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 П Е Р Е Д М О В А 
 
 

...Коли 
Ми дiждемося Вашингтона 
З новим i праведним законом? 
А дiждемось-таки колись. 
 
 Т.Г.Шевченко 
(З поетичного твору 

"Юродивий", 
Нижнiй Новгород, 1857) 

 
 
 

Предметом науки "Iсторiя держави i права України" є вивчення 
виникнення, розвитку i змiни типiв та форм держави i права, а також 
державних органiв i правових iнститутiв народiв, якi населяли i 
населяють територiю України. 

Курс "Iсторiя держави i права України" висвiтлює iсторiю 
боротьби українського народу за утвердження на своїй землi 
державностi та права. 

Він показує безупинний прогрес, поступ, намагання 
українського народу мати власну державність і право та змагання за 
них на протязі сторіч. Опанування ним формує системоутворюючу 
базу як правничих, так і історичних знань, для успішного вивчення 
дисциплін соціально-політичного, економічного, правознавчого, та й 
взагалі гуманітарного циклу. 

Ця навчальна дисципліна, звичайно, крім фахової, виконує 
світоглядну роль, бо сприяє підвищенню національної самосвідомості 
нашого народу. Її глибоке вивчення та досконале знання дозволяє не 
тільки краще знати минуле, критично, але й об‘єктивно оцінювати 
сучасне, але визначати вірні, правильні шляхи руху вперед, діяти на 
перспективу. Водночас відіграє величезну роль у правовому 
вихованні народу, особливо молоді, формуванні політичної та 
юридичної культури, зміцненні почуттів взаємоповаги між собою, до 
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особистості, її власності, до закону і обов‘язку, любові до своєї 
батьківщини. 

Як і кожна наука цей предмет виконує певні функції, що 
характеризують її теоретичне і практичне значення для розбудови 
правової, демократичної, соціальної держави. 

1.Пізнавальна функція зводиться до пізнання та пояснення 
історії виникнення держави України з перших княжінь і князівських 
об‘єднань, а, з другого боку історії українського права, що виникло з 
усних звичаїв (звичаєве право). До того ж незнання минулого не 
тільки шкодить пізнанню сучасного, але й ставить під загрозу будь-
яку спробу належно діяти в умовах сьогодення, на перспективу. 

2.Прогностична функція полягає у визначенні стійких 
тенденцій розвитку історико-державних і правових явищ. 

3. Виховна функція полягає у формуванні національної 
свідомості, поваги до українського та усіх інших народів, патріотизму 
та відданості Батьківщині. 

Отже, предметом курсу є вивчення виникнення, розвитку і 
зміни типів і форм держави, права, становлення української 
державності і права, основних її періодів і етапів (дехто визначає 
їх 12, інші – 13 і навіть більше) та субетапів, еволюції української 
державно-правової традиції в цілому, розвитку механізму 
державної влади, законодавства і правового поля України. 

Історія державних і правових феноменів у цьому курсі 
вивчається у певних часових і просторових рамках: 

1) момент виникнення державності і права, законодавства та 
сучасний стан державно-правової системи; 

2) простір (територія), яку займала Україна протягом усього 
історичного часу. В основному хронологічно цей перехід охоплює, 
починаючи з прадавніх часів, а затим – з другої половини VІ та до 
початку ХХІ ст. 

“Історія держави і права України” вивчає факти і явища, події і 
постаті, виявляє закономірності історичного розвитку, прагне виявити 
головні причини і наслідки виникнення, розвитку і падіння державних 
систем і пов‘язаних із ними правових полів. До цього належать 
насамперед органи влади і управління, центральних і місцевих. 
Організація та діяльність цих органів розглядається як окремо, так і в 
цілому. Тобто, в системі єдності (загальний історичний огляд 
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(аспект), суспільний лад (устрій), державний лад, судова система, 
інші правоохоронні органи, правова система (аналіз, 
характеристика). Саме такий підхід дозволяє повніше уявити 
важливість загальної картини і обставини їхньої еволюції і взаємодії. 
Отож вивчення їх доводиться фактично до наших днів, до сучасної 
держави. 

Українська держава сформувалася за класичним зразком на 
чолі племінних територіальних обднань. Щодо права, то воно 
виникло на основі віковічних усних звичаїв. Ці факти є початковими 
для вивчення взагалі процесу державо- і правотворення в Україні, на 
різних, якісно відмінних етапах. 

У зародженні та еволюції державних і правових інституцій 
величезну роль відіграє унікальний менталітет, що формується в тій 
сфері людської діяльності, що визначається термінами “культура” або 
“цивілізація”. 

Цивілізація, її рівень та цінності, зрозуміло, впливають на 
державну організацію суспільства. Цивілізаційний підхід, на відміну 
від класового, партійного в минулому радянському, до розв‘язання 
питання про співвідношення держави і економіки виходить з 
намагання покінчити з марксистською еволюцією матеріально-
економічних факторів, з погляду на державу з позицій вирішального 
впливу на неї, не економічних, а передусім духовно-моральних і 
культурних чинників (елементів) суспільного розвитку. 

На відміну від формаційної теорії, обґрунтовує наявність 
тотальної детермінізації держави економічними причинами, 
цивілізаційна теорія доводить і існування в такій же мірі загальної 
детермінації духовними факторами. Дійсно, духовно-культурні та 
моральні фактори можуть заблокувати, або, навпаки, стимулювати 
розвиток держави і її права (законодавства). 

Прикметно, що національний менталітет українського народу, 
його державна традиція формувалися під значним впливом 
християнської релігії та Церкви. Ось чому в навчальному курсі значна 
увага мусить приділятися еволюції християнства та Церкви, їхнього 
впливу на розвиток державності і законодавства. 

Це iсторична наука, бо є частиною iсторiї людства, до того ж 
тiсно пов'язана з iсторiєю усiх галузей людської дiяльностi. Водночас 
вона зберiгає вiдносну самостiйнiсть, адже має окремий об'єкт 
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дослiдження. Тому предмет "Iсторiя держави i права України" є також 
юридичною, державно-правовою дисциплiною. Вона охоплює 
розвиток усiх аспектiв революцiї держави, її державний механiзм, 
форму державної єдностi, право. 

Звичайно, iснує певна схожiсть мiж предметами iсторiї 
держави i права з теорiєю держави i права. Однак вiдмiннiсть мiж 
ними полягає в тому, що теорiя держави i права вивчає загальнi 
закономiрностi розвитку держави i права рiзних народiв. Тодi як 
iсторiя держави i права займається конкретними державно-правовими 
системами, їхнiми особливостями, характерними рисами та iн. 

Iсторiя держави i права вивчає полiтичнi та правовi iнститути 
до сьогоднiшнього дня, стикується з дiючим правом i, таким чином, 
допомагає зрозумiти його сутнiсть, позитивнi та негативнi сторони. 

Iсторiя держави i права України, як iсторико-правова і 
суспільна наука, вивчаючи та узагальнюючи досвiд минулого, 
дозволяє повнiше пiзнавати i використовувати закономiрностi 
суспiльного розвитку, уникати повторення помилок минулого. 

Проте це можливе за умови передусiм глибокого знання 
минулого тiльки за умови наукової об'єктивностi, правдивостi 
iсторико-правового матерiалу. Використання ж недостовiрних, або 
надуманих даних про минуле означатиме робити недостовiрнi, 
утопiчнi прогнози на майбутнє. 

Отже, методом курсу є наукова об'єктивнiсть у найтiснiшому 
зв'язку з принципами конкретно-iсторичного пiдходу, iсторизму, про 
що скажемо в наступному докладніше. 

Щодо перiодизацiї, навколо якої завжди йдуть дискусiї, мають 
мiсце часом рiзнi пiдходи та iн., то можна запропонувати таку, 
зокрема, схему, подано в другому розділі цього посібника 
“Погодинний план” до якої ми ще пiзнiше повернемося: 

I - Першi державнi утворення на територiї України у 
Пiвнiчному Причорномор'ї - середина I тис. до н.е. - V ст.н.е. 

II - Виникнення держави i права Київської Русі в перiод 
становлення феодальних вiдносин - VI - початок ХII ст. 

III - Держава i право Русi в перiод феодальної роздробленостi - 
ХII - ХIV ст.  
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IV - Суспiльно-полiтичний устрiй i право українських земель в 
умовах їх перебування пiд владою Литви i Польщi - кiнець ХIV - 
перша половина ХVТТ ст. 

V - Українська Козацька держава - 1648 - 1654 рр.  
VI - Суспiльно-полiтичний устрiй i право України в умовах 

наступу на її державнiсть та пiсля лiквiдацiї української державностi - 
друга половина ХVII – перша половина ХIХ ст. 

VII - Суспiльно-полiтичний лад i право України в умовах 
утвердження i розвитку капiталiзму - друга половина ХIХ ст. 

VIII - Суспiльно-полiтичний устрiй i право України з початку 
ХХ ст. до 1917 року. 

IХ - Суспiльно-полiтичний лад i право України в умовах 
повалення царату i здiйснення демократичних перетворень пiсля 
лютого 1917 р. 

Х - Суспiльно-полiтичний лад i право України в умовах 
входження її до складу Союзу РСР - 1922 - листопад 1991 року. 

ХI - Боротьба за проголошення та створення незалежної, 
суверенної Української держави та її правової системи -з липня 1990, 
серпня - грудня 1991 рокiв. 

Як уже зазначалося нами, ми прагнемо рішуче відійти від 
традиційного для марксистської історико-гуманітарної науки 
формаційного підходу до періодизації. Тоді як за цивілізаційною 
теорією певний період (етап) історичного розвитку, як уже 
підкреслювалося, визначається не стільки ідейно-духовними, 
культурологічними факторами, не тільки реально існуючим 
співвідношенням класових сил, але й нагромадженнями в процесі 
історичного розвитку й існуючими в рамках культури уявленнями про 
світ, соціальні цінності, стереотипами поведінки. 

Вивчаючи державу і право України, слід враховувати не тільки 
соціальні інтереси і діючі сили, але й інформативну поведінку, 
історичний досвід минулого. Державна влада і право повинні 
розглядатися як невід‘ємна частина культури, що дозволить розкрити 
зв‘язки влади і моралі, національного світогляду, символіки та ін. 

Опираючись на цивілізаційний підхід, пам‘ятаючи, що 
фахівця-історика, як і правознавця, інших гуманітаріїв в історії перш 
за все цікавлять державні форми, факти і явища, характер і 
спрямованість законодавства, його правових норм, ми і пропонуємо, 
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як уже зазначалося, таку періодизацію в розділі ІІ “Погодинний 
план”. Хоч дискутувати з цього приводу цілком можливо. 

Ще раз повторимося, і хоча б назвемо їх без ґрунтовного 
висвітлення (це до нас мають зробити історики України) 
найважливіші принципи (підходи) історичного та правознавчого 
дослідження і висвітлення проблем держави і права. Щодо 
останнього, то стосовно нього існують дещо окремі, специфічні 
підходи і періодизації, які подаються в багатьох підручниках і 
посібниках. 

Отож найважливіші принципи (підходи) такі: 
1. Історизм. 
2. Об‘єктивність. 
3. Системність. 
4. Принцип розвитку. 
5. Плюралізм. 
Для глибокого пізнання історико-державних і правових явищ 

предмет “Історія держави і права України” широко використовує 
методи пізнання, за допомогою яких теоретичні принципи пізнання 
переходять у площину реальності. Тобто, вони стають працюючою 
теорією. 

Так, порівняльно-історичний метод дозволяє виявити загальні 
закономірності розвитку держави і права у різних народів на нашій 
території, на інших територіях, що тепер не наші, у різні історичні 
епохи. 

Наш навчальний предмет використовує також формально-
логічний, статистичний та інші методи наукового пізнання. 

Що стосується історіографії, джерелознавчих основ курсу, то в 
посібнику їм, як і першовитокам української державності, її етапам та 
ін., то в пропонованому посібнику подані окремі розділи з цих 
проблем. 

На завершення передмови відзначимо, що в різних типах 
навчальних закладів цей предмет може вивчатися на різних курсах, з 
дещо відмінною тематиками і сітками навчальних годин, з різною 
кількістю заліків та іспитів ,тобто існують різні форми контролю 
якості знань і практичних навиків. Незважаючи на певні розбіжності в 
навчальних планах, зміст курсу залишається єдиним, як і спрямування 
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його змісту – підготовка морально загартованого професіонала, 
українського правознавця, нарівні світових стандартів. 

Складний i тернистий шлях пройшла Україна i її державнiсть. 
Були на тому шляху i iноземне поневолення, i кривавi мiжусобицi, i 
тотальнi репресiї, ї безжальнi голодомори, i всепоглинаючий 
духовний геноцид. Давнi та новiтнi поневолювачi з роками створили 
цiлу систему заходiв i засобiв, спрямованих на те, щоб 
сфальсифiкувати нашу iсторiю, позбавити його нацiонального ґрунту, 
представити нас як безбатченкiв i назавжди викоренити з народної 
свiдомостi пам'ять про славу i велич княжих Київської, а затим 
Галицько-Волинської держави, Козацької республiки, Української 
держави часiв Б.Хмельницького, про славних українських гетьманiв-
державникiв Iвана Мазепу, Пилипа Орлика, Петра Дорошенка, Iвана 
Виговського та iн. Та пам'ять ця жила, множилася, живила в народi 
незборимi iдеї української державностi, долаючи реакційні 
народовбивчi теорiї "недержавностi" українського народу, зате нiби-
то його "лiтературнiсть" тощо, пiдступну та лицемiрну теорiю, що 
насмiшила свiт, а потiм з трiском провалилася, про утворення в СРСР 
нової iсторичної спiльноти - радянського народу, тобто про злиття 
нацiй i мов, що лукаво проголошувалися пiд прикриттям лозунгу про 
дружбу народiв, пролетарський iнтернацiоналiзм. 

Ще в серединi та другiй половинi ХIХ ст. на основi 
позитивiстської концепцiї соцiального розвитку "раптом" з'явилася 
думка, пiдхоплена багатьма для боротьби за задоволення власних 
iнтересiв за рахунок iнших, у тому числi i завдяки поневолення чужих 
народiв. Вiдповiдно неї вiдомi iсторiї народи подiлялися на двi 
категорiї - "державних" i "недержавних" (або общинних). До речi, при 
цьому автори "теорiї" не були, як кажуть, оригiнальними, бо 
запозичили й препарували видатного нiмецького фiлософа Е.Канта, 
який подiляв народи свiту на iсторичнi та неiсторичнi. 

В цьому зв'язку наших предкiв традицiйно прагнули 
зарахувати, як для прикладу, професор Московського унiверситету 
М.Погодiн за "власною теорiєю", дощенту розгромленою ще 
М.Грушевським та iн., що не завадило йому, до речi, стати двiчi 
академiком, до другої категорiї, тобто до "недержавного" народу, 
"нездатного без допомоги iнших творити свою державнiсть". Тим 
увiчнювалася теза про неминучiсть iноземного панування над 
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Україною: переконання, що сам наш народ нездатний забезпечити 
собi власними силами нормального поступування, а також iманентно 
потребує чийогось протекторату. Подiбне до цього часу залишається 
живучим в окремих iмперських головах власних та й сусiднiх 
державцiв, i особливо витає в ходi полiтичної боротьби пiд час 
виборчих кампаній тощо. 

Звичайно, така iсторiософська платформа, якщо її можна так 
назвати, не має пiд собою жодного реального ґрунту. Iсторичний 
досвiд бiльш нiж переконливо довiв i доводить, що "недержавних" 
народiв не буває, усi вони так чи iнакше, в силу рiзноманiтних 
вiдомих причин пройшли общинний шлях розвитку. Iнша справа, що 
iснують лише "додержавнi", тобто тi, якi на певний момент ще не 
встигли сформувати у себе державну структуру. Але ж цей шлях 
пройшли всі тепер держави. 

Остання ж, в свою чергу, з'являється лише на певнiй стадiї 
iсторичного прогресу. Отож i українська державнiсть зародилась в 
епоху визрiвання у наших предкiв феодальної системи вiдносин (II - 
IХ ст. н.е., а першовитоки й витоки – набагато раніше). Важливою 
ланкою в тому процесi було Антське царство, яке об'єднало в собi 
пiвденну частину схiднослов'янських племен, що утворили основу 
українського народу. Українцi завжди прагнули жити по заповiдях 
найдовершенiшої Конституцiї, яку дав людям Христос. Як пише 
iсторик Сергiй Бiлокiнь, "прийняття Божого закону засвiдчило нашу 
зрiлiсть, i пiзнiше нашi конституцiї були тiльки способами 
пристосувати цей закон до рiзних iсторико-полiтичних умов у рiзнi 
епохи". Без сумнiву, про це свiдчить i "Правда Руська" Ярослава 
Мудрого, яка вiдзначається притаманними для наших попередникiв 
благородними принципами високої народної етики i справедливостi. 

Втрата українцями своєї державностi, здавалося б, мусила 
перекреслити їхнi намагання створити власну Конституцiю, - однак i 
в умовах бездержавностi нацiя прагнула витворити свiй корпус 
конституцiйних iдей. I коли нещодавно обговорювали Конституцiю 
незалежної України, то мали починати розмову ще вiд Конституцiї 
гетьмана Пилипа Орлика (1720 р.), яка, хоч i не дiстала практичного 
втiлення, все ж стала унiкальним iсторичним документом, що 
закладав основи справдi народного, ще не вiдомого тодiшнiй Європi, 
устрою. Ця Конституцiя майже на 80 рокiв перед американською 
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Конституцiєю взяла до уваги такi демократичнi засади, - як розподiл 
влади, обмеження влади уряду (уряду в широкому розумiннi цього 
слова), приватну власнiсть та незалежний судовий трибунал (навiть 
до того рiвня, що козацтво могло судити гетьмана). I це було основне 
право для iснування тодiшньої козацької держави. Сьогоднi можна 
говорити (звичайно, умовно), що батько американської Конституцiї 
Джеймс Мересон перебрав для неї основнi демократичнi засади 
Конституцiї Пилипа Орлика. 

Заслуговує сьогоднi пильної уваги i Конституцiя УНР, 
прийнята буквально напередоднi гетьманського перевороту. Її також 
не можна розглядати лише як декларацiю про нашу волю до 
самостiйного життя, без практичного застосування. 

То все наш досвiд державотворення, гiркий шлях української 
державностi. Поцiнувачi букви закону нагадають нам конституцiї 
радянськi (1919, 1925, 1929, 1937, 1978рр.), які нав'язав поневоленому 
народу чужинець. Поза сумнiвом, "найефектніша" з-поміж них - 
сталiнська, прийнята в апогеї українофобського геноциду для того 
наднацiонального мiсива, що мало жити весело й щасливо. 

1944 року Українi було "надано право" вступати у 
безпосереднi взаємини з чужими країнами й мати свої вiйськовi 
формацiї. I якщо Конституцiйнi мрiї наших предкiв волею iсторiї 
розтоптували небезкорисливi i пiдступнi сусiди i "родичi", то закони 
совєтськi мiстили облуду й ложу. Боротьбою багатьох поколiнь i 
цiною мiльйонних жертв, якi "офiрували душу й тiло" на алтар нашої 
свободи, нарештi, маємо свою державу. Зусилля українських 
iнтелектуалiв удосконалюють зараз формулювання головного закону 
нашої країни. 

Весь нелегкий шлях України до державної незалежностi 
нерозривно пов'язаний з нацiональною iдеєю. На думку Д.Донцова, 
українська державна iдея не стала реальнiстю не так через 
несприятливi зовнiшнi обставини, як внаслiдок протирiч внутрiшнiх. 
Вiн вважав, що у нас занадто часто люди i їх вигода ставляться вище 
iдей та характерiв. Вивчаючи нацiональний характер українства, 
доходив iнодi страшних висновкiв: "Ми в життi економiчнiм, 
церковнiм, полiтичнiм i духовнiм стаємо народом, що покохав вигоду, 
свою клiтку i свого приборкувача". Гiрка правда про "лiтературну, 
недержавну, неiсторичну нацiю", що задивлена в матерiальне /хлiба й 
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видовищ/, що задовольняється провiнцiйним iснуванням, мала на метi 
збудити нацiю вiд провiнцiйщини та споживацтва, дати їй ясний 
політичний ідеал, навчити керуватися в політиці національним 
інтересом. 

Сьогоднi Україна намагається бути модерною, цивілізованою 
європейською країною. Перед нами стоїть завдання побудови 
правової, демократичної, соціальної, національної держави. Однак 
непроста ситуація ускладнюється як перерваними традиціями, так i 
тим фактором, що УРСР не була iн правовою, iн демократичною, i 
нацiональною державою, та й державою була суто номінальною, 
квазi-державою, перебуваючи насправді в стані рядової колонії. 
Процес становлення у нас правової держави, його терміни i темпи 
будуть залежати вiд рiвня демократизації суспільства, розриву з 
командно-адміністративною системою. В свою чергу, реалізація iдеї 
правової держави буде сприяти зміцненню демократичних засад у 
нашому суспільстві. 

Щоб побудувати таку державу, сьогоднi вкрай потрібні 
юристи-фахiвцi, якi б мали міцні, усталені знання про процеси 
державотворення в Українi в iсторичнiй ретроспективі. Для 
оволодіння курсом "Iсторiя держави i права України" важливою 
формою навчального процесу поряд з лекціями є підготовка та участь 
у семінарських заняттях. У даному методичному посібнику 
пропонуються теми семінарів та ключові питання до кожного з них, а 
також перелік основної літератури, яку слід уважно опрацювати. 
Історичне пізнання, в тому числi й  пізнання iсторико-юридичне, може 
виконати свою роль у належний спосіб лише тоді, коли воно відбиває 
реальну діалектику iсторiї, базується на засадах наукової 
об'єктивностi та адекватного висвітлення історичних процесів, подій i 
фактів; якщо воно вивільнене вiд кон’юнктурщини, апологетичного 
умальовничення дійсності, навмисного замовчування явищ, 
цілеспрямованого перекручення перебігу подій на догоду панівним 
ідеологічним догмам, стереотипам та офіційно установленим версіям.  

Історична наука, якій властива роль служанки для виправдання 
перекрученого минулого, що було в минулому, є недостовірною. 
Недостовірна iсторiя - це псевдоiсторiя. Отже, відкидаючи 
псевдоiсторiю, звернімося до iсторико-юридичних фактів розвитку 
української державностi вiд княжих часiв i до сучасності.  
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Курс маємо вивчати i знати також в контексті iсторiї України, 
курс якої передував даному предмету.  

 
  
 


