
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Історія держави і права України» повинен дати студентам 

знання з історії розвитку державних інститутів та права в різних 

історичних епохах та політичних обставинах, з найдавніших часів і до 

сьогодення, про особливості формування правових систем в Україні. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Причини, суть та наслідки організаційно-структурних змін в 

державному апараті, системі права України в різних історичних, 

політичних та економічних обставинах. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Сприяння оволодінню студентами знань з історії становлення та 

розвитку української держави і права; формування чітких методологічних 

та теоретико-концептуальних засад в осмисленні основних тенденцій, 

закономірностей та особливостей процесу розвитку української держави і 

права; сприяння формуванню у студентів юридичного фаху 

державницького мислення, засад патріотизму, любові до України та її 

історії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування у студентів високої правової культури, професійної етики, 

глибокої поваги до вироблених в середовищі української нації зразків 

права і соціальних цінностей, принциповості та неупередженості у 

забезпеченні прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розуміти причинно – наслідкові зв’язки розвитку суспільства 

і уміння їх використовувати у професійній діяльності та всебічно 

аналізувати державно-правові процеси, події та факти з наукових позицій 

їх тлумачення. 

Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обгрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Здатність самостійно робити висновки й узагальнення державно-
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правничих проблем. 

Здатність проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Здатність оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ 1. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 

СЕРЕДИНИ XVI СТ. 

Тема 1. Історія держави і права України як наука та юридична 

дисципліна 

Тема 2. Ранні державні утворення і право на території України (VII 

ст. до н.е. – V ст. н.е.) 

Тема 3. Держава і право Київської Русі 

Тема 4. Галицько-Волинська держава  і її право  

Тема 5. Литовсько-руська держава і її право 

Тема 6. Державно-правове становище українських земель у складі 

Польщі, Угорщини і Молдавії 

 

МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВІД СЕРЕДИНИ XVI СТ. ДО ПЕРШОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у 

складі Речі Посполитої (1569 р. - сер. XVII ст.) 

Тема 8. Суспільно-політичний лад і право в Правобережній Україні 

і  західноукраїнських землях у середині XVII – XVIII ст. 

Тема 9. Козацько-гетьманська держава та її право (середина XVII – 

XVIII ст.) 

Тема 10. Державність та право на українських землях у складі 

Російської імперії (кінець XVIIІ – поч. ХX ст.) 

Тема 11. Суспільно-політичний устрій та право Галичини, Буковини 

і Закарпаття у складі  Австро-Угорщини (кінець XVIIІ – поч. ХX ст.) 

  

МОДУЛЬ 3. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В 1917 – 1945 РОКАХ 

Тема 12. Відродження української державності. Право. (1917-1920 

рр.) 

Тема 13. Радянська державність і право в Україні (1917-1929 рр.) 

Тема 14. Держава і право України в період тоталітарно-

репресивного режиму (1929-1939 рр.) 

Тема 15. Боротьба за українську державність на західноукраїнських 

землях. (1921-1939 рр.) 

Тема 16. Держава і право України в роки Другої світової війни 

(1939-1945 рр.) 
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МОДУЛЬ 4. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАКІНЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ ДО НАШИХ ДНІВ. 

Тема 17. Держава і право України в повоєнні роки та в період 

десталінізації (1945 – сер. 60-х років.) 

Тема 18. Держава і право України в період “застою” (середина 1960 

- середина 1980-х років) 

Тема 19. Держава і право України в роки «перебудови» (середина 

1980 – поч. 1990-х років) 

Тема 20. Держава і право незалежної України 

 

Пререквізити 

Дисципліна «Історія держави і права України» вивчається 

одночасно з дисципліною «Теорія держави і права», а також після 

або одночасно із предметом «Історія: Україна і світ» («Історія 

України», «Всесвітня історія»), що підвищує ефективність засвоєння 

курсу 

Постреквізити 

Дисципліна “Історія держави і права України” є складовою циклу 

професійної та практичної підготовки фахового молодшого 

бакалавра з права. Знання з даного курсу будуть використовуватися 

при вивченні дисциплін: «Конституційне право України», 

«Шлюбно-сімейне право», «Кримінальне право» та інших 

спеціальних курсів. Набуті знання можуть бути використанні при 

написання курсових та кваліфікаційних робіт. 

Рекомендована 

література 

 

Основна (базова) 
1. Історія держави і права України. Підручник. За ред. проф. 

Гончаренка В. Д. Харків, Право, 2013. 

2. Г. І. Трофанчук. Історія держави і права України. Навчальний 

посібник. Київ, Юрінком Інтер, 2011. 

3. В. М. Іванов. Історія держави і права України. Підручник. Київ, 

МАУП, 2007. 

4. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141.  

5. Історія держави і права Української РСР. /1917-1960 рр./.—Київ, 

1960.  

6. Історія держави і права України. Навч. посібник під ред. 

Гончаренка В.Г. — Київ, 1996.  

Допоміжна 

1. Підкова 1.3., Шуст Р.М. Довідник з історії України: У трьох 

томах. —• Київ, 1993-1995.  

2. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. — Київ, 1993.  

3. Право // Енциклопедія українознавства. Загальна частина: У 

трьох томах. — Київ, 1995. — С.630-693.  

4. Римаренко Ю.1._ Національний розвій України. — Київ, 1995.  

5. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. — Львів, 

1994.  

6. Сарбей В.Г. Етапи формування української національної 

самосвідомості /кінець ХУІП — початок XX ст./ // Український 

історичний журнал. — 1993. — Ч. 7-8.  
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Інформаційні 

ресурси 

1. https://lib.com.ua/uk/ – наші улюблені автори 

2. http://www.ubuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В. І. 

Вернадського. 

3. http://www.uplu.kiev.ua/ –  Національна парламентська 

бібліотека. 

4. https://dntb.gov.ua/ – Державна науково-технічна бібліотека 

України (Київ). 

5. http://www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова 

бібліотека ім. М. Горького. 

6. http://www.korolenko.kharkov – Харківська державна наукова 

бібліотека ім. В. Г. Короленка. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 34 

Самостійна робота 112 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 15 

Модуль 2 13 

Модуль 3 12 

Модуль 4 10 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Гуманітарних та суспільних дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно)  

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ СІВАКОВ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: -  

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Humanitarian&Social 

E-mail: m.sivakov@chnu.edu.ua  

 

https://lib.com.ua/uk/
http://www.ubuv.gov.ua/
http://www.uplu.kiev.ua/
https://dntb.gov.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
http://www.korolenko.kharkov/
http://college-chnu.cv.ua/article/Humanitarian&Social
mailto:m.sivakov@chnu.edu.ua
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Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3622  

 

https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3622

