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Полтава – 2016

1. Предмет, методологія курсу історії держави і права України.
2. Місце історії держави і права України в системі юридичних навчальних
дисциплін.
3. Наукова періодизація історії держави і права України.
4. Історіографія історії держави і права України.
5. Особливості виникнення держав Північного Причорномор’я.
6. Скіфо-сарматське державне об’єднання.
7. Право скіфо-сарматського державного об’єднання.
8. Державний

лад

та

право

античних

міст-держав

Північного

Причорномор’я.
9. Державний лад та право Боспорського царства.
10.Формування державності у протослов’ян (антів).
11.Утворення східнослов’янської держави Київська Русь.
12.Державний лад Київської Русі.
13.Судові органи Київської Русі.
14.Виникнення права у східних слов’ян.
15.Джерела права Київської Русі.
16.“Руська правда” ‒видатна пам’ятка права України.
17.Право власності, право зобов’язань, спадкове право, шлюбно-сімейне
право у Київській Русі.
18.Злочин, покарання та судочинство у Київській Русі.
19.Утворення Галицько-Волинського князівства.
20.Державний лад Галицько-Волинського князівства.
21.Право Галицько-Волинського князівства.
22.Утворення Литовсько-Руської держави.
23.Державний устрій і державний лад Литовсько-Руської держави.
24.Джерела права Литовсько-Руської держави.
25.Основні риси права Литовсько-Руської держави.
26.Судочинство та судова система Литовсько-Руської держави.
27.Цивільне право Литовсько-Руської держави.

28.Шлюбно-сімейне та спадкове право Литовсько-Руської держави.
29.Кримінальне право Литовсько-Руської держави.
30.Державний лад в Україні в період її перебування у складі Речі Посполитої.
31.Судочинство в Україні в період її перебування у складі Речі Посполитої.
32.Право в Україні в період її перебування у складі Речі Посполитої.
33.Органи влади та управління Запорізької Січі.
34.Суд і судочинство Запорізької Січі.
35.Запорізька Січ у процесі входження України до складу Росії.
36.Становлення української національної держави (1648 ‒1654 рр).
37.Перехід України під протекторат російського царя.
38.Органи автономної влади та управління Гетьманщини.
39.Джерела права Гетьманщини.
40.Основні риси права та процесу в Гетьманщині.
41.Регулювання поземельних відносин в Гетьманщині.
42. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.
43.Державний лад на українських землях у складі Російської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
44.Джерела права на українських землях у складі Російської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
45.Судочинство на українських землях у складі Російської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
46.Еволюція права на українських землях у складі Російської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
47.Суспільний устрій українських земель у складі Австро-Угорської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
48.Державний лад на українських землях у складі Австро-Угорської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
49.Органи самоврядування на українських землях у складі Австро-Угорської
імперії (ХІХ ‒початок ХХ ст.).

50.Суд

на

українських

землях

у

складі

Австро-Угорської

імперії

(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
51.Прокуратура і адвокатура на українських землях у складі АвстроУгорської імперії (ХІХ ‒початок ХХ ст.).
52.Розвиток права на українських землях у складі Австро-Угорської імперії
(ХІХ ‒початок ХХ ст.).
53.Виникнення та діяльність Центральної Ради.
54.Місцеві органи Центральної Ради: губернські та повітові ради, волосні й
сільські народні управи.
55.Універсали Центральної Ради.
56.Розвиток Української Народної Республіки (період Центральної Ради).
57.Законодавча діяльність Центральної Ради.
58.Конституція УНР, її зміст та значення.
59.Державний лад Української Держави (Гетьманату 1918 р.).
60. Основні законодавчі акти Гетьманату.
61.Внутрішня і зовнішня політика гетьмана П. Скоропадського.
62.Українська Народна Республіка (період Директорії).
63.Внутрішні невідповідності та зовнішні загрози діяльності Директорії.
64.Наступ більшовиків на Україну.
65.Радянська держава в Україні (1917 ‒1920 рр.).
66.Виникнення Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів як
органів керівництва революційним рухом.
67.Проголошення України республікою Рад (12 грудня 1917 р.).
68.Основні рішення І, ІІ, ІІІ, ІV Всеукраїнських з’їздів Рад.
69. Утворення радянського уряду України ‒Народного Секретаріату.
70.Право Української Народної Республіки (період Центральної Ради).
71.Розвиток права в Українській Державі (Гетьманаті) 1918 р.
72.Право Української Народної Республіки (період Директорії).
73.Проголошення і правові засади діяльності Західноукраїнської Народної
Республіки.

74.Розвиток права в радянській державі на Україні (1917 ‒1920 рр.).
75.Реставрація радянської влади в Україні 1920 рр.
76.Конституційне оформлення радянської влади в Україні(1917 ‒1937 рр.).
77.Перебудова державного апарату УСРР у зв’язку з утворенням СРСР.
78.Утворення Союзу РСР і подальше обмеження суверенітету УСРР.
79.Центральні органи влади УСРР ‒УРСР (20 ‒30 рр.).
80.Місцеві органи влади та управління УСРР ‒УРСР (20 ‒30 рр.).
81.Правоохоронні органи УСРР ‒УРСР (20 ‒30 рр.).
82.Процес реабілітації невинно засуджених під час масових репресій.
83.Формування основ радянського права в Україні (20-і рр.).
84.Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х рр.
85.Надзвичайне законодавство СРСР та право в Україні в 30-х рр.
86.Конституція УСРР 1929 р. і обмеження основоположних прав людини.
87. Конституція УРСР 1937 р.: загальна характеристика положень.
88. Діяльність Верховної Ради відповідно до Конституції УРСР 1937 р., її
Президія.
89.Органи державної влади та управління України в період Великої
Вітчизняної війни (1941 ‒1945 рр.).
90.Роль законодавства УРСР у здійсненні завдань воєнного часу.
91.Особливості правової системи УРСР в умовах війни.
92.Кримінальне законодавство УРСР в період Великої Вітчизняної війни.
93.Відновлення конституційних органів влади. Вибори до Верховної Ради
України та місцевих органів влади й управління.
94.Повоєнні

зміни

в

законодавстві

УРСР.

Початок

кодифікації

загальносоюзного та республіканського законодавства.
95.Найвищі органи державної влади і державного управління УРСР в
1945 ‒1991 рр.
96.Місцеві органи влади і управління УРСР (1945 ‒1991 рр.).
97.Основні зміни в діяльності органів суду, прокуратури та охорони
громадського порядку в УРСР (1945 ‒1991 рр.).

98.Розвиток правової бази УРСР (1945 ‒1991 рр.).
99.Правові засади входження Кримської області до складу УРСР.
100. Цивільне право УРСР (1945 ‒1991 рр.).
101. Авторитарна командно-адміністративна система управління та її вплив
на суспільно-політичне життя.
102.

Конституція УРСР 1978 р.: загальна характеристика положень.

103. Трудове право УРСР (1945 ‒1991 рр.).
104. Земельне і колгоспне право УРСР (1945 ‒1991 рр.).
105. Кримінальне право УРСР (1945 ‒1991 рр.).
106. Процесуальне право УРСР (1945 ‒1991 рр.).
107. Принципи

пріоритету

держави

над

особистістю,

переважання

централістських настанов у законотворчості.
108. Проголошення незалежності України (1991 р.).
109. Демократизація діяльності державно-владних інституцій на сучасному
етапі існування Української держави.
110. Конституційний

договір

1995

р.,

опрацювання

та

прийняття

Конституції України 1996 р.
111. Державний устрій та державний лад України (1991 ‒2016 рр.).
112. Місцеве самоврядування в Україні (1991 ‒2016 рр.).
113. Судова система та інші правоохоронні органи (1991 ‒2016 рр.).
114. Конституційне право сучасної України.
115. Цивільне право сучасної України (1991 ‒2016 рр.).
116. Трудове право сучасної України (1991 ‒2016 рр.).
117. Аграрне право України (1991 ‒2016 рр.).
118. Кримінальне право України (1991 ‒2016 рр.).
119. Процесуальне законодавство сучасної України (1991 ‒2016 рр.).
120. Президентсько-парламентська форма правління.

