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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Навчальна дисципліна сприяє формуванню у студенів бази розуміння 

найбільш істотних історико-правових проблем і фактів, знайомить з 

юридичною термінологією і понятійним апаратом історико-правової науки, 

дає змогу простежити генезис вітчизняної державності, формує національну 

правову традицію; допомагає виявити особливості процесів розвитку 

вітчизняної держави і права, їх відмінність від аналогічних процесів в країнах 

Західної Європи, характеризує стан сучасної Української держави та права з 

урахуванням історичного досвіду і традицій 

Мета вивчення Формування у студентів чітких теоретико-концептуальних уявлень щодо 

державно-правових подій в Україні з початку формування державності й до 

періоду сучасного розвитку державно-правових інститутів України; поваги до 

закону і дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової держави; 

усвідомлення загальних тенденцій та особливостей державно-правового 

розвитку українських земель на окремих історичних етапах 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Вміння об'єктивно розглядати і аналізувати явища державно-правового життя, 

як у минулому, так і в умовах сучасності; використання історичного досвіду 

українського державотворення і права у практичному будівництві незалежної, 

демократичної, правової, соціальної держави; аналіз правових актів та інших 

документів за допомогою різних наукових методів, і перш за все, спираючись 

на принцип історизму; самостійне вивчення й оцінювання раніш процесів, 

фактів, відтворювати історичну об'єктивність та справедливість; засвоєння 

характерних рис й особливостей політичної, державної організації та правової 

системи суспільства в той чи інший період 

Пререквізити Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєнні студентами дисциплін «Теорія 

держави і права», «Історія України та  української культури» 

Результати 

навчання 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

08 «Право»; 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право»; 

 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

 

 Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Загальна кількість годин – 

120 

 

20 год. 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

108 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання : 

 

40 год. 

 

54 год. 

Вид контролю: 

 

екзамен 

 

екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Перелік змістовних 

модулів та тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Виникнення державності та розвиток державності на території України. 

Козацька держава 

Тема 1 Вступ до 

предмету. Право в 

додержавний період 

6 2    4 7 2    5 

Тема 2 Утворення 

перших держав у 

Північному 

Причорномор’ї 

5  1   4 5     5 

Тема 3 Державний устрій 

і право Київської Русі 5  1   4 5     5 

Тема 4 Державно-

правовий устрій в період 

феодальної 

роздробленості 

5  1   4 5     5 

Тема 5 Державність 

України у період 

феодальної 

роздробленості. 

ГалицькоВолинська 

держава як спадкоємиця 

Київської-Русі України. 

5  1   4 5     5 

Тема 6 Суспільно-

політичний лад і право на 

українських землях у 

складі Великого 

князівства Литовського 

та Речі Посполитої 

7 2 1   4 6  1   5 

Тема 7 Козацтво і 

проблема національної 

державності 

5  1   4 5     5 

Тема 8 .Становлення 

Української Козацької 

держави в період 

визвольної війни під 

керівництвом Богдана 

Хмельницького 

5  1   4 7  1   6 

Тема 9 Система права в 

Україні в період 

Козацько-гетьманської 

держави 

5  1   4 6     6 

Разом за модулем 48 4 8   36 51 2 2   47 

Змістовий модуль 2. Суспільно-політичний розвиток та право в Україні напр. XVIII – у ХІХ ст. 

Тема 10 Суспільно-

політичний лад і право 

західноукраїнських 

6 2    4 6 1    5 
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земель у період 

австрійського панування 

/1772-1918 рр. 

Тема 11 Суспільно-

політичний лад і право в 

Україні кінця XVIII – 

першої половини XIX ст 

6  2   4 5     5 

Тема 12 Зміни в 

суспільно-політичному 

ладі та праві України у 

другій половині ХІХ ст. 

8 2 2   4 6  1   5 

Тема 13 Українська 

державність і право на 

початку ХХ ст. 

6 2    4 5     5 

Тема 14 Суспільно-

політичний розвиток 

українських земель у 

Першій світовій війні 

6  2   4 5 1    5 

Разом за модулем 32 6 6   20 28 2 1   25 

Змістовний модуль 3. Від національно-визвольних змагань і СССР до періоду незалежності 

Тема 15 Суспільно-

політичний лад і право в 

період відродження 

української держави 

(1917-1920 р.) 

6 2    4 7 1    6 

Тема 16 Держава і право 

Західноукраїнської 

Народної Республіки 

(1918-1923 р.) 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема 17 Поширення на 

Україну радянської 

державності та права 

6 2    4 7  1   6 

Тема 18. Проблеми 

української державності 

та права в роки Німецько-

Радянської війни 

6 2    4 6     6 

Тема 19 Завершення 

формування сучасних 

кордонів України. 

Держава і право України 

у післявоєнний період. 

6 

 
 2   4 6     6 

Тема 20 Розпад СРСР та 

відродження української 

суверенної держави. 

6 2    4 8 2    6 

Разом за модулем 40 10 6   24 41 4 1   36 

Усього за курс 120 20 20   80 120 8 4   108 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми Вид роботи 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1.  Особливості і характерні Складання конспекту з теми 2 3 



7  

риси «військової 

демократії». 

Складання таблиці 
2 2 

2.  Державний апарат 

античних полісів 

Північного 

Причорномор’я 

Складання конспекту з теми 2 3 

Складання таблиці 

2 2 

3.  Характерні риси і 

особливості укладання 

договорів за «Руською 

Правдою» 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 

2 2 

4.  Причини феодальної 

роздробленості та 

закономірності процесу у 

Київській Русі 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

5.  Особливості застосування 

магдебурзького права в 

межах 

ГалицькоВолинських 

земель 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 

2 2 

6.  Вплив Кревської, 

Городельської та 

Люблінської унії на 

державно-правовий статус 

українських земель 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 

2 2 

7. Організація державної 

влади у Запорізькій Січі 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 2 2 

8. Основні риси судочинства 

Української держави 

періоду 1648- 1654 рр. 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 3 

9.  Порівняти давньоруське 

право, польсько-литовське 

право та право запорізьких 

козаків 

Складання конспекту з теми 2 3 

Складання таблиці  
2 3 

10. Державний та правовий 

статус українських земель 

у складі Австро-Угорщини 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

11. Схема адміністративно-

територіального устрою 

українських земель після 

1835 р. 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

12. Створення та діяльності 

органів земського 

самоврядування 

Складання конспекту з теми 2 3 

Створення презентації 
2 2 

13. Центри влади в Україні 

після Лютневої революції в 

Російській імперії 

Аналітична записка 

4 5 

14. Особливості правового 

статусу українських земель 

у Росії та Австро-

Угорщини у 1914-1918 рр. 

Аналітична записка 

4 5 

15 Право та державотворчі 

процеси у 1917-1920 рр. В 

Аналітична записка 
4 6 
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УНР 

16. Право та державотворчі 

процеси у 1917-1920 рр. В 

ЗУНР 

Аналітична записка 

4 6 

17 Особливості перебування 

України у складі СРСР у 

1921-1991 рр.: державний, 

адміністративний, 

правовий аспекти 

Аналітична записка 

4 6 

18 Режим німецької окупації. 

Спроби відновити 

самостійність у роки 

Другої світової війни 

Аналітична записка 

4 6 

19 Цивільно-правові 

відносини за часів 

радянської влади та в 

період незалежності 

України: порівняльна 

характеристика 

Аналітична записка 

4 6 

20 Правова система та 

особливості 

державотворення у 1991-

2020 рр. 

Аналітична записка 

4 6 

Разом 80 108 

 

4. Індивідуальні завдання 

Навчальний курс передбачає виконання індивідуальних завдань, тематика яких визначається 

лекційними та практичними заняттями.  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти готуються до практичних занять з 

кожного модулю у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної 

роботи. Практичне заняття та самостійна робота комплексно 

оцінюється викладачем, враховуючи такі критерії: 

1. правильність одержаних результатів практичної роботи; 

2. застосування раціонального методу вирішення поставлених 

завдань; 

3. наявність конспектів з практичного заняття та самостійної роботи. 

4. написання есе. 

5. складання таблиць, використовуючи порівняльний метод, синтез 

та аналіз проблематики. 

6. правильність виконання індивідуального завдання, в якому мають 

бути наступні елементи: 

 постановка проблеми, визначення об’єкту та предмету у 

вступі. 
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 виклад основного матеріалу. 

 висновки та обґрунтовані результати 

Кожний студент повинен узгодити з викладачем номер власного 

варіанту індивідуальної роботи. 

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

десяти практичних занять. Результат виконання і роботи студента на 

кожному практичному занятті оцінюється окремо. Їхній максимальний 

сумарний рейтинговий бал становить 30 балів. 

На тижні самостійної роботи викладач оцінює результати даної 

роботи, що оформлені студентом у вигляді конспекту, есе, таблиць. 

Максимальний рейтинговий бал при цьому становить 30 балів.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

тестових та відкритих завдань, оформлених письмово. Тривалість 

складання студентом модульної контрольної роботи не перевищує 

двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому 

не перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, згідно за 

розробленим навчальним відділом розкладом. Письмову роботу 

кодують та надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з поточним 

контролем ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту не 

перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни «Історія 

держави і права України» можуть виконуватися проводяться у 

аудиторіях та обчислювальному центрі ЗІЕІТ (ОЦ ЗІЕІТ) та у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 
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неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому 

має право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу 

викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів 

і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 

балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 

 20 

2 

Змістовний модуль 2 

 20 

3 

Змістовний модуль 3 

 20 

4 Модульна робота 40 

5 Разом за модулем 1 100 

 Підсумковий тест (екзамен) 40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку чи екзамену: 

Теоретичні питання курсу: 

 

1. Предмет та методологія навчальної дисципліни «Історія держави та права України».  

2. Джерела та періодизація курсу «Історії держави та права України».  

3. Періодизація додержавного періоду. Основні соціально-економічні передумови 

виникнення державності. Община та перші соціальні норми.  

4. Становлення звичаєвого права.  

5. Скіфське царство: державний устрій, соціальна структура, форма правління.  

6. Основні риси скіфського права.  
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7. Державний і правовий устрій античних полісів Північного Причорномор'я.  

8. Боспорське царство: особливості державного і правового устрою.  

9. Порівняльна характеристика права в античних полісах, Боспорському царстві та 

Скіфській державі.  

10. Велике переселення народів та його роль у формуванні державності у східних слов'ян. 

Утворення Київської русі.  

11. Державний апарат та державний устрій Київської русі. Особливості системи 

сюзеренiтету-васалiтету. Правове положення різних категорій населення Київської Русі.  

12. Податки і система мір як елементи державності Київської Русі.  

13. Джерела права та досвід кодифікації Давньоруській державі. Руська Правда.  

14. Особливості, основні риси та види давньоруського права.  

15. Злочини та покарання. Суд та процес у Київській Русі.  

16. Зміни в державному, соціальному та правовому устрої Русі в період феодальної 

роздробленості. Поліцентрична система управління.  

17. Особливості державного і соціального устрою Галицько-Волинського князівства у добу 

феодальної роздробленості.  

18. Пiвденноруськi землі та золотоординське iго. Державність та військова організація 

Орди. Ярлик на княжіння.  

19. Етимологія термінів «Русь», «Україна», «Малоросія».  

20. Об'єднання пiвденно-захiдних земель пiд владою Литовського князівства.  

21. Вплив Кревської унії, Городельського акта і Люблінської унії на державно-правовий 

статус українських земель.  

22. Державний лад в українських земель у складі Литви і Польщі. Вищі і місцеві органи 

влади та управління. Магдебурзьке право у українських містах.  

23. Соціально-правове становище різних категорій населення у складі Литви і Польщі.  

24. Становий поділ суспільства. Законодавче закріпачення селян.  

25. Брестська унія і її вплив на соціально-політичні процеси.  

26. Джерела права і досвід кодифікації в українських землях у складі Литви і Польщі.  

27. Основні риси права в українських землях у складі Литви і Польщі.  

28. Суд і процес в українських землях у складі Литви і Польщі.  

29. Причини формування й основні етапи розвитку запорізького козацтва. Роль козацтва в 

становленні української державності.  

30. Військовий та територіальний устрій запорізьких козаків. Принципи формування 

війська. Національний, соціальний та численний склад.  

31. Система управління запорізьких козаків. Автономія і елементи державності.  

32. Джерела та головні риси козацького права. Злочини та покарання в Запорізькій Сiчi. 

Судові органи та їх функції.  

33. Порівняльна характеристика давньоруського, польсько-литовського права та права 

запорізьких козаків.  

34. Причини, рухові сили та підсумки народно-визвольної війни 1648-1654 рр.  

35. Зборівський мирний договір 1649р. Білоцерківський договір 1651 року. Ставлення до 

війни різних соціальних верств.  

36. Правове оформлення переходу України під протекторат російського царя. Березневі 

статті 1654 року.  

37. Зміна державного устрою в середені ХVІІ ст. Органи влади в центрі і на місцях.  

38. Полково-сотенна система. Еволюція автономії (друга пол. XVII-XVIII ст.).  

39. Зміни в структурі українського суспільства після визвольної війни 1648- 1654 р.  

40. Адміністративно-територіальний поділ українських земель після визвольної війни 1648-

1654 рр. Андрусівський договір 1667 р. Бахчисарайський договір 1681 р.  

41. Конституція Пилипа Орлика: проект і реальність.  

42. Джерела і кодифікація права в українських землях у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. 

Характеристика основних галузей права.  

43. Соціально-політичний і правовий устрій західноукраїнських земель у складі декількох 
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держав з різним юридичним статусом (ХVІІ-ХІХ ст.).  

44. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії 

XIX ст. Державний апарат: вищі, центральні та місцеві органи влади. Інститут губернаторства.  

45. Процес реформування в Російської імперії XIX століття і його вплив на українські землі: 

селянська, військова і судова реформи. Формування елементів буржуазного суспільства.  

46. Структура державної влади і органів управляння в українських землях у складі 

Російської імперії (ХІХ- поч. ХХ ст.).  

47. Джерела і кодифікація права в українських землях у ХІХ - початку ХХ в.  

48. Основні риси права у ХІХ ст., формування елементів буржуазного права.  

49. Порівняльна характеристика державно-правового розвитку українських земель у і 

статусу українського населення у складі Російської й АвстроУгорської імперій на початку ХІХ ст.  

50. Українська народна республіка доби Центральної Ради. Державне будівництво і Брест-

Литовський мирний договір.  

51. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.  

52. Українська народна республіка доби Директорії.  

53. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Організація та 

структура державного апарату.  

54. Проголошення об'єднання УНР і ЗУНР (22 січня 1919 р.) у єдину соборну державу. 

Причини краху.  

55. Утворення СРСР. Перебудова адміністративно територіального устрою і державного 

апарату.  

56. Державність Західної України в 20-30-і роки. Приєднання західноукраїнських земель до 

УРСР.  

57. Німецький окупаційний режим: час, мета, система і методи управляння. Рух опору.  

58. Репресивний апарат радянської держави. Тоталітарні деформації радянського ладу в 

Україні.  

59. Україна після другої світової війни. Сталінізм та неосталiнiзм у державноправовому 

будівництві.  

60. Командно-адміністративна система державного управління періоду «застою» (середина 

1960 – 1980 рр.). 

61. Еволюція державного апарату (1945-1985 рр.).  

62. Еволюція системи радянського права в Україні. Судова система. Реабілітація жертв 

політичних репресій.  

63. Передумови демократизації в Україні у 80-роки ХХ ст. Процес перебудови та змін у 

суспільно-політичному житті.  

64. Проголошення і законодавче оформлення незалежності України 

65. Українська незалежна держава 1991–2017 років: досягнення та проблеми розвитку нових 

інститутів влади.  

66. Конституція України. Конституційна реформа. Конституційний процес сьогодення.  

67. Українська незалежна держава 1991–2017 років: досягнення та проблеми реформування 

правової системи. Основні риси сучасного права.  

68. Українська незалежна держава 1991–2017 років: досягнення та проблеми реформування 

судової системи.  

69. Українська незалежна держава 1991–2017 років: досягнення та проблеми формування в 

Україні громадянського суспільства як прояву недержавної самоорганізації населення.  

70. Державна символіка в Україні.  

71. Становлення територіальної цілісності України: від договорів з Візантією (Х століття) до 

приєднання Закарпаття і Криму (ХХ століття). Сучасний адміністративно-територіальний устрій 

України.  

72. Розвиток правоохоронних органів України на сучасному етапі.  

73. Крим: еволюція форм державності і права.  

74. Еволюція форм державного устрою в Українських землях: досвід трьох тисячоріч.  

75. Еволюція форм правління в українських землях: від античних держав до сучасної 
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держави.  

76. Становлення правової та соціальної держави в Україні.  

77. Еволюція права в українських землях: від звичайного до сучасного 

 

11. Рекомендована література: 

Базова: 

1. Єрмолаєв В. М. Історія держави і права України : підручник . Харків : Право, 2021. 472 с. 

2. Трофанчук Г. І. Історія держави і права України. Навчальний посібник К., Юрінком Інтер, 

2021. 568с. 

3. Тетарчук І., Дяків Т.. Історія держави і права України. Навчальний посібник для підготовки 

до іспитів / І. Тетарчук, Т. Дяків. Київ, Центр навчальної літератури, 2020. 214 с. 

4. Історія держави і права України : підручник /  за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, 

Харків. нац. унт внутр. справ.  Харків, 2019.  448 с. 

5. Історія держави і права України : підручник /за ред. В. Д. Гончаренка. Вид. 2-ге, перероб. і 

допов. – Харків : Право, 2019.  552 с. 

6. Орленко В.В. Орленко В.І. Історія держави і права України. Посібник для підготовки до 

іспитів, 2013. 164с.  

 

 

Допоміжна: 

1. Історія держави та права України (схеми та таблиці): навчальний посібник / О. В. 

Шкуратенко, Д. І. Курас та ін. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 170 с 

2. Історія держави і права України : навчально-методичний посібник / А. Є. Шевченко, С. В. 

Кудін. Вінниця: ТОВ «Твори» 2020. 688 с. 

3. Є.С. Дурнов Є.С., Кривицький Ю.В., Сокур Ю.В. Історія держави та права України: 

термінологічний словник. Херсон, Гельветика, 2019. 192 с. 

4. Бурдін М. Ю. Історія держави і права України: практикум / М. Ю. Бурдін, О. А. 

Гавриленко, І. Д. Коцан та ін.; за ред. М. Ю. Бурдіна. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2017. 

444 с. 

5. Гавриленко О. А. Історія держави і права України: хрестоматія‐практикум : навчальний 

посібник / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2015.  348 с. 

6. Хрестоматія з історії держави та права України : Навч. пос. К., Юрінком Інтер, 2003. 

656с. 

7. Вільховий Ю. В. Історичні віхи української державності / Ю. В. Вільховий // Бюлетень 

Міністерства юстиції України: офіц. вид. / засн. М-во юстиції України. 2015. № 8. С. 42-

46. 

8. Єрмолаєв В. М.  Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика 

: монографія. Харків : Право, 2017. 448 с. 

9. Войтович Л. В. Державний суверенітет України. Кн. І : Витоки : монографія / Л. В. 

Войтович, В. А. Гринчак, Г. М. Федущак-Паславська. Харків :Право, 2020. 268с.  

10. Правова  доктрина України : у 5 т. Т. 1 Загальнотеоретична та історична юриспруденція 

/В.Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С.І. Максимов та ін. / за заг. ред. О.В. Петришина. Х.: 

Право, 2013. 976с.  

 

Інформаційні ресурси: 
1. Електронні ресурси НБУВ [Електронний ресурс]: Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 Дата доступу: вер. 2020. – 

Назва з екрана. 

2. Наукова бібліотека [Електронний ресурс]: Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/ Дата доступу: вер. 2020. – Назва з 

екрана. 
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3. Гавриленко О. А. Історія держави і права України: хрестоматія‐практикум 

https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%86/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%9

6%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%9

6%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%

B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%90..pdf 

4. Хрестоматія з держави та права України http://194.44.152.155/elib/local/sk657755.pdf 

5. Історія держави і  права України  : хрестоматія-практикум  

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10784/Istoriia%20derzhavy%20i%0

prava%20Ukrainy_hrestomatiya_Bahdurka_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%86/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%90..pdf
https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%86/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%90..pdf
https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%86/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%90..pdf
https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%86/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%90..pdf
https://posek.km.ua/biblioteka/%D0%86/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%90..pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk657755.pdf
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10784/Istoriia%20derzhavy%20i%250prava%20Ukrainy_hrestomatiya_Bahdurka_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10784/Istoriia%20derzhavy%20i%250prava%20Ukrainy_hrestomatiya_Bahdurka_2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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