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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 
 
Тип Дисципліна професійної та практичної 

підготовки 
Фахова 

Код К-9 
Семестр  I 
Загальна кількість кредитів/годин: 4 кредити / 120 годин  
Форма контролю іспит 
Викладач к. ю. н., доцент кафедри теорії та історії 

держави і права та адміністративного 
права Мартинюк О. В.   

Необхідні обов’язкові попередні та 
супутні навчальні дисципліни: 

«Теорія держави і права», «Історія 
держави і права зарубіжних країн», 
«Історія політичних і правових учень».  

Місце у структурно-логічній схемі: К-9 Історія держави і права України  
викладається на першому році навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 
Критерії оцінювання:  організаційно-навчальна робота в 

аудиторії – 50 балів 
самостійна робота – 10 балів 
підсумковий контроль (іспит) – 40 балів 

Мова викладання:  українська  
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет, методологія та завдання історії держави і права України. Місце і 

значення історії держави і права України в системі юридичних наук. 
Періодизація історії держави і права України.  

Рабовласницькі держави Північного Причорномор’я та Приазов’я на 
території України (VІІ ст. до н. е. – VІ ст.). Розвиток державно-правових 
інститутів давньоруської держави – Київської Русі (VІ – початок ХІІІ ст.). 
Галицько-Волинська держава та її право. Державний лад і право в українських 
землях Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Речі 
Посполитої. Політико-правові інститути Запорізької Січі. Формування 
Української державності в період національно-визвольної війни 1648-1654 рр. 
Державно-правові інститути України – Гетьманщини (друга половина ХVІІ – 
ХVІІІ ст.).    Державно-правові інститути в українських землях Російської 
імперії у XIX – на поч. ХХ ст. Державно-правові інститути в Галичині, Пн. 
Буковині та Закарпатті у ХІХ – на поч. ХХ ст. Державно-правові інститути в 
Україні доби Центральної Ради, Української Держави П. Скоропадського, 
Директорії УНР, ЗУНР (1917-1920 рр.). Державно-правові інститути Радянської 
України у 1917 – 1920 рр. Українська радянська державність періоду непу 



(1921-1928 рр.). Державно-правові інститути України періоду тоталітарно-
репресивного режиму (1929-1939 рр.). Державно-правові інститути України у 
роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Державно-правові інститути 
України у післявоєнний період (1945-1953 рр.). Державно-правові інститути 
України у період десталінізації (1953-1964 рр.). Державно-правові інститути 
України в період неототалітарного режиму (другої половина 60-х – перша 
половина 80-х рр. ХХ ст.). Державно-правові інститути України у часи 
перебудови (1985-1991 рр.). Розвиток державно-правових інститутів доби 
незалежності (1991-). 

 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:  
вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати 

логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано 
обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН -15). 


