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Назва курсу Актуальні проблеми історії української державності та права 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. С.Стрільців, 14 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

08 Право 

081 Право 

Викладачі курсу Викладач кафедра історії держави, права та політико-правових 

вчень 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра історії держави, 

права та політико-правових вчень, 79000, м. Львів, вул. Січових 

Стрільців, 14, ауд. 403, тел. (032) 239-41-73 

Бойко Ігор Йосипович – завідувач кафедри історії держави, права та 

політико-правових вчень, проф., д.ю.н. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Викладач кафедра історії держави, права та політико-правових 

вчень 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра історії держави, 

права та політико-правових вчень, 79000, м. Львів, вул. Січових 

Стрільців, 14, ауд. 403, тел. (032) 239-41-73 

Бойко Ігор Йосипович – завідувач кафедри історії держави, права та 

політико-правових вчень, проф., д.ю.н. 

https://law.lnu.edu.ua/employee/bojko-ihor-josypovych 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації проводяться викладачем кафедри історії держави, права 

та політико-правових вчень в день проведення лекцій чи практичних 

занять. Для погодження іншого часу проведення консультацій слід 

написати викладачу на електронну адресу.  

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/aktual-ni-problemy-istorii-ukrains-koi-

derzhavnosti-ta-prava 

Інформація про 

курс 

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми історії української 

державності та права” укладена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії з галузі знань 08 Право за 

спеціальністю 081 Право і охоплює основні історико-правові проблеми, 

які мають місце в науці історії держави і права України, історико-

правові передумови та причини реформування державного ладу та 

правової системи України, зміст основних джерел українського права 

(еволюцію звичаєвого права, акультурацію європейських джерел права) 

характерних для рiзних iсторичних періодів. 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальну дисципліну “Актуальні проблеми історії української 

державності та права” аспіранти денної, вечірньої та заочної форм 

навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі.  

 

Мета та цілі курсу Метою навчальної дисципліни: 

 Забезпечити у процесі вивчення курсу спілкування здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі. 

 допомогти здобувачам вищої освіти зрозуміти і засвоїти 

вчення про державу і право України; при цьому слід врахувати, що 

історія держави і права України має не лише теоретичне, а й 

практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно - 

https://law.lnu.edu.ua/employee/bojko-ihor-josypovych
https://law.lnu.edu.ua/course/aktual-ni-problemy-istorii-ukrains-koi-derzhavnosti-ta-prava
https://law.lnu.edu.ua/course/aktual-ni-problemy-istorii-ukrains-koi-derzhavnosti-ta-prava


політичних і державно - правових явищ та інститутів, допомагає у 

минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі 

передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і 

права у суспільстві, їх соціальну значимість. 

 Стимулювати здобувачів до розробки інноваційних 

комплексних проектів, лідерства та повної автономності під час їх 

реалізації. 

 Сформувати у здобувачів динамічну комбінацію знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 

здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну функції. 

Цілі: 

•  розглянути та проаналізувати основні історико-правові 

проблеми, які мають місце в науці історії держави і права України; 

•  навчити здобувачів самостійно аналізувати історико-правові 

проблеми, застосовуючи належну науково - методологічну основу. 

• Проаналізувати запропоновані до розгляду проблемні питання з 

курсу історії держави і права України. 

• Виявити розбіжності в оцінці переламних подій українського 

державо і правотворення вітчизняними вченими та науковцями країн 

близького зарубіжжя, встановити причину розбіжності оцінок. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних 

та процесуальних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : посіб для студ. 

вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. – 904 с. 

2. Іванов В. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. Іванов. 

– К. : Атіка, 2007. – 728 с. 

3. Історія держави і права України : підручник / В. Д. Гончаренко, В. 

М. Єрмолаєв, В. О. Рум'янцев та ін. – Х. : Право, 2013. – 704 с. 

4. Історія держави і права України: у 2-х Т. / За ред. акад. НАН 

України В.Я.Тація, акад. А Пр.Н України А.Й.Рогожина, чл.-кор. А 

Пр Н. України В.Д. Гончаренка. – К.: Вид. дім „Ін.Юре”, 2003. 

5. Кульчицький В. С. Галицько-Волинська держава (1199-1349) : 

[монографія] / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко ; за заг. 

ред. Б. Й. Тищика. -Львів : Бібльос, 2006. -280 с. 

6. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: 

підруч. для вищих навч. закладів. – К., 2007. – 624 с. 

7. Терлюк І.Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / Терлюк 

І.Я. – К. : Атіка, 2011. – 944 с. 

8. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України / 

А.П. Ткач. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 170 с. 

9. Хрестоматія з історії держави та права України. З найдавніших 

часів до початку XX ст. : навч. посібник для юрид. вищих навч. 

закладів і факультетів : у 2-х т. / [за ред. В. Д. Гончаренка]. – Київ : 

Ін Юре, 1997. – 420 с. 

Тривалість курсу 90 годин 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин 

лекцій, 16 години практичних занять. Самостійна робота аспіранта 



складає 42  годин. 

Заочна форма навчання: 18 годин аудиторних занять. З них 12 годин 

лекцій, 6 години практичних занять. Самостійна робота аспіранта 

складає 72  годин. 

Очікувані 

результати навчання 

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен 

знати:  

- історико-правові передумови та причини реформування державного 

ладу та правової системи України; 

- основні напрямки розвитку державності і права в Х-ХІХ ст.; 

- зміст основних джерел українського права (еволюцію звичаєвого 

права, акультурацію эвропейських джерел права) характерних для 

рiзних iсторичних періодів; 

- особливості державного і суспільного устрою, права в Україні ХХ  - 

початку ХХІ ст.; 

- історичні передумови формування державності України на 

сучасному етапі. 

вміти: 

- критично аналізувати державно правовий розвиток України; 

- виявляти системні помилки у побудові органів державної влади та 

правовому регулюванню відносин у суспільстві; 

- синтезувати нові ідеї, які відображають сучасний рівень розвитку 

науки історії держави і права; 

- самостійно втілити у результатах свого наукового дослідження 

отримані знання,  

- самостійно робити висновки щодо ефективності, можливості 

практичного використання (історичної перспективності) державно-

правових систем в цілому або окремих елементів їх структурно-

функціональної організації в сучасних процесах українського державо- 

і правотворення; 

- проявити наукову та професійну цілісність і схильність до розробки 

нових ідей або процесів сучасного державо- та правотворення, 

включаючи наукові дослідження. 

Ключові слова Держава, право, кодифікація українського права, система судочинства, 

проблеми історії українського права  

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та 

консультації для кращого розуміння тем  

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит, усний 

Пререквізити Для засвоєння спецкурсу аспіранту необхідні ґрунтовні знання з 

дисципліни історія держави і права України, історія держави і права 

зарубіжних країн. 

Навчальні методи 

та техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

такі навчальні методи, як: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, 

демонстрація, спостереження, практичне заняття, індивідуальні 

завдання. 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою та відповідно до 

Європейської Кредитно-Трансферної Системи ECTS. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні заняття, інддивідуальні завдання: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 50 балів;  

• контрольні заміри (модуль): 50% семестрової оцінки; максимальна 



кількість балів – 50 балів;  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен аспірант повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирушвати 

індивідуальні завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію 

своєї правової позиції. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману; у разі нехарахування роботи аспірант в узгоджені з викладачем 

строки повинен повторно виконати письмову роботу та подати її 

викладачу для оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі аспіранти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Аспіранти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку аспіранти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Викладач фіксує неявку аспіранта на практичне 

заняття, що вважається академічною заборгованістю, яку аспірант 

повинен відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у 

викладача або у інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання 

полягає у перевірці підготовки аспірантом тих завдань, які виносилися 

на практичнее заняття, на якому аспірант був відсутній.    

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Аспіранти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали 

одержані за модуль. При цьому обов’язково враховуються присутність 

на заняттях та активність аспіранта під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Критеріями оцінювання роботи аспіранта на практичних заняттях є 

аргументованість правової позиції та її відповідність чинному 

законодавству; уміння лаконічно, переконливо та логічно висловити 

свою правову позицію; здатність до аргументованого аналізу правових 

позицій, висловлених іншими аспірантами; уміння підсумувати усі 

висловлені щодо певної проблеми аргументи і віднайти їхні позитивні 

та хибні сторони, що підлягають аналізу з погляду сучасних підходів у 

доктрині та правозастосуванні; намагання сформулювати перспективні 

проблеми, що можуть виникнути у різних сферах правозастосування та 

запропонувати шляхи їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

оцінка в оцінка ECTS визначення екзаменаційна 



балах оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 

незадовільно з 

правом 

перездачі незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється аспіранту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні 

нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної 

літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних 

суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 

даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється аспіранту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні 

предмету. 

71-80 балів (добре) - виставляється аспіранту, який дав повну і 

правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується 

на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-

правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у 

спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. 

Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на 

двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється аспіранту, який не дав 

вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка 

базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення 

матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється аспіранту, який не дав 

вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не 

може назвати джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється аспірантові, який виявив 

значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, 

незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни. 

Питання на екзамен 1. Суспільно-політичний лад Київської Русі. 

2. Юридичне закріплення державотворчих нововведень князів 

Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Володимира 

Мономаха. 

3. Державний механізм Галицько-Волинського князівства. 

4. Особливості  адміністративно-територіального устрою українських 

земель у складі Литви та Польщі. 

5. Особливості дії магдебурзького права на українських землях 

періоду Литовсько-Польської доби. 

6. Запорізька Січ в історії українського державотворення. 

7. Конституція Пилипа Орлика: сучасні погляди історіографії. 

8. "Зкстракт малороссийских прав" та його історичне значення. 

9. Введення в дію "Свода законов Российской империи". 

10. Правовий статус тимчасовозобов'язаних селян. 

11. Фабричне законодавство. 

12. Аграрна реформа Столипіна і її вплив на Україну. 



13. Департамент поліції та охоронні відділення: сутність 

функціонування та структура. 

14. Проект Конституції УНР О. Ейхельмана. 

15. Виняткове судочинство Української держави. 

16. Універсал Директорії Української Народної Республики від 22 

січня 1919 р. та його історичне значення. 

17. Утворення УРСР та її конституційне оформлення. 

18. Соціалістична правотворчість та форми радянського законодавства. 

19. Доктрина "революційной законності": суть та принципи реалізації.  

20. Законодавство про права громадян. 

21. Пакт Молотова-Рібентропа 1939 року, його зміст та оцінка. 

22. Державно-правові акти Народних Зборів Західної України. 

23. Входження Північної Буковини до складу УРСР. 

24. Створення української повстанської армії: сутність та діяльність. 

25. Суд  і  прокуратура в умовах Великої Вітчизняної війни (1941-1945 

pp.). 

26. Друга кодифікація радянського законодавства та її значення. 

27. Діяльність правоохоронних органів за Конституцією 1978 р. 

28. Правовий статус народних депутатів України. 

29. Структура та значення Основного Закону України. 

30. Конституційний Договір та його історичне значення. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Тиждень 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

заняття* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

 

 

Література.*** Ресурси в інтернеті 

 

 

 

Завдання, 

год. 

 

Термін 

виконання 

1 

тиждень 

Тема 1. Предмет, метод та 

завдання курсу „Актуальні 

проблеми історії українського 

права” 

Поняття предмету, методи 

дослідження та завдання вивчення 

курсу „Актуальні проблеми історії 

українського права ” в системі 

суспільних, зокрема юридичних 

наук. 

Періодизація історії права України.  

Основні навчальні та наукові 

джерела історії права України.  

Критичний аналіз наукової й 

учбової літератури. Критика 

фальсифікацій історії права 

українського народу. 

 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського 

народу. Київ, 2005. 

2. Білецький Л.Т. Руська Правда й історія її тексту // 

Антологія української юридичної думки. В 6 т./ Редкол.: 

Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Том 2: Історія 

держави і права України: Руська Правда. – Київ, 2002. 

3. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-

Волинської Русі (Кінець VIII ст. – початок XIV ст.): 

Навчальний посібник. – Київ, 2007. 

4. Чубатий М.А. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох 

східнослов’янських націй // Антологія української 

юридичної думки. В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(голова) та ін. Том 2: Історія держави і права України: 

Руська Правда. – Київ, 2002. 

5. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К.: Вища шк., 

1999. – 263 c. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

2 

 

протягом 

заняття 
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http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php


«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html  

2 

тиждень 
Тема 2. Ранньоукраїнська 

державність і право на території 

Північного Причорномор’я і 

Приазов’я 

(середина І тис. до н. е. – V ст. н. 

е.) 

Джерела та основні риси 

рабовласницького права.  

Історичне значення 

рабовласницьких держав 

Північного Причорномор’я для 

процесу виникнення державності і 

права у східних слов’ян. 

Виникнення і розвиток Скіфської 

рабовласницької держави (VII ст. до 

н. е. – ІІІ ст. н. е.) та державний лад.  

Грецька колонізація 

Причорномор’я. Античні міста-

держави: Ольвія, Херсонес, 

Пантікапей, Тіра та інші.  

Виникнення і розвиток 

Боспорського царства (VII ст. н. е. – 

VI ст. н. е.), його державний лад.  

Монархія та республіка – політичні 

форми перших рабовласницьких 

держав на території України. 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бакалець О.А. Історія України з найдавніших часів до 

початку ХХI століття. – Л.: Магнолія 2006, 2010. – 573 c. 

2. Відейко М.Ю. Україна: від Трипілля до Антів. – К.: 

КВІЦ, 2008. – 280 c. 

3. Гавриленко О.А. Основні риси права скіфських 

ранньодержавних утворень // Часопис Київського 

університету права. – 

4. 2007. – №1. – C.17-22. 

5. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К.: Вища шк., 

1999. – 263 c. 

6. Гавриленко О. А. Право античних держав Північного 

7. Причорномор’я : навч. посібник / О. А. Гавриленко. – 

Харків : НУВС, 2004. – 

8. 111 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

4 

1 

протягом 

заняття 
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інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html  

3 

тиждень 

Тема 3. Становлення державності 

у східних слов’ян. 

Право Київської Русі 

Виникнення давньоукраїнської 

держави з центром у Києві. 

Формування її території.  

Теорії походження Київської Русі і 

наукова неспроможність 

норманської теорії та політичної 

доктрини пантюркизму. 

Правові форми ранньофеодальних 

відносин.  

Формування феодального 

землеволодіння. Полюддя. Великі 

київські князі, бояри. 

Великокнязівській домен, володіння 

місцевих князів, боярсько-

дружинські землеволодіння.  

Система сюзеренітету, васалітету.  

Духовенство і церковне 

землеволодіння.  

Правове становище окремих груп 

населення. 

Джерела давньоукраїнського права:  

Руське правда – визначна пам’ятка 

права Київської Русі, її списки та 

редакції.  

Характерні риси ранньофеодальної 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник 

длястудентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, 

виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2005. – 688 

с. 

2. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. ІІ. Київ, 1994. 

3. Гуз А.М. Історія держави і права України. Джерела 

права періоду Київської Русі: Навчальний посібник. – 

Київ, 2007. 

4. Кудін С. Поняття злочину в кримінальному праві 

Київської Русі // Право України, 2000. – № 7. 

5. Чубатий М.А. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох 

східнослов’янських націй // Антологія української 

юридичної думки. В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(голова) та ін. Том 2: Історія держави і права України: 

Руська Правда. – Київ, 2002. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

4 

1 

протягом 

заняття 
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монархії, побудованої на принципі 

сюзеренітету – васалітету.  

 Цивільне, кримінальне та 

процесуальне право. Поняття і види 

злочинів. Мета і система покарань.  

Судочинство. Судові дії. Розправа. 

Гоніння слідом. Вирок. Види 

доказів. 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html  

4 

тиждень 

Тема 4. Державність і право 

Галицько-Волинської держави 

(XIII – пер. пол. XIV ст.) 

Державно-правові ознаки 

феодальної роздробленості.  

Київське князівство, 

Володимирське князівство: 

особливості правового розвитку.  

Система дуумвірату. Заснування в 

окремих князівствах особистих 

династій. Зміна порядку займання 

князівського стола.  

 Пам’ятки права південно-руських 

князівств 

Загальна характеристика суспільно-

політичного устрою і права 

князівств в період феодальної 

роздробленності. 

Галицько-Волинська земля – центр 

об’єднання земель південно-

західної Русі.  

Правовий устрій Галицько-

Волинської держави, як 

спадкоємниці Київської Русі.  

Особливості її державно-правового 

розвитку. Найвідоміші пам’ятки 

права галицько-волинської землі. 

 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко І. Джерела права Галицько-Волинської держави 

(1199-1349 рр.) // Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. Вип. 42. – Львів, 2006. 

2. Кобилецький М. Надання місту Сяноку магдебурзького 

права // Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. 2005 р., № 42. 

3. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-

Волинська держава (1199-1349) / Монографія. – Львів, 

2006.  

4. Купчинський О. Акти та документи Галицько-

Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХIV 

століть. Дослідження теми. – Львів, 2004. 

5. Музиченко П.П. Галицько-Волинське князівство: 

продовження традицій української державності. – 

Одеса, 1994. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
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інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html  

5 

тиждень 

Тема 5. Право та система 

судочинства на українських 

землях Великого князівства 

Литовського, Польського 

королівства і Речі Посполитої. 

Джерела права.  

Державне право.  

Характеристика правового 

положення окремих станів 

(феодалів, міщан, селян, козацтва).  

Основні риси цивільного і 

кримінального права. Право 

власності. Види феодального 

землеволодіння.  

Зобов’язальне право: види 

договорів, форма і порядок їх 

укладання.  

Сімейне право.  

Спадкове право: спадкування за 

законом, заповітом і на основі 

звичаю.  

Система злочинів і покарань.  

Судовий процес. 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко І. Історико-правові аспекти приєднання Галичини 

до складу Середньовічної Польщі у XIV ст. / Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні. 

Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної 

конференції (8-9 лютого 2006 р.). – Львів, 2006. 

2. Бойко І. Організація судів у Галичині в складі Польщі 

(1349-1569 рр.) // Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. Вип.43. – Львів, 2006. 

3. Бондарчук Т. Західноруське право: дослідники і 

дослідження (Київська історико-юридична школа). – 

Київ, 2000.  

4. Гураль П. Територіальна громада в Україні: історико-

правове дослідження. – Львів, 2008. 

5. Статут Великого князівства Литовського у 3-х томах. Т. 

1. Статут Великого князівства Литовського 1529 р.. – 

Одеса, 2002. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 
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«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html  

6 

тиждень 
Тема 6. Державність і право 

козацько-гетьмансьокої др.пол. 

XVII – XVIII ст. 

Джерела права.  

Державне право.  

Правове становище соціальних 

груп.  

 Адміністративно-територіальний 

поділ на полки, сотні, і курені.  

Загальновійськова рада.  

Рада генеральної старшини.  

Гетьман.  

Сотенний уряд. 

Органи самодержавного управління 

Україною, Гетьманщиною.   

Основні риси цивільного і 

кримінального права.  

 Організація судів. Судова реформа 

1760 – 1763 рр.  

 Зміни у процесуальному праві. 

Обвинувальна, змагальна та слідча 

(інквізіційна) форми процесу. 

 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний 

посібник. – Львів, 2000. 

2. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, 

кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ 

– ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с. 

3. Грушевський М.С. Історія України-Руси: у 11 т. – Т. 7: 

Козацькі часи до р. 1625. – Київ, 1995. 

4. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. 

За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 1. 

5. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. – 

Львів, 1990. – Т. 1. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 
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Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html  

7 

тиждень 

Тема 7. Кодифікація 

українського права XVIII – пер. 

пол. XIX ст. та його основні риси. 

Права, за якими судиться 

малоросійський народ 1743 р.  

Суд і розправа в правах 

малоросійських 1750 р. Ф. 

Чуйкевича.  

Книга Статут та інші права 

малоросійські 1764 р. В. 

Кондратьева.  

Екстракт малоросійських прав 1767 

р.  

Екстракт із указів, інструкцій і 

настанов Сенату 1786р. 

„Звід місцевих законів губерній і 

областей, приєднаних від Польщі”. 

Зібрання малоросійських прав 1807 

р. звід місцевих законів західних 

губерній (губерній Правобережної 

України і Білорусі) 1837 р. 

Специфіка застосування 

загальноімперського законодавства 

на Україні. Уложення про 

покарання кримінальне і виправне 

1845 р. сільський судовий статут 

1939 р. 

Основні риси права: цивільного, 

сімейно-шлюбного, спадкового, 

кримінального, процесуального. 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, 

кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ 

– ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с. 

2. Бойко І. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за 

якими судиться малоросійський народ» 1743 р. // Право 

України, 1998. – № 5.  

3. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII 

столітті. – Львів, 1958. 

4. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української 

конституції. Київ, 1993.  

5. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права 

України. – Київ, 1968. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 
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Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 
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8 

тиждень 

Тема 8. Право України в др. пол. 

XIXст. Буржуазні реформи 60-70х 

років в Росії та їх вплив на 

суспільний і державний лад 

України 

Поняття та загальна Оновлення 

зводу законів Російської імперії.  

Судова практика Сенату. Фабричні 

закони.  

Судові статути 1864 р.  

Правова основа селянської 

реформи 1861 р. Специфіка 

реалізації реформи в 

Правобережній Україні.  

Адміністративно-територіальний 

поділ. Система державного 

управління в Україні.  

 Формування всестанового 

місцевого самоврядування. Земська 

реформа в Україні.  

Система виборів органів місцевого 

самоврядування та їх компетенція.  

Судова реформа 1864 р. та її 

особливості проведення в Україні. 

Суд присяжних засідателів. 

Перебудова органів прокуратури. 

Створення адвокатури. 

Основні риси галузевого права.  

Основні риси судового процесу по 

цивільним та кримінальним 

справам. 

 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. – Київ, 1994. 

2. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, 

кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ 

– ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с. 

3. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини. Навчальний 

посібник. – Львів, 2000. 

4. Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у 

самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII 

століть // Право України, 2000. – № 4.  

5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій 

половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. – 

Київ, 1996. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 
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ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html 
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тиждень 

Тема 9. Джерела та основні риси 

права на західноукраїнських 

землях в складі Австрійської 

монархії другої половини XVIII – 

поч.. XX ст.  

Порядок приєднання українських 

земель до складу абсолютної імперії 

Габсбургів в другій половині ХVIII 

століття.  

Реформи імператриці Марії Терезії 

та імператора Йосифа ІІ.  

Революція 1848 року та її значення 

для українських земель Галичини, 

Буковини та Закарпаття.  

Утворення дуальної Австро-

Угорської монархії. Статус 

західноукраїнських земель у складі 

Австро-Угорської держави у другій 

половині ХІХ століття – на початку 

ХХ століття.  

Джерела права дореформенного 

періоду.  

Джерела права післяреформенного 

періоду.  

 Крайова конституція Галичини 29 

вересня 1850р.  

Кодифікація кримінального права і 

судочинства.  

Кодифікація цивільного права.  

Судовий кримінальний та 

цивільний процес. Військове 

судочинство.  

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в 

Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.] / І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с. 

2. Гриб Н. Прийняття, структура та основні положення 

австрійської конституції 1867 р. // Вісник Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Серія 

юридична. Випуск 43. С. 50 – 55. 

3. Никифорак М.В. Державний лад і право на Буковині в 

1774–1918 рр. – Чернівці, 2000. 

4. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / 

За ред.. В. Д.  Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 1. 

5. Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула 

О.І. Апарат управління Галичиною в складі Австро-

Угорщини. – Львів, 2002. 

6. Моряк-Протопопова Х. Про деякі особливості 

державного устрою Австро-Угорщини за конституцією 
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Тема 10. Державність і право в 

період державотворчих пошуків в 

1917- 1922рр. Правові інститути 

УНР, Гетьманату П. 

Скоропадського. Директорії. 

ЗУНР, Радянської України 1917 – 

1922 рр. 

Утворення тимчасового уряду та 

його програмна декларація від 3 

березня 1917р.  

Утворення Центральної Ради на 

чолі з М. Грушевським та еволюція 

її юридичного статусу 7 березня 

1917 р.  

 Перший Універсал Центральної 

Ради від 10 (23) червня 1917р.  

Мала рада і Генеральний 

Секретаріат.  

Другий універсал центральної ради 

3(16) липня 1917 р. 

Статут вищого управління України, 

затверджений Малою Радою 29 

липня 1917 р.  

„Тимчасова інструкція 

Генеральному Секретаріату” 

Тимчасового уряду від 4 серпня 

1917р. 

лекція 

практичне 

заняття 

1. Кульчицький В., Бойко І., Сидорчук О. Фундатор 

судової реформи у царській Росії С.І. Зарудний та суд 

присяжних // Право України, 2004. – № 8. 

2. Кульчицький В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова 

думка про нього в Україні після судової реформи 1864 

р. // Право України, 2003. – № 6. 

3. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і 

сучасність. – Київ, 1997. 

4. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. 

За ред. В. Д. Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 1.  

5. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, 

кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ 

– ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Видав. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

2 

2 

протягом 

заняття 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html
http://www.president.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php
http://litopys.org.ua/


офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html 

11 

тиждень 
Тема 11. Радянське право 

України 1917 початок 90-х років 

XX ст. 

Розпад СРСР та відродження 

незалежної держави Україна, 

Шляхи її побудови. 

Встановлення федеративних 

зв’язків з Радянською Росією.  

Особливості державного устрою та 

права Донецько- 

Криворізької радянської 

республіки, Одеської радянської 

республіки та інших аналогічних 

штучних державних утворень 

радянського типу на території 

України.  

ІІ Всеукраїнській з’їзд Рад 

(березень 1918 р.) та його рішення. 

Резолюція з’їзду „Про державний 

устрій”. 

Державні зв’язки УСРР з РСФРР та 

іншими радянськими республіками. 

Воєнно-політичний союз 

радянських республік. 

Злом старої судової системи, 

постанова Народного Секретаріату 

Радянської України від 4 січна 

1918р.  

Зміни політичної системи. 

Оформлення диктатури РКП(б). 

Розгром внутріпартійних опозицій.  

лекція 

практичне 

заняття 

1. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, 

кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ 

– ХХ ст.): посіб. для студ. вищ. навч .закл. – Л.: Видав. 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904 с. 

2. Кобилецький М. Утворення та структура державного 

апарату ЗУНР. Навчальний посібник. – Львів, 1998. 

3. Копиленко О., Копиленко М. З досвіду законотворчості 

УНР та Української держави // Право України, 1995. – 

№ 5-6. 

4. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. / 

За ред. В.Д. Гончаренка. – Київ, 2003. – Т. 2.  

5. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна 

Республіка (1917-1920). – Коломия, 1994. 

 

Ресурси в інтернеті 

Президент України: офіційний  сайт (електронний ресурс) 

// Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

Верховна Рада України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України: офіційний сайт (електронний 

ресурс) // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/ control/ 

Урядовий кур’єр: офіційний сайт (електронний ресурс) // 

Режим доступу : http://www.ukurier.gov.ua/ 

Книги і автореферати http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/knygy.php 

«Ізборник» - Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та 

інтерпретації (електронний ресурс) // Режим доступ: 

http://litopys.org.ua/ 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

2 

2 

протягом 

заняття 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.rada.gov.ua/static/lib_web/resorses.html
http://www.president.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/knygy.php
http://litopys.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


Державно-правове положення 

України за Конституцією СРСР 

1924 р. Внесення змін і доповнень 

до Конституції України у 1925р.  

Нова Конституція республіки 1929 

р. Формування адміністративно-

командної системи управління.  

Перебудова юстиції та 

правоохоронних органів. Судова 

система.  

Розвиток та кодифікація 

законодавства радянської України.  

Приєднання Західної України і 

Північної Буковини до складу 

України і державне будівництво на 

цих землях. Проголошення 

незалежності Карпатської України 

(березень 1939) 

Центральні органи влади і 

управління УСРР. Місцеві органи.  

Ідеологічне обґрунтування теорії „ 

загострення класової боротьби” та її 

трагічні наслідки. 

Правове забезпечення політики 

насильної колективізації та її 

наслідки.  

Надзвичайні органи влади та 

управління. ДКО. Уповноваженні 

ДКО. Органи спеціального 

призначення.  

 Право України в період війни. 

Надзвичайне законодавство. Зміни 

у цивільно-правових відносинах.  

Наукові дискусії з питань 

напрямків розвитку законодавства 

УРСР. Початок нової кодифікації 

Каталог бібліотечних Інтернет-ресурсів : (електронний 

ресурс) // Режим доступу : 
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загальносоюзного і 

республіканського законодавства. 

Розпад СРСР як федеративної 

держави.  

 

 


