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III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

Тема 1. ВСТУП 
 

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

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

Тема 2. РОЗКЛАД РОДОВОГО ЛАДУ I ЗАРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI I ПРАВА 

 
Виникнення найдавнiших держав на територiї України, їх 

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

Тема 3. ВИНИКНЕННЯ I РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ I ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСI.  
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. 

 
Формування державностi у схiднослов'янських племен. Анти, 

їх держава. Племiннi союзи. Держава полян. 
Норманська теорiя, великодержавницька схема росiйської 

iсторiографiї та концепцiя М.Грушевського щодо ролі схiдних слов'ян 
i Києва у формуваннi українського етносу, державностi i права. 
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Утворення Київської держави. Державний лад Київської Русi, 
її правовi основи, унiкальнiсть політичного устрою i суспiльної 
органiзацiї. 

Галицько-Волинське князiвство - продовжувач державницьких 
традицiй Києва. Об'єктивнi фактори посилення ролі Галицького i 
Волинського князiвств, їх об'єднання в єдину державу, як 
спадкоємницю Київської Русi. Державний устрiй, правова системи. 
 
Тема 4. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО УКРАЇНИ 

( друга половина ХIV -перша половина XVI ст.). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 6. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО НА 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХIX ст. 

 
Збереження в народнiй пам'ятi традицiй козацької держави як 

вияву свободолюбивостi українського народу, їх вплив на 
нацiональну свiдомiсть i формування української нацiональної iдеї. 

Погляди декабристiв на майбутнє українського народу. 
"Руська Правда" П.Пестеля. Правовi документи Кирило-
Мефодiївського товариства. "Конституцiя республiки" Г.Андрузького. 
Т.Г.Шевченко - виразник мрiй українського народу i борець за його 
незалежнiсть. 

Завершення царизмом кодифiкацiї законiв та їх поширення на 
українськi землi. Реформи 1861 р. та їх спрямованiсть. Конституцiйнi 
проекти М.Драгоманова та iн. 

Народництво, робiтничi i марксистськi органiзацiї та їх 
ставлення до перспектив української державностi. 

Нацiональнi органiзацiї, об'єднання, громади, першi українськi 
полiтичнi партiї та їх цiлi i ставлення до української державностi. 
I.Франко, Ю.Бачинський, М.Мiхновський. 
 

Тема 7. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО НА 
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 
Українська державнiсть i право в програмах 

загальноросiйських i нацiональних партiй. Лiбералiзацiя i поступки 
царизму пiд тиском революцiйних подiй 1905-1907 рр. Столипiнськi 
реформи та їх спрямованнiсть. 

"Українське питання" в Державних Думах. Конституцiйнi 
проекти М.Грушевського, окремих нацiональних партiй та iн. 
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Новий наступ царизму на все нацiональне пiсля поразки 
революцiї 1905-1907 рр. 
 

Тема 8. ДЕРЖАВА I ПРАВО НЕЗАЛЕЖНОЇ, СОБОРНОЇ 
УКРАЇНИ (1917-1920 рр.). 

 
Початок нацiонально-демократичної революцiї в Українi. 

Утворення Центральної Ради, першi Унiверсали, проголошення 
Української Народної Республiки. Два пiдходи лiдерiв нацiонального 
руху щодо перспектив України i створення її збройних сил. Ставлення 
уряду Центральної Ради до жовтневого перевороту в Петроградi. 
Пiдготовка бiльшовиками повстання проти Центральної Ради i 
ленiнський манiфест до українського народу вiд 17 грудня 1917 р. 

З'їзди Рад робiтничих, селянських i солдатських депутатiв та 
виникнення двовладдя в Українi. IV Унiверсал Центральної Ради i 
проголошення незалежностi України. Конституцiйний устрiй УНР 
доби Центральної Ради. Розробка Конституцiї України.  

Українська Гетьманська держава. Конституцiйний устрiй 
Української держави П.Скоропадського. 

Перехiд влади до рук Директорiї УНР, її державний та 
конституцiйний устрiй. 

Особливостi нацiонально-визвольної боротьби на 
захiдноукраїнських землях. Розбудова Захiдноукраїнської Народної 
Республiки (ЗУНР),її конституцiйний устрiй. Акт Злуки 22 сiчня 
1919р. i його значення для соборностi України. 

С.Петлюра на чолi УНР. Варшавський договiр i його наслiдки. 
Ризький договiр. Отаманщина. Прагнення до державотворчостi на 
мiсцях. 

Причини невдач визвольних змагань українського народу за 
вiдновлення нацiональної держави, її iсторичне значення. Українськi 
державницькi центри в екзилi. 
 
Тема 9. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО 

В УКРАЇНI В 1921-1936 рр. 
 

Радянська державнiсть України: мiфи i реалiї. Проголошення 
радянської влади в Українi як у федеративнiй частинi Росiйської 
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республiки. Перший радянський уряд в Харковi. Структура органiв 
державної влади i управлiння народним господарством. Утворення 
КП(б)У як обласної органiзацiї РКП(б). 

Конституцiї УСРР 1919, 1924, 1929 рр. Втягування України до 
складу СРСР i зосередження в руках Москви головних важелiв 
керiвництва внутрiшньою i зовнiшньою полiтикою. Утвердження 
командно-адмiнiстративної системи. Полiтика воєнного комунiзму, 
"червоний терор" i голод в Українi 1921-1923 рр., голодомор 1932-
1933 рр. Сталiнська iндустрiалiзацiя, колективiзацiя, денацiоналiзацiя, 
дехристиянiзацiя i культурна революцiя, їх наслiдки для України. 
Полiтичнi репресiї. 

Приєднання захiдноукраїнських земель, Пiвнiчної Буковини i 
Бессарабiї до УРСР. Україна в стратегiчних планах основних 
полiтичних сил Другої свiтової вiйни. Дiяльнiсть ОУН. 
 

Тема 10. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I 
ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНI В 1936-1991 рр. 

 
Конституцiя УРСР 1937 р. Карпатська Україна (Республiка). 

Августин Волошин. Проголошення вiдновлення Української держави 
30 червня 1941р. у Львовi. 

Мiжнароднi та внутрiшнi фактори набуття Україною 
державного суверенiтету, прийняття її в ООН i включення у свiтову 
полiтику. Завершення збирання основних українських земель у межах 
СРСР i адмiнiстративно-репресивне вирiшення територiальних 
проблем. Операцiя "Вiсла". Агонiя сталiнiзму та наростання опору i 
нацiонально-визвольного руху в Українi, дiяльнiсть ОУН-УПА, 
Українська Головна Визвольна Рада (УГВР). 

Новий виток сталiнських репресiй та росiйщення України. 
Голод 1946-1947 рр. Мiсiя Л.М.Кагановича в Українi. Дальша 
мiлiтаризацiя економiки України i прив'язування її до союзного 
комплексу, варварське використання природних багатств i трудових 
ресурсiв, iгнорування екологiчних наслiдкiв сталiнського плану 
перетворення природи. Насильницька атеїзацiя населення. Заборона 
Української Автокефальної Православної Церкви та Української 
Греко-Католицької Церкви. 



23 

Хрущовська "вiдлига" i спроби лiбералiзацiї радянського 
суспiльства шляхом критики культу особи, збереження тоталiтарного 
режиму i змiцнення унiтарної держави. Конституцiя УРСР 1978 р. Рух 
шiстдесятникiв за вiдродження української культури. Реанiмацiя 
сталiнiзму в 70-х – на початку 80-х рокiв. Дисидентський рух в 
Українi i боротьба з iнакомисленням. Вiдновлення полiтичних 
репресiй, форсування асимiляторських процесiв в Українi. 

 
 

Тема 11. ПРОГОЛОШЕННЯ I УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦIЇ 

УКРАЇНИ. 
 

Криза сталiнської моделi соцiалiзму, тоталiтаризму i 
командно- адмiнiстративних методiв управлiння економiкою та 
спроби М.С.Горбачова утвердити нове мислення, реформувати i 
демократизувати радянську полiтичну систему. Консерватизм 
керiвництва КПУ та УРСР у проведеннi перебудови i забезпеченнi 
гласностi. Аварiя на Чорнобильськiй АЕС як виклик радянськiй 
системi, вияв її кризи. 

Наростання революцiйної ситуацiї в Українi. Гельсинська 
Спiлка, Народний Рух України, виникнення багатопартiйностi. 
Розгортання боротьби за нацiонально-державне вiдродження України. 
Лiбералiзацiя виборчої системи виборів до Верховної Ради СРСР, 
Верховної Ради УРСР, мiсцевих Рад. Перемога Демблоку в рядi 
регiонiв України i нова розстановка полiтичних сил. Прийняття 
Верховною Радою 16 липня 1990 р. Декларацiї про державний 
суверенiтет України. Спроба путчу в Москвi, припинення дiльностi 
КПРС i КПУ. 

Прийняття 24 серпня 1991р.Верховною Радою України Акту 
проголошення незалежностi України. Пiдтвердження Акту 
незалежностi України Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 р. 
Вибори Президента України. Розпад Союзу РСР i заснування 
спiвдружностi незалежних держав (СНД). 

Утвердження статусу незалежної України. Мiжнародне 
визнання України. Розбудова Збройних Сил України. Боротьба за 
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встановлення рiвноправних вiдносин з Росїєю, iншими державами. 
Україна i дiаспора. Всесвiтнi форуми українцiв. 

Становлення президентської влади i утворення нових 
державниих структур. Державна символiка i вiдмова вiд символiв 
тоталiтарного режиму. Розширення форм вживання української мови. 
Закон про нацiональнi меншини. Релiгiя i духовнiсть. 

Правовi засади переходу до ринкової економiки, реформування 
власностi. Грошова реформа. Труднощi в проведеннi економiчної 
реформи i фiнансової полiтики України. 
  

 


