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VІІІ. ПЕРЕЛІК 
питань з курсу “Історія держави і права України”, що виносяться 

на весняно-літню заліково-іспитову сесію 
 

І-а частина 
1. Предмет історії держави і права України. 
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ. 
3. Джерела історії держави та права України. 
4. Найдавніші джерела на території України. 
5. Витоки української державності. 
6. Походження назви “Русь”. 
7. Норманська теорія. 
8. Теорія М.Погодіна, як великодержавницька схема російської 
історіографії часів царського самодержавства. 
9. Держава і право Київської Русі (VІ – початок ХІІІ ст.): 
загальноісторичний погляд. 
10. Поширення християнства в українських землях. 
11. Київська держава: суспільний лад. 
12. Київська Русь: державний лад. 
13. Суд та процес у Київській державі. 
14. Правова система у Київській державі. 
15. Адміністративно-фінансова реформа княгині Ольги. 
16. Періодизація історії Київської держави, основні передумови 
її формування. 
17. “Руська правда” та її редакції. 
18. Галицько-Волинське князівство – продовжувач традиції 
русько-української державності (перша половина ХІІІ – друга 
половина ХІV ст.): загальноісторичний аспект. 
19. Монгольська навала та її наслідки. 
20. Суспільний усрій Галицько-Волинської держави. 
21. Державний лад Галицько-Волинського князівства. 
22. Церковне життя у Галицько-Волинській землі. Спроба Риму 
запровадити унію. 
23. Правова система у Галицько-Волинській державі. 
24. Концепція М.С.Грушевського щодо ролі східних слов'ян і 
Києва як історичної віхи зародження української державності. 
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25. Литовсько-Руська держава та право (друга половина XIV - 
перша половина XVI ст.): загальноісторичний огляд. 
26. Суспільний лад Литовсько-Руської держави. 
27. Магдебурзьке право. 
28. Закон руський 
29. Виникнення українського козацтва. 
30. Литовсько-Руська держава: характеристика її державного 
ладу. 
31. Церковне життя у Литовсько-Руський державі. Кревська, 
Городельська, Люблінська унії та їх наслідки. 
32. "Устава на волоки". 
33. "Артикули" Г.Валуа. 
34. Суд та процес у Литовсько-Руський державі. 
35. Статути Великого князівства Литовського. 
36. Правова система у Литовсько-Руський державі. 
37. Українські землі під владою Речі Посполитої (друга 
половина XVI - перша половина XVII ст.): загальноісторичний 
огляд. 
38. Суспільний лад на українських замлях у складі Речі 
Посполитої. 
39. Запорозьке козацтво - нова суспільна верства. 
40. Державний лад на українських землях у складі Речі 
Посполитої. 
41. Берестейська унія. Наступ католицизму. 
42. Запорозька Січ - козацька християнська, демократична, 
козацька республіка, її державні структури, статус і право. 
43. Відродження української державності в умовах перебування 
українських земель під владою Речі Посполитої. 
44. Суд і процес в українських землях в умовах їх перебування 
під Річчю Посполитою. 
45.  Характеристика права в українських землях під владою Речі 
Посполитої. 
46. Українська держава та право в роки Визвольної війни (1648-
1654 рр.): загальноісторичний огляд. 
47. Українсько-московський договір 1654 року. 
48. "Березневі статті" 1654 року та правове становище України в 
складі Московської держави. 
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49. Зміни в суспільному ладі України під час Визвольної війни 
під проводом Б.Хмельницького. 
50. Зборівський договір. 
51. Білоцерківський договір. 
52. Державний лад України періоду Визвольної війни на чолі з 
Б.Хмельницьким. 
53. Судова система та процес в українській державі під час 
Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. 
54. Правова система в Українській державі Б.Хмельницького 
часів Визвольної війни. 
55. Українська державність під іноземною зверхністю (друг 
половина XVII - XVIII ст.): загальноісторичний аспект. 
56. Суспільно-політичний устрій в українських землях під 
іноземною зверхністю в ІІ-й пол. XVII - XVIII ст. 
57. Державний лад в українських землях часів їх перебування 
під іноземною зверхністю в II пол. XVII - XVIII ст. 
58. Гадяцький трактат. 
59. Конституція П. Орлика. 
60. Переяславські статті та Слободищенський трактат 
Ю.Хмельницького. 
61. Андрусівське перемир'я. 
62. Глухівські статті Д.Многогрішного, Коломацькі статі 
І.Мазепи, "Решительные статьи" Д.Апостола. 
63. Перша малоросійська колегія. 
64. Правління гетьманського уряду. 
65. Друга Малоросійська колегія. 
66. Петро І та Катерина II і українська державність. 
67. Зміни в правовому статусі Запорозької Січі після входження 
України до Московської держави. 
68. Остаточна ліквідація самодержавством гетьманства та 
автономного устрою України. 
69. Поступове закріпачення селянства та юридичне оформлення 
кріпосного права в Україні, на Півдні України. 
70. Знищення Запорозької Січі (остаточне), входження до 
Російської імперії причорноморських і приазовських степів, 
Криму та політика царизму щодо них. 
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71. Три поділи Польщі та подальша доля українських земель, що 
були під її зверхністю. 
72. Формування політичного устрою Південної України в другій 
половині XVIII ст. 
73. Судова система та процес в українських землях під 
іноземною зверхністю в ІІ-й пол. XVII - XVIII ст. 
74. Правова система в Україні під іноземною зверхністю в ІІ-й 
пол. XVII - XVIII ст. 
75. Україна під імперською окупацією в XIX - на початку XX 
ст.: загальноісторичний огляд. 
76. Суспільний устрій в Україні періоду іноземної окупації в 
XIX - початку XX ст. 
77. Державний лад в українських землях під час іноземної 
окупації в XIX - початку XX ст. 
78. Судова система і процес в українських землях в умовах 
іноземної окупації в XIX - початку XX ст. 
79. Правова система в Україні періоду іноземної окупації в XIX 
- початку XX ст. 
80. Суспільно-політичний лад та право в Галичині, Північній 
Буковині і Закарпатті в XIX - початку XX ст. 
81. Судова реформа 1760-1763 рр. 
82. Кирило-Мефодіївське товариство, його документи, 
конституція Г.Адрузького. 
83. Погляди Г.Г.Шевченка на українську державність, її 
перспективи. 
84. Декабристський рух в Україні стосовно її державності. 
85. Перша кодифікація права України після ліквідації 
Гетьманщини (кінець XVIII - перша чверть ХІХст.). 
86. Поширення загальноімперського законодавства на українські 
землі. 
87. Інвентарна реформа царизму в 1847-1848 рр. 
88. Селянська реформа 1861 р. 
89. Правове становище селянства України після реформи 1861 р. 
90. Земська реформа 1870 р. 
91. Міська реформа 1870 р. 
92. Реформи 60-х - 70-х років XIX ст. в Україні. 
93. Конституційний проект М.Драгоманова. 
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94. Конституційний проект М.Грушевського. 
95. Валуєвський циркуляр та Емський указ. 
96. І-Ш Державні думи та "українське питання" в них. 
97. Відміна кріпосного права та інші реформи цісарської Австрії 
на західноукраїнських землях. 
98. Столипінські реформи в Україні. 
99. Народницький, робітничий та марксистський рухи ї їх 
ставлення до перспектив української державності. 
100.Утворення українських політичних партій, їх ставленні до 
державності України. 
101.Політичні плани Німеччини, Австро-Угорщини та Росі 
стосовно України напередодні та під час Першої світової війни. 
102.Задунайське, Бузьке, Азовське та Чорноморське козацтва. 

 
 

ПЕРЕЛІК 
питань з курсу “Історія держави і права України”, що виносяться 

на зимову заліково-іспитову сесію 
 

ІІ-а частина 
1. Відродження Української держави (березень 1917 – квітень 
1918 рр.): загальний історичний огляд. 
2. Державний лад відроджуваної Української держави у березні 
1917 - квітні 1918 рр. 
3. Судова система Української держави (березень 1917 - 
квітень 1918 рр.). 
4. Правова система Української держави у березні 1917 - квітні 
1918 рр. 
5. Українська Гетьманська держава (квітень - листопад 1918 
рр.): загальноісторичний аспект. 
6. Державний лад Української Гетьманської держави (квітень-
листопад 1918 рр.). 
7. Судова система та правоохоронні органи Української 
Гетьманської держави (квітень - листопад 1918 рр.). 
8. Судова система Української Гетьманської держави (квітень-
листопад 1918 рр.). 
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9. Українська Народна Республіка часів Директорії (листопад 
1918 - листопад 1920 рр.): загальноісторичний аспект. 
10. Державний устрій Української Народної Республіки 
(листопад 1918 - листопад 1920 рр.). 
11. Українська Народна Республіка (листопад 1918 – листопад 
1920 рр.) судова система. 
12. Правова система Української Народної Республіки часів 
Директорії (листопад 1918 - листопад 1920 рр.) 
13. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923 рр.): 
загальноісторичний аспект. 
14. Державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки 
(1918- 1923рр.) 
15. Акт Злуки Західноукраїнської Народної Республіки і 
Української Народної Республіки. 
16. Формування радянської державності в Україні (1917–
1920 рр.): загальноісторичний аспект. 
17. Державній устрій часів радянської державності в Україні 
(1917- 1920рр.). 
18. Судова система та інші правоохоронні і репресивні органи за 
радянської державності в Україні (1917 - 1920 рр.) 
19. Формування основ соціалістичного права за часів радянської 
державності в Україні (1917 - 1920 рр.) 
20. Отаманщина. Варшавський договір та його наслідки. 
21. Ризький договір. Поразка визвольних змагань 1917-1921 рр в 
Україні та її причини. 
22. Соціалістична державність і право в Україні (1921-1925 рр.): 
загальноісторичний аспект. 
23. Нова економічна політика в Україні. 
24. Державний лад України в 1921 - 1929 рр. 
25. Входження України до складу СРСР. 
26. Судова система й інші правоохоронні органи України І 1921 
-1929рр. 
27. Правова система України в 1921 - 1929 рр. 
28. Держава і право України в період панування тоталітарної! 
режиму (1929 - 1938 рр.): загальноісторичний аспект. 
29. Державний лад в України в 1929 - 1938 рр. 
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30. Централізація правоохоронної системи та посилення рол 
позасудових репресивних органів України в 1929 - 1938 рр. 
31. Правова система України в 1929 - 1938 рр. 
32. Статус, державність і право в західноукраїнських землях І 
20-х - 30-х роках XX ст. 
33. Держава і право України в роки Другої світової війни (193е - 
1945 рр.): загальноісторичний аспект. 
34. Західноукраїнські землі на першому етапі Другої світове 
війни. 
35. Держава Карпатська Україна. 
36. Відновлення самостійної Української держави на початку 
німецько-радянської війни. 
37. Державний устрій на українських землях у роки Другої 
світової війни. 
38. Правоохоронні органи на українських землях у роки Другої 
світової війни. 
39. Правова система в українських землях у роки Другої світової 
війни. 
40. Україна в стратегічних планах основних політичних сил 
періоду Другої світової війни. 
41. Держава і право України в перші повоєнні роки і в період 
десталінізації (1945 - перша пол. 1960-х рр.): загальноісторичний 
аспект. 
42. Державний устрій в Україні в 1945 - першій пол. 1960-х рр. 
43. Перехід Криму до України. 
44. Правоохоронні органи України в 1945 - першій пол. 1960- 
рр. 
45. Правова система України в 1945 - першій пол. 1960-х рр. 
46. Українська держава - член ООН, Ради Європи та інших 
міжнародних організацій. 
47. Завершення збирання основних українських земель у межах 
СРСР і адміністративно-репресивне вирішення територіально-
етнічних проблем (возз'єднання Закарпатської України, передача 
частини західноукраїнських земель Польщі, депортації народів 
та ін.). 
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48. Держава і право України в період неототалітарного режиму 
(середина 1960-х середина 1980-х рр.): загальноісторичний 
аспект. 
49. Державний лад України середини 1960-х - 1980-х рр. 
50. Судова система й інші правоохоронні органи України в 
середині 1960-х - 1980-х рр. 
51. Характеристика правової системи України в 1960-х - 1980-х 
рр. 
52. Боротьба з проявами національної самосвідомості в Україні в 
1960-х - 1980-х рр. 
53. Розвиток державницьких ідей в програмах українських 
опозиційних організацій в 1960-х - 1980-х рр. 
54. Держава і право України періоду перебудови (1985-
1991 рр.): загальноісторичний аспект. 
55. Державний лад України періоду перебудови (1985-1991 рр.). 
56. Судова система й інші правоохоронні органи України 
періоду перебудови (1985 - 1991 рр.). 
57. Правова система України періоду перебудови (1985 - 1991 
рр.). 
58. Декларація про державний суверенітет України. 
59. Україна і Співдружність Незалежних Держав. 
60. Україна і міжпарламентська Асамблея парламентів країн 
СНД. 
61. Акт проголошення незалежності України. Всеукраїнський 
референдум 1 грудня 1991 року, вибори першого Президента 
України. 
62. Держава і право України на сучасному етапі (1991-200 рр.): 
загальноісторичний аспект. 
63. Державний лад України на сучасному етапі (1991-2000 рр.) 
64. Судова система й інші правоохоронні органи України на 
сучасному етапі (1991 - 2000 рр.). 
65. Правова система України на сучасному етапі (1991-2001 рр.). 
66. Конституція України: стислий огляд її державно-
управлінських аспектів. 
67. Конституція України: короткий огляд її соціально-
економічних аспектів. 
68. Конституція України: судово-правові основи держави. 
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69. Українська державність і багатопартійність. 
70. Українська державність і релігійні конфесії. 
71. Загальна характеристика Конституції УРСР.  
72. Державна думка XIX початку XX ст.: народницький, 
консервативний, національно-державницький напрямки. Ідеї 
автономізму, федералізму, монархізму. 
 


