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переДмоВа

Шановний друже! Ти приступаєш до вивчення дисципліни, яка 
повинна не тільки задовольнити твої пізнавальні потреби, підвести 
до вивчення галузевих юридичних дисциплін, а й навчити поважа-
ти свою Батьківщину, свій народ, виховати в тобі дух високої на-
ціональної свідомості. Вивчення «Історії держави і права України» 
має величезне значення, насамперед, тому, що сприяє усвідомлен-
ню складного, багатогранного і, часто, суперечливого нашого істо-
ричного минулого, зокрема державотворення. 

Доречно також зазначити, що на сучасному етапі розвитку Украї-
ни зростає потреба у вивченні історії українського права, оскільки 
воно є засобом забезпечення справедливості, прав і свобод людини 
та інтересів нації. Право є частиною культури українського народу, 
тому вивчення історії його розвитку повинне сприяти підвищенню 
рівня правосвідомості як частини самосвідомості народу.

Слід пам’ятати, що українське право є одним із важливих по-
казників ідентичності народу і легітимності його влади. Отже, ви-
вчення «Історії держави і права України» дає змогу розкрити право-
ву культуру українського народу, особливості його менталітету та 
правобачення на різних історичних етапах еволюції.

Складний і суперечливий процес трансформації багатьох сторін 
суспільного життя, який відбувається в Україні, викликає потребу в 
дослідженні місця і ролі держави і права в ньому. Самі соціально-
економічні відносини в нашій країні детермінують інноваційні цілі 
та завдання у сфері державно-правового будівництва. В обґрунту-
ванні цих процесів, а також у розробці їх теоретичної платформи 
активну роль покликана відігравати історико-юридична наука, до 
першочергових проблем якої належить необхідність поглибленого 
аналізу права у його соціальному вираженні в контексті обґрунту-
вання пріоритетів розвитку правової науки і політики. 

Слід зазначити, що дисципліна «Історія держави і права Украї-
ни» пов’язана з розвитком усіх галузей права, всіх аспектів еволю-
ції держави та сприяє підготовці студентів до кращого сприйняття 
спеціальних юридичних дисциплін, таких як: конституційне, ци-
вільне, трудове, кримінальне, процесуальне право та ін. Їх ґрун-
товне вивчення, передусім, потрібне для всебічного глибокого усві-
домлення галузей діючого права в Україні. 

Розроблений навчально-методичний посібник підготовлено як 
допоміжний матеріал для студентів, які бажають органічно поєд-
нувати лекційну форму навчання із систематичною роботою над 
підручниками, посібниками, збірниками документів, науковою та 
довідковою літературою. 
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