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1. предмет навчальної дисципліни «історія 
держави і права України»

Предметом історії держави і права України є пізнання процесів 
виникнення, трансформації та подальшого розвитку державно-право-
вих форм та інститутів, що функціонували на українських територіях, 
а також вивчення правового статусу конкретних державних органів, 
верств населення, джерел права і правових систем у певному історич-
ному просторі та хронологічній послідовності.

Предмет науки історії держави і права України слід відрізняти від 
її об’єкту. Так, якщо об’єктом історії держави і права України як 
науки є історичний розвиток українських держави і права взагалі, то 
її предметом є лише певна частина об’єкту пізнання, тобто конкретний 
історичний етап, або державно-правовий інститут. Отже, поняття 
предмету і об’єкту науки історії держави і права України розрізня-
ються за своїм обсягом. 

Історія держави і права України як юридична наука і навчальна 
дисципліна тісно пов’язана з історією України, яка вивчає загальне 
історичне минуле українського народу, зокрема, розвиток його еко-
номіки, культури, науки, соціальних, ідеологічних та політичних явищ 
і процесів. Незважаючи на те, що ці навчальні дисципліни обидві 
спрямовані на дослідження української історії, слід мати на увазі, що 
історія держави і права України зберігає свою самостійність. 
Пов’язано це з тим, що об’єкт і предмет останньої становлять такі 
чітко окреслені явища, як держава і право. Всі інші феномени в їх 
історичному контексті, такі як економіка, соціум, релігія, культура та 
ін., вивчаються історією України та являються основою для аналізу 
відповідних державно-правових процесів в рамках історії держави 
і права України.

Також існує тісний зв’язок історії держави і права України з те-
орією держави і права. Так, історія держави і права України, дослі-
джуючи державно-правовий процес у його просторовому та часовому 
вимірах, виявляє певні конкретно-історичні закономірності, тобто так 
зване «історичне». У свою чергу теорія держави і права, спираючись 
на наукові результати, отримані в ході дослідження історії українських 
державно-правових інститутів, відкриває та формулює нові найбільш 
загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування 
держави і права, тобто так зване «логічне». 
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5. Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр. Відроджен-
ня національної держави і права України.

6. Державний лад і право на території українських земель під час 
їх перебування під владою іноземних держав (друга половина XVII–
XVIII ст.).

7. Держава і право України у складі двох імперій (Російської і Ав-
стрійської) (кінець XVIII – перша половина XIX ст.).

8. Державний лад і право в Україні у складі Росії (друга половина 
XIX ст.).

9. Державний лад і право на західноукраїнських землях у складі 
Австрії та Австро-Угорщини (друга половина XIX ст. – початок 
XX ст.).

10. Державний лад і право Правобережної, Лівобережної та Пів-
денної України у складі Російської імперії (з початку XX ст. до 
1917 р.).

11. Відродження української національної державності (1917–
1920 рр.).

12. Утворення і розвиток радянської державності і права в Укра-
їні (1917–1921 рр.).

13. Держава і право України у період нової економічної політики 
(1921–1929 рр.).

14. Держава і право України у період панування командно-адмі-
ністративної системи управління (1929–1939 рр.). 

15. Держава і право України під час Другої світової війни та у по-
воєнні роки (1939–1953 рр.).

16. Радянська держава і право в Україні у 1953–1991 рр. 
17. Проголошення і початок розбудови Української незалежної 

держави.
 

4. Держава скіфів: державний лад, джерела 
і основні риси права

В 7–3 ст. до н.е. у степових районах Північного Причорномор’я 
на території сучасної Південної та Південно-Східної України, а також 
частково в Криму панували скіфські племена. Територія, яку займа-
ли скіфи, була досить значною і простягалася від низин Дунаю до 
гирла Дону і Приазов’я. 
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міське населення можна поділити на дві основні групи: міську арис-
тократію та міські низи.

До міської аристократії належали князі, бояри, вище духовенство, 
купці тощо.

Міські низи становили найчисленнішу категорію міського насе-
лення і включали до себе ремісників, дрібних торгівців, рядове духо-
венство.

Основна частина населення міст Русі була особисто незалежною 
і мала у власності нерухоме майно. Разом з тим, частина ремісників 
залежала від своїх хазяїв – бояр, купців тощо. Вільні ж ремісники 
і дрібні торговці у містах оподатковувалися і платили податки натурою 
або ж відробляли, беручи участь у будівництві та ремонті міських 
укріплень.

Показово, що на кошти городян будувалися церкви та утримува-
лася церковна парафія.

13. Загальна характеристика державного ладу 
київської русі у іХ–Хіі ст.

Давньоруська держава формувалася як ранньофеодальна монар-
хія, державний лад якої був обумовлений наступними важливими 
чинниками:

1. Системою сюзеренітету-васалітету. Так, на чолі Київської 
Русі стояв великий київський князь (сюзерен), якому були підпоряд-
ковані місцеві князі (васали). Відповідно місцеві князі виступали 
сюзеренами до свого населення. Характерно, що сюзеренітет у Київ-
ській Русі позначався терміном «старійшинство», яке передбачало 
наділення великого київського князя статусом «першого серед рів-
них». З 11–12 ст. старійшим, тобто сюзереном, як правило, ставав вже 
не той, хто був старшим за віком, а той, кого офіційно визнали таким 
інші князі. Актами подібного визнання на Русі були договори про 
сюзеренітет-васалітет: вони укладалися як від особи сюзерена, так 
і від особи васала. Однак, слід відзначити, що старійшинство дося-
галося не тільки шляхом добровільного визнання великого князя ін-
шими князями, але й внаслідок завоювання такого статусу, як це, 
наприклад, було під час міжусобиць 11–12 ст.
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приклад, для того, щоб відвести від себе підозру у скоєнні вбивства, 
потрібно було виставити сім послухів (ст. 18 ПП);

д) «суд божий», різновидами якого були: судова присяга («рота») – 
клятва позивача або відповідача у достовірності своїх тверджень під 
страхом божого покарання; судова ордалія – випробування залізом 
або водою з метою встановлення вини відповідача у скоєному зло-
чині; судовий поєдинок – єдиноборство позивача та відповідача, за 
результатами якого вирішувалася доля спірної справи, оскільки пра-
вим вважався той, хто перемагав.

27. Церковні статути князів володимира 
і Ярослава Мудрого

Церковні статути київських князів являються збірниками давньо-
руського церковного права. Їх поява була обумовлена передусім 
впровадженням християнства у Київській Русі, в результаті чого 
церква почала застосовувати різноманітні норми канонічного права, 
передусім візантійського. Найбільш відомими стали Статут великого 
князя Володимира про десятини і церковних людей і Статут великого 
князя Ярослава Мудрого про церковні суди. Церковні статути визна-
чали становище християнської церкви в давньоруській державі, за-
кріплювали привілеї служителів церкви та позиції церкви як феодала.

Церковний статут Володимира встановлював забезпечення церк-
ви у формі десятини від надходжень князівських, судових, торговель-
них мит, від приплодів худоби і збору врожаїв, а також містив норми 
про віднесення до юрисдикції церкви справ, пов’язаних з внутрішнім 
життям сім’ї, а також справ церковних людей. 

Досить умовно текст Церковного статуту Володимира можна по-
ділити на вступ, основну частину та прикінцеві положення. У вступі 
зазначається про хрещення Русі, будівництво князем Володимиром 
Десятинної церкви, встановлення на її утримання десятинного збору 
з усіх князівських доходів тощо. Основна частина Статуту містить 
перелік справ, по яких мешканці Київської Русі були підсудними 
церковному суду, а також відносить до відання церкви торгівельні 
міри і ваги. До юрисдикції церковного суду, зокрема, були включені: 
шлюбні справи (розлучення, викрадення нареченої, кровноспорідне-
ні зв’язки), сімейні (майнові спори між подружжям, конфлікти між 



Книги, які можуть вас зацікавити

Історія держави і права
зарубіжних країн.

Навчальний посібник
для підготовки до

іспитів

Історія держави і права
України. Навчальний

посібник для
підготовки до іспитів

Державно-конфесійне
право: довідник

захищених дисертацій
на здобуття наукового

ступеня кандидата і
доктора юридичних
наук в Україні (1991 -

2017 рр.)

Перейти до галузі права
Теорія держави і права

https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-zarubizhnikh-krayin-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-zarubizhnikh-krayin-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-zarubizhnikh-krayin-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-zarubizhnikh-krayin-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-zarubizhnikh-krayin-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-zarubizhnikh-krayin-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-ukrayini-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-ukrayini-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-ukrayini-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-ukrayini-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-ukrayini-dlya-pidgotovki-do-ispitiv-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/derzhavno-konfesiyne-pravo-dovidnik-zakhishchenikh-disertaciy-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-i-doktora-yuridichnikh-nauk-v-ukrayini-%281991-2017-rr-%29/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/category/teoriya-gosudarstva-i-prava/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83


https://jurkniga.ua/istoriya-derzhavi-i-prava-ukrayini-posibnik-dlya-pidgotovki-do-ispitu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%3A+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83

