
ІХ. Приблизні iспитовi питання 

1. Предмет курсу “Iсторiя держави i права України” та його мiсце 
в пiдготовцi фахiвцiв. 

2. Що таке держава? Основнi типи, форми i ознаки державностi: 
територiя, кордони, їх захист, державно-правовi та 
дипломатичнi iнститути, економiчна i фiнансова система, 
грошова одиниця, символiка. 

3. Основнi джерела вивчення iсторiї української державностi i права. 
4. Наукова перiодизацiя iсторiї держави i права України. 
5. Дослов’янськi державнi об’єднання на українських землях. 
6. Першi слов’янськi державнi об’єднання на українських землях. 
7. Норманська теорiя. 
8. Теорiя М.Погодiна (великодержавницька схема росiйської 

iсторiографiї часiв царського самодержавства). 
9. Концепцiя М.Грушевського щодо ролi схiдних слов’ян i Києва у 

формуваннi українського етносу та його державностi. 
10. Полiтичний устрiй i суспiльна органiзацiя Київської Русi як 

iсторичної вiхи зародження державностi України. 
11. Характеристика правової системи Київської держави. 
12. “Руська Правда” Я.Мудрого. 
13. “Правда Ярославичiв”. 
14. Державний устрiй, полiтичний розвиток i право Галицько-

Волинської держави. 
15. Полiтико-адмiнiстративний устрiй, автономний статус i право в 

українських землях у складi Великого Литовського князiвства. 
16. Кревська, Люблiнська i Берестейська унiї та їх роль у подальшiй 

долi української державностi. 
17. Запорозька Сiч – козацька християнська, демократична 

республiка, її державнi структури, статус i право. 
18. Розбудова української нацiональної держави часiв Б.Хмель-

ницького, його державницька програма та основнi етапи її 
реалiзацiї. 

19. Полiтичний лад, адмiнiстративно-територiальний подiл i 
правовi засади Української козацької держави. 

20. “Березневi статтi” 1654 року i правове становище України в 
складi Московської держави. 

21. Зборiвський та Бiлоцеркiвський договори. 
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22. Гадяцький договiр. 
23. Державнiсть України в часи Гетьманщини (пiсля Iвана 

Скоропадського та до її лiквiдацiї наприкiнцi ХVIII ст.). 
Докорiнна протилежнiсть демократичних традицiй України i 
монархiчних принципiв полiтичних структур Московської 
держави. 

24. I.Мазепа, його мiсце та роль в українському державотворчому 
процесi. 

25. Конституцiя П.Орлика та його роль у поширеннi в Європi iдеї 
“незалежностi України”. 

26. Остаточна лiквiдацiя царизмом гетьманства та автономного 
устрою України. 

27. Поступове закрiпачення селянства та юридичне оформлення 
крiпосного права в Українi. 

28. Причини падiння Української козацько-гетьманської держави. 
29. Андрусiвське перемир’я та “Вiчний мир” i їх роль у збереженнi 

цiлiсностi України. 
30. Кирило-Мефодiївське товариство, його документи, конституцiя 

Г.Андрузького. 
31. Погляди Т.Г.Шевченка на українську державнiсть. 
32. Декабристський рух в Українi стосовно її державностi. 
33. Судiвництво України-Гетьманщини. Судова реформа 1760-1763 рр. 
34. Кодифiкацiя права України пiсля лiквiдацiї Гетьманщини 

(кiнець XVIII – перша чверть ХIХ ст.). 
35. Входження Криму та Пiвнiчного Причорномор’я до Росiйської 

держави. 
36. Реформи 60-70-х рокiв ХIХ ст. в Українi. 
37. Конституцiйний проект М.Драгоманова. 
38. Конституцiйний проект М.Грушевського. 
39. Валуєвський циркуляр та Емський указ. 
40. Вiдмiна крiпосного права та iншi реформи цiсарської Австрiї на 

захiдноукраїнських землях. 
41. Народницький, робiтничий та марксистський рухи та їх 

ставлення до української державностi. 
42. Столипiнськi реформи в Українi. “Українське питання” в 

Державних думах. 
43. Утворення українських полiтичних партiй, їх ставлення до 

державностi України. 
44. Полiтичнi плани Росiї, Австро-Угорщини та Нiмеччини щодо 

України напередоднi Першої свiтової вiйни. 
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45. Українська держава доби Центральної Ради, її лад, унiверсали, 
проголошення УНР, прийняття Конституцiї, обрання Президента. 

46. Ставлення Центральної Ради до жовтневого збройного 
перевороту в Петроградi. Ленiнський манiфест до українського 
народу 17 грудня 1917 р. Наступ Муравйова на Київ. IV 
Унiверсал Центральної Ради. 

47. З’їзд Рад робiтничих, селянських i солдатських депутатiв 
(грудень 1917 р.), його рiшення. Виникнення двовладдя в 
Українi. 

48. Правовi засади української державностi доби Центральної Ради. 
49. Причини падiння Центральної Ради. 
50. Переворот 29 квiтня 1918 р. в Українi, полiтика Гетьманської 

Держави П.Скоропадського, її державний та конституцiйний 
устрiй. Причини падiння. 

51. Проголошення Захiдноукраїнської Народної Республiки, її 
законодавча, виконавча i судова влади. 

52. Акт Злуки та його значення для соборностi України. Причини 
падiння ЗУНРу. 

53. Українська Народна Республiка доби Директорiї. 
54. Отаманщина. Варшавський договiр та його наслiдки. 
55. Ризький договiр. Поразка визвольних змагань 1917-1921 рр. в 

Українi та її причини. 
56. Проголошення радянської влади в Українi як у федеративнiй 

частинi Росiйської республiки. Створення першого радянського 
уряду в Харковi, структура органiв державної влади. 

57. Входження України до складу СРСР. 
58. Статус захiдноукраїнських земель у мiжвоєнний перiод (20-30-тi 

роки ХХ ст.). 
59. Економiчнi полiтики “воєнного комунiзму”, непу в Українi. 
60. Утвердження адмiнiстративно-командної системи в Українi. 
61. Загальна характеристика конституцiй УРСР 1919, 1924, 1929, 

1937 i 1978 рр. 
62. Возз’єднання захiдноукраїнських земель, Пiвнiчної Буковини i 

Бессарабiї. 
63. Україна в стратегiчних планах основних полiтичних сил Другої 

свiтової вiйни. 
64. Проголошення вiдновлення самостiйної Української держави у 

Львовi. 
65. Держава Україна – член ООН, Ради Європи та iнших 

мiжнародних органiзацiй. 
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66. Завершення збирання основних українських земель у межах 
СРСР i адмiнiстративно-репресивне вирiшення територiально-
етнiчних проблем (возз’єднання Закарпатської України, 
передача частини захiдноукраїнських земель Польщi, 
депортацiї, передача Криму Українi). 

67. Розгортання боротьби за нацiонально-державне вiдродження 
наприкiнцi 80-х – початку 90-х рокiв. Виникнення 
багатопартiйностi, лiбералiзацiя виборчої системи, першi 
демократичнi вибори 1990 року. 

68. Декларацiя про державний суверенiтет України. 
69. Акт проголошення незалежностi України. Всеукраїнський 

референдум 1 грудня 1991 року, вибори першого Президента 
України. 

70. Україна i Спiвдружнiсть Незалежних Держав. 
71. Утвердження статусу незалежної Української держави, її 

мiжнародне визнання. 
72. Становлення президентської влади i утворення державно-

правових засад i структур держави Україна. Державно-
нацiональна символiка, пiдготовка нової Конституцiї України. 

73. Загальна характеристика законiв України про економiчну 
самостiйнiсть, нацiональнi меншини, про мову. 

74. Розбудова Збройних Сил України. 
75. Розробка й прийняття перших правових актiв переходу до 

ринкової економiки, реформування власностi. 
76. Зовнiшньоекономiчна полiтика України, скорочення загальних 

озброєнь, ядерне роззброєння. 
77. Вибори Верховної Ради, Президента України 1994 року. 
78. Українська державнiсть i релiгiйнi конфесiї. 
79. Українська державнiсть i багатопартiйнiсть. 
80. Прийняття Конституцiї України, короткий огляд її соцiально-

економiчних аспектiв. 
81. Прийняття Конституцiї України, стислий огляд її духовних та 

державно-управлiнських аспектiв. 
82. Державна думка ХIХ – початку ХХ ст.: народницький, 

консервативний, нацiонально-державницький напрямки. Iдеї 
автономiзму, федералiзму, монархiзму.  


