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Основні завдання курсу  
“Історія держави і права України” 

 
24 серпня 1991 р. Верховна Рада України проголосила утворення 

незалежної держави. Цей акт продовжив багатовікову традицію дер-
жавності в Україні. Він поставив перед українським народом завдан-
ня величезної ваги – побудову демократичної, правової держави. Ко-
жний громадянин і перш за все молодь української держави мають 
визначити свою роль і місце в її розбудові. 

Природно, що у незалежній державі має приділятися велика увага 
підготовці висококваліфікованих юристів, тому курс історії держави 
та права України допоможе майбутнім фахівцям більш глибоко засво-
їти історичні аспекти правознавства. 

На сучасному етапі політичного та соціально-економічного розвитку 
України актуальним і вкрай необхідним стає підвищення рівня державно-
правової свідомості як частини самосвідомості народу. Без глибокого 
осмислення минулого, яким би складним і суперечливим воно не було, 
неможливо творити нову державу, серцевиною якої має стати право. Висо-
корозвинене право завжди надало надзвичайної сили і народові, і державі. 

Предметом науки історії держави та права України є пізнання за-
гальних законів виникнення, розвитку і зміни типів та форм держави і 
права, особливостей функціонування державних органів і правових 
інститутів в конкретних історичних умовах України. Як наука історія 
держави і права України є частиною культури людства, тісно пов’яза-
ною з історією культури і науки правознавством, економічною теорі-
єю, філософією і політологією, соціологією та іншими науками. 

Водночас як самостійний об’єкт наша навчальна дисципліна дослі-
джує державно-правові явища в історичному розрізі. Це, зокрема: 
організація і діяльність органів державної влади та судочинства; зміст 
найважливіших юридичних норм; взаємозв’язки державних органів та 
правових інститутів. 

Курс розрахований на 54 години лекційних занять і 40 годин гру-
пових, включає самостійну роботу по написанню рефератів, виступи 
на семінарах та практичних заняттях, участь у рольових іграх, вико-
нання контрольних робіт і закінчується іспитом. Студенти мають на-
бути знань, умінь і навичок: 

– знати конкретні факти з історії держави і права, давати їм тлума-
чення, розуміти основні поняття, формулювати основні закономірнос-
ті державотворчих процесів в Україні; 
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– виявити розуміння походження основних правових документів 
та інститутів з ХІ ст. і по наш час; 

– вміти дати періодизацію історії держави і права, об’єктивно ви-
світлювати основні події та засвоїти основні принципи побудови пра-
вової системи в Україні; 

– виховувати гідного громадянина незалежної української держа-
ви як патріота, спадкоємця державницьких традицій минулого Украї-
ни. 


