
Семінарське заняття № 2 

Тема 1.3.  Київська Русь – перша слов’янська держава. 

 

План: 

1. Загальна характеристика  джерел права Київської Русі.  Княже 

законодавство. 

2. «Руська Правда» - визначна пам’ятка давньоруського права: джерела, 

списки, редакції, структура. 

3. Право власності, спадкове,  зобов’язальне та шлюбно-сімейне  право за  

«Руською Правдою». 

4. Особливості кримінального права. Види злочинів і система покарань, 

визначених  в  «Руській Правді». 

 

 

 

Запитання та завдання  для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Чому на Русі домінувало звичаєве право? 

2. Які джерела візантійського права були чинними на Русі? 

3. Які сторони суспільного життя на Русі  врегульовувалися нормами 

візантійського права? 

4. На підставі аналізу статей «Руської Правди» доведіть, що вона захищала 

приватну власність феодалів на рухоме і нерухоме майно та на землю. 

5. Які статті скороченої редакції «Руської Правди свідчать про розмежування права 

власності та права володіння? 

6. Про який тип власності  не йдеться в «Правді Ярослава» і знаходить 

відображення в «Правді Ярославичів»? 

7. У яких формах  існувала земельна власність на Русі? 

8. Які форми спадку встановлює розширена «Правда»? 

9. На підставі аналізу розширеної редакції «Правди» доведіть, що у спадковому 

праві панував мінорат. 

10.  Які статті «Руської Правди» свідчать про високе становище жінки у 

давньоруському суспільстві? 

11.  У вирішенні яких питань шлюбно - сімейних відносин Устав Володимира  

надавав повноваження церкві? 

12.  Які злочини у Давньоруському праві вважалися особливо тяжкими?  

13.  Які  злочини відповідно до статей «Руської Правди» вважалися найтяжчими 

злочинами проти особи? 

Реферати: 

 

1. Роль звичаєвого права в системі права  Київської Русі. 

2. Візантійське право та його роль у формуванні правової системи Давньоруської 

держави. 

3. Міжнародне право часів Київської Русі. 

4. Церковні статути як джерело права. 

5. Характеристика розшуку в Київській Русі. 

6. Грамоти і договори князів. 

7. Правове становище селян за Короткою та Розширеною Правдами (порівняльний 

аналіз).. 

8. Закономірності виникнення й еволюція права на Русі.  

 



14.  Які види майнових злочинів та покарання за їх скоєння  передбачали статті 

«Руської Правди? 

15.  На підставі аналізу статей «Руської Правди» вкажіть, за які злочини і у  якому 

обсязі передбачалося покарання у вигляді грошового стягнення – вири?  

16.  У чому полягає  значення «Руської Правди» як першого законодавчого акту на 

Русі? 
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Методичні рекомендації: 
 

При розгляді першого  питання слід уяснити саме поняття “джерело права”. В 

узагальненому вигляді його  можна визначити  як спосіб існування і вираження 

правових норм  як певних установок у поведінці  людей, що характеризуються 

владністю і підтримуються державним примусом.  

Опрацьовуючи проблему системи права в Київській Русі, насамперед  слід 

наголосити на різноманітності її джерел.  

Необхідно вказати, що у Давньоруській державі  домінуючим джерелом права було 

звичаєве право. Під звичаєвим правом розуміють норми, які виникають на основі 

звичаю, санкціонуються  державою і стають загальнообов’язковими  для виконання. 

Контент-аналіз документів княжої доби засвідчує, що в той час поняття «закон» 

мало швидше моральний, релігійний зміст, аніж правовий. 

Спробуйте пояснити, чому на Русі домінувало звичаєве право,  в основі якого 

лежав правовий звичай, міжнародні договори з греками, договори князів між собою, 

договори князів з народом і дружиною, княжі устави та уроки, князівські церковні 

устави, а  також збірники норм візантійського права, які з’явилися на Русі разом з 

прийняттям християнства та зміцненням зв’язків з Візантією. 

Законодавча діяльність князів не виходила за межі звичаєвого права. Перші акти 

князівського законодавства в галузі публічного права (уроки, устави, договори) часто 

фіксували звичаєві норми,  тлумачили їх, однак нових не створювали. В галузі приватного 

і кримінального права також панував звичай. 

Під правовим звичаєм слід розуміти історично першу форму існування 

правових норм, першоджерело права.  
Далі необхідно дати характеристику таких джерел права Київської Русі, як,  

міжнародні договори  князів з чужими державами; договори князів між собою; договори 

(ряди) князів з народом; княжі устави і уроки, князівські церковні устави. 

Розкажіть, які джерела візантійського права були чинними на Русі  і які сторони 

суспільного життя ними врегульовувалися. Слід підкреслити також, що візантійське право 

збагатило давньоруське право новими нормами, передусім у галузі приватного і шлюбно-

сімейного права. 
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У відповіді на друге питання слід мати на увазі, що найбільш цінним джерелом по 

вивченню права Київської Русі  є “Руська  Правда”. Значення цього документа, серед 

іншого, полягає в тому, що він дозволяє збагнути процес зародження права і його 

первинного розвитку. Це, в свою чергу, дозволяє краще зрозуміти закономірності 

виникнення й еволюції права. 

Виясніть, що означає слово “правда”, коли і ким була складена “Руська Правда”, з 

яких частин вона складається, скільки має редакцій, скільки її списків дійшло до наших 

днів. Важливо зрозуміти, що “Руська Правда” – це збірник норм все того ж звичаєвого 

права,  доповненого новими княжими уставами. 

Слід мати на увазі, що оригінал «Руської Правди» не зберігся. До наших часів 

дійшли численні  (близько106, а за деякими даними майже 300)  списки  «Руської 

Правди», складені у ХІ-ХІІІ ст. Списки називалися за іменем їх власника або за місцем 

знаходження.  

«Руська Правда» має три редакції – коротку, розширену та скорочену, в кожній з 

яких відображені певні періоди розвитку феодалізму в Київській Русі.  

Коротка редакція  «Руської Правди» - найдавніша (ХІ ст.). Вона складається з 

«Правди Ярослава», «Правди Ярославичів», «Покону вирного» та «Уроку мостикам». 

Порівняйте «Правду Ярослава» і «Правду Ярославичів» і виділіть найголовніше 

досягнення останньої, яке полягало, з одного боку, у  скасовуванні кровної  помсти і 

заміні її системою грошових стягнень, а з іншого – спрямуванні штрафу не до потерпілих, 

а до державної скарбниці.  

Дайте характеристику «Покону вирного» та «Уроку мостикам». 

Розширена «Правда» об’єднала вже систематизовані правові норми,  що набули 

чинності за доби Ярослава і Ярославичів та Устав Володимира Мономаха.  Вона 

складається з двох частин. Перша – «Суд Ярослава Володимировича. Руська Правда» 

(кінець ХІ початок ХІІ ст.) Друга частина називається  «Устав Володимира Мономаха» 

(початок ХІІІ ст.) 

Дослідники відносять розширену редакцію Руської Правди» до пам’яток епохи 

розвинутого феодалізму. 

Зверніть увагу на те, що одним із головних завдань «Уставу» було намагання 

пом’якшити  класові протиріччя, що загострилися в умовах занепаду Київської держави. 

Більшість дослідників вважає, що  скорочена редакція «Руської Правди» була 

створена на основі розширеної редакції десь у ХVІ- ХVІІ ст. Цей факт засвідчує, що 

«Руська Правда» існувала ще тривалий час після розпаду Київської держави. 

 В кінці відповіді на дане питання зробіть висновок, про те, що аналіз статей 

«Руської Правди» свідчить, що наші пращури – засновники української державності – 

були носіями високої правової культури. 

 

Відповідь на третє питання почніть із того, що в «Руській Правді» немає 

спеціального терміну для позначення права власності. Однак окремі статті скороченої 

редакції свідчать, що існувало розмежування права власності та права володіння. Право 

власності –власність князя, бояр, церкви на борт, рільничі межі тощо і право володіння – 

фактичне користування якоюсь річчю.  

Переважна більшість статей «Руської Правди» захищає приватну власність 

феодалів на рухоме і нерухоме майно та на землю.  

Слід мати на увазі, що індивідуальна земельна власність виникла в Київській Русі 

лише в другій половині ХІ ст. У  «Правді Ярослава» ще не йшлося про такий тип 

власності, а у «Правді Ярославичів» вже знаходимо свідчення  про існування особистого 

землеволодіння. (Підтвердіть цей факт на основі статей «Руської Правди»).  

Далі необхідно дослідити основні форми земельної власності. 



Слід відмітити, що зобов’язальне право розвивалося на потребу  відносин 

власності. На основі статей «Руської Правди» приведіть приклади  існування зобов’язання 

за договором, договорів купівлі-продажу майна, челяді, договорів позики. 

Переходячи до характеристики спадкового права зверніть увагу на той факт, що 

юридичне закріплення приватної власності на майно і землю об’єктивно вимагало 

врегулювання питань спадку. Аналізуючи статті «Руської Правди» приведіть приклади 

існування спадку за заповітом і за законом, а також доведіть, що у спадковому праві 

існував мінорат. 

Характеризуючи шлюбно-сімейне право слід відмітити, що формування  норм цієї 

галузі права відбувалося на основі взаємодії місцевих правових законів і християнських, 

що були привнесені церквою. На підставі статей «Руської Правди» доведіть, що жінка у 

давньоруському суспільстві посідала високе становище. 

Далі необхідно вказати, які питання шлюбно-сімейних відносин регулювалися 

церквою. 

 

У відповіді на четверте питання зверніть увагу на те, що “Руська Правда” 

регулює, головним чином, питання, пов’язані з кримінальними злочинами та судовим 

процесом. При цьому «Руська Правда» та інші джерела права не відрізняли кримінальне 

правопорушення від цивільно-правового. Нанесення потерпілому фізичної, матеріальної чи 

фізичної шкоди визначалось як «образа»   У зв’язку з цим визначте, кого “Руська Правда» 

визнає об’єктом і суб’єктом злочину, як називалися та класифікувалися злочини, яка була 

мета та система покарань, яке місце в існуючій тоді правовій системі займала сільська 

община-верв. Зверніть увагу, що вищою мірою покарання були потік і пограбування, 

коли майно злочинця конфіскувалося, а його разом із сім’ю виганяли з общини або 

перетворювали на холопів. Поширеними були грошові покарання - вира і продаж, які 

стягувалися на користь князя. 

На підставі статей «Руської Правди» доведіть, що життя, честь і майно  

представників панівних класів захищалися більш суворішими санкціями, аніж  життя, 

честь, майно простих людей. 

Завершити вивчення теми слід визначенням місця “Руської Правди” у подальшому 

розвитку юридичних норм та у складанні пізніших кодексів законів. 

 

 


