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1. Теорії походження Київської держави .
2. Джерела права Київської Русі та їх порівняльно – правовий
аналіз.
3. Характеристика цивільного права Княжого періоду.
4. Характеристика кримінального право за Руською Правдою.
5. Характеристика шлюбно–сімейне права Київської Русі.
6. Характер та особливості судового процесу в Київській Русі.
7. Цивільне право за Литовськими статутами.
8. Кримінальне право за Литовськими статутами.
9. Судовий процес за Литовськими статутами.
10.Запорізька Січ, її організація і роль в історії України.
11.Державно-правовий устрій Козацько-Гетьманської держави
12.Пакти і Конституція прав і вільностей Запорізького Війська
1710 року, їх зміст і значення
13.Суд і розправа в правах

малоросійських 1750 року, їх

структура і зміст.
14.Цивільне право за Правами, за якими судиться малоросійський
народ 1743 року.
15.Кримінальне

право

за

Правами,

за

якими

судиться

за

якими

судиться

малоросійський народ 1743 року.
16.Процесуальне

право

за

Правами,

малоросійський народ 1743 року.

17.Звід

законів

Російської

імперії

та

особливості

його

застосування в Україні.
18.Уложення про покарання кримінальні та виправні, його
редакції і характеристика.
19.Збірник малоросійських прав 1807р., його зміст і значення.
20.Характеристика судової реформи 1864 р. в Російській імперії
та особливості ї застосування на українських землях.
21.Становлення та розвиток інституту смертної кари на території
України.
22.Становлення та розвиток інституту адвокатури в Україні (ХХХ ст.)
23.Становлення та розвиток органів прокуратури на території
України.
24.Становлення та розвиток звичаєвого права в Україні.
25.Становлення та розвиток церковного права в Україні (ІХ-ХХ
ст.).
26.Самоврядування у селах Галичини за волосним правом.
27.Самоврядування у місті Львові за магдебурзьким правом.
28.Рецепція римського права в Україні.
29.Організація та діяльність копних судів на українських землях
у ХVІ-ХVІІІ ст.
30.Міське право Львова (ХІІІ- поч. ХХ ст.)
31.Сирітські суди на Лівобережній Україні (18-19 ст.)
32.Копні суди та копне судочинство на українських землях (ХІУХУІІІ ст.).
33.Місцеве самоврядування на західноукраїнських землях у
міжвоєнний період (1918-1939 рр.)
34.Створення та діяльність
Україні (1880 – 1917 рр.).

суду присяжних у Правобережній

35.Створення та діяльність лавничого суду міста Львова (ХVІІХVІІІ ст.).

