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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни полягає: 
- у отриманні ( з урахуванням відношення логічного та історичного в 

праві) поглиблених, у порівнянні із загальною вузівською програмою, знань 
студентів про різновиди джерел права; 

- у формуванні цілісного уявлення про комплекс причин, факторів і 
умов, які зумовлюють необхідність виникнення українського звичаєвого 
права (об’єктивні і суб’єктивні чинники та умови); ступінь його залежності 
від влади (родової, публічної, держави, громадянського суспільства), основні 
етапи еволюції, форми і способи фіксації;  

- у поглибленні знань про правовий звичай як джерело права і його 
роль в розвитку національної правової системи. 

- у підвищенні ефективності педагогічної діяльності майбутнього 
викладача вузу на основі розуміння і використання знань, отриманих при 
вивченні цієї навчальної дисципліни; 

 - у підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців в галузі права 
шляхом формування високої правової культури та інноваційного юридичного 
мислення, здатних брати активну участь у забезпеченні комплексної правової 
реформи в Україні.   

Завдання вивчення дисципліни : 

- змінити логіку традиційного юридичного мислення для якого 
джерелом права є винятково воля законодавця (держави); 
 - сприяти засвоєнню студентами основних принципів і положень 
концепції багатоджерельності права;  
 - засвоєння студентами базових категорій, принципів та джерел 
українського права; 
 - на основі всебічного вивчення конкретно-історичного нормативного і 
фактичного матеріалу виявити основні тенденції, характерні риси, 
особливості і закономірності розвитку правового звичаю як джерела права в 
Україні та співставити його еволюцію із західним досвідом; 
 вивчення основ побудови системи джерел українського права; 
 -закріпити знання, отримані в рамках загальнопрофесійних спеціальних 
дисциплін, присвячених вивченню окремих аспектів становлення та розвитку 
правової системи України, ядром і нормативною основою якої є українське 
право. 

Вимоги до знань та умінь. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні знати : 

- предмет, метод, зміст і специфіку навчальної дисципліни ,,Звичаєве 
право”, визначати її місце в системі юридичних наук; 
 - теоретико-методологічні основи, основні напрями вивчення 
звичаєвого права та професійно трансформувати їх у вирішення сучасних 
проблем юридичної практики; 



 - юридичну термінологію, необхідну для вивчення інституту 
звичаєвого права; 
 - загальнонаукові і спеціальні юридичні методи організації і 
проведення наукових досліджень в сфері теорії та історії звичаєвого права; 
 - сучасний стан розвитку юридичних звичаїв та їх застосування в 
сучасній правовій системі України;   
 - юридичну природу і потенціал звичаєвого права в процесі 
удосконалення сучасного законодавства і системи правосуддя; 

- історію і особливості функціонування звичаєвого права України; 
 - зміст основних правових пам’яток , в яких відображено становлення 
та розвиток українського звичаєвого права як джерела чинного права – ядра і 
нормативної основи правової системи України; 
 - фактичний матеріал, що характеризує процес виникнення та розвитку 
українського звичаєвого права;  
 співвідношення закону і звичаю в правовій системі України. 
вміти: 

- розробляти і оптимально виважено застосовувати методику історико-

теоретичного аналізу звичаєвого права України в соціальному, юридичному і 
соціокультурному аспектах;  

- застосовувати основні положення і висновки історії та теорії права в 
дослідженні проблем звичаєвого права; 

- на основі знань українського звичаєвого права вдосконалювати 
національну свідомість, правову культуру, розуміти значення звичаєво-

правових інститутів у житті українського суспільства. 
володіти навичками: 

 - усвідомлено відтворювати отриману при вивченні запропонованої 
навчальної дисципліни інформацію, наводити приклади, зокрема в 
пропозиціях по удосконаленню чинного законодавства України; 
 осмислювати навчальний матеріал, співставляти різні погляди і 
висловлювати власну обґрунтовану позицію; 

- вільно володіти науковим понятійним апаратом; 
 - виокремлювати особливості функціонування звичаєвого права в 
різних правових системах; 

- враховувати потенціал звичаєвого права в практичній діяльності; 
- використовувати отримані знання під час аналізу чинного в Україні 

законодавства. 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
 

 

Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 



діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 
використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним 
рівнем. Дисципліна ,,Звичаєве право” належить до циклу спеціальних 
дисциплін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,Магістр” 

спеціальності ,,Право”.  

Предметом навчальної дисципліни ,,Звичаєве право” є поглиблене 
вивчення українського звичаєвого права, як генетичного джерела, важливого 
компонента розвитку системи права України і нормативно-ціннісного 
регулятора відносин в українському суспільстві. В рамках предмету 
вивчаються найважливіші юридичні відношення, що сформувалися і 
базуються на звичаєвому праві, етапи розвитку звичаєвого права, структура 
норм звичаєвого права та їх правове і юридичне значення.   

Зв’язок з іншими дисциплінами. ,,Звичаєве право України” є 
допоміжною дисципліною в системі юридичних наук філософського і 
історико-теоретичного циклу, яка вивчаючи еволюцію та розвиток 
звичаєвого права на історико-теоретичному рівні юридичного знання, 
допомагає в комплексному осмисленню соціокультурної і юридичної 
природи звичаєвого права. Вона найтісніше пов’язана з такими базовими 
навчальними дисциплінами як ,,Філософія права”, ,,Проблеми теорії держави 
та права”, ,,Загальна історія права та держави”, ,,Історія політичних і 
правових учень”, ,,Cоціологія права”, ,,Порівняльне правознавство”, ,,Історія 
українського права” та допоміжними дисциплінами – юридична 
антропологія, юридична етнологія, юридична лінгвістика та ін. Усі разом ці 
дисципліни складають комплекс історико-теоретичних і методологічних 
правових дисциплін, зв'язок між якими вказує на роль інформаційного 
спадку в становленні та розвитку національної правової системи, ядром і 
нормативною основою якої є національне право. В його становленні та 
розвитку вагома роль належить правовому звичаю.  

Філософія права акцентує увагу на рефлексії духовних основ права, 
методологічній ролі загальних та локальних правових традицій у пізнанні 
спадкоємного розвитку та забезпечення спадкоємності права; соціологія 
права – на питаннях соціальної обумовленості і соціальної ефективності 
правових норм та правової системи в цілому; загальна теорія права – на 
обґрунтуванні та виведенні властивостей права з історичної дійсності та 
конструюванні юридичних понять; загальна історія права та держави 

покликана передати достовірні знання про культурно-історичні факти, 
історію розвитку правових норм, правової творчості, поступового розвитку 



правових форм і понять та наповнення їх історичним змістом, правовий 
досвід різних народів у справедливому врегулюванні суспільних відносин; 
історія політичних і правових учень – на розвитку теоретичних форм 
наукового осмислення правових явищ; порівняльне правознавство – на 
порівняльному вивченні національних правових систем; історія українського 
права на закономірностях і особливостях становлення та розвитку 
українського права як ядра і нормативної основи національної правової 
системи України. 

У комплексі всі названі дисципліни, разом з дисципліною ,,Звичаєве 
право України” покликані сформувати цілісне, комплексне уявлення про 
багатоджерельність права як універсального регулятора суспільних відносин 
з урахуванням ментального контексту реалізації ним своїх функцій як 
системно-інформаційного утворення. 

Для поглибленого розуміння ментального контексту реалізації 
звичаєвим правом своїх функцій стане в нагоді звернення до спеціальних 
юридичних дисциплін: юридичної лінгвістики, юридичної антропології та  
народознавчих дисциплін: теорії етносу, етнографії, етнопсихології, 
етнопедагогіки.  
 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Звичаєве право» 

(денна форма навчання) 
№ 

з/
п 

Теми Разо
м 

Лекці
ї 

Семінари 

та 
практичн

і 

Форма 

контрол
ю 

Самостійн
а 

робота 

1. Зміст і призначення 
навчальної 
дисципліни,,Звичає
ве право України” 

 

10 2 2 У, КТ, 
СР, Т 

6 

2. Загальнонаукові і 
методологічні 
основи звичаєвого 
права 

16 4 2 У, КТ, 
СР, Т 

10 

3. Об’єктивні 
параметри 
звичаєвого права 
України 

8 4 -  4 

4. Історичний 
розвиток 
звичаєвого права 
України 

12 2 -  10 



5. Звичаєві основи у 
цивільних 
правовідносинах 
українців 

14 2 2 У, КТ, 
СР, Т 

10 

6. Роль звичаю у 
становленні 
українського 
трудового права 

14 2 2 У, КТ, 
СР, Т 

10 

7. Звичаєвість у 
родинно-шлюбних 
відносинах 

16 4 2 У, КТ, 
СР, Т 

10 

8. Звичаєві норми у 
розвитку 
кримінального та 
кримінально-

процесуального 
права. 

16 4 2 У, КТ, 
СР, Т 

10 

9.  Організація 
правосуддя в 
рамках звичаєво-

правової системи 
України 

14 2 2 У, КТ, 
СР, Т 

10 

 Разом 120 26 14 - 80 

 

 

Форми контролю: усне опитування- У, контрольна робота - КР, перевірка 
завдань для самостійної роботи – СР, тестування- Т, колоквіум- К. 
 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Звичаєве право» 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

Теми Разом Лекції Семінари 

та 
практичні 

Форма 

контролю 

Самостійна 

робота 

1. Зміст і 
призначення 
навчальної 
дисципліни 
,,Звичаєве 

право” 

14 2  

 

- 

 

 

- 

12 

2. Загальнонаукові 
і методологічні 

12 - -  

- 

12 



основи 
звичаєвого права 

3. Об’єктивні 
параметри 
звичаєвого права 
України 

12 - -  

- 

12 

4. Історичний 
розвиток 
звичаєвого права 
України 

14 2 2  

- 

12 

5. Звичаєві основи 
у цивільних 
правовідносинах 
українців 

14 - -  

- 

12 

6. Роль звичаю у 
становленні 
українського 
трудового права 

12  -  

- 

12 

7. Звичаєвість у 
родинно-

шлюбних 
відносинах 

14  -  

- 

14 

8. Звичаєві норми у 
розвитку 
кримінального 
та кримінально-

процесуального 
права. 

14  -  

 

- 

14 

9.  Організація 
правосуддя в 
рамках звичаєво-

правової системи 
України 

14  -  

- 

14 

 Разом 120 4 2 - 114 

 

 

Форми контролю: усне опитування- У, контрольна робота - КР, перевірка 
завдань для самостійної роботи – СР, тестування- Т, колоквіум- К. 
 



III. Зміст дисципліни за темами 

 

Тема 1. Зміст і призначення навчальної дисципліни ,,Звичаєве 
право” 

Об’єкт, предмет, функції навчального курсу ,,Звичаєве право”. Його 
місце та роль в системі навчальних курсів антропологічного, соціологічного, 
лінгвістичного та історико-теоретичного напрямів юридичної науки. 
Теоретичне та практичне значення для підготовки фахівців - юристів вищої 
кваліфікації. 

Тема 2.Загальнонаукові і методологічні основи звичаєвого права  
Соціальне регулювання: функції та види. Місце звичаю та традицій в 

механізмі соціального регулювання. Співвідношення звичаю з нормами 
моралі, релігійними та політичними нормами.  

Аналіз уявлень про звичаєве право в різних національних традиціях. 
Джерела дослідження, історіографія українського звичаєвого права, основні 
світоглядні засади його вивчення. 

Основи теорії звичаєвого права. Взаємозв’язок понять «звичай», 
«традиція», «правовий звичай», «звичаєве право»; ,,правовий звичай» і 
«правова традиція». Причини та основні етапи утворення звичаєво-правової 
норми. Трансформація звичаїв у звичаєво-правові норми.  

Правовий звичай в системі джерел права: поняття, основні ознаки та 
структура. Розмежування понять правовий звичай як джерело права і як 
форма права.  

Поняття звичаєвого права у правознавстві. Підвалини звичаєвого права. 
Характерні риси звичаєвого права.  Механізм забезпечення норм звичаєвого 
права. Форми санкціонування державою звичаєвих норм. Категорії 
звичаєвого права. Інституціоналізація звичаєвого права. Взаємозв’язок і 
взаємодія правового звичаю та закону. Різниця між звичаєво-правовою 
нормою та нормою закону. Спільні та відмінні ознаки чинності закону, 
звичаєвого права, судового прецеденту. 

Методологія звичаєвого права. Філософсько-методологічні основи 
вивчення звичаєвого права. Звичаєве право в доктрині юридичного 
позитивізму. Звичаєве право в доктрині природного права (теологічна, 
об’єктивістська, неокантіанська, екзистенціалістська, психоірраціональна 
концепції).Звичаєве право в контексті парадигми трансдисциплінарності. 
Джерела, загальнонаукові і спеціальні юридичні методи організації і 
проведення наукових досліджень в сфері теорії та історії звичаєвого права. 
Методичні прийоми знаходження конституїтивних ознак звичаєвого права.  

Тема 3. Об’єктивні параметри звичаєвого права України 

Причини та передумови формування звичаєво-правового регулювання 
суспільних відносин. Звичаєві норми родового суспільства. Роль “табу” у 
формуванні звичаєвого права. “Доправова культура” періоду розкладу 
родового ладу. Виникнення в етнічних груп притаманних їм звичаєво-

правових інститутів (таліону, ордалій та ін.). Початок відокремлення звичаю 
від релігії та культури. Зародження контурів “правосудної” діяльності. 



Звичаєве право в архаїчних правових культурах. Фіксування правових 
звичаїв у найдавніших збірниках права. Феодальний період у розвитку 
звичаєвого права. Вплив релігійних норм на звичаєве право. 

Гіпотези та наукові дослідження природи і специфіки українського 
звичаєвого права. Сутність і проблема поняття ,,українське звичаєве правo”. 

Cуб’єкти українського звичаєвого права. Місце правового звичаю серед форм 
(джерел) права України. 

Характерні риси, особливості і структура звичаєвого права України. 
Класифікація звичаєво-правових норм українців. Склад суб’єктів звичаєвого 
права. Базові юридичні відношення в звичаєвому праві українців. Духовний 
вимір українського звичаєвого права. Дискусійна проблема розвитку і 
збагачення українського звичаєвого права під впливом інонаціональних 
правових систем. 

Тема 4. Історичний розвиток звичаєвого права України 

Звичай – основний регулятор суспільних відносин пращурів українців- 

східних слов’ян. Особливості, тенденції і закономірності виникнення, 
становлення та розвитку українського звичаєвого права. 

Проблема періодизації звичаєвого права України. Етапи генезису 
українського звичаєвого права у зв’язку з етапами генезису правової системи 
України у формах архаїчної правової системи, ранньої звичаєво-правової 
системи епохи «варварського права», звичаєво-правової системи періоду 
феодальної державності, сучасної інтегрованої національної правової 
системи. 

Пам’ятки звичаєвого права України. Період політичної інтеграції 
східнослов’янcьких племен у Давньоруську державу (IX - перша пол. X ст.). Рання 
звичаєво-правова система «Закон руський» Створення підвалин національної 
правової системи українського народу( друга пол. Х ст. – 30 - ті рр. XII cт.). 
Звичаєво-правова система ,,Правда Руська”. ,,Руська Правда”( XI-XIII ст.) - 

юридичне джерело права і правової основи розвитку феодального суспільства у 
Давньоруській державі. 

Провідна роль звичаєвого права і місцевих правових звичаїв у 
Галицько-Волинській та Литовсько-Руській державі. Козацьке звичаєве 
право: поняття, основні риси, структура 

Трансформація звичаєво-правової системи у інтегровану національну 
правову систему сучасного типу. Виникнення національної правової системи 
України. Звичаєве право Гетьманщини. Застосування звичаєвих норм права 
на українських землях у XVIII – XIX ст.ст.: конфлікт звичаю і закону. 
Еволюція українського звичаєвого державного права.  

Правовий звичай у системі джерел права в Україні у перші 
післяреволюційні роки. Правовий звичай як форма права в сучасній правовій 
системі України. Законодавче закріплення звичаєвого права в цивільно-

правових відношеннях, відношеннях торгового мореплавства, 
конституційно-процесуальних відношеннях, питаннях проходження 
військової служби. Звичаї ділового обороту. Роль правового звичаю в 
регулюванні земельних відносин. 



Тема 5. Звичаєві основи у цивільних правовідносинах українців 

Звичаєво-правове регулювання майнових відношень. Праця як основне 
джерело власності за українським звичаєвим правом. Звичаєве унормування 

права власності. Інститут права власності і володіння. Форми заставного 
права. Інститут віндикації  

Еволюція звичаєвого земельного права. Найдавніші способи набуття 
земельної власності: “окупація”, пожалування, давність володіння, 
займанщина. Форми територіально-господарського володіння: рід, дворище, 
сябрина, товариство, слобода. Звичаї приватного та надільного (общинного, 
подвірного) землекористування. Звичаї традиційної селянської оренди землі-
здольщини: скіпщина, десятина, спольщина. Інститут земельних відносин у 
цивільному звичаєвому праві України. Право сервітуту.. 

Право зобов’язань. Зобов’язально-договірні відносини за звичаєвим 
правом. Міна як основна звичаєво-правова форма забезпечення потреб 
товарообігу. Позика, позичка, дарування за звичаєвим правом. Обрядовість 
при укладанні угод: рукобиття, молитва, могорич, розрізання хліба тощо. 
Звичаєві форми та способи гарантій виконання зобов’язань (завдаток, порука, 
застава та ін.) Позадоговірні зобов’язання за українським правовим звичаєм. 
Узвичаєні правові механізми відшкодування завданих збитків. Правовий 
статус знахідки, “покладу”. 

 

Тема 6. Роль звичаю у становленні українського трудового права 

Звичаї як джерело формування українського трудового права. 
Принципи взаємодопомоги, спільної відповідальності, первинності 
моральних критеріїв як національна специфіка трудових правовідносин 
українців. Правова нерівність учасників трудових відносин за українським 
звичаєм. Зобов’язання наймача та найманого працівника за звичаєвим 
правом. Традиційні види особистого трудового найму сільського населення. 
Звичаєво-правове регулювання “зажину”, “замолоту”, “відбутку”, 

“басаринків”. Особливості найму працівника на річну службу. Особливості 
найму пастухів. Особливості найму молільників, псалтирників, 
священнослужителів на похоронах. Відмінність особистого найму для 
прислужування і для виконання обумовлених робіт. Обрядодії при укладанні 
договору особистого найму. Роль селянської сім’ї при договорі про 
особистий найм. Традиційні форми колективних трудових зобов’язань 
українських селян. Звичаї колективної взаємодопомоги селян. Договори 
супряги. Толока та її різновиди. 

Традиційні основи трудових відносин у місті. Звичаєві норми 
врегулювання трудових відносин у цехових організаціях. Корпоративні 
звичаї ремісників. Вплив сакрального світогляду людей на організацію праці 
ремісників. Звичаї ремісничих ініціацій та їх правове значення. Права й 
обов’язки майстрів за звичаєвим корпоративним правом. 

Правне значення календарно-трудових обрядовій. 



Тема 7.Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах 

Тотемізм як первинна форма усвідомленої кровної спорідненості. 
Дошлюбні стосунки за звичаєвими традиціями. Звичаєве соціально-вікове 
ієрархічне структурування молоді. Молодіжні громади та їх функції. 
Залицяльний етикет. Еволюція видів сімейно-шлюбного зв’язку. 
Становлення моногамної форми сім’ї. Історичні форми шлюбу стародавніх 
слов’ян за звичаями “умикання”, “уводом”, ”уходом”, “за згодою”, “на віру”. 

Реалізація норм звичаєвого права, що спрямовані на зміцнення сім’ї та 
дотримання моралі. Звичаєві засади сім’ї. Звичаєвий порядок укладання 
шлюбу. Змовини, оглядини, заручини. Виховна та застережлива функція 
обряду “покривання”. Звичаї захисту прав дівчини. Шлюбний договір: умови 
його чинності та наслідки порушення. Становище жінки-матері в українській 
родині. Звичаєво-правовий статус невістки. Звичаєві інститути приймацтва та 
усиновлення. Причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим 
правом. Наслідки припинення шлюбу за українським звичаєм. 

Звичаєве спадкове право України. Звичаєве право спадку. Спадкування 
за звичаєм та за духівницею. Особливості успадкування батьківщини, 
материзни, спільного сімейного володіння. Сімейні та родинні засади 
спадкоємства. 

 

Тема 8. Звичаєві норми у розвитку кримінального та кримінально-

процесуального права. 
Звичаї таліону та кровної помсти. Звичаї звільнення від кровної помсти 

через викуп, фіктивне споріднення із злочинцем, взяття жінкою злочинця під 
оборону. Злочин за давньоруським звичаєвим правом. Характерні риси 
копного звичаю. Початкові форми інститутів кримінального права (вина, 
умисел, вбивство в “пиру”, давність злочину, рецидив злочину). Звичаєве 
право про види злочинів (проти особи, майнові, проти честі, проти моралі, 
проти родини). 

Покарання за давньоруським звичаєвим правом. Приватноправовий 
характер покарання. Звичай кругової поруки і відповідальності громади за 
винну особу. Пом’якшення покарання для громади. Звичай покарання 
самосудом “на гарячому”. Звичай поволання у процедурі порушення 
кримінальної справи. Звичаєвий елемент у процесі розшуку злочинця (“звід”, 

“заклич”, “трус”, “гоніння сліду”). Звичаєві норми процесуальних дій 
(присяга, судовий поєдинок, ордалії, оцінка показань видоків, оцінка 
показань послухів, “видавка”). 

Злочин за звичаєвим козацьким правом. Види злочинів за козацьким 
правом. Корпоративність кримінального козацького права. Специфічні 
склади злочинів у Запорізькій Січі. Система покарань за козацьким 
звичаєвим правом. Причини жорстокості покарань у Запорозькій Січі. 
Звичаєва практика козацького судочинства. Контролюючі функції громади у 
кримінальному судочинстві. Спокутування провини за українським звичаєм 

Звичай ревокації. Звичаєва традиція “випрошування” від смертної кари. 
 



Тема 9. Організація правосуддя в рамках звичаєво-правової системи 
України  

Історичні форми правосуддя. Контролюючі функції громади у 
кримінальному судочинстві. Общинне правосуддя: примирювальна і 
каральна моделі. Відновлення як мета правосуддя. Типологія процедур 
урегулювання конфліктів. Інтерпретаційні теорії множинності категорій 
урегулювання конфліктів. Сфера втручання держави в урегулювання 
конфліктів.  

Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у вервних, 
копних і козацьких судах. Копний суд як інститут українського звичаєвого 
права. Генезис, основні ознаки та джерела правового регулювання копних 
судів. Компетенція і діяльність копних судів в Україні в Х1У-ХУШ ст.. 

Особливості здійснення копного судочинства. Порядок попереднього 
розслідування злочинів. Судовий розгляд цивільних і кримінальних справ у 
копних судах. Докази та доказування. Рішення копних судів: порядок 
прийняття, зміст, оскарження та виконання. 

Відродження норм українського звичаєвого процесуального права  
(друга пол. Х1Х ст.). Волосні суди. Порядок розгляду кримінальних справ. 
Рішення волосних судів: порядок прийняття, зміст, оскарження та виконання. 

Судочинство Запорозької Січі. Порядок розгляду цивільних справ. 
Порядок розгляду кримінальних справ. Процесуальні норми судочинства. 

 

IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Тема 1 Зміст і призначення навчальної дисципліни 

«Звичаєве право» 

Мета: визначити основні аспекти структури навчальної дисципліни. 
 

Лекція 1. Вступ до вивчення дисципліни «Звичаєве право» 

План. 

1. Предмет, функції, структура навчальної дисципліни «Звичаєве право 
України». 

2. Місце і роль навчальної дисципліни«Звичаєве право України» в 
системі навчальних юридичних дисциплін філософського та історико-

теоретичного циклу. 
3.Обґрунтування необхідності вивчення навчального курсу «Звичаєве 

право України» юристами. 
Рекомендована література: 1-14 

 

Тема 2. Загальнонаукові і методологічні основи звичаєвого права 
України 

Лекція 1. Теоретичні основи звичаєвого права України 

План 



1. Поняття, юридична природа та видова класифікація правового 
звичаю. 

2.  Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України 

3. Проблема поняття ,,українське звичаєве право». 

Рекомендована література: 1-14;18,20,22,24,25-30, 34,39, 41,44,50, 

65,67, 79, 80, 82, 84 

Лекція 2. Методологічні основи звичаєвого права України 

План 

1. Загальнонаукові і спеціальні юридичні методи організації і проведення 
наукових досліджень в теорії та історії звичаєвого права. 

2. Методичні прийоми знаходження конституїтивних ознак звичаєвого 
права. 

3. Взаємозв’язок і взаємодія правового звичаю, закону та судового 
прецеденту 

Рекомендована література: 1-14, 24, 33, 39, 45, 47, 54, 58,59, 60, 74, 

76,77, 81 

Тема 3. Об’єктивні параметри звичаєвого права України 

Мета: визначати основні параметри звичаєвого права України   
Лекція 1. Причини та передумови формування звичаєво-правового 

регулювання суспільних відносин 

План 

1. Соціальна детермінація звичаєвого права 

2. Особливості, тенденції і закономірності виникнення, 
становлення та розвитку українського звичаєвого права. 

3. Проблема розвитку і збагачення українського звичаєвого права 
під впливом інонаціональних правових систем. 

Рекомендована література:1-14, 20-21,25-31, 35-36,41,44, 46, 

49, 53, 61-63,66,75,83, 85 

 

Тема 4. Історичний розвиток звичаєвого права України 

Мета: охарактеризувати основні історичні аспекти розвитку та 
становлення звичаєвого права в Україні 

Лекція 1.Становлення та розвиток звичаєвого права України 

План 

1. Етапи генезису українського звичаєвого права 

2. Пам’ятки звичаєвого права України. 
3. Українська правова система в 1Х-Х1Х ст. 
4. Правовий звичай як форма права в сучасній правовій системі України 



 Рекомендована література:1-14;21,23,24,27,33,35, 36,41,44, 51,53, 63, 

68  

 

Тема 5.Звичаєві основи у цивільних правовідносинах українців. 
Мета: з’ясувати основи правових звичаїв в цивільному праві  

Лекція 1.Звичаєве унормування права власності 
План 

1. Зобов’язально-договірні відносини за звичаєвим правом 

2.  Еволюція звичаєвого земельного права 

3. Позадоговірні зобов’язання за українським звичаєвим правом 

4. Звичаєве право спадку 

Рекомендована література: 2-4;11,13, 20; 26, 27, 29, 31, 36, 

41,44,48,61,68,82, 86 

 

Тема 6. Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах 

Мета: охарактеризувати звичаєві норми у шлюбно-сімейних правовідносинах 

Лекція 1. 
План 

1. Історичні форми шлюбу стародавніх слов»ян. 
2.  Звичаєвий порядок укладання шлюбу 

3. Звичаєві засади сім»ї. 
Рекомендована література: 2, 8,13, 27, 44, 56, 82, 86   

 

Тема 7. Роль звичаю у становленні українського трудового права 

Мета: вивчення правових звичаїв у трудовому праві 
Лекція 1 Звичаї як джерело формування українського трудового права  

План 

1. Особливості звичаєво-правового регулювання трудових правовідносин 
українців 

2. Традиційні види особистого трудового найму сільського населення 

3. Традиційні основи трудових відносин у місті 
Рекомендована література: 2, 8, 13, 27, 28, 31, 44, 82, 86  

 

Тема 8. Звичаєві норми у розвитку кримінального  
та кримінально-процесуального права 

Мета: охарактеризувати звичаєві норми в кримінальному та 
кримінально-процесуальному праві України 

Лекція 1.Характерні риси звичаєвих норм кримінального та 
кримінально-процесуального права  

План 

1. Початкові форми інститутів кримінального права (вина, умисел, 
вбивство в “пиру”, давність злочину, рецидив злочину). 

2. Злочини та покарання за давньоруським звичаєвим правом 

3. Злочини та покарання за звичаєвим козацьким правом 

Рекомендована література: 2,11,8, 13, 21,36, 3141, 44,46,61,68,82  



Тема 9. Організація правосуддя в рамках 

звичаєво-правової системи України 

Мета: визначення звичаєвих норм, що використовуються в системі 
правосуддя України 

Лекція 2. Історичні форми правосуддя в рамках  
звичаєво-правової системи 

План 

1. Общинне правосуддя: примирювальна і каральна моделі 
2. Копний суд як інститут українського звичаєвого права 

3. Звичаєва практика судочинства в Руській державі   
4. Звичаєва практика козацького судочинства 

Рекомендована література: 1, 11,13, 31, 28, 29,35,41,44,46,68,75,82 

 

 

V. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Семінарське заняття 1.  
Загальнонаукові і методологічні основи звичаєвого права України) 

План 

1. Проблема поняття ,,українське звичаєве право».  
2. Форми українського звичаєвого права 

3. Поняття суб’єкта звичаєвого права українців. 
4. Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України 

Рекомендована література: 1-14;18,20,22,24,25-30, 34,39, 41,44,50, 65,67, 

79, 80, 82, 84 

 

Семінарське заняття 2. 
Сутність та об’єктивні параметри звичаєвого права України 

План 

1. Характерні риси, особливості і структура звичаєвого права України.  
2. Класифікація звичаєво-правових норм українців.  
3. Склад суб’єктів звичаєвого права.  
4. Базові юридичні відношення в звичаєвому праві українців.  
5. Духовний вимір українського звичаєвого права. 

Контрольні запитання 

1. Які характерні риси звичаєвого права України? 

2. Джерела звичаєвого права України? 

3. Назвіть склад суб’єктів звичаєвого права України? 

4. В чому проявляється духовний вимір українського звичаєвого права? 

Рекомендована література: 2,5, 6,7,11,12,13,31,44, 79, 82, 84 

 



Семінарське заняття 3 

Історичний розвиток звичаєвого права України 

План 

1. Проблема періодизації звичаєвого права України. 
2. Застосування звичаєвих норм права на українських землях у 
XVIII – XIX ст.ст. 
3.  Правовий звичай як форма права в сучасній правовій системі 
України: 
а) законодавче закріплення звичаєвого права в цивільно-правових 
відношеннях; 
б) у відношеннях торгового мореплавства; 
в) конституційно-процесуальних відношеннях; 
г) питаннях проходження військової служби. 
д)звичаї ділового обороту. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть історичний розвиток звичаєвого права України? 

2. Що таке звичай ділового обороту? 

3. Яка форма правового звичаю? 

Рекомендована література: 5, 6, 11, 15-16, 19, 23, 13, 32, 44, 53, 66, 76, 

68, 78, 82 

 

Семінарське заняття 4. 
Звичаєві основи у цивільних правовідносинах українців 

План 

1. Звичаї як джерело цивільного права. 
2. Особливості звичаєвого унормування права власності в Україні 
3. Сімейні та родинні засади спадкоємства 

4. Зобовязально-договірні відносини за звичаєвим правом 

 

Контрольні запитання 

1. Як звичай виступає джерелом цивільного права? 

2. Назвіть приклади застосування звичаю у договірних відносинах? 

3. Назвіть приклади звичаю у шлюбно-сімейних правовідносинах? 

Рекомендована література: 2-4; 11-13, 20, 26, 27, 29, 31, 36, 41, 44, 

48,61, 68, 82, 86 



Семінарське заняття 5. 
Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах 

План 

1. Еволюція видів сімейно-шлюбного звязку. 

2. Звичаї як джерело сімейно-правових норм. 
3. Інститути шлюбно-сімейного права 

4. Становище жінки-матері в українській родині. 
Контрольні запитання 

1. Назвіть приклади застосування звичаю у Сімейному кодексі 
України? 

2. Що таке звичаєвість у сімейному праві? 

3. Наведіть приклади застосування звичаєвих норм у відносинах 
батьків та дітей? 

Рекомендована література: 2, 8, 11,13, 27, 44, 56, 82, 86 

 

Семінарське заняття 6. 
Роль звичаю у становленні українського трудового права. 

План 

1.Звичаї як джерело формування українського трудового права. 
2. Національна специфіка трудових правовідносин українців за 
звичаєвим правом. 
3.Обрядодії при укладанні договору особистого найму 

4. Правне значення календарно-трудових обрядодій. 
Контрольні запитання 

1. Що таке обрядодія? 

2. Що таке особистий найм в розумінні правового звичаю? 

3. Наведіть приклади застосуванння звичаєвих норм у трудовому 
праві України? 

Рекомендована література: 2, 8, 11, 13, 27, 28, 31, 44, 82, 86 

 

Семінарське заняття 7. 
Звичаєві норми у розвитку кримінального та кримінально-процесуального 
права.Організація правосуддя в рамках звичаєво-правової системи України 

План 



1. Поняття злочину за давньоруським звичаєвим правом. Початкові 
форми інститутів кримінального права. 

2. Спокутування провини за українським звичаєм. 
3. Корпоративність кримінального козацького права. 
4. Поліюридизм традиційної судової системи України 

5. Принципи відновлювальної юстиції в традиційній судовій системі 
України 

6. Общинне правосуддя: примирювальна і каральна моделі. 
7. Інтерпретаційні теорії множинності категорій урегулювання 

конфліктів.  
Контрольні запитання 

1. Що таке спокута? 

2. В чому проявляється поліюридизм традиційної судової системи 
України? 

3. Розуміння злочину в звичаєвому праві? 

4. Розмежуйте та дайте характеристику канонічне право та звичаєве 
право? 

 

Рекомендована література: 2, 11, 8, 13, 21, 36, 31, 41, 44, 46, 61, 68, 82, 1, 

11, 13, 31, 28, 29, 35, 41, 44, 46, 68, 75, 82 

 

VI. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Тема 1 Зміст і призначення навчальної дисципліни «Звичаєве право» 

 

1. Що вивчає навчальна дисципліна ,,Звичаєве право” 

2. Які завдання і функції виконує навчальна дисципліна ,,Звичаєве 
право”? 

3. Яке місце і роль відводиться навчальній дисципліні ,,Звичаєве право” в 
системі юридичних навчальних дисциплін?  

4. Чим відрізняється предмет навчальної дисципліни ,,Звичаєве право” від 
навчальної дисципліни ,,Загальна історія права і держави”? 

5. Яке місце посідає історія права в системі юридичних та суспільних 
наук? 

6. Які завдання стоять перед студентами і викладачами навчального курсу 
,,Звичаєве право”? 

Тема 2. Загальнонаукові і методологічні основи звичаєвого права 
України 

 

1. Місце звичаю та традицій в механізмі соціального регулювання. 
2.  Співвідношення звичаю з нормами моралі, релігійними та 

політичними нормами.  
3. Основні світоглядні засади вивчення звичаєвого права. 



4. Причини та основні етапи утворення звичаєво-правової норми. 
5. Трансформація звичаїв у звичаєво-правові норми. 
6. Правовий звичай в системі джерел права: поняття, основні ознаки та 

структура.  
7. Поняття «звичаєве право» в сучасній науці.  
8. Поняття суб’єкта звичаєвого права.  
9. Механізм забезпечення норм звичаєвого права.  
10. Форми санкціонування державою звичаєвих норм. 
11. Поняття ,,українське звичаєве правo”. 

12.  Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України. 
13. Інституціоналізація звичаєвого права. 
14. Взаємозв’язок і взаємодія правового звичаю та закону. 
15. Різниця між звичаєво-правовою нормою та нормою закону. 
16. Спільні та відмінні ознаки чинності закону, звичаєвого права, 

судового прецеденту. 
17. Методичні прийоми знаходження конституїтивних ознак звичаєвого 

права.  

Тема 3. Об’єктивні параметри звичаєвого права України 

1. Причини та передумови формування звичаєво-правового 
регулювання суспільних відносин.  

2. Особливості, тенденції і закономірності виникнення, становлення та 
розвитку українського звичаєвого права. 

3. Характерні риси, особливості і структура звичаєвого права України. 
Класифікація звичаєво-правових норм українців. 

4. Базові юридичні відношення в звичаєвому праві українців.  
5. Духовний вимір українського звичаєвого права.  
6. Дискусійна проблема розвитку і збагачення українського звичаєвого 

права під впливом інонаціональних правових систем 

 

Тема 4. Історичний розвиток звичаєвого права України 

1. Проблема періодизації звичаєвого права України. 
2.  Етапи генезису українського звичаєвого права у зв’язку з етапами 

генезису правової системи України.  
3. Рання звичаєво-правова система «Закон руський» 

4.  Звичаєво-правова система ,,Правда Руська”.  

5. ,,Руська Правда” - юридичне джерело права і правової основи розвитку 
феодального суспільства у Давньоруській державі. 

6. Провідна роль звичаєвого права і місцевих правових звичаїв у 
Галицько-Волинській та Литовсько-Руській державі.  

7. Козацьке звичаєве право: поняття, основні риси, структура 

8.  Звичаєве право Гетьманщини.  



9. Застосування звичаєвих норм права на українських землях у XVIII – 

XIX ст.ст. 
10. Правовий звичай як форма права в сучасній правовій системі 

України.  
11. Законодавче закріплення звичаєвого права в цивільно-правових 

відношеннях.  
12. Законодавче закріплення звичаєвого права  у відношеннях торгового 

мореплавства. 
13. Законодавче закріплення звичаєвого права у конституційно-

процесуальних відношеннях. 
14. Законодавче закріплення звичаєвого права в питаннях проходження 

військової служби. 
15.  Звичаї ділового обороту.  
16. Роль правового звичаю в регулюванні земельних відносин. 
 

Тема 5. Звичаєва природа українського права 

1. Звичай – основний регулятор суспільних відносин пращурів українців 

2. Еволюція українського звичаєвого державного права.  
3. Звичаєво-правове регулювання майнових і кримінально-правових 

відношень.  
4. Інститут права власності і володіння.  
5. Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України. 
6. Сервітутне право.  
7. Право зобов’язань (договори купівлі-продажу, позики, найму, 

поклажі). 
8. Форми заставного права. 
9. Інститут віндикації.  
10 Звичаєве родинне і спадкове право України.  
11. Кримінально-правові звичаї українців.  
12. Розвиток звичаєво-процесуального права.  

 

Тема 6. Організація правосуддя в рамках звичаєво-правової системи 
України  

1. Общинне правосуддя: примирювальна і каральна моделі.   
2. Копний суд як інститут українського звичаєвого права.  
3. Генезис, основні ознаки та джерела правового регулювання копних 

судів.  
4. Компетенція і діяльність копних судів в Україні в Х1У-ХУШ ст. 
5. Особливості здійснення копного судочинства.  
6. Відродження норм українського звичаєвого процесуального права  

(друга пол. Х1Х ст.). 
7. Волосні суди: порядок розгляду кримінальних справ, порядок  

прийняття, зміст, оскарження та виконання рішень.  



VІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації 

навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та 
закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також 
застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують 
студенти самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі 
реферату. 

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним 
захистом змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. 
Теми рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) 
занять, конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому 
практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір 
обрати тему реферату. За семестр кожний студент має можливість 
підготувати два реферати, по одному до кожного змістового модуля. 

Структура реферату: 

– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 
– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 
– методи - вказуються і коротко характеризуються; 
– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 
– висновки; 
– список використаних джерел (нормативно-правових актів та 

літератури). 
Загальні вимоги до оформлення реферату: 
– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок 

тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на 
папері формату А4 (в друкованому вигляді реферат не оцінюється); 

– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 
– на другій сторінці викладають план реферату; 
– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи 

плану; 
– сторінки роботи нумерують; 
– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно 

робити посилання; 
– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 
– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список 

використаних джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових 
джерел та всі нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття 
відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи 
спеціальну літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу 
сторінки. 



Відповідно до обраного способу посилання і формується список 
використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог 
щодо оформлення літератури. 

Якщо зноски зроблені в порядку використання – список 
використаних джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові 
акти та літературні джерела разом). 

Якщо зноски зроблені в кінці сторінки – список використаних 
джерел формується двома списками: 

1) нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та 
міжнародні документи (за наявністю); 

2) підручники, посібники, спеціальна література (подається в 
алфавітному порядку). 

 

Основні вимоги до змісту реферату: 
 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і 
теоретичних даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 

– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних 
нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних 
понять і категорій з теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений 
матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

 

Теми для написання рефератів. 
1. Поняття «джерел» звичаєвого права та трансформація звичаю у 

звичаєве право. 
2. Місце і роль звичаєвого права в концепціях представників Київської 

історико-юридичної школи.  
3. Взаємозв’язок звичаю і права в інтерпретації М.Грушевського 

4. «Українізація» магдебурзького права під впливом українського 
звичаєвого права. 

5. Вплив християнства на розвиток звичаєвого права. 
6. Вплив українських звичаїв на рецепцію візантійського права 

7. Звичаї у міжнародному приватному праві. 
8. Конвенція ООН „Про договори міжнародної купівлі-продажу 

товарів” від 11 квітня 1980 р.про особливість застосування звичаїв у 
міжнародному діловому обігу. 

9. Застосування звичаїв у міжнародній діловій практиці на прикладі 
,,Уніфікованих правил  та звичаї для документальних акредитивів” та 
„Уніфікованих правил з інкасо”. 

10.  Особливість співвідношення державного права і звичаєвої традиції в 
Київській Русі наприкінці ІХ – Х ст.  

11.  Роль звичаю в регулюванні суспільних відносин східних слов'ян VІ – 

ІХ ст. 



12.  Становлення державного права і племінна звичаєва традиція 
наприкінці ІХ – Х ст.в Київській державі 

13.  Особливості розвитку звичаєвого права України 

14.  Юридична природа правового звичаю. 
15.  Звичаєве право населення українських Карпат Х1У-Х1Х ст.. 
16.  Правові основи судочинства в Галицькій Русі Х1У-Х1Х ст.. 
17.  Сімейні звичаєві та правові відносини в українському суспільстві 
18.  Українське звичаєве право і покарання за аморальну поведінку   
19.  Національні особливості українського народу та їх вплив на 

формування звичаєвого державного права. 
20.  Українські кримінально-правові звичаї 
21.  Інтерпретативні теорії множинності нормативних категорій 

урегулювання конфліктів. 
22.  Суб’єкти українського звичаєвого права. 

 

VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і 
правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих 
знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність 

аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані 
результати від прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять 
(три останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього 

програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його 
викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на 
додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, 
аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати 
матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; 

грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді 
на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 



Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й 
систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не 
здатний узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % 
завдань. 

Знання студентів під час поточного контролю на практичних 
(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 

– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати 
пропущене заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для 
практичних занять, за наявності, письмові завдання. 

 

Шкала оцінювання успішності студентів  
за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 

незадовільно (з 
можливістю повторного 

складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 

 



IX. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ 

 

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 західноруського 

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, 

сябри на, 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 землі0здольщини: 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. Обрядодії 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 “уми- 

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

70.Дошлюбні стосунки за звичаєвими традиціями. 

71. Звичаєвий порядок укладання шлюбу. 
72. Звичаєво-правове регулювання становище жінки-матері в українській 
родині. 
73. Звичаєво-правовий статус невістки. 
74. Звичаєво-правові статуси приймацтва та усиновлення. 
75. Реалізація норм українського звичаєвого права, що спрямовані на 

зміцнення сім’ї та дотримання моралі. 
76. Причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим правом. 
77. Наслідки припинення шлюбу за українським звичаєвим правом. 
78.Звичай кровної помсти. Звичаї звільнення від кровної помсти через 

викуп, фіктивне споріднення із злочинцем, взяття жінкою злочинця під 
оборону. 

79. Злочин за давньоруським звичаєвим правом. 
80. Початкові форми інститутів кримінального права (вина, умисел, 

вбивство в “пиру”, давність злочину, рецидив злочину) за звичаєвим правом. 
81.Злочин за звичаєвим козацьким правом. 
82. Корпоративність кримінального козацького права. 
83. Специфічні склади злочинів у Запорізькій Січі. 
84. Покарання за давньоруським звичаєвим правом. 
85. Звичай кругової. поруки і відповідальності громади за винну особу. 
86. Звичай покарання самосудом “на гарячому”. 

87. . Система покарань за козацьким звичаєвим правом 

88. Звичай поволання у процедурі порушення кримінальної справи 

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

“трус”, “гоніння сліду”). 

90. Звичаєві норми процесуальних дій (присяга, судовий поєдинок, 
ордалії, оцінка показань видоків, оцінка показань послухів, “видавка”). 

 91. Характерні риси копного звичаю.  
 92. Звичаєва практика козацького судочинства. 
 93. Звичай ревокації. 
 94. Звичаєва традиція “випрошування” від смертної кари. 
95. Звичай в становленні та розвитку джерел радянського права в Україні. 
96.Звичай у сучасній правовій системі України 
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