне, цивільне, трудове, 

кримінальне право. Процесуальне право. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №19 

Тема 33. Держава і право України в період перебудови (1986-1991 

рр.) 

         1. Соціально-економічна і політична ситуація. 

 2. Реформа державного апарату. 

 3. Зміни в законодавстві. 

 4. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

Семінарське заняття №20 

Тема 34. Держава і право України на сучасному етапі (1991-2006) 
1. Розбудова незалежної Української держави. 

2. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна 

реформа. 

3. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа. 

4. Реформування законодавства. Розвиток галузей права. 

 

Контрольні запитання і завдання 


