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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 
до складання заліку з навчальної дисципліни «Історія держави і 

права України» для студентів денної форми навчання 
 

1. Предмет і завдання курсу "Історія держави і права України". 
2. Періодизація та історіографія курсу "Історія держави і права України", 
3. Принципи й методи пізнання історико-правових явищ. 
4. Теорії походження держави і права у східних слов'ян . 
5. Утворення староруської ранньофеодальної держави - Київська Русь. 
6. Характеристика суспільного ладу Київської Русі. 
7. Органи влади та управління Київської Русі, 
8. Пам'ятки права Давньоруської держави: звичаєве право, договори Русі  

з Візантією, князівське законодавство, Руська Правда, їх 
характеристика і значення. 

9. Джерела церковного права в Київській Русі: їх класифікація і значення. 
10. Причини феодальної роздробленості Київської Русі. 
11. Характеристика суспільного ладу Галицько-Волинського князівства. 
12. Характеристика державного ладу Галицько-Волинського князівства. 
13. Характеристика джерел права Галицько-Волинського князівства. 
14. Місцеві органи влади та управління в Галицько-Волинському 

князівстві. 
15. Суд і судочинство у Галицько-Волинському князівстві. 
16. Правове становище селян на українських землях у XIУ-ХУІ ст. 
17. Правове становище феодалів на українських землях у ХІУ-ХУІ ст. 
18. Правове становище духовенства на українських землях у ХІУ-ХУІ ст. 
19. Брестська церковна унія, її наслідки для правового становища 

українського народу і Православної церкви. Особливості її 
ратифікації. 

20. Суд і судочинство на українських землях у ХІУ-ХV ст. 
21. Суд і судочинство на українських землях у ХУГ ст. 
22. Судова реформа 1564-1588 рр. в українських землях. 
23. Сеймовий суд, причини його утворення та компетенції 
24. Судебник Казимира IV Ягеллончика 1468 р. 
25. Загарбання українських земель у XIV-XVI ст. іноземними державами. 
26. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та їх 

правове положення. 
27. Магдебурзьке право в Україні. 
28. Статут Великого князівства Литовського 1529 р., його характеристика і 

значення. 
29. Статут Великого князівства Литовського 1566 р., його характеристика і 

значення. 
30. Статут Великого князівства Литовського 1588 р., його характеристика і 

значення. 
31. Кревська унія 1385 р. та її наслідки для України. 
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32. Городельська унія 1413 р. та її значення. 
33. Люблінська унія 1569 р., її зміст і значення. 
34. Акти про закріпачення українського селянства в XVI ст. 
35. Річ Посполита. Правове становище українських земель в її складі. 
36. Артикули Генріха Валуа 1573 р. 
37. "Устава на волоки" - земельна реформа Сигізмунда II Августа, 

прийняття, зміст, значення та наслідки для українського населення. 
38. Характеристика органів влади та управління в Речі Посполитій. 
39. Характеристика суспільного ладу Речі Посполитої. 
40. Причини і передумови Визвольної війни українського народу 1648-

1654 рр. 
41. Виникнення козацтва в Україні, 
42. Утворення реєстрового козацтва та його правове становище. 
43. Ординація про козаків 1638 р. та її наслідки для правового становища 

реєстрового козацтва. 
44. Правове становище населення Слобідської України. 
45. Характеристика суспільного ладу Слобідської України. 
46. Запорізька Січ - її структура і значення. 
47. Суд і судочинство Запорізької Січі. 
48. Зборівський мирний договір – черговий етап  української державності. 
49. Приєднання України до Московської держави. Переяславська рада 8 
50. січня 1654 р. 
51. "Березневі статті" 1654 р. та їх історичне значення. 
52. Центральні органи влади в період Визвольної війни українського 

народу 1648-1654 рр. 
53. Перша Малоросійська колегія, її компетенція і значення. 
54. Друга Малоросійська колегія, її компетенція і значення. 
55. Виконавчі органи царської влади Лівобережній Україні в другій 

половині ХVІІ-ХVIII ст. 
56. Переяславські й Батуринські гетьманські статті. Причини появи та 

характеристика. 
57. Московські й Глухівські гетьманські статті. Причини появи та 

характеристика. 
58. Решетилівські й Конотопські гетьманські статті, їх характеристика. 
59. Решительные пункты Даниила Апостола". Причини появи та загальна 

характеристика. 
60. "Права, за якими судиться малоросійський народ". 
61. Збірник Ф. Чуйкевича "Суд і розправа в правах малоросійських”.  
62. Основні риси цивільного та спадкового права в Україні у XVIII ст. 
63. Основні риси кримінального права в Україні у XVIII ст. 
64. Причини скасування гетьманства та полково-сотенного устрою в 

Україні 
65. Конституція П. Орлика 1710 р., загальна характеристика і значення. 
66. Ліквідація Запорізької Січі. Причини й наслідки. 
67. Суспільно-політичний устрій України у другій половині ХУП-ХУШ ст. 
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68. Політичний устрій на українських землях під іноземною зверхністю в 
ХVПІ-ХІХ ст. 

69. Характеристика суспільно-політичного устрою в Україні в першій 
половині XIX ст. 

70. Правове становище західноукраїнських земель у складі Австро-
Угорщини. 

71. Кодифікація права в Україні у першій половині XIX ст. 
72. Поширення на Україну Зводу законів Російської імперії. 
73. Проведення буржуазно-демократичних реформ в Україні у другій 

половині XIX ст. 
74. Земська реформа 1864 р., її характеристика і значення. 
75. Ліквідація кріпосного права в Російській імперії, причини і наслідки. 
76. Проведення судової реформи 1864 р. на українських землях. 
77. Проведення міської реформи 1870 р. на українських землях. 
78. Правове становище західноукраїнських земель наприкінці ХУПІ-ХІХ 

ст. 
79. Органи австрійського управління на західноукраїнських землях 

наприкінці ХУПІ-ХІХ ст. 
80. Кодифікація права на західноукраїнських землях у XIX ст. 
81. Юридичне оформлення падіння російської монархії і утворення 

Тимчасового уряду. 
82. Тимчасовий уряд Росії в лютому-жовтні 1917р. 
83. Законодавство Тимчасового уряду. 
84. Утворення Центральної Ради і еволюція її правового статусу в березні-

листопаді 1917р.  
85. I і II універсали Центральної Ради. 
86. Проголошення Української Народної республіки. III універсал 

Центральної Ради. 
87. IV універсал Центральної Ради. УНР після Брестського миру. 
88. Законодавча діяльність Центральної Ради.   
89. Причини падіння та історичне значення Української Народної 

Республіки  періоду Центральної Ради. 
90. Конституція УНР від 29 квітня 1918р. 
91. Юридичне оформлення гетьманського перевороту 29 квітня 1918р. 
92. Державний лад Української Держави ( гетьманату П.Скоропадського). 
93. Законодавство Української Держави ( гетьманату П.Скоропадського). 
94. Державний лад у період правління Директорії УНР. 
95. Законодавство у період Директорії УНР. 
96. Проголошення і державно-правовий розвиток Західноукраїнської 

Народної Республіки. 
97. Соціально-політична і економічна діяльність ЗУНР. 
98. Органи влади і управління ЗУНР. 
99. Конституція Української Соціалістичної Республіки 1919р. 
100. Реформа органів державної влади і управління УСРР в період Непу. 
101. Юридичне закріплення нової економічної політики 
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102. Утворення СРСР і роль Радянської України в цьому процесі. 
103. Державно-правовий статус України за декларацією і Договором про 

утворення Союзу РСР 1922р. і Конституцією СРСР 1924р. 
104. Загальна характеристика першої кодифікації законодавства УСРР. 
105. Історія підготовки та основний зміст Цивільного кодексу УСРР 

1922р. 
106. Історія підготовки та основний зміст Кримінального кодексу УСРР 

1922р. 
107. Історія підготовки та основний зміст Кодексу законів про сім’ю і 

шлюб УСРР 1926р. 
108. Історія підготовки та основний зміст Адміністративного кодексу 

УСРР 1922р. 
109. Конституція УСРР 1929р. 
110. Вищі органи державної влади і управління УСРР в 1929-1941рр. 
111. Конституція УСРР 1937р.  
112. Державність і право у Східній Галичині та Західній Волині у 1918 - 

1939р.р. 
113. Репресивне законодавство в період і зміцнення режиму особистої 

влади Сталіна (1924-1941рр.) 
114. Україна в роки Другої світової війни. 
115. Зміни державного апарату СРСР і УРСР в роки Великої Вітчизняної 

війни. 
116. Основні риси права в Україні у 1941 - 1945р.р. 
117. Кримінальне законодавство УРСР та СРСР у 1941 - 1945р.р. 
118. Правові і політичні наслідки другої світової війни для України. 
119. «Акт відродження української державності» 30 червня 1941р.і його 

політико-правове значення. 
120. Конституція УРСР 1978р. 
121. Загальна характеристика другої кодифікації радянського 

законодавства. Зводи законів СРСР і УРСР. 
122. Розвінчання „культу особи Й. Сталіна і хрущовська „відлига". 
123. Держава і право України в період „застою" (середина 60-х - середина 

80-хр.р. XX ст.). 
124. Україна в роки „перебудови" (1985 - 1991р.р.).  
125. Основні напрямки реформи державного апарату в період 

“перебудови”. 
126. Основні напрямки правової реформи в період “перебудови”. 
127. Верховна Рада України 1-го скликання (1990 - 1994р.р.).   
128. Проголошення  незалежності  України: суспільно-політичні переміни 

і реформування правової системи. 
129. Конституція України 1996р. 
130. Президентські вибори 2004р. і становлення громадянського 

суспільства.   
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 
 

Тема 1.  
Походження державності у східних слов'ян. Держава та право Київської 

Русі (VII—XII ст.) 
 

1.  Теорії 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.  Джерела права Київської Русі: звичаєве право, договори Русі з Візантією, 

законотворчість князів та їх характеристика. 
6.  Поняття злочину і система покарань за Руською Правдою і церковними 

уставами. 
 

Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. „Норманська" теорія про походження держави і права у східних слов'ян. 
2. Теорія „Симфонії влад" та спроби її реалізації у Київській Русі. 
3. Дискусійні питання утворення Руської держави. 

          4. Походження назв «Київська Русь» та «Русь Україна». 
          5. Запровадження християнства як державної релігії на Русі.  
          6. Способи спадкування влади: принцип «старшинства» та принцип 
«отчини». 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Охарактеризуйте процес формування державності у східних слов’ян 

та етапи цього процесу. 
2. Охарактеризуйте процес перетворення органів суспільного 

самоврядування у 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. Розкрийте основний зміст періодів консолідації, розвитку та 
занепаду Київської держави. 

5. 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. 

6. Здійсніть порівняльний аналіз правового становища панівних верств 
суспільства. Який характер мали взаємовідносини феодалів? 
Використовуючи знання з історії держави і права зарубіжних країн, зазначте 
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відмінності правового становища феодалів на Русі та в Західній Європі та 
поясніть, чим вони зумовлювалися. 

7. Охарактеризуйте соціально-правове становище вільного населення 
Київської Русі, зважаючи на появу в ХІІ ст. ознак зростаючого поневолення  
вільних селян феодалами. 

8. У чому полягали особливості соціально-правового становища 
економічно залежних людей та які правові механізми і в яких межах 
охороняли їхню особисту свободу? 

9. Охарактеризуйте становище особисто залежного населення як 
суб’єктів права. 

10. Здійсніть загальну характеристику державного устрою Київської 
Русі. 

11. Складіть схему організації влади і управління Давньоруської 
держави. 

12. Яку роль у системі органів центрального управління відігравали 
віче та снеми (міжкнязівські з’їзди). 

13. 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. 

14. Розкрийте основний зміст реформ Володимира Великого і Ярослава 
Мудрого. 

15. Поясніть, кому належало право суду, на яких засадах була 
побудована судова влада на Русі. З’ясуйте, які існували суди в Київський 
державі, охарактеризуйте їх структуру, склад та юрисдикцію 

16. Здійсніть загальну характеристику джерел права Київської Русі. 
17. Як у процесі становлення політичної організації суспільства звичаї 

східних  слов’ян трансформувалися в норми звичаєвого права? Чому вони 
були загальнообов’язкові для виконання? В яких сферах суспільних відносин 
вони діяли? 

18. Охарактеризуйте основний зміст і структуру короткої й розширеної 
редакцій Руської правди. Наведіть аргументи на користь того, що за рівнем 
розвитку правових інститутів це була доволі розвинена пам’ятка права. 

19. 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. 

20. 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 
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суспільства. За яким принципом успадковувався “батьківський двір”? 
Розкрийте зміст його дії на різні суспільні верстви. 

21. Що спричинило інтенсивний розвиток зобов’язального права на 
Русі? На основі аналізу Руської правди наведіть приклади виникнення 
зобов’язань внаслідок правопорушення, пов’язаного з нанесенням 
матеріальної шкоди. Які зобов’язання випливали з договорів? Які наслідки 
мало невиконання стороною зобов’язань? Охарактеризуйте основні види 
договорів (позики, позички, міни, купівлі-продажу, найму, поклажі) та 
порядок їх укладання. В яких випадках договори вважалися недійсними і які 
це мало наслідки для сторін? 

22. Розкрийте відмінності у шлюбно-сімейному праві до і після 
прийняття християнства на Русі. 

23. 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. 

24. Охарактеризуйте види злочинів за давньоруським правом. 
Віднайдіть 

у тексті Руської правди зародки таких кримінально-правових 
інститутів, як умисел і необережність. 

25. Охарактеризуйте мету та види покарань на Русі. 
26. 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. 

27. Сформулюйте та занотуйте характерні риси давньоруського 
кримінального права. 

28. Розкрийте сутність змагально-обвинувального характеру судового 
процесу на Русі. Чому не було чітко розмежовано кримінальний і цивільний 
процеси? 

29. Охарактеризуйте основні етапи судового процесу: заклич, звід, 
гоніння сліду. Які процесуальні дії могли застосовуватися лише за 
кримінальними справами та в чому вони полягали? 

30. 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. 

 

Тема 2. 

 Правове становище українських земель у складі Великого 
князівства Литовського  

1. Захоплення українських земель іноземними державами у XIV ст. 
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2. Правові основи входження українських земель до складу Литовського 
князівства. 

3. Характеристика суспільного ладу Великого князівства Литовського. 
4. Характеристика державного ладу Великого князівства Литовського та 

його особливості. 
5. Кревська унія 1385 р.: причини укладання, зміст і наслідки для 

правового становища українського народу. 
6. Городельська унія (привілей) 1413 р.: причини укладання, зміст і 

наслідки. 
7. Статути Великого князівства Литовського, їх характеристика і 

значення. 
 

Питання для дискусії (теми рефератів): 
1 Виникнення та оформлення шляхетського стану у Великому 

князівстві Литовському. 
2. Характеристика міст на Магдебурзькому праві у Великому князівстві 

Литовському. 
     3. Унії Великого князівства Литовського та Польської держави: їх 
зміст, значення  та наслідки. 

 
Контрольні завдання і запитання: 
1. З’ясуйте історичні обставини входження українських земель до 

складу Великого князівства Литовського. Які існують погляди вчених на 
характер приєднання українських земель до складу Великого князівства 
Литовського? 

2. Чим зумовлювався процес об’єднання Литви і Польщі?  
3. Розкрийте обставини укладання та зміст польсько-литовських уній. 

Які наслідки польсько-литовські унії мали для українських земель? 
4. 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. 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.  
8. Охарактеризуйте форму правління і систему органів центрального і 

місцевого управління Великого князівства Литовського. 
9. 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?  
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10. Розкрийте повноваження центральних урядовців Литовсько-Руської 
держави. 

11. Охарактеризуйте систему місцевого управління після ліквідації 
удільних князівств. Розкрийте повноваження воєвод, каштелянів, старост та 
інших посадовців.  

12. Які зміни відбулися в устрої великих міст Литовсько-Руської 
держави на основі самоуправління? 

13. Складіть схему судоустрою в Литовсько-Руській державі до і після 
судової реформи середини ХVI ст.  

14. Охарактеризуйте судові органи. 
 

Тема 3. 
Правове становище українських земель у складі Речі Посполитої 

(друга половина XVI - перша половина XVII ст.) 
 
1. Земельна реформа Сигізмунда II Августа - "Устава на волоки" 1557 р., 

її значення для населення українських земель. 
2. Підготовка і підписання Люблінської унії 1569 р. та її наслідки. 
3. Характеристика державного ладу Речі Посполитої, органів цент-

ральної влади. 
4. Сеймики - органи шляхетського самоврядування: їх різновиди, склад і 

повноваження. 
5. Елекційний сейм 1573 р. та прийняття „Артикулів Генріха Валуа" і 

„Расtа соnventа": їх характеристика і значення. 
6. Правове становище українських земель у складі Речі Посполитої та 

адміністративна влада на місцях. 
7. Укладення Берестейської церковної унії 1596 р., її ратифікація та 

наслідки. 
 

Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Артикули Генріха Валуа, їх аналіз і значення. 
2. Ратифікація Берестейської унії та її наслідки. 
 
Контрольні завдання і запитання: 
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? 
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4. Наведіть соціально-правову характеристику селянського стану. 
5.Чим відрізнялося правове становище державних і 

приватновласницьких селян, становище особисто вільних, напіввільних 
селян і селян, які цілком втратили волю?  

6. 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? 

7. Які соціальні зміни характерні для жителів українських міст у період 
польського панування? Яких утисків зазнавали міщани-українці та в чому це 
виявлялося? 

8. Складіть схему органів центрального та місцевого управління на 
українських землях періоду польського панування. 

9. 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? 

10. 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? 

11. 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?  
 
 

Тема 4.  
Визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. та поширення 

державності Запорізької Січі в Україні 
 

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

2. Зборівський мирний договір – черговий етап в історії української 
державності. 

3. Білоцерківський мирний договір і його наслідки. 
4. Центральні та місцеві органи влади і управління в Україні-

Гетьманщині в роки Визвольної війни. 
5. Земський собор 1653 р. і його рішення щодо включення України до 

складу Московської держави. 
6.  Переяславська рада 1654 р.: її характер і значення. 
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7.  Розробка та затвердження "Статей Богдана Хмельницького" 1654 р.: 
їх аналіз і значення. 

8.  "Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Війську Запорозь-
кому на збереження його прав і вольностей". 

 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1.“Комісарські статті” 1648 р., їх характеристика і значення. 
2. Універсали Б. Хмельницького, їх класифікація і значення. 
3. Ординація Війська Запорозького реєстрового, що перебувало на 

службі Речі Посполитої» 1638 р. Її зміст та значення. 
4. Запорізька Січ – козацька республіка. 
5. Козацьке звичаєве право. 
6. Виникнення Запорізької Січі та її роль в історії державотворення 

українського народу. 
7. Характерні риси «козацького права» Запорізької Січі. 
8. Правовий статус Запорізької Січі. Причини ліквідації Запорізької 

Січі і створення Задунайської Січі. 
 
Контрольні завдання і запитання: 

1. 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? 
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Що спричинило пожвавлення міського життя із середини ХVІІІ ст.? 
Розкрийте зміст та особливості цехової організації ремісничого та 
гільдійсько-купецького станів. 

 
 

Тема 5. 
Україна-Гетьманщина у другій половині ХVII ст. 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 Ю. Хмельницького та її оцінка на матеріалах 

„Жердівських " і „Переяславських" статей. 
5. Наступ на українську державність. „Батуринські" (1664) і „Московські" (1665) 

статті І. Брюховецького, їх зміст і наслідки.  
6. Андрусівська угода 1667 р. та її наслідки.  
7.„Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорізького..." П. 

Орлика 1710 р., їх зміст і значення.  
 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Іван Виговський та його політичний проект. 
2. “Московські статті”, їх зміст і значення. 
3. Переяславські і Батуринські гетьманські статті: причини їхньої 

появи, зміст і наслідки. 
 
Контрольні завдання і запитання: 
1. Складіть схему державного ладу України-Гетьманщини.  
2. Розкрийте зміни в суспільному устрої та складіть схему суспільного 

ладу України-Гетьманщини.  
3. Розкрийте характер змін у правовому становищі українського 

духовенства. 
4.  Гадяцький договор 1658р.: його зміст і значення.  
5. Охарактеризуйте „Жердівські " і „Переяславські" статті 

Ю.Хмельницького. 
6. „Батуринські" (1664) і „Московські" (1665) статті І. Брюховецького, їх зміст і 

наслідки.  
7. Андрусівська угода 1667 р. та її наслідки.  
8. З’ясуйте обставини укладання Конституції Пилипа Орлика (1710 р.). 

Випишіть основні державно-правові ідеї, які містить ця важлива пам’ятка 
українського права. Чи існували можливості її реалізації як державного 
документа та джерела права? 
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Тема 6. 
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 

наприкінці XVIII - початку XX ст. 
3. Державний лад та органи управління на західноукраїнських землях. 
4. Суд і судочинство на західноукраїнських землях XVIII - початку XX 

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

прикінці XVIII - початку XX ст. та їхні особливості. 
6. Цивільне право і процес, кримінальне право і процес та їх кодифікація 

в Австро-Угорщині. 
 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1.  Загальнодержавні органи влади і управління за австрійською кон-

ституцією 1867 р. 
2. Судова система та характеристика права в Галичині у XIX ст. 
3.  Кодифікація права на західноукраїнських землях у XIX- початку XX 

ст. 
4. Національне відродження на західноукраїнських землях на початку 

ХІХст. 
5. Правове становище західноукраїнських земель у складі Австро-

Угорщини. 
 

Контрольні завдання і запитання: 
1. Складіть схему суспільного устрою на українських землях у складі 

Австро-Угорської імперії. 
2. Складіть порівняльну схему місцевого управління з урахуванням 

змін у політичному ладі та адміністративно-територіальному поділі 
західноукраїнських земель до і після революції. 

3. Складіть схему судової системи на українських землях у складі 
Австро-Угорської імперії. Поясніть порядок створення та призначення судів 
присяжних при окружних судах. Які існували спеціалізовані суди?  

4. Розкрийте призначення та функції прокуратури і адвокатури на 
українських землях у складі Австро-Угорщини. 

5. Охарактеризуйте джерела права на українських землях у складі 
Австро-Угорської імперії. 

6. Охарактеризуйте риси цивільного права і цивільного процесуального 
права на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. 

7. Розкрийте риси кримінального права і кримінально-процесуального 
права на українських землях у складі Австро-Угорської імперії. 
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Тема 7. 
Боротьба за національно-державне відродження України 

 
1. Утворення Центральної ради.  
2. Мала Рада і Генеральний секретаріат.  
3. Місцеві органи Центральної Ради: губернські і повітові ради, волосні 

і сільські народні управи. Комісари Тимчасового уряду. 
4. Перший (23 червня 1917 р.) і другий (16 липня 1917 р.) універсали                

     Центральної Ради.  
5. Третій універсал (20 листопада 1917 р.) і проголошення Української 
Народної Республіки.  
6. Четвертий універсал (22 січня 1918 р.). Проголошення самостійності 
і незалежності України.  
7. Центральні  та місцеві органи влади і управління УНР. 
8. Законодавство  і судова система. 
9. Конституція УНР (29 квітня 1918 року). 
 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Утворення  Української Центральної Ради. 
2. М. Грушевський і його роль у діяльності Центральної Ради. 

          3. Центральні органи влади і управління УНР. 
4.  Судова система та судочинство в УНР. 

 
Контрольні завдання і запитання: 

1. Проаналізуйте обставини та процес створення Центральної Ради. На цій 
основі визначте статус Ради на початку її існування. 
2. Які заходи на підтримку Центральної Ради сприяли її легітимації як 
вищого представницького органу українського народу? 
3 . Який існував порядок діяльності Ради? Яким актом його було визначено? 
Охарактеризуйте процес становлення і зміцнення Центральної Ради як 
вищого владного органу в Україні. 
4 . Розкрийте основний зміст законодавчої діяльності Центральної Ради в 
дожовтневий період. Охарактеризуйте зміст та значення першого закону 
декларації “Універсал до українського народу на Україні й поза Україною 
сущого” від 10 червня 1917 р. Розкрийте причини своєрідного компромісу 
Центральної Ради з Тимчасовим урядом, проголошеного у Другому її 
Універсалі. 
5. Проаналізуйте документи, що визначали державно-правовий статус уряду 
України — Генерального Секретаріату. Розкрийте його склад, компетенцію 
та порядок діяльності. На основі порівняння Основ тимчасового управління 
на Україні від 3 липня 1917 р. Та Тимчасової інструкції Секретаріатові 
Тимчасового уряду на Україні від 4 серпня 1917 р. охарактеризуйте 
суперечливість процесу становлення Генерального Секретаріату. Яку назву 
дістав уряд України за Четвертим Універсалом Центральної Ради? 
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6. Складіть схему центральних і місцевих органів влади і управління УНР. 
Проаналізуйте надбання та прорахунки Центральної Ради в організації 
місцевої влади і місцевого самоврядування. 
7. Охарактеризуйте діяльність Центральної Ради із зовнішньої політики, 
військового будівництва та “захисту революції”, реформування судочинства 
та створення власної прокуратури. 
8. На основі власного аналізу тексту Четвертого Універсалу Центральної 
Ради характеризуйте його зміст та історичне значення.Розкрийте обставини 
та наслідки проголошення УНР. 
9. У чому полягала принципова відмінність другого (післяжовтневого) етапу 
законодавчої діяльності Центральної Ради? Розкрийте зміст і значення 
Третього Універсалу Центральної Ради як першого у ХХ ст. українського 
державно-правового документа конституційної спрямованості. 
10. Охарактеризуйте процес формування Центральною Радою власної 
законодавчої бази в галузі державного будівництва. Яке значення мало 
прийняття законів про державну символіку, мову, громадянство, 
національно-персональну автономію та ін.? 
11. Розкрийте основний зміст і значення Земельного закону, затвердженого 
Центральною Радою 18 січня 1918 р., та інших законів соціально-
економічного спрямування. У чому полягала суперечливість окремих 
законів. 
12. Охарактеризуйте тенденції розвитку кримінального права. 
13. Коли, за яких обставин та який орган прийняв Конституцію УНР? Якою 
державою мала стати Україна за цією конституцією? Розкрийте структуру, 
зміст і значення Конституції УНР. 

 
Тема 8. 

Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської Народної 
Республіки (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. 
 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Дипломатична діяльність  ЗУНР. 
2.Українська делегація на Паризькій мирній конференції.  Діяльність 

Андрея Шептицького. 
 
Контрольні завдання і запитання: 

1. Коли і за яких обставин було засновано Українську Національну Раду? 
Розкрийте зміст і значення Прокламації (Маніфесту)УНРади від 19 жовтня 
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1918 р. та звернень УНРади від 1 листопада 1918 р. “Український народе!”, 
які додаються до теми. 
2. Спираючись на знання з курсу історії України, охарактеризуйте процес 
утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та її історичну 
долю. Які спроби робилися ЗУНР для возз’єднання зі Східною Україною? 
Розкрийте зміст і значення Акту злуки (соборності) від 22 січня 1919 р. Чому 
він так і не був реалізований? 
3 . Складіть схему центральних органів влади і управління ЗУНР. На основі 
аналізу Статуту Української Національної Ради з’ясуйте, який державний 
статус мав цей орган і розкрийте його склад і порядок діяльності. 
4 . Охарактеризуйте склад, повноваження та порядок діяльності уряду ЗУНР 
— Державного секретаріату. Які організаційні структури створювалися в 
уряді з метою залучення до процесу державотворення національних меншин? 
5. Проаналізуйте текст Закону “Про виділ Української Ради” від 4 січня 1919 
р. і розкрийте склад, призначення та компетенцію Виділу УНРади, а також 
склад і повноваження Президії УНРади. 
6. Яку підготовчу роботу виконувала УНРада для скликання Установчих 
зборів (Сейму)? Поясніть сутність встановленої Законом від 14 квітня 1919 
р.національно-пропорційної системи виборів послів (делегатів) до Сейму. 
7. Складіть схему місцевих органів влади і управління. Охарактеризуйте 
порядок утворення, структуру цих органів та їх повноваження відповідно до 
Закону “Про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки” від 16 
листопада 1918 р. Яким вимогам мали відповідати службовці державного 
апарату? 
8. Розкрийте способи формування та комплектування правоохоронних 
органів ЗУНР. Охарактеризуйте функції “народної міліції” та корпусу 
української державної жандармерії, а також адвокатури, прокуратури та 
нотаріату. 
9. На яких засадах діяли судові установи відповідно до Закону “Про 
тимчасову організацію судів і судової влади” від 21 листопада 1918 р.? 
Розкрийте причини та основний зміст реформування судової системи. Які 
створювалися судові установи першої, другої та третьої інстанцій та в чому 
полягала спеціалізація судів? Як вплинуло на судову систему ускладнення 
воєнно-політичної ситуації? 
Охарактеризуйте призначення та особливості діяльності військової юстиції. 
10. До яких змін у вищих органах влади і управління призвело погіршення 
воєнно-політичної ситуації на початку літа 1919 р. Розкрийте зміст 
надзвичайних повноважень диктатора Є. Петрушевича та характер діяльності 
новостворених органів управління — Колегії головноуповноважених і 
Військової канцелярії. 
11. Проаналізуйте Тимчасовий основний закон про державну самостійність 
українських земель бувшої Австро-Угорської монархії від 13 листопада 1918 
р. і розкрийте конституційні засади держави щодо території ЗУНР, 
верховенства влади народу, тимчасових (до часу зібрання установчих зборів) 
владних повноважень УНРади і Державного Секретаріату, державних 
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символів, виборчого права. Якими іншими актами було доповнено 
Тимчасовий 
основний закон? Наведіть їх загальну характеристику. Охарактеризуйте 
закони “Про державну мову” від 15 лютого 1919 р. і “Про право 
громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців” від 8 
квітня 1919 р. 
12. Охарактеризуйте законодавство соціально-економічного спрямування. 
Чим пояснювалися тривалі зволікання з вирішенням земельної проблеми? 
Проаналізуйте ухвалений УНРадою Закон про земельну реформу від 14 
квітня 1919 р. та поясніть, чому він спричинив загострення соціально-
політичної ситуації. 
13. До яких надзвичайних заходів вдавалася влада ЗУНР, щоб запобігти 
загрозі голоду? 
14. Охарактеризуйте законодавчу діяльність у сфері охорони здоров’я, 
освіти, культури. 
15. Які правові акти використовувалися в галузях цивільного, кримінального 
і процесуального права? 

 
Тема 9. 

Держава і право України у роки  Другої світової війни 
 (1939-1945 рр.) 

 
1. Приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини 

та частини Бессарабії до складу УРСР.  
2. Перебудова органів влади й управління в роки Великої Вітчизняної 

війни.  
3. Спроби відновлення української держави.  

        4. Окупаційний режим та рух опору.  
5. Відновлення органів радянської влади в Україні. 
6. Основні риси права. Адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне 

право. Процесуальне право. 
 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Перебудова державного апарату України в роки Другої світової 

війни. 
2. Розвиток законодавства України в перiод другої світової війни. 
 
Контрольні завдання і запитання: 

1. Який характер мала воєнна акція Радянського Союзу на 
західноукраїнських 
землях у вересні 1939 р. та на території Бессарабії й Північної Буковини в 
червні 1940 р. Розкрийте правові засади, юридичну процедуру та наслідки 
приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Північної Буковини і 
частини Бессарабії до складу УРСР. 
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2. Розкрийте структурні зміни, що відбулися в органах влади відповідно до 
Указу “Про воєнний стан” від 22 червня 1941 р. Які напрями їх діяльності 
стали найважливішими. Охарактеризуйте основний зміст та особливості 
діяльності органів влади УРСР у період, коли територія України була 
окупована німецько- 
фашистськими загарбниками. Розкрийте процес відновлення діяльності 
Верховної Ради УРСР і місцевих рад на визволеній території України. 
3. Які зміни відбулися в діяльності судових і правоохоронних органів 
відповідно до Указу “Про воєнний стан” від 22 червня  1941 р.? 
Охарактеризуйте порядок комплектування військових трибуналів, 
підсудність і порядок розгляду ними справ. Розкрийте призначення та 
компетенцію трибуналів військ НКВС. 
4. Які зміни в діяльності прокурорських органів відбулись із запровадженням 
воєнного стану на території України? Розкрийте спрямованість та 
особливості діяльності прокурорських органів на визволених від німецьких 
окупантів територіях. Проаналізуйте основні функції органів державної 
безпеки та НКВС на різних етапах війни та зробіть висновок, чому їх 
діяльність мала відверто репресивний характер. Наведіть аргументи, що 
підтверджують цей висновок. Які нові напрями діяльності органів міліції 
з’явилися в умовах війни? 
5. На які адміністративні одиниці поділялася територія України в період 
німецько-фашистської окупації? Розкрийте характерні риси і відмінності 
управління та здійснення окупаційного режиму на цих територіях, а також 
характерні риси та особливості окупаційного режиму. 
6. Проаналізуйте обставини проведення у Львові 3 0 червня 1941 р. 
Національних зборів українців і прийнятий ними Акт відродження 
Української держави. Яке основне завдання відновленої Української 
Держави визначав цей акт? Якою була реакція німецького керівництва на 
Акт відродження Української держави? Проаналізуйте інші спроби 
українських націоналістів щодо національно-державного будівництва. 
7. Охарактеризуйте партизанський рух опору на окупованій Україні.Які 
місцеві органи радянської влади та судові органи відновлювалися на 
територіях, визволених від німців радянськими партизанами, та який був 
характер діяльності цих органів? Розкрийте склад і повноваження 
партизанських судів та особливості розгляду ними справ і виконання вироків. 
8. Проаналізуйте зміни напрямів і форм боротьби ОУН за незалежну Україну 
після невдалих спроб використати німецько-фашистську окупацію для 
відновлення української державності. Охарактеризуйте діяльність 
Української повстанської армії (УПА). Наведіть приклади встановлення у 
визволених нею місцевостях української цивільної та військової влади. 
9. Розкрийте зміст правового режиму воєнного стану, що вводився Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 р. На всій території УРСР. 
10. Охарактеризуйте зміни в цивільному праві, зокрема, ті що стосувалися 
майнових і немайнових прав громадян, термінів позовної давності, прийняття 
спадщини, порядку спадкування, визнання особи безвісно відсутньою чи 
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померлою та ін. У чому полягало розширення прав господарських наркоматів 
і спрощення порядку передання майна між державними підприємствами та 
установами? 
11. Які зміни відбулися у трудовому праві у зв’язку із введенням воєнного 
стану? Розкрийте зміст категорій “трудова повинність” і “трудова 
мобілізація” і встановіть, якими актами вони запроваджувались і які 
обов’язки у цьому зв’язку покладалися на певні категорії населення. Які 
істотні зміни стосувалися таких інститутів трудового права, як робочий час і 
час відпочинку? 
12. Характеризуючи зміни, що відбувалися у зв’язку із потребами війни в 
земельному і колгоспному законодавстві, наведіть його основні риси. 
Розкрийте зміст нормативно-правових актів про підвищення продуктивності 
праці та зміцнення трудової дисципліни в колгоспах. Чому посилилися 
примусово-репресивні методи виконання цих завдань? 
13. Розкрийте зміни в сімейному праві, що посилювали охорону дитинства і 
материнства. Якими постановами союзного та українського урядів 
визначалися заходи влаштування та подання допомоги дітям-сиротам? 
Розкрийте сутність цих заходів. 
14. Проаналізуйте зміни, що відбувалися у сфері кримінального права. 
Наведіть аргументи на підтвердження того, що в умовах воєнного стану 
загальною тенденцією було посилення кримінальної репресії. Як це 
виявилося у сфері державних і військових злочинів. Охарактеризуйте зміни в 
об’єктному складі злочинів. Склад яких злочинів передбачав застосування 
колективних покарань? 
Чому поширення кримінальних репресій, посилення жорстокості покарань 
поєднувалося з поширенням застосуванняумовного засудження, 
відстроченням виконання вироку? 
15. Охарактеризуйте зміни у процесуальному законодавстві, що стосувалися 
переважно кримінально-процесуальної сфери (особливий порядок 
попереднього розслідування, розгляд справ воєнними трибуналами), а також 
підсудність, порядок розгляду справ та опротестування вироків військових 
трибуналів. 

 
 

Тема 10. 
Держава і право України у  “Брежнєвський” період неосталінізму 

(середина 1960-х – середина 1980-х років) 
 
1. Авторитарна командно - адміністративна система управління та її 
негативний вплив на суспільно-політичне життя. 
2. Правовий статус УРСР як союзної республіки. 
3. Державний апарат. 
4. Судові та правоохоронні органи.  
5. Основні риси законодавства.  
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Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Правовий статус УРСР як союзної республіки. 
2. Судові та правоохоронні органи УРСР.  
 
Контрольні завдання і запитання: 

1 . Охарактеризуйте зміни в судовій системі УРСР у період десталінізації. 
Які завдання правосуддя та нові засади реформування судової системи були 
визначені Основами законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і 
автономних республік від 25 грудня 1958 р. та Законом про судоустрій УРСР 
від 30 червня 1960 р.? Розкрийте компетенцію, порядок створення та 
діяльності товариських судів відповідно до Положення про товариські суди 
Української РСР від 15 серпня 1961 р. 
2. Охарактеризуйте завдання, права та обов’язки, форми і методи діяльності 
прокуратури, які визначало прийняте 24 травня 1955 р. Положення про 
прокурорський нагляд у СРСР. 
3. Розкрийте причини та зміст реорганізації органів державної безпеки та 
внутрішніх справ після смерті Й. Сталіна у 1953 р. Який статус отримав 
створений у результаті цієї реорганізації Комітет державної безпеки (КДБ) 
при Раді Міністрів СРСР? Проаналізуйте зміни в органах внутрішніх справ у 
60-х роках. 
4. Які загальнодержавні процеси спричинили потребу в усуненні деформації 
у правовій системі, посиленні демократичних тенденцій у розвитку права? 
Якими актами було започатковано роботу над другою кодифікацією права в 
Україні? Охарактеризуйте початок другої кодифікації радянського права. 
5. Проаналізуйте розвиток цивільного права, насамперед зверніть увагу на 
акти, що були спрямовані на зміцнення права державної власності та 
“зближення” державної і колгоспно-кооперативної форм власності. Які зміни 
відбувались у цивільно-правому регулюванні особистої власності, зокрема, у 
житловій сфері? Розкрийте структуру та основний зміст Цивільного кодексу 
УРСР 1963 р. 
6. Проаналізуйте зміни, що відбулися у трудовому праві. Охарактеризуйте 
процес поновлення довоєнних норм, що регулювали трудові відносини, та 
подальшої демократизації трудового права,  пов’язаної з періодом 
десталінізації. 
7. Охарактеризуйте розвиток колгоспного права. У чому виявилась його 
суперечливість? Розкрийте нормативні засади вдосконалення організації і 
діяльності колгоспів у повоєнний період. 
8. Розкрийте зміни у кримінальному праві, що відбулися у зв’язку із 
завершенням війни та в період десталінізації. Охарактеризуйте завдання, 
зміст і структуру Кримінального кодексу УРСР 1960 р. Які зміни цей кодекс 
вніс у сферу кримінальної відповідальності, застосування покарань та інші 
інститути кримінального права? Яку загальну тенденцію розвитку 
кримінального права можна визначити на основі аналізу Кримінального 
кодексу України 1960 р.? 
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9. Охарактеризуйте зміни у процесуальному праві, які відбулися в повоєнний 
період. Розкрийте зміст і структуру Кримінально-процесуального кодексу 
України 1961 р. 
10. Розкрийте зміст і структуру Цивільно-процесуального кодексу УРСР 1963 
р. Які демократичні засади цивільного процесуального права запроваджував 
цей кодекс та чи могли вони бути реалізовані повною мірою в умовах 
неототалітарного режиму? 

 
 

Тема 11. 
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. 

 
Питання для дискусії (теми рефератів): 
1. Соціально-економічна і політична ситуація в період перебудови. 
2. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки. 
 
Контрольні завдання і запитання: 

 
1. Як відбувався поступовий перехід влади від партійної номенклатури до 
державних органів, що обиралися парламентським шляхом? Охарактеризуйте 
процес виборів у травні 1989 р. Народних депутатів і діяльності І з’їзду 
народних депутатів СРСР. Розкрийте значення запровадження інституту 
президентства в СРСР як радикального повороту до реформування 
політичної 
системи. 
2. Яке значення на шляху до суверенітету республіки мало прийняття Закону 
УРСР “Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української 
РСР” від 27 жовтня 1989 р. Які зміни відбулися в повноваженнях Голови 
Верховної Ради, складі Верховної Ради УРСР, термінах повноважень 
народних депутатів, виборчій системі? 
3 . Які наслідки мало проведення на нових засадах у березні 1990 р. виборів 
до Верховної Ради та місцевих Рад? Коли вперше в історії України Верховна 
Рада почала працювати як парламентський орган? 
4 . Проаналізуйте текст Декларації про державний суверенітет України, що 
була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. Розкрийте зміст і 
значення цього історичного документа для утвердження реального 
суверенітету України, розбудови незалежної Української держави. 
5. Проаналізуйте процес і наслідки прийняття під тиском демократичних 
сил 24 жовтня 1990 р. Верховною Радою Закону “Про зміни і доповнення 
Конституції (Основного Закону) Української РСР”, яким скасувалась ст. 6 
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Конституції України про керівну роль Комуністичної партії. Які основні 
засади побудови органів державної влади проголошувалися замість 
демократичного 
централізму (ст. 3 ) та як це вплинуло на діяльність політичних партій, 
громадських організацій і рухів? Які зміни відбулися у статусі та 
підпорядкуванні органів суду і прокуратури України? 
6. Охарактеризуйте зміни, що відбулись у структурі та функціях органів 
вищої виконавчої влади, які були введені Законами від 13 та 21 травня 1991 
р. Які встановлювалися нові назви Уряду та голови Уряду УРСР? 
7. Розкрийте зміст і значення прийнятих 5 липня 1991 р. Законів УРСР “Про 
заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до 
Конституції (Основного Закону) Української РСР” і “Про Президента 
Української РСР”, “Про вибори Президента Української РСР”. 
8. Які зміни і доповнення до Конституції УРСР, що стосувалися 
адміністративно-територіального устрою, системи і компетенції державних 
органів, було внесено Законом УРСР від 19 липня 1991 р. у зв’язку з 
результатами референдуму у Криму про створення Кримської Автономної 
Республіки? 
9. Охарактеризуйте процес переведення місцевих Рад із режиму єдиного 
державного керівництва в режим місцевого самоврядування за Законом 
УРСР “Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве 
самоврядування” від 7 грудня1990 р. 
10. Розкрийте зміст та історичне значення Акту про державну незалежність 
України, проголошеного 24 серпня 1991 р. Позачерговою сесією Верховної 
Ради України та підтвердженого результатами Всеукраїнського референдуму 
1 грудня 1991 р. 
11. Розкрийте основний зміст прийнятого 3 серпня 1990 р. Закону УРСР “Про 
економічну самостійність Української РСР”. Охарактеризуйте зміст і 
значення для забезпечення реформування економіки України законів “Про 
власність” від 7 лютого 1991 р., “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р., 
“Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. та ін. 
12. Проаналізуйте спричинені переходом підприємств на повний 
госпрозрахунок і самофінансування напрями реформування трудового 
законодавства. Охарактеризуйте трудове законодавство, що спрямовувалося 
на соціальний захист працівників. Зазначте обставини, що гальмували 
розвиток цієї галузі. 
13. Проаналізуйте зміни в законодавстві, що регулювало соціально- 
культурну сферу, зокрема, закони “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні” від 1 березня 1991 р. та “Про пенсійне забезпечення” від 
5 листопада 1991 р., звернувши особливу увагу на Закон “Про мови в 
Український РСР” від 28 жовтня 1989 р. 
14. Які зміни й доповнення у кримінальному законодавстві спричинило 
реформування суспільства і держави? 
15. Як демократизація суспільного життя вплинула на розвиток 
процесуального законодавства? 
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16. Проаналізуйте наслідки загострення кризових явищ у законодавстві 
наприкінці періоду перебудови, спричиненого протилежними підходами 
союзного центру та республік до проблеми верховенства законів. Наведіть 
приклади такого протистояння. 
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