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Анотація

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до вивчення найбільш
важливих тем курсу історії держави і права України. До кожної теми
наводяться план семінарського заняття, списки основної навчальної і
додаткової літератури, теми рефератів, список рекомендованої літератури
для написання реферату, тексти першоджерел або витяги з них. За змістом
практикум відповідає програмі курсу "Історія держави і права України" для
ВНЗ.
Розрахована на студентів, курсантів і слухачів юридичних спеціальностей,
викладачів історії держави і права вищих навчальних закладів.

Передмова
Тема 1. Історія держави і права України як наука і навчальна дисципліна
Тема 2. Правова система Київської Русі
Тема 3. Галицько-Волинське князівство - черговий етап розвитку української державності й
права
Тема 4. Кодифікація права у Великому князівстві Литовському. Статут 1529 р.
Тема 5. Суд і судочинство на українських землях у XIV-XVI ст.
Тема 6. Українські землі під владою Речі Посполитої (друга половина XVI - перша половина XVII
ст.)
Тема 7. Українська державність і право в роки Визвольної війни
Тема 8. Українські землі під іноземною зверхністю (друга половина XVII - XVIII ст.)
Тема 9. Кодифікація права на українських землях у XVIII ст. Звід законів "Права, за якими
судиться малоросійський народ" 1743 р.
Тема 10. Судова реформа 1864 року та її проведення в Україні
Тема 11. Державний лад на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
Тема 12. Державний лад на західноукраїнських землях наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.
Тема 13. Утворення Української Народної Республіки
Тема 14. Українська держава П. Скоропадського
Тема 15. Держава і право Директорії
Тема 16. Державність і право Західноукраїнської Народної Республіки
Тема 17. Утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки
Тема 18. Нова економічна політика в Україні й утворення СРСР
Тема 19. Становлення та розвиток законодавства в УСРР у 1920-1930-х роках
Тема 20. Конституція УРСР 1937 р.
Тема 21. Державність України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)
Тема 22. Становлення сучасної Української держави і права
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