
  

Перелік питань до заліку з дисципліни «Порівняльне правознавство» 

 

1. Поняття, предмет, значення порівняльного правознавства. Порівняльне 

правознавство як наука та учбова дисципліна. 
2. Предмет, цілі, види порівняльно-правових досліджень. 

3. Об’єкти порівняльного правознавства. 

4. Структура порівняльного правознавства. 
5. Історія становлення порівняльного правознавства. 

6. Поняття і функції порівняльного методу в правознавстві.  

7. Методологія порівняльного методу та порівняльного правознавства.  

8. Функції порівняльного правознавства. 
9. Поняття і ознаки правової системи. 

10. Типологія правових систем світу. 

11. Правова сім’я як специфічна категорія порівняльного правознавства. 
Вчення про правові сім’ї. 

12. Основні типи (сім’ї)  і підтипи (групи) правових систем. 

13. Порівняльне правознавство та міжнародне право. Співвідношення 

національного і міжнародного права. 
14. Порівняльне правознавство та європейське право. Правова система 

Європейського Союзу. 

15. Правова система Ради Європи. 

16. Місце і роль колізій у порівняльному правознавстві та шляхи їх 
подолання. 

17. Уніфікація та гармонізація правових норм. 

18. Поняття, ознаки і етапи становлення романо-германського типу 
правових систем. 

19. Особливості романського і германського права. 

20. Система джерел права романо-германського типу правових систем. 

21. Поняття, ознаки і етапи становлення англо-американського типу 
правових систем. 

22. Структура і джерела англійського права. 

23. Правовий прецедент в англо-американському праві. 
24. Етапи формування і особливості правової системи США.  

25. Джерела і система права США. 

26. Судова і поліцейська система США. 

27. Судова і поліцейська система Великобританії. 
28. Судова і поліцейська система країн романо-германського типу правових 

систем. 

29. Особливості правової системи Шотландії. 
30. Особливості правової системи Австралії та Нової Зеландії. 

31. Особливості правової системи Канади. 

32. Загальна характеристика правової системи Ірландії. 

33. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем. 
34. Особливості судової системи і судового процесу скандинавських країн. 

35. Омбудсман: зарубіжний досвід і українська практика. 

36. Загальна характеристика латиноамериканської групи правових систем. 



  

37. Поняття, ознаки і джерела мусульманського права. 

38. Особливості правових систем сучасних ісламських держав. 

39. Поняття, ознаки і джерела індуського права. Місце індуського права в 

правовій системі сучасної Індії. 
40. Іудейське право в правовій системі сучасного Ізраїлю. 

41. Поняття, ознаки і джерела китайського права. 

42. Поняття, ознаки і джерела японського права. 
43. Африканська група правових систем. 

44. Особливості правової системи Південно-Африканської Республіки. 

45. Особливості правової системи України. 

 


