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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Історія правової регуляції суспільного життя сягає сивої давнини. 
Кожна людська спільнота на Землі споконвіку об’єднувалася певни-
ми вимогами, заборонами, нормами і правилами, котрі розвинулися 
з первинної синкретичної свідомості й еволюціонували до впоряд-
кованих державами правових систем. В умовах розбудови правової 
держави в Україні значно зростає потреба у вивченні витоків націо-
нального права, виправленні давньої помилки ігнорування народною 
правовою культурою при підготовці юристів. 

Курс “Звичаєве право” — нова спеціальна навчальна дисципліна 
для майбутніх магістрів права. Вивчення звичаєвого права ґрунтуєть-
ся на знаннях, здобутих у попередні роки навчанння і тісно пов’язане 
із такими юридичними дисциплінами, як “Теорія держави і права”, 
“Філософія права”, “Історія держави і права України”, “Історія держа-
ви і права зарубіжних країн”, “Історія вчень про державу й право” та 
ін. Стане в нагоді також звернення до народознавчих дисциплін, зок-
рема етнографії, етнопсихології, етнопедагогіки.

Мета курсу “Звичаєве право” — дати майбутнім магістрам з пра-
ва знання про загальні закономірності і характерні особливості ви-
никнення та функціонування звичаєвого права.

Завдання навчальної дисципліни: 
дати студентам знання:
• предмета, завдань, категорій курсу “Звичаєве право”;
• філософсько-методологічних засад вивчення звичаєвого права;
• процесу виникнення та еволюції звичаєвого права; 
• звичаєвих цивільно-правових відносин українців;
• ролі звичаю у становленні українського трудового права;
• звичаєвих родинно-шлюбних відносин українців;
• ролі звичаєвих норм у розвитку кримінального та кримінально-

процесуального права;
• ролі та місця звичаїв у правових системах сучасності;
• ролі та місця звичаїв у міжнародному праві та міжнародній тор-

гівлі;
сформувати уміння:
• пізнавати та пояснювати звичаєво-правові явища;
• спираючись на наукові методи пізнання, аналізувати джерела та 

процес еволюції звичаєвого права; 
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• 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 суспіль-
ства.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ЗВИЧАєВЕ  ПрАВО”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль I. методологічно-історичні засади
звичаєвого права

1 Методологічні засади звичаєвого права

2 Історичний аспект виникнення та становлення звичаєво-
правових відносин

змістовий модуль II. звичаєві засади українського права

3 Звичаєві засади у цивільних правовідносинах українців

4 Роль звичаю у становленні українського трудового права

5 Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах

6 Звичаєві норми у розвитку кримінального та кримінально-
процесуального права

7 Звичаї у правових системах сучасності, міжнародному праві 
та міжнародній торгівлі

Разом годин: 54
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ЗМіСТ 
 дисципліни 

“ЗВИЧАєВЕ  ПрАВО”

змістовий модуль I. методологічно-історичні засади 
звичаєвого права

Тема 1. Методологічні засади звичаєвого права

Проблема звичаєвого права у правознавстві. Особливості етноло-
гічного, етнопсихологічного та етнопедагогічного підходів до звичає-
вого права. Звичаєве право і українська правова культура. 

Філософсько-методологічні основи вивчення звичаєвого права. 
Звичаєве право в доктрині юридичного позитивізму. Звичаєве право 
в доктрині природного права (теологічна, об’єктивістська, неокан-
тіанська, екзистенціалістська, психоірраціональна концепції).

Категорії звичаєвого права. Поняття правового звичаю та його 
основні ознаки. Вимоги до правового звичаю. Структура правового 
звичаю.

Поняття звичаєвого права у правознавстві. Підвалини звичаєвого 
права. Характерні риси звичаєвого права. Гіпотези та наукові дослід-
ження природи і специфіки українського звичаєвого права. 

Предмет і завдання навчальної дисципліни “Звичаєве право”. Міс-
це звичаєвого права в системі юридичних наук. Зв’язок курсу з інши-
ми юридичними дисциплінами.

Джерела та методи вивчення звичаєвого права.
Література [2; 8; 14; 16; 22; 32; 62]

Тема 2. історичний аспект виникнення та становлення 
звичаєво-правових відносин

Звичаєві норми родового суспільства. Роль “табу” у формуванні 
звичаєвого права. “Доправова культура” періоду розкладу родового 
ладу. Виникнення в етнічних груп притаманних їм звичаєво-пра-
вових інститутів (таліону, ордалій та ін.). Початок відокремлення 
звичаю від релігії та культури. Зародження контурів “правосудної” 
діяльності. 

Звичаєве право в архаїчних правових культурах. Фіксування пра-
вових звичаїв у найдавніших збірниках права. Феодальний період у 
розвитку звичаєвого права. Вплив релігійних норм на звичаєве право.
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Етапи розвитку українського звичаєвого права. Риси давньорусь-
кого звичаєвого права докняжого періоду. Звичаєво-правові відноси-
ни земсько-князівського періоду. Звичаєве право — основне джерело 
“Руської Правди”. Звичаєве право литовсько-руської доби. Вплив 
феодального права на звичай. Норми звичаєвого права у Литовсь-
ких Статутах. Козацьке звичаєве право. Конфлікт звичаю і закону у 
ХVІІІ–ХІХ ст. Правовий звичай у системі джерел права в Україні у 
перші післяреволюційні роки.

Література [3; 5; 7; 14; 25–31; 37; 44; 63]

змістовий модуль II. звичаєві засади українського права

Тема 3. Звичаєві засади у цивільних правовідносинах українців

Звичаєве унормування права власності. Еволюція звичаєвого зе-
мельного права. Найдавніші способи набуття земельної власності: 
“окупація”, пожалування, давність володіння, займанщина. Форми 
територіально-господарського володіння: рід, дворище, сябрина, то-
вариство, слобода. Звичаї приватного та надільного (общинного, под-
вірного) землекористування. Праця як основне джерело власності за 
українським звичаєвим правом.

Звичаєве право спадку. Спадкування за звичаєм та за духівницею. 
Особливості успадкування батьківщини, материзни, спільного сімей-
ного володіння. Сімейні та родинні засади спадкоємства.

Зобов’язально-договірні відносини за звичаєвим правом. Міна як 
основна звичаєво-правова форма забезпечення потреб товарообігу. 
Позика, позичка, дарування за звичаєвим правом. Звичаї традиційної 
селянської оренди землі-здольщини: скіпщина, десятина, спольщина. 
Обрядовість при укладанні угод: рукобиття, молитва, могорич, розрі-
зання хліба тощо. Звичаєві форми та способи гарантій виконання 
зобов’язань (завдаток, порука, застава та ін.)

Позадоговірні зобов’язання за українським правовим звичаєм. Уз-
вичаєні правові механізми відшкодування завданих збитків. Право-
вий статус знахідки, “покладу”.

Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у 
вервних, копних і козацьких судах. 

Література [6; 7; 9; 12; 25–31; 36; 48; 68]
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Тема 4. 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 правовід-
носин українців. Правова нерівність учасників трудових відносин за 
українським звичаєм. Зобов’язання наймача та найманого працівни-
ка за звичаєвим правом. 

Традиційні види особистого трудового найму сільського населен-
ня. Звичаєво-правове регулювання “зажину”, “замолоту”, “відбутку”, 
“басаринків”. Особливості найму працівника на річну службу. Особ-
ливості найму пастухів. Особливості найму молільників, псалтирни-
ків, священнослужителів на похоронах. Відмінність особистого най-
му 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 вре-
гулювання трудових відносин у цехових організаціях. Корпоративні 
звичаї ремісників. Вплив сакрального світогляду людей на організа-
цію праці ремісників. Звичаї ремісничих ініціацій та їх правове зна-
чення. Права й обов’язки майстрів за звичаєвим корпоративним пра-
вом.

Правне значення календарно-трудових обрядодій.
Література [6; 7; 9; 12; 25–31; 36; 48; 68]

Тема 5. Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах

Тотеїзм як первинна форма усвідомленої кровної спорідненості. 
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”. 

Дошлюбні стосунки за звичаєвими традиціями. Звичаєве соціаль-
но-вікове ієрархічне структурування молоді. Молодіжні громади та 
їх функції. Залицяльний етикет. Виховна та застережлива функція 
обряду “покривання”. Звичаї захисту прав дівчини. 
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Звичаєвий порядок укладання шлюбу. Змовини, оглядини, зару-
чини. Шлюбний договір: умови його чинності та наслідки порушен-
ня. 

Звичаєві засади сім’ї. Патріархальні традиції в організації малої 
сім’ї. Становище жінки-матері в українській родині. Звичаєво-право-
вий статус невістки. Звичаєві інститути приймацтва та усиновлення. 
Реалізація норм звичаєвого права, що спрямовані на зміцнення сім’ї 
та дотримання моралі.

Причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим пра-
вом. Наслідки припинення шлюбу за українським звичаєм.

Література [6; 7; 9; 12; 25–31; 36; 48; 68]

Тема 6. 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 жін-
кою злочинця під оборону.

Злочин за давньоруським звичаєвим правом. Початкові форми ін-
ститутів кримінального права (вина, умисел, вбивство в “пиру”, дав-
ність злочину, рецидив злочину). Звичаєве право про види злочинів 
(проти особи, майнові, проти честі, проти моралі, проти родини).

Злочин за звичаєвим козацьким правом. Види злочинів за козаць-
ким правом. Корпоративність кримінального козацького права. Спе-
цифічні склади злочинів у Запорізькій Січі.

Покарання за давньоруським звичаєвим правом. Приватноправо-
вий характер покарання. Звичай кругової поруки і відповідальності 
громади за винну особу. Пом’якшення покарання для громади. Зви-
чай покарання самосудом “на гарячому”. 

Система покарань за козацьким звичаєвим правом. Причини жор-
стокості покарань у Запорозькій Січі. Спокутування провини за ук-
раїнським звичаєм. 

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”) 
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Характерні риси копного звичаю. Звичаєва практика козацького 
судочинства. Контролюючі функції громади у кримінальному судо-
чинстві. 

Звичай ревокації. Звичаєва традиція “випрошування” від смерт-
ної кари. 

Література [6; 9; 10; 12; 25–31; 36; 48; 68]

Тема 7. Звичаї у правових системах сучасності, 
міжнародному праві та міжнародній торгівлі

Звичаї 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. Норматив-
не визначення поняття “звичай” у Статуті Міжнародного суду ООН. 
Міжнародний звичай як правотворчий процес. Механізм досягнення 
згоди у міжнародному звичаєвому нормотворенні. Звичай як форма 
існування міжнародного права. Дія звичаю згідно із міжнародним 
правом.

Звичай як основний спосіб створення і форма виразу юридичних 
норм, які визначають межі правил поведінки держав.

Поняття міжнародного торговельного звичаю. Умови та сфера за-
стосування звичаїв у регулюванні зовнішньоторговельних стосунків. 
Співвідношення торговельних звичаїв із законом. Застосування зви-
чаїв у торговельних справах. 

Література [13; 18; 21; 42; 51; 57] 

 ВКАЗіВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОЇ  рОБОТИ

Контрольна робота є самостійним науковим дослідженням сту-
дента. Перед виконанням контрольної роботи слід вивчити рекомен-
довану літературу та скласти план. Структурно робота складається 
із: а) вступу, де визначається актуальність проблеми, аналізується лі-
тература, формулюються предмет вивчення, мета роботи та завдання; 
б) двох-трьох основних питань роботи, у яких викладається її зміст; 
в) висновків; г) списку використаних джерел. Обсяг роботи — до 15–
20 аркушів. 

Номер теми контрольної роботи студент обирає із запропонова-
них тем за останніми цифрами номера своєї залікової книжки. 
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ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОБіТ

 1. Методологічні засади звичаєвого права.
 2. Історичний аспект виникнення та становлення звичаєво-право-

вих відносин.
 3. Огляд вчень про звичаєве право.
 4. Фіксування правових звичаїв у перших збірниках права. 
 5. Давньоруське звичаєве право.
 6. Козацьке звичаєве право.
 7. Звичаєві засади у цивільних правовідносинах українців.
 8. Еволюція звичаєвого земельного права. 
 9. Звичаєве право спадку. 
 10. Зобов’язально-договірні відносини за звичаєвим правом. 
 11. Праця як основне джерело власності за українським звичаєвим 

правом.
 12. Звичаї як джерело формування українського трудового права. 
 13. Національна специфіка трудових правовідносин українців.
 14. Звичаєвість у родинно-шлюбних відносинах.
 15. Звичаєві норми у розвитку кримінального та кримінально-проце-

суального права. 
 16. Звичаєві норми у розвитку процесуального права. 
 17. Звичаї у правових системах сучасності.
 18. Звичаї у міжнародному праві.
 19. Звичаї у міжнародній торгівлі.
 20. Звичаєве право і українська правова культура. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Проблема звичаєвого права у правознавстві. 
 2. Предмет і завдання навчальної дисципліни “Звичаєве право”. 
 3. Місце звичаєвого права в системі юридичних наук. Зв’язок курсу 

з іншими юридичними дисциплінами.
 4. Джерела та методи вивчення звичаєвого права.
 5. Звичаєве право в доктрині юридичного позитивізму. 
 6. Звичаєве право в доктрині природного права.
 7. Категорії звичаєвого права. 
 8. Поняття правового звичаю та його основні ознаки. 
 9. Поняття звичаєвого права у правознавстві. 
 10. Характерні риси звичаєвого права. 
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 11. Наукові дослідження природи і специфіки українського звичає-
вого права.

 12. Звичаєві норми родового суспільства. 
 13. Роль “табу” у формуванні звичаєвого права. 
 14. Виникнення в етнічних груп притаманних їм звичаєво-правових 

інститутів (таліону, ордалій та ін.). 
 15. Зародження звичаєвих контурів “правосудної” діяльності. 
 16. Звичаєве право в архаїчних правових культурах. 
 17. Фіксування правових звичаїв у найдавніших збірниках права. 
 18. Вплив канонічного права на звичаєве право.
 19. Етапи розвитку українського звичаєвого права. 
 20. Риси давньоруського звичаєвого права докняжого періоду. 
 21. Звичаєво-правові відносини земсько-князівського періоду. 
 22. Звичаєве право — основне джерело “Руської Правди”. 
 23. Звичаєве право литовсько-руської доби. 
 24. Вплив феодального права на звичай. 
 25. Козацьке звичаєве право. 
 26. “Конфлікт” звичаю і закону у ХVІІІ –ХІХ ст. 
 27. Найдавніші звичаєві способи набуття земельної власності: “оку-

пація”, давність володіння, займанщина. 
 28. Звичаєві форми територіально-господарського володіння: рід, 

дворище, сябрина, товариство, слобода. 
 29. Звичаї приватного та надільного (общинного, подвірного) земле-

користування. 
 30. Спадкування за звичаєм та за духівницею. 
 31. Особливості успадкування батьківщини, материзни, спільного сі-

мейного володіння. 
 32. Сімейні та родинні засади спадкоємства.
 33. Міна як основна звичаєво-правова форма забезпечення потреб 

товарообігу.
 34. Позика, позичка, дарування за звичаєвим правом. 
 35. Звичаї традиційної селянської оренди землі-здольщини: скіпщи-

на, десятина, спольщина. 
 36. Обрядовість при укладанні угод: рукобиття, молитва, могорич, 

розрізання хліба тощо. 
 37. Звичаєві форми та способи гарантій виконання зобов’язань (за-

вдаток, порука, застава та ін.).
 38. Позадоговірні зобов’язання за українським правовим звичаєм. 
 39. Узвичаєні правові механізми відшкодування завданих збитків. 
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 40. Звичаєво-правовий статус знахідки, “покладу”.
 41. Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у 

вервних судах. 
 42. Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у 

копних судах. 
 43. Звичаєві процедури здійснення правосуддя з цивільних справ у 

козацьких судах. 
 44. Правова нерівність учасників трудових відносин за українським 

звичаєм.
 45. Зобов’язання наймача та найманого працівника за звичаєвим 

правом.
 46. Традиційні види особистого трудового найму сільського населен-

ня.
 47. Звичаєво-правове регулювання “зажину”, “замолоту”, “відбутку”, 

“басаринків”. 
 48. Узвичаєні особливості найму працівників на різні види робіт. 
 49. Відмінність особистого найму для прислужування і для виконан-

ня обумовлених робіт. 
 50. Обрядодії при укладанні договору особистого найму. 
 51. Роль селянської сім’ї при договорі про особистий найм.
 52. Традиційні форми колективних трудових зобов’язань українсь-

ких селян.
 53. Звичаї колективної взаємодопомоги селян. 
 54. Звичаєві основи трудових відносин у місті. 
 55. Звичаєві норми врегулювання трудових відносин у цехових ор-

ганізаціях.
 56. Корпоративні звичаї ремісників. 
 57. Права й обов’язки майстрів за звичаєвим корпоративним пра-

вом.
 58. Правне значення календарно-трудових обрядодій.
 59. Історичні форми шлюбу стародавніх слов’ян за звичаями “уми-

кання”, “уводом”, “уходом”, “за згодою”, “на віру”. 
 60. Дошлюбні стосунки за звичаєвими традиціями. 
 61. Звичаєвий порядок укладання шлюбу. 
 62. Звичаєво-правове регулювання становища жінки-матері в ук-

раїнській родині. 
 63. Звичаєво-правовий статус невістки. 
 64. Звичаєво-правові інститути приймацтва та усиновлення. 
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 65. Реалізація норм українського звичаєвого права, що спрямовані на 
зміцнення сім’ї та дотримання моралі.

 66. Причини та процедури розлучення подружжя за звичаєвим пра-
вом. 

 67. Наслідки припинення шлюбу за українським звичаєвим правом.
 68. Звичай кровної помсти. Звичаї звільнення від кровної помсти 

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

 69. Злочин за давньоруським звичаєвим правом. 
 70. Початкові форми інститутів кримінального права (вина, умисел, 

вбивство в “пиру”, давність злочину, рецидив злочину) за звичає-
вим правом.

 71. Злочин за звичаєвим козацьким правом. 
 72. Корпоративність кримінального козацького права. 
 73. Специфічні склади злочинів у Запорізькій Січі.
 74. Покарання за давньоруським звичаєвим правом. 
 75. Звичай кругової поруки і відповідальності громади за винну осо-

бу. 
 76. Звичай покарання самосудом “на гарячому”. 
 77. Система покарань за козацьким звичаєвим правом. 
 78. Звичай поволання у процедурі порушення кримінальної справи. 
 79. Звичаєвий елемент у процесі розшуку злочинця (“звід”, “заклич”, 

“трус”, “гоніння сліду”). 
 80. Звичаєві норми процесуальних дій (присяга, судовий поєдинок, 

ордалії, оцінка показань видоків, оцінка показань послухів, “ви-
давка”) 

 81. Характерні риси копного звичаю. 
 82. Звичаєва практика козацького судочинства. 
 83. Звичай ревокації. 
 84. Звичаєва традиція “випрошування” від смертної кари. 
 85. Звичаєве право в англосаксонській правовій системі. 
 86. Застосування звичаю в системі континентального права. 
 87. Звичаї в мусульманському праві. 
 88. Роль правових звичаїв у національному праві африканських 

країн.
 89. Особливості звичаю як джерела міжнародного права. 
 90. Поняття міжнародного торговельного звичаю. Застосування зви-

чаїв у міжнародній торгівлі. 
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