
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Започаткування історико-правової, цивілістичної та 
кримінальної шкіл права в Імператорському університеті в Одесі 

 
1. Відкриття в Одесі Імператорського університету та організація 

юридичного факультету, його викладацький склад та навчальні програми 
 2. Формування та розвиток історико-юридичної школи Ф. І. Леонтовича та М. 

Слабченка 
 3. Наукова та педагогічна діяльність провідних фахівців-цивілістів на 

юридичному факультеті Імператорського університету (Є. В. Васьковський,  М. Л. 
Дювернуа, Ю. С. Гамбаров та ін.) 

 4. Наукова та педагогічна діяльність провідних фахівців в галузі 
кримінального права на юридичному факультеті Імператорського університету 
(О. М. Богдановський, В. М. Палаузов та ін.) 

 5. Внесок одеських науковців у розвиток адвокатури в ХІХ – початку ХХ ст. 
        6. Створення Юридичної громади при юридичному факультеті університету 
 

Тема 2. Формування та розвиток традиції Одеської школи права в 
радянський період та її наукові здобутки 

 
       1. Державно-правові основи розвитку юридичної освіти в радянський період 
       2. Особливості розвитку юридичної освіти в Одесі впродовж 20 – 40 рр. ХХ 
ст. 
       3. Юридична освіта в Одесі наприкінці 40 – 80-х рр. ХХ ст. 
       4. Історія становлення юридичного факультету м. Одеси впродовж 20 – 40 рр. 
ХХ ст. як продовжувача традицій Імператорського університету 
       5. Відновлення, розвиток та реорганізації юридичного факультету м. Одеси 
наприкінці 40 – 80-х рр. ХХ ст. 
       6. Основні наукові напрямки розвитку галузевих шкіл права на Юридичному 
факультеті Одеського державного університету 
 

Тема 3. Утворення Національного університету «Одеська юридична 
академія» - найважливіший етап у формуванні сучасної Одеської школи 
права. Видатна роль та значення академіка С.В. Ківалова в утворенні та 

розвитку НУ ОЮА 
 

1. Перетворення юридичного факультету на Юридичний інститут Одеського 
державного університету ім. І.І. Мечникова: причини та наслідки 

2. Процес утворення Одеської державної юридичної академії на базі 
Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 

3. Внесок С. В. Ківалова в процес утворення нового вищого навчального 
юридичного закладу в м. Одесі 

4. Одеська національна юридична академія – правонаступниця традицій 
розвитку Одеської  школи права 

5. Національний університет «Одеська юридична академія» в системі вищої 
юридичної освіти України 



6. Розвиток та утворення нових структурних підрозділів Національного 
університету «Одеська юридична академія» (інститути, факультети, Юридичний 
коледж, навчально-консультативні центри тощо) 

7. Юридична клініка НУ ОЮА – центр надання безоплатної юридичної 
допомоги 

8. Розвиток матеріально-технічної, наукової та духовної бази Національного 
університету «Одеська юридична академія» 

9. Утворення Міжнародного гуманітарного університету – важливий крок в 
розвитку Одеської школи права на новітньому етапі 

 
Тема 4. Основні напрямки розвитку Одеської школи права 

 на сучасному етапі 
 
1. Одеська школа цивілістики, її функціонування після проголошення 

незалежності (Ю.С. Червоний, І.О. Крючатов, Є.О. Харитонов) 
2. Головні напрямки розвитку одеської школи господарського права та права 

інтелектуальної власності (О.І. Харитонова, О.П. Подцерковний) 
3. Магістральні шляхи розвитку сучасної одеської кримінально-правової 

школи (Є.Л. Стрельцов, Н.А. Мірошниченко, В.О. Туляков, Л.В. Багрій-
Шахматов) 

4. Особливості розвитку одеської кримінально-процесуальної, 
криміналістичної та кримінологічної шкіл на сучасному етапі (Ю.П. Аленін, В.М. 
Дрьомін, В.В. Тіщенко) 

5. Головні тенденції розвитку одеської загальнотеоретичної та історико-
правової школи (О.В. Сурілов, Ю.М. Оборотов, П.П. Музиченко, В.П. Глиняний, 
М.Р. Аракелян) 

6. Новітні тенденції розвитку сучасної адміністративістики, 
конституційного, фінансового права (С.В. Ківалов, М.П. Орзіх, Д.А. Бекерська) 

7. Головні тенденції розвитку одеської школи міжнародного права на 
сучасному етапі (М.Ю. Черкес, Т.С. Ківалова) 

8. Основні напрямки розвитку науки морського та митного права в рамках 
сучасної одеської правової школи (Є.В. Додін, С.А. Кузнецов, В.В. Прокопенко) 

 
Тема 5. Академік С. В. Ківалов – президент Національного університету, 

видатний педагог, вчений та державно-політичний діяч 
 
1. Головні біографічні віхи життя С.В. Ківалова, процес його становлення як 

видатного  педагога, вченого та державно-політичного діяча 
2. Основні напрями науково-дослідницької діяльності С.В. Ківалова та 

сфери його наукових інтересів 
3. Державно-політична та міжнародна діяльність С.В. Ківалова, її вплив на 

розбудову суверенної, демократичної, правової Української держави 
4. Головні напрямки громадської та благодійної діяльності С.В. Ківалова. 

 
 
 
 



Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни  
«Історія Одеської школи права» 

 
 

1. Відкриття в Одесі Імператорського університету та організація 
юридичного факультету, його викладацький склад. 

2. Формування та розвиток історико-юридичної школи Імператорського 
університету. 

3. Наукова спадщина Ф. І. Леонтовича. 
4. Наукова діяльність М. Слабченка. 
5. Наукова та педагогічна діяльність провідних фахівців-цивілістів на 

юридичному факультеті Імператорського університету. 
6. Наукова спадщина Є. В. Васьковського.   
7. Наукові праці М. Л. Дювернуа.  
8. Наукова спадщина Ю. С. Гамбарова. 
9. Наукова та педагогічна діяльність провідних фахівців в галузі 

кримінального права на юридичному факультеті Імператорського 
університету. 

10. Наукові праці О. М. Богдановського. 
11. Наукова діяльність В. М. Палаузова. 
12. Внесок одеських науковців у розвиток адвокатури в ХІХ – початку ХХ 

ст. 
13. Особливості розвитку юридичної освіти в Одесі впродовж 20–40 рр. ХХ 

ст. 
14. Юридична освіта в Одесі наприкінці 40 – 80-х рр. ХХ ст. 
15. Основні наукові напрямки розвитку галузевих шкіл права на 

Юридичному факультеті Одеського державного університету.  
16. Внесок С. В. Ківалова в процес утворення нового вищого навчального 

юридичного закладу в м. Одесі. 
17. Одеська національна юридична академія – правонаступниця традицій 

розвитку Одеської  школи права. 
18. Національний університет «Одеська юридична академія» в системі 

вищої юридичної освіти України. 
19. Розвиток та утворення нових структурних підрозділів Національного 

університету «Одеська юридична академія» (інститути, факультети, 
Юридичний коледж, навчально-консультативні центри тощо). 

20. Юридична клініка НУ ОЮА – центр надання безоплатної юридичної 
допомоги. 

21. Розвиток матеріально-технічної, наукової та духовної бази 
Національного університету «Одеська юридична академія». 

22. Утворення Міжнародного гуманітарного університету – важливий крок 
в розвитку Одеської школи права на новітньому етапі. 

23. Одеська школа цивілістики, її функціонування після проголошення 
незалежності. 

24. Головні напрямки розвитку одеської школи господарського права та 
права інтелектуальної власності. 



25. Магістральні шляхи розвитку сучасної одеської кримінально-правової 
школи. 

26. Особливості розвитку одеської кримінально-процесуальної, 
криміналістичної та кримінологічної шкіл на сучасному етапі. 

27. Головні тенденції розвитку одеської загальнотеоретичної та історико-
правової школи. 

28. Новітні тенденції розвитку сучасної адміністративістики, 
конституційного, фінансового права. 

29. Головні тенденції розвитку одеської школи міжнародного права на 
сучасному етапі. 

30. Основні напрямки розвитку науки морського та митного права в рамках 
сучасної одеської правової школи. 

31. Головні біографічні віхи життя С.В. Ківалова, процес його становлення 
як видатного  педагога, вченого та державно-політичного діяча. 

32. Основні напрями науково-дослідницької діяльності С.В. Ківалова та 
сфери його наукових інтересів. 

33. Державно-політична та міжнародна діяльність С.В. Ківалова, її вплив на 
розбудову суверенної, демократичної, правової Української держави. 

 

 


