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1. Опис навчальної дисципліни 
 

(ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО”) 

 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів: 
3 
  

Галузі знань 
0304 «Право» 
(шифр, назва) 

Нормативна 
 

Модулів: 
1 
 

Напрями 
6.030401 «Право»  

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів –  1 

 

2-й -й 
Курсова робота Семестр 
Загальна кількість годин 
–  64 
 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента – 1 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
 

16 год . 

Практичні, семінарські 

16 год . 

Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
32 год.  
ІНДЗ: 
Вид контролю: залік 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: Звичаєве право є новою навчальною дисципліною Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Вона має на меті ознайомити студентів з теоретичними, 
історичними та практичними проблемами звичаєвого права. До складу програми курсу 
включені найбільш важливі теми, які розкривають теорію правового звичаю, його історію та 
місце правового звичаю в міжнародному та національному праві сучасних держав. 

Викладання звичаєвого права передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, 
написання студентами письмових робіт і складання заліку.. 

Завдання:  
- освоєння теоретичного матеріалу; 
- розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері звичаєвих 
правовідносин; 
- визначення сутності звичаєвого права,  
- ознайомлення студентів з основними проблемами практики застосування звичаєвого права. 
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В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність звичаєво-
правових процесів, які відбуваються у державі та у сфері міжнародних відносин, освоїти базову 
юридичну термінологію та набути інших базових знань з звичаєвого права. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 
 

Тема 1 
Теорія правового звичаю 

Поняття правового звичаю та проблема праворозуміння. Ознаки правового звичаю. 
Співвідношення правового звичаю із суміжними поняттями. Види правових звичаїв. Набуття та 
припинення чинності правовими звичаями. Форма правового звичаю (фольклор, символічні дії, 
записи, судові рішення, цивільні договори, кодифікація). Звичаєве право як система (підсистеми 
звичаєвого права, його інститути і норми). 

. 
 

Тема 2 
Генезис і еволюція звичаєвого права у світі 

Правовий звичай у первісному (додержавному) суспільстві. Звичаєве право Стародавнього 
світу. Правовий звичай у римському праві. Правовий звичай і варварські правди. Звичаєве 
право в Середні віки (кутюми у Франції, формування загального права Англії та ін.). Звичаєве 
право як джерело укладення кодифікацій Нового Часу. Звуження сфери застосування правових 
звичаїв. Правовий звичай у ХХ ст.  
 
 

Тема 4 
Формування української традиції звичаєвого права 

Додержавне право антів (східних слов’ян). Правовий звичай як джерело права Київської 
Русі та Галицько-Волинської держави. Вервне право і його вплив на «Руську правду». 
Діяльність копних судів і зміст копного права. Правовий звичай як джерело укладення Статутів 
Великого князівства Литовського. Поширення волоського права та формування карпатського 
права. 

Звичаєве право Запорізької Січі. Вплив козацького звичаєвого права на утворення 
Української гетьманської держави, його роль у судовій практиці та кодифікаціях XVIII ст. 
Правові звичаї та діяльність волосних судів в українських губерніях Російської імперії. 
Українське звичаєве право в умовах Австрії та Австро-Угорщини. Правовий звичай у ХХ ст. 
Революційне звичаєве право 1917-1920 рр. Ліквідація українського звичаєвого права та його 
дослідників радянською карально-репресивною системою. 
 

 
Тема 4 

Правовий звичай як джерело сучасного Українського права 
Місце правового звичаю в правовій системі сучасної України. Конституційно-правові 

звичаї. Звичаї та практики в адміністративному і фінансовому праві. Правовий звичай як 
джерело цивільного та господарського права. Звичаєво-правове регулювання сімейних 
відносин. Звичай у соціальному праві. Правові звичаї та кримінальна відповідальність. Звичаєве 
право у процесуальних галузях українського права. 
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Тема 5 
Правовий звичай у правових системах сучасності 

Звичаєве право в державах континентальної Європи. Звичай у скандинавському праві. 
Правові звичаї на пострадянському просторі. Звичаєве право в англо-американському типі 
правових систем. Адат у мусульманських державах. Правові звичаї Далекого Сходу. Звичаєве 
право народів Австралії та Океанії. Значення звичаїв у традиційних правових системах Африки. 

 
Тема 6 

Міжнародне звичаєве право 
Зародження та розвиток міжнародного звичаєвого права. Міжнародне звичаєве право і 

міжнародні договори: співвідношення у правозастосовній практиці. Проблема чинності 
правових звичаїв у міжнародному праві. Імперативне міжнародне звичаєве право. Правовий 
звичай у міжнародному гуманітарному праві. 

 
Тема 7 

Правові звичаї міжнародної торгівлі 
Формування та розвиток звичаїв міжнародної торгівлі. Правова природа звичаїв 

міжнародної торгівлі, їхня кодифікація. Види звичаїв міжнародної торгівлі. Правовий звичай у 
практиці міжнародного комерційного арбітражу. Звичай міжнародної торгівлі як джерело 
українського права. 

 
 

Тема 8 
Судові механізми застосування звичаєвого права 

Поняття та види судів звичаєвого права. Зародження судочинства в додержавному 
суспільстві та його роль у формуванні правових звичаїв. Кровна помста, міжродова ворожнеча 
та відшкодування збитків. Звичаєво-правовий інститут примирення. Громадські суди як 
механізми застосування звичаєвого права. Застосування правових звичаїв у державних судах. 
Звичаєво-правові засоби розслідування та вирішення судових справ. Сучасні судові механізми 
застосування звичаєвого права. Роль звичаю в практиці міжнародних судових інстанцій 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
годин  

у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Основи права та конституційного права 

Тема 1. 8 2 2   4       
Тема 2. 8 2 2   4       
Тема 3. 8 2 2   4       
Тема 4. 8 2 2   4       
Тема 5. 8 2 2   4       
Тема 6. 8 2 2   4       
Тема 7. 8 2 2   4       
Тема 8. 8 2 2   4       
Усього :   64 16 16   32       
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теорія правового звичаю 2 
2 Генезис і еволюція звичаєвого права у світі 2 
3 Формування української традиції звичаєвого права 2 
4 Правовий звичай як джерело сучасного Українського права 2 
5 Правовий звичай у правових системах сучасності 2 
6 Міжнародне звичаєве право 2 
7 Правові звичаї міжнародної торгівлі 2 
8 Судові механізми застосування звичаєвого права 2 
 Разом  16 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теорія правового звичаю 4 
2 Генезис і еволюція звичаєвого права у світі 4 
3 Формування української традиції звичаєвого права 4 
4 Правовий звичай як джерело сучасного Українського права 4 
5 Правовий звичай у правових системах сучасності 4 
6 Міжнародне звичаєве право 4 
7 Правові звичаї міжнародної торгівлі 4 
8 Судові механізми застосування звичаєвого права 4 
 Разом  32 

 
 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 
перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Під час практичного 
заняття викладач має право застосувати одну із наступних форм проведення поточного 
контролю:  

- усне опитування; 
- письмове опитування (контрольна робота);  
- тестовий контроль. 

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  

 
Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами матеріалу 

шляхом проведення модулів. Форма модульного контролю за рішенням кафедри може бути у 
вигляді: 

- тестів; 
- письмових завдань; 
- усно (колоквіум). 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному 
освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий 
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контроль проводиться у формі екзамену. Форма проведення іспиту може бути письмовою або 
тестовою. 

 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
Результати контролю враховують при визначенні середнього бала за поточний та модульні 

контролі. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, студентові за поточний 
контроль виставляють «0» балів. 

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою шкалою: 
 

№ Бали Рівень знань за національною шкалою 

1 50 Відмінно 

2 45 Дуже добре 

3 40 Добре 

4 31 Задовільно 

5 26 Достатньо 

6 0 Незадовільно 

 
Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з 

практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про свою 
неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку незадовільно, 
виставлять “0” балів. Отримані у такому разі («0» балів) враховують при визначенні середнього 
бала. 

Для допущення до модуля студент мусить набрати за результатами поточного та 
модульного контролів не менше 26 балів). Якщо студент не виконав усі види робіт 
передбачених навчальним планом (має невідпрацьовані заборгованості, не склав модуля), 
вважається, що він не виконав навчальної програми і залік не зараховується. У такому разі 
студент складає залік за талоном №2. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Кінцева оцінка за залік 
складається із суми середнього бала за поточний та модульний контролі з дотримання 
пропорції 50% - 50%.  

 
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Кількість набраних балів, разом 
із  поточним, модульним 
контролем 
(національна шкала) 

Код оцінки 
(національна 
шкала) 

Код оцінки за залік  
(міжнародний 
стандарт) 

90 – 100 Зарах A 

81 – 89 Зарах B 
71 – 80 Зарах C 
61 – 70 Зарах D 
51 – 60 Зарах E 
0  - 50 Незарах FX 
0 – 50  на комісії Незарах F 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА 

 
А) Першоджерела 

1. Історія держави і права зарубіжних країн: правові джерела / упор. Г.І.Трофанчук. – К.: 
Юрінком Інтер, 2008. 
2. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В. М. 
Корецкого. – М., Госюриздат, 1961. – 960 с 
3. Хрестоматія з історії держави і права України  / [упоряд. : А.С. Чайковський (кер.), О.Л. 
Копиленко, В.М. Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 
с.  
4. Хрестоматія з історії держави і права України [у 2-х т.]. Т.1. З найдавніших часів до початку 
ХХ ст. / зa ред. В.Д. Гончаренка. – К : Ін Юре, 2000. – 472 с.  
 

Б) Література 
1.  Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця 
XVIII ст.) / Вадим Ададуров. – Львів: УКУ, 2002. – 412 с. 
2.  Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних 
відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904с.  
3. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К.: Україна, 1999.  
4. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн / Бостан Л.М., Бостан С.К. – K.: ЦУЛ , 
2008. 
5. Гошко Ю. Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XІV–ХІХ ст. / Ю. 
Гошко. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 336 с.  
6. Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVІ–XVІІІ століттях : історичні 
нариси / Василь Інкін ; упорядкув. та наук. ред. Миколи Крикуна. – Львів: Добра справа, 2004. 
– 420 с.  
7. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) / Під ред. 
Тищика Б.Й. – Львів: Світ, 2006. – 626 с. 
8. Історія держави і права України : підручник / за ред. А.С. Чайковського. – К. : Юрінком 
Інтер, 2003. – 512 с.  
9. Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн.- K.: Атіка, 2007. 
10. Орач Є.М. Римське приватне право / Орач Є.М., Тищик Б.Й. – К.: «ІнЮре», 2012.  
11. Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис історії / Я. Падох. – Нью-Йорк ; 
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