Теми доповідей на гуртку
з Історії держави і права України
Теорії походження державності у східних слов’ян.
2. Слов’янські протодержави на території України (1 - IX ст. н. е.).
3. Місце, роль та значення давньоукраїнської держави у світовій історії.
4. Становлення і розвитку суду і судочинства в Київській Русі.
5. Джерела права Київської Русі та їх порівняльно-правовий аналіз.
6. Звичаєве право - як основне джерело українського права (IX - XIX
ст.).
7. Характеристика цивільного права у Київській Русі.
8. Характеристика кримінального право у Київській Русі.
9. Характеристика шлюбно–сімейне права Київської Русі.
10. Створення та діяльність лавничого суду міста Львова (ХVІІ-ХVІІІ
ст.).
11. Становлення та розвито громадського судочинства в Україні.
12. Специфіка українського козацького державотворення.
13. Козацького права та правової системи Української козацької держави
14. Запорізька Січ: правовий статус упродовж XVI - XVIII ст.
15. Види злочинів та покарань у Запорізькій Січі (середина XVI – 1775
р.).
16. Суд та судочинство в Запорізькій Січі (XVI – XVIII ст.).
17. Політико-правові наслідки Переяславської Ради 1654 р.
18. Україно-московський договір 1654 р. в оцінках істориків і юристів.
19. Гадяцький договір І. Виговського з Польщею.
20. Обмеження суверенних прав України у договірних статтях другої
половини XVII - поч. XVIII ст.
21. Міжнародні відносини та дипломатія української Гетьманської
держави.
22. Концепція судоустрою і судочинства «Суду і розправи в правах
малоросійських» Ф. Чуйкевича і її втілення у судовій реформі К.
Розумовського.
23. Сирітські суди на Лівобережній Україні (18-19 ст.).
24. Державно-правова концепція Михайла Грушевського.
25. Конституція УНР 1918 р., її структура, зміст та історичне значення.
26. Модель
державного устрою у конституційних актах доби
національного відродження (1917-1923): порівняльний аналіз.
27. Держава та право ЗУНР (1918-1923 рр.)
28. Україна в період тоталітарно-репресивного режиму (1917-1991 pp.).
29. Правова оцінка Голодомору 1932-1933 років в Україні.
30. Причини і наслідки Революції гідності в Україні (2013-2014 pp.).
1.

Теми доповідей на гуртку
з Історії держави і права зарубіжних країн

1.

Виникнення держави та її характерні риси у країнах Стародавнього

2.

Функції, механізм та форми держав у країнах Стародавнього Сходу.

3.

Характерні риси права країн Стародавнього Сходу.

4.

Виникнення держави в античних країнах. Функції, механізм та

Сходу.

форми античних держав.
5.

Характеристика джерел права Античності.

6.

Виникнення та характерні риси феодальної держави.

7.

Характеристика джерел права феодалізму.

8.

Формування західної правової традиції в період феодалізму.

9.

Вплив буржуазних революції на зміну форми держави.

10. «Кутюми Бовезі» як джерело права середньовічної Франції.
11. Становлення та розвиток конституційного права у країнах західної
цивілізації.
15. Зародження парламентаризму у Європі.
16. Теорія поділу влади. Поділ влади за Конституцією V Республіки у
Франції.
17. Становлення і розвиток правової системи Англії. Загальне право.
Прецедентне право. Право справедливості. Види статутного права.
18. Становлення основних інститутів кримінального права у «Кароліні».
19. Лісабонський договір як джерело наднаціонального права.
20. Римський статут Міжнародного кримінального суду.

