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ПЕРЕДМОВА

Тим, хто більшу частину свого життя провів за часів незалеж-
ної України дивною може видатись ідея необхідності доведення 
невипадковості існування нашої суверенної держави. Ми сприй-
маємо це як належне, не допускаючи навіть думки, що хтось 
може вважати інакше. Але насправді не все так однозначно у су-
часній міжнародній спільноті. Для реального існування держа-
ви крім всіх обов’язкових ознак, які визначає теорія держави і 
права, необхідне ще й визнання нового утворення іншими кра-
їнами. А для того, щоб вони визнали нову державу, має бути до-
статнє історичне підґрунтя закономірності створення суверенної 
держави. Часто в історії невизнання новопроголошених країн за-
кінчувалось їх політичною й економічною ізоляцією, а, зрештою, 
– зникненням. Ще й досі не всі погоджуються з об’єктивною ре-
альністю існування Української Держави, яка будує власний 
правовий шлях у світовій спільноті. Обґрунтування закономір-
ності власної державності необхідно й для нас самих. Виховання 
патріотизму дозволить нам поважати самих себе, лише тоді нас 
поважатимуть і визнаватимуть за рівних інші.

Тож, метою курсу “Історія держави і права України” є обґрун-
тування твердження про те, що проголошення 24 серпня 1991 
року незалежності України та сучасний державний розвиток в 
Україні не стали результатом випадкової послідовності певних 
подій у суспільстві та світі, а є закономірним наслідком складно-
го багатовікового національного державотворчого процесу. Про-
цес українського державотворення тривав безперервно і полі-
формно, хоч не завжди вдавалося досягти всіх необхідних і до-
статніх ознак суверенної держави.

Ефективно і достатньо глибоко засвоїти навчальну дисциплі-
ну “Історія держави і права України” допомагає поєднання різ-
них методів навчання під час лекцій і семінарських занять. Сту-
денти повинні знати особливості виникнення, функціонування 
різних типів та форм державності та права українського народу 
на всіх етапах його розвитку, а також державних і правових ін-
ститутів народів, що населяли і населяють територію сучасної 
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України, закономірності зміни одних історичних типів держави 
і права іншими.

Розв’язуючи дидактичні завдання студенти набувають та за-
кріплюють навички проводити самостійне дослідження науко-
вих проблем, їх генези та можливих варіантів вирішення, кри-
тично аналізувати пам’ятки держави і права, простежувати 
причинно-наслідкові зв’язки суспільно-політичних і правових 
явищ минулого і сьогодення, з наукових позицій оцінювати дер-
жавні та правові процеси, що відбуваються в Україні і світі.

Набуття відповідних знань і навичок є невід’ємною складовою 
процесу здобуття юридичної освіти у вищому навчальному закладі.

Даний посібник включає в себе перелік основних понять та 
джерел, зміст яких студенти повинні знати за результатами ви-
вчення курсу, тестові та ситуаційні завдання, питання та завдан-
ня для самостійного контролю здобутих знань. Завдання розді-
лені на 3 змістові модулі та 17 тем відповідно до змісту навчаль-
ної програми. Перед розв’язанням тестових та ситуаційних за-
вдань рекомендується опрацювати загальну літературу з теми за 
запропонованим планом. При вирішенні казусів потрібно вико-
ристовувати норми зазначеного правового акта або того право-
вого акта, що у відповідний період регулював ті чи інші суспільні 
відносини. Під час розробки модельних ситуацій використову-
вались в тому числі й ті пам’ятки права, які не набрали чинності, 
але мали важливе значення для розвитку державно-правових ін-
ститутів. Основні правові пам’ятки вміщені в додатках.

До посібника також включено перелік рекомендованої літера ту-
ри (загальної та спеціальної), яка може бути корисною під час роз-
в’язання практичних завдань, при підготовці іспиту з курсу, а також 
при написанні курсових, кваліфікаційних та дипломних ро біт. Крім 
того, в посібнику містяться переліки тем рефератів та кур сових ро-
біт, питань для підготовки до складання іспиту з курсу “Історія дер-
жави і права України”, критерії оцінювання знань сту дентів.

Посібник розроблено з урахуванням вимог, що ставляться 
до подібного роду робіт, а також зазначених у Методичних ре-
комендаціях щодо структури, змісту та обсягів підручників і на-
вчальних посібників для вищих навчальних закладів (затв. нака-
зом МОНУ №588 від 27.06.08 р.)

Посібник буде корисним студентам та викладачам при під-
готовці до семінарських занять з курсу “Історія держави і права 
України”, до проміжного та підсумкового модульного контролю, 
до іспиту, для самоконтролю якості здобутих знань.
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