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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Історія правової регуляції суспільного життя сягає сивої давнини.
Кожна людська спільнота на Землі споконвіку об’єднувалася певними вимогами, заборонами, нормами і правилами, що розвинулися з
первинної синкретичної свідомості й еволюціонували до впорядкованих державами правових систем. В умовах розбудови правової
держави в Україні значно зростає потреба у вивченні витоків національного права, виправленні давньої помилки ігнорування народною
правовою культурою при підготовці юристів.
Курс “Звичаєве право” є нововведеною навчальною дисципліною
для майбутніх магістрів права. Звичаєве право ґрунтується на використанні досвіду навчання попередніх років і тісно пов’язане із набуттям знань з таких юридичних дисциплін: “Теорія держави і права”,
“Філософія права”, “Історія держави і права України”, “Історія держави і права зарубіжних країн”, “Історія вчень про державу й право” та
ін. При вивченні цього курсу корисним є звернення до народознавчих
дисциплін, зокрема, етнографії, етнопсихології, етнопедагогіки.
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу в позааудиторний час.
Мета самостійної роботи майбутніх магістрів права з дисципліни
“Звичаєве право” — поглибити знання про загальні закономірності й
характерні особливості виникнення та функціонування звичаєвого
права.
Завдання самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб:
• заохотити студентів до аналізу джерел звичаєвого права, активної творчої роботи із самостійного опрацювання рекомендованої літератури;
• виробити у студентів уміння використовувати звичаєво-правові засади в практичній діяльності;
• сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати,
планувати та контролювати власну діяльність.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни полягає в:
поглибленні студентами знань:
• предмета, завдань, категорій курсу “Звичаєве право”;
• філософсько-методологічних засад вивчення звичаєвого права;
• процесу виникнення та еволюції звичаєвого права;
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•
•
•
•

звичаєвих цивільно-правових відносин українців;
ролі звичаю у становленні українського трудового права;
звичаєвих родинно-шлюбних відносин українців;
ролі звичаєвих норм у розвитку кримінального та кримінальнопроцесуального права;
• ролі та місця звичаїв у правових системах сучасності;
• ролі та місця звичаїв у міжнародному праві та міжнародній торгівлі;
формуванні у майбутніх магістрів права вмінь:
• пізнавати та пояснювати звичаєво-правові явища;
• спираючись на наукові методи пізнання, аналізувати джерела та
процес еволюції звичаєвого права;
• враховувати історичний досвід народного правотворення в
практичній діяльності;
• на основі знань українського звичаєвого права вдосконалювати
національну свідомість, правову культуру, розуміти значення
звичаєво-правових інститутів у житті українського суспільства.
Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни
“Звичаєве право” є:
• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкової
та додаткової літератури, наукових джерел;
• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
• виконання домашніх завдань;
• підготовка до семінарських та практичних занять;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
• написання реферату за заданою проблематикою;
• аналітичний розгляд наукових публікацій;
• підготовка контрольної роботи.
У процесі самостійної підготовки студенти мають всебічно розглянути й усвідомити зміст питань, що виносяться на самостійне опрацювання, опрацювати необхідну літературу (підручники, навчальні
посібники, наукову та спеціальну літературу) та нормативно-правові
акти. Значну допомогу може надати використання різноманітних технічних засобів та технологій (комп’ютер, відеотехніка, мережа Internet,
інформаційні банки даних).
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Практичні завдання студенти виконують у письмовій формі з метою закріпити та поглибити теоретичні знання, а також сформувати
вміння відшукувати навчальний матеріал, винесений для самостійного
опрацювання.
Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів та доповідей. Тематика рефератів пропонується за визначеними темами
практичних занять. Мета реферативної доповіді полягає у засвоєнні
студентами основних аспектів розкритої у реферативному дослідженні теми, формуванні запитань, проведенні дискусії.
Тематичний план 
дисципліни
“Звичаєве право”
Кількість годин, з них:
№
пор.

Назва змістового
модуля і теми

1

2
Змістовий модуль І. Методологічні
та історичні засади звичаєвого права
Методологічні засади
звичаєвого права
Історичний аспект
виникнення та становлення звичаєво-правових
відносин
Модульний контроль
Змістовий модуль ІІ.
Звичаєво-правове регулювання
Звичаєві цивільні правовідносини українців

1
2

3

Семі- Сам.
Форма
Всього Лекції нар.
роб.
контгодин (Л)
зан. студ.
ролю
(СЗ) (СРС)
3
4
5
6
7

6

2

4

6

2

4

6

8

2

У, СР,
Р
У, СР,
Р

2

4

КР

2

4

У,СР, Р

5

1
4

5
6

7

2
Роль звичаю у становленні українського трудового
права
Звичаєвість у родинношлюбних відносинах
Звичаєві норми у розвитку кримінального та
кримінально-процесуального права
Звичаї у правових системах сучасності, міжнародному праві та міжнародній торгівлі
Модульний контроль

Разом годин:

3
6

4
2

5

6
4

7
У, СР,
Р

2

3

5

2

3

У, СР,
Р
У, СР,
Р

6

2

4

У, СР,
Р

2

4

КР

6

34

6
54

14

5

Форми контролю:
Усне опитування — У
Контрольні роботи — КР
Перевірка завдань для самостійної роботи — СР
Обговорення рефератів — Р
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
“ЗВИЧАЄВЕ  ПРАВО”
Змістовий модуль І. Методологічні та історичні засади
звичаєвого права
Тема 1. Методологічні засади звичаєвого права
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

Завдання для самостійної роботи
Спираючись на знання, отримані з курсу теорії держави і права, розкрийте місце і роль звичаєвого права в сучасному правознавстві.
Охарактеризуйте місце звичаєвого права в системі юридичних
наук.
Проаналізуйте, в чому полягає зв’язок курсу з іншими юридичними дисциплінами.
Спираючись на знання, отримані з курсу філософії права, схарактеризуйте звичаєве право з позицій юридичного позитивізму.
Спираючись на знання, отримані з курсу філософії права, схарактеризуйте звичаєве право з позицій природного права.
Розкрийте категорії звичаєвого права.
Схарактеризуйте поняття правового звичаю та його основні ознаки.
Схарактеризуйте поняття звичаєвого права у правознавстві.
Розкрийте методи вивчення звичаєвого права.
Дайте характеристику основних джерел звичаєвого права.
Сформулюйте та запишіть характерні риси звичаєвого права.
Розкрийте предмет та завдання навчальної дисципліни “Звичаєве право”.
Тематика рефератів (за вибором студента)
Проблема звичаєвого права у правознавстві.
Філософсько-методологічні основи вивчення звичаєвого права.
Механізм соціального регулювання й місце правового звичаю серед його основних засобів.
Соціальна цінність правових звичаїв, співвідношення їх з моральними, релігійними та політичними нормами.
Звичаєва термінологія.
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6. Гіпотези та наукові дослідження природи і специфіки українського звичаєвого права.
7. Звичаєве право і українська правова культура.
Література [ 1; 2; 5; 16; 39; 45; 58; 62]
Тема 2. Історичний аспект виникнення та становлення
звичаєво-правових відносин
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте основні звичаєві норми родового суспільства.
2. Розкрийте роль “табу” у формуванні звичаєвого права.
3. Розкрийте основні риси “доправової культури” періоду розкладу родового ладу.
4. Розкрийте причини виникнення звичаєвого права.
5. Схарактеризуйте процес виникнення в етнічних груп притаманних їм звичаєво-правових інститутів (таліону, ордалій та ін.).
6. Дайте характеристику процесу зародження контурів “правосудної” діяльності.
7. Проаналізуйте процес фіксування правових звичаїв у найдавніших збірниках права.
8. Проаналізуйте основні етапи розвитку українського звичаєвого права.
9. Схарактеризуйте риси давньоруського звичаєвого права докняжого періоду.
10. Схарактеризуйте звичаєво-правові відносини земсько-князівського періоду.
11. Проаналізуйте, як впливає феодальне право на звичай.
12. Розкрийте історичні умови виникнення середньовічного звичаєвого права.
13. Схарактеризуйте звичаєве право литовсько-руської доби.
14. Дайте характеристику козацькому звичаєвому праву.
15. У чому полягає “конфлікт” звичаю і закону у ХVІІІ–ХІХ ст.?
1.
2.
3.
4.
5.
8

Тематика рефератів (за вибором студента)
Звичаєве право в архаїчних правових культурах.
Звичай — основний регулятор суспільних відносин східних
слов’ян VI–IX ст.
Звичаєве право — основне джерело “Руської Правди”.
Вплив релігійних норм на звичаєве право.
Пам’ятки звичаєвого права.

6. Норми звичаєвого права в Литовських Статутах.
7. Поняття козацького звичаєвого права, характеристика, основні
риси.
8. Система звичаєвих норм у козацькому кримінальному та кримінально-процесуальному праві.
9. Правовий звичай у системі джерел права в Україні у перші пореволюційні роки.
Література [3; 7; 25–30; 40; 52; 62]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Проблемні питання для самостійної підготовки
Проблема звичаєвого права у правознавстві.
Предмет та завдання навчальної дисципліни “Звичаєве право”.
Місце звичаєвого права в системі юридичних наук. Зв’язок курсу з іншими юридичними дисциплінами.
Джерела та методи вивчення звичаєвого права.
Звичаєве право в доктрині юридичного позитивізму.
Звичаєве право в доктрині природного права.
Категорії звичаєвого права.
Поняття правового звичаю та його основні ознаки.
Поняття звичаєвого права у правознавстві.
Характерні риси звичаєвого права.
Наукові дослідження природи і специфіки українського звичаєвого права.
Звичаєві норми родового суспільства.
Роль “табу” у формуванні звичаєвого права.
Виникнення в етнічних груп притаманних їм звичаєво-правових інститутів (таліону, ордалій та ін.).
Зародження звичаєвих контурів “правосудної” діяльності.
Звичаєве право в архаїчних правових культурах.
Фіксування правових звичаїв у найдавніших збірниках права.
Вплив канонічного права на звичаєве право.
Етапи розвитку українського звичаєвого права.
Риси давньоруського звичаєвого права докняжого періоду.
Звичаєво-правові відносини земсько-князівського періоду.
Звичаєве право — основне джерело “Руської Правди”.
Звичаєве право литовсько-руської доби.
Вплив феодального права на звичай.
Козацьке звичаєве право.
“Конфлікт” звичаю і закону у ХVІІІ–ХІХ ст.
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Змістовий модуль ІІ. Звичаєво-правове регулювання
Тема 3. Звичаєві цивільні правовідносини українців
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Завдання для самостійної роботи
Спираючись на знання, отримані з курсу історії держави і права
України, проаналізуйте процес звичаєвого унормування права
власності.
Проаналізуйте характерні риси українського звичаєвого земельного права. У чому полягає його еволюція?
Спираючись на знання, отримані з курсу історії держави і права
України, схарактеризуйте основні форми територіально-господарського володіння (рід, дворище, сябрина, товариство, слобода).
Розкрийте звичаєво-правовий зміст приватного та надільного
(общинного, подвірного) землекористування.
Розкрийте особливості зобов’язально-договірних відносин в
українському селі за звичаєвим правом.
Спираючись на знання, отримані з курсу історії держави і права
України, розкрийте основний зміст спадкування за українським
звичаєм.
Проаналізуйте звичаєво-правові особливості спадкування батьківщини, материзни, спільного сімейного володіння.
Сформулюйте та запишіть у зошит характерні риси позадоговірних зобов’язань за українським правовим звичаєм.
Розкрийте звичаєво-правове значення обрядовості при укладанні угод (рукобиття, молитва, могорич, розрізання хліба
тощо).
Розкрийте звичаєво-правові форми та способи гарантій виконання зобов’язань (завдаток, порука, застава та ін.).
Проаналізуйте звичаєві процедури здійснення правосуддя з
цивільних справ у вербних, копних і козацьких судах.

Тематика рефератів (за вибором студента)
1. Праця як основне джерело власності за українським звичаєвим
правом.
2. Міна як основна звичаєво-правова форма забезпечення потреб
товарообігу.
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3. Звичаї традиційної селянської оренди землі-здольщини: скіпщина, десятина/половинщина.
4. Правовий статус знахідки, “покладу”.
5. Еволюція звичаєвого земельного права.
6. Звичаєве право спадку.
Література [4; 6; 9; 12; 25–30; 40]
Тема 4.	 Роль звичаю у становленні українського трудового
права
Завдання для самостійної роботи
1. Поясніть, у чому полягає значення звичаїв як джерела формування українського трудового права.
2. Схарактеризуйте звичаєво-правові принципи регулювання
трудових відносин (взаємодопомоги, спільної відповідальності,
первинності моральних критеріїв).
3. Розкрийте основні звичаєво-правові риси національної специфіки трудових правовідносин українців.
4. Дайте власне пояснення, у чому полягала правова нерівність
учасників трудових відносин за українським звичаєм.
5. Розкрийте юридичний зміст зобов’язань наймача та найманого
працівника за звичаєвим правом.
6. Розкрийте традиційні види особистого трудового найму сільського населення. Розкрийте традиційні форми колективних
трудових зобов’язань українських селян.
7. Проаналізуйте юридичне значення звичаїв колективної взаємодопомоги селян.
8. Схарактеризуйте звичаєво-правові основи трудових відносин у
місті.
9. Проаналізуйте звичаєві норми врегулювання трудових відносин у цехових організаціях.
10. Схарактеризуйте корпоративні звичаї ремісників.
11. З’ясуйте, як впливає сакральний світогляд людей на організацію праці ремісників?
12. Проаналізуйте звичаї ремісничих ініціацій та їх правове значення.
13. Розкрийте права та обов’язки майстрів за звичаєвим корпоративним правом.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тематика рефератів (за вибором студента)
Звичаї як джерело трудового права.
Звичаєво-правова регуляція трудових відносин в українському
селі.
Особистий трудовий найм за українським звичаєвим правом.
Обрядові дії при укладенні договору особистого найму.
Оплата праці за українським звичаєвим правом.
Робочий час за українським звичаєвим правом.
Традиційні основи трудових відносин у місті.
Правне значення календарно-трудових обрядових дій.
Література [6; 9; 19; 25–30; 52]

Тема 5. Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте процес еволюції видів сімейно-шлюбного зв’язку.
2. Проаналізуйте історичні форми шлюбу давніх слов’ян за звичаями — “умикання”, “увод”, ”уход” ”за згодою”, “на віру”.
3. Розкрийте соціально-правове значення дошлюбних стосунків
молоді за звичаєвими нормами.
4. Назвіть причини та проаналізуйте процедури розлучення подружжя за звичаєвим правом.
5. Дайте власне пояснення, у чому полягав нормативний зміст
звичаєвого соціально-вікового ієрархічного структурування
молоді.
6. Поясніть, у чому полягало соціально-правове призначення та
функції молодіжних громад.
7. Дайте власне пояснення, у чому полягав звичаєво-правовий
зміст, виховна та застережлива функція обряду “покривання”.
8. Розкрийте юридичний зміст звичаїв захисту прав дівчини.
9. Схарактеризуйте звичаєвий порядок укладення шлюбу.
10. Дайте власне пояснення, у чому полягало юридичне значення
звичаєво-правових процедур укладення шлюбу (змовини, оглядини, заручини тощо).
11. З’ясуйте звичаєво-правові засади патріархальної будови української сім’ї.
12. Розкрийте звичаєво-правове становище жінки-матері в українській родині.
13. Проаналузйте звичаєво-правовий статус невістки.
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14. Схарактеризуйте звичаєві інститути приймацтва та усиновлення.
15. Проаналізуйте процес реалізації норм звичаєвого права, що
спрямувалися на зміцнення сім’ї та дотримання моралі.
16. Розкрийте причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим правом.
17. З’ясуйте, які юридичні наслідки мало припинення шлюбу за українським звичаєм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тематика рефератів (за вибором студента)
Тотеїзм як первинна форма усвідомленої кровної спорідненості.
Звичаєві форми шлюбу давніх слов’ян.
Вплив християнства на звичаєво-правове регулювання сімейних відносин.
Дошлюбні стосунки за українськими звичаєвими традиціями.
Шлюбний договір за українським звичаєвим правом: умови
його чинності та наслідки порушення.
Звичаєво-правові засади розірвання шлюбу.
Література [6; 9; 10; 19; 25–30; 52]

Тема 6. Звичаєві норми у розвитку кримінального
та кримінально-процесуального права
Завдання для самостійної роботи
1. Здійсніть порівняльно-правовий аналіз звичаїв таліону та кровної помсти.
2. Розкрийте юридичний зміст звичаїв звільнення від кровної
помсти через викуп, фіктивне спорідення із злочинцем, взяття
жінкою злочинця під оборону.
3. Дайте власне пояснення, у чому полягав звичаєво-правовий
зміст початкових форм інститутів кримінального права (вина,
умисел, убивство в “пиру”, давність злочину, рецидив злочину).
4. Схарактеризуйте звичаєво-правовий інститут злочину.
5. Розкрийте зміст та характерні риси злочину за звичаєвим козацьким правом.
6. Дайте власне пояснення, у чому полягала корпоратівність
кримінального козацького права. Специфічні склади злочинів
у Запорозький Січі.
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7. З’ясуйте, в чому полягав приватно-правовий характер покарання за звичаєвим правом.
8. Дайте власне пояснення, у чому полягав звичаєво-правовий
зміст кругової поруки і відповідальності громади за винну особу.
9. Пом’якшення покарання для громади.
10. З’ясуйте, що спричинило посилення жорстокості покарань у
Запорозькій Січі.
11. Розкрийте юридичний зміст звичаю поволання у процедурі порушення кримінальної справи.
12. У чому полягав звичаєво-правовий зміст процедур розшуку
злочинця (“звід”, “заклич”, “трус”, “гоніння сліду”).
13. Схарактеризуйте звичаєві норми процесуальних дій (присяга,
судовий поєдинок, ордалії, оцінювання показань видоків, оцінювання показань послухів, “видавка”).
14. Проаналізуйте характерні риси звичаєвої практики козацького
судочинства.
15. Розкрийте контролюючі функції громади в кримінальному судочинстві.
16. Схарактеризуйте звичай покарання самосудом “на гарячому”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Тематика рефератів (за вибором студента)
Злочин за давньоруським звичаєвим правом.
Покарання за давньоруським звичаєвим правом.
Характерні риси копного судового звичаю.
Види злочинів за козацьким звичаєвим правом.
Система покарань за козацьким звичаєвим правом.
Звичаєва традиція “випрошування” від смертної кари.
Спокутування провини за українським звичаєм.
Література [6; 9; 10; 19; 25–30]

Тема 7. Звичаї у правових системах сучасності,
міжнародному праві та міжнародній торгівлі
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте роль і значення звичаю в англосаксонській правовій
системі.
2. Розкрийте роль і значення звичаю в системі континентального
права.
3. Розкрийте роль і значення звичаю в мусульманському праві.
4. Розкрийте роль і значення правових звичаїв у національному
праві африканських країн.
5. Дайте власне пояснення, у чому полягають особливості звичаю
як джерела міжнародного права.
6. Спираючись на Статут Міжнародного суду ООН, наведіть нормативне визначення поняття “звичай”.
7. Схарактеризуйте міжнародний звичай як правотворчий процес.
8. Розкрийте механізм досягнення згоди в міжнародному звичаєвому нормотворенні.
9. Розкрийте поняття міжнародного торговельного звичаю.
10. Проаналізуйте умови та сферу застосування звичаїв у регулюванні зовнішньоторговельних стосунків.
11. Здійсніть порівняльно-правовий аналіз співвідношення торговельних звичаїв із законом.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Тематика рефератів (за вибором студента)
Роль і значення звичаю в системі континентального права.
Роль і значення звичаїв у національному праві країн екваторіальної Африки та Океанії.
Звичай як форма (джерело) міжнародного права.
Звичаєво-правове регулювання у міжнародній торгівлі.
Література [13; 18; 45; 46; 53]
Проблемні питання для самостійної підготовки
Найдавніші звичаєві способи набуття земельної власності.
Звичаї приватного та надільного (общинного, подвірного) землекористування.
Спадкування за звичаєм.
Особливості успадкування батьківщини, материзни, спільного
сімейного володіння.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

16

Позика, позичка, дарування за звичаєвим правом.
Звичаї традиційної селянської оренди землі.
Звичаєві форми та способи гарантій виконання зобов’язань.
Позадоговірні зобов’язання за українським правовим звичаєм.
Узвичаєні правові механізми відшкодування завданих збитків.
Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ.
Зобов’язання наймача та найманого працівника за звичаєвим
правом.
Звичаєві види особистого трудового найму сільського населення.
Звичаї колективної взаємодопомоги українських селян.
Звичаєві основи трудових відносин у місті.
Правне значення календарно-трудових обрядових дій.
Звичаєві форми шлюбу давніх слов’ян.
Дошлюбні стосунки за звичаєвими традиціями.
Звичаєвий порядок укладення шлюбу.
Звичаєво-правове регулювання становища жінки-матері в українській родині.
Звичаєво-правовий статус невістки.
Звичаєво-правові інститути приймацтва та усиновлення.
Причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим
правом.
Злочин за давньоруським звичаєвим правом.
Злочин за звичаєвим козацьким правом.
Покарання за давньоруським звичаєвим правом.
Система покарань за козацьким звичаєвим правом.
Звичаєвий елемент у процесі розшуку злочинця. Звичаєві норми процесуальних дій.
Характерні риси копного звичаю.
Звичаєва практика козацького судочинства.
Звичаєве право в англосаксонській правовій системі.
Застосування звичаю в системі континентального права.
Звичаї в мусульманському праві.
Роль правових звичаїв у національному праві африканських
країн.
Особливості звичаю як джерела міжнародного права.
Застосування звичаїв у міжнародній торгівлі.
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