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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 
спрямованiсть. 

“Українське питання” в Державних Думах. Конституцiйнi проекти 
М.Грушевського, окремих нацiональних партiй та iн. 

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 
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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 захiдно-
українських землях. Розбудова Захiдноукраїнської Народної 
Республiки (ЗУНР), її конституцiйний устрiй. Акт Злуки 22 сiчня 
1919 р. 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 
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. 

 
 
 
 
 


