
II. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО» 

 

1. Предмет дисципліни, «Звичаєве право» її місце в системі 

юридичних дисциплін історико-теоретичного і галузевого циклу. 

2. Проблема звичаєвого права у правознавстві. 

3. Значення історіографічних досліджень для вивчення звичаєвого 

права. 

4. Київська історико-юридична школа: основні концепції західно-

руського права. 

5. Основні світоглядні засади вивчення українського звичаєвого 

права. 

6. Звичай як форма соціального регулювання. 

7. Поняття та ознаки правового звичаю. 

8.  Механізм трансформації звичаю в правовий звичай. 

9.  Співвідношення звичаю, традиції та права. 

10. Відношення понять «звичай», «правовий звичай», «звичаєве 

право». 

11. Відношення понять «звичаєве право» і «правова традиція». 

12. Відношення понять «правовий звичай» і «закон». 

13. Співвідношення звичаю, моралі, релігії та права. 

14.  Юридична природа правового звичаю. 

15. Видова класифікація правового звичаю. 

16. Особливості правового звичаю як джерела права. 

17. Види правових звичаїв в залежності від їх ролі в правовій 

системі. 

18. Звичаєве право- розмаїття визначень і єдність поняття. 

19. Статус і розуміння звичаєвого права в рамках історико-правового 

знання. 

20.  Основні риси і функції звичаєвого права. 



21. Поняття українського звичаєвого права. 

22. Проблема періодизації українського звичаєвого права. 

23. Джерела та методи вивчення звичаєвого права. 

24. Звичаєве право в доктрині юридичного позитивізму. 

25. Звичаєве право в доктрині природного права. 

26. Категорії звичаєвого права. 

27. Роль «табу» у формуванні звичаєвого права. 

28. Виникнення в етнічних группах притаманних їм звичаєво-

правових інститутів (таліон, ордалії). 

29. Зародження звичаєвих контурів «правосудної діяльності». 

30. Вплив канонічного права на звичаєве право. 

31. Етапи розвитку українського звичаєвого права. 

32. Риси давньоруського звичаєвого права. 

33. Звичаєво-правові відносини земсько-князівського періоду. 

34. Звичаєве право-основне джерело «Руської Правди». 

35. Звичаєве право литовсько-руської доби. 

36. «Українізація» магдебурзького права під впливом українського 

звичаєвого права. 

37. Козацьке звичаєве право. 

38. Становлення та розвиток українського державного права. 

39. Конфлікт звичаю і закону у ХУШ-Х1Х ст. 

40. Найдавніша звичаєві способи набуття земельної власності: 

«окупація», давність володіння, займанщина. 

41. Звичаєві форми територіально-господарського володіння: рід, 

дворище, сябрина, товариство, слобода. 

42. Звичаї приватного та надільного (общинного, подвірного) 

землекористування. 

43. Спадкування за звичаєм та за духівницею. 

44. Особливості успадкування батьківщини, материзни, спільного 

сімейного володіння. 



45. Сімейні та родинні засади спадкоємства. 

46. Міна як основна звичаєво-правова форма забезпечення потреб 

товарообігу. 

47. Позика, позичка, дарування за звичаєвим правом. 

48. Звичаї традиційної селянської оренди землі-здольщини: 

скіпщина, десятина, спольщина. 

49. Обрядовість при укладанні угод: рукобиття, молитва, могорич, 

розрізання хліба. 

50. Звичаєві форми та способи гарантій виконання 

зобов’язань(завдаток, порука, застава). 

51. Позадоговірні зобов’язання за українським звичаєвим правом. 

52. Узвичаєні правові механізми відшкодування завданих збитків. 

53. Звичаєво-правовий статус знахідки, «покладу». 

54. Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у 

копних судах. 

55. Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у 

козацьких судах. 

56. Правова нерівність учасників правовідносин за українським 

звичаєм. 

57. Зобов’язання наймача та найманого працівника за звичаєвим 

правом. 

58. Традиційні види особистого трудового найму сільського 

населення. 

59. Звичаєво-правове регулювання «зажиму», «замолоту», 

«відбутку», «басаринків». 

60. Узвичаєні особливості найму працівників на різні види робіт. 

61. Відмінність особистого найму для прислужування і для 

виконання обумовлених робіт. 

62. Обряд-дії при укладанні договору особистого найму. 

63. Роль селянської сім»ї при договорі про особистий найм. 



64. Традиційні форми колективних трудових зобов’язань 

українських селян. 

65. Звичаї колективної взаємодопомоги селян. 

66. Звичаєві основи трудових відносин у місті. 

67. Звичаєві норми урегулювання трудових відносин у цехових 

організаціях. 

68. Корпоративні звичаї ремісників. 

69. Права й обв’язки майстрів за звичаєвим корпоративним правом. 

70. Правне значення календарно-трудових обрядів. 

71. Історичні форми шлюбу стародавніх слов’ян за звичаями 

“умикання”, “уводом”, “уходом”, “за згодою”, “на віру”. 

72. Дошлюбні стосунки за звичаєвими традиціями. 

73. Звичаєвий порядок укладання шлюбу. 

74. Звичаєво-правове регулювання становище жінки-матері в 

українській родині. 

75. Звичаєво-правовий статус невістки. 

76. Звичаєво-правові статуси приймацтва та усиновлення. 

77. Реалізація норм українського звичаєвого права, що спрямовані на 

зміцнення сім’ї та дотримання моралі. 

78. Причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим 

правом. 

79. Наслідки припинення шлюбу за українським звичаєвим правом. 

80. Звичай кровної помсти. Звичаї звільнення від кровної помсти 

через викуп, фіктивне споріднення із злочинцем, взяття жінкою злочинця під 

оборону. 

81. Злочин за давньоруським звичаєвим правом. 

82. Початкові форми інститутів кримінального права (вина, умисел, 

вбивство в “пиру”, давність злочину, рецидив злочину) за звичаєвим правом. 

83. Злочин за звичаєвим козацьким правом. 

84. Корпоративність кримінального козацького права. 



85. Специфічні склади злочинів у Запорізькій Січі. 

86. Покарання за давньоруським звичаєвим правом. 

87. Звичай кругової. поруки і відповідальності громади за винну 

особу. 

88. Звичай покарання самосудом “на гарячому”. 

89. Система покарань за козацьким звичаєвим правом. 

90. Звичай поволання у процедурі порушення кримінальної справи. 

91. Звичаєвий елемент у процесі розшуку злочинця (“звід”, “заклич”, 

“трус”, “гоніння сліду”). 

92. Звичаєві норми процесуальних дій (присяга, судовий поєдинок, 

ордалії, оцінка показань видоків, оцінка показань послухів, “видавка”). 

93. Характерні риси копного звичаю. 

94. Звичаєва практика козацького судочинства. 

95. Звичай ревокації. 

96. Звичаєва традиція “випрошування” від смертної кари. 

97. Звичай в становленні та розвитку джерел радянського права в 

Україні. 

98. Звичай у сучасній правовій системі України. 


