
Питання до іспиту 
 

1. Історичні аспекти виникнення та становлення юридичної компаративістики.  
2. Підходи до розуміння сутності порівняльного правознавства. 
3. Порівняльне правознавство як особлива галузь правового знання. 
4. Порівняльне правознавство в системі юридичних наук. 
5. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними 
науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, 
галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний 
етнологією. 
6. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. 
7. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного 
порівняльного правознавства. 
8. Основна мета і функції порівняльного правознавства. 
9. Місце і роль порівняльного правознавства в системі юридичної освіти.  
10.Наукове значення порівняльного правознавства. 
11.Практичне значення порівняльного права.  
12.Роль порівняльного правознавства в процесі уніфікації та гармонізації  
кримінального права. 
13.Характеристика систем міжнародного кримінального права і  
національного кримінального права. 
14.Загальне і особливе у міжнародного права та національних правових Систем 

15. Поняття і значення порівняння. 
16. Представники громадсько-філософської і політико-правової думки про 
використання порівняння і порівняльного методу у вивченні державно-

правових явищ. 
17. Порівняльний метод як один з приватних методів юридичної науки, 
використовується в поєднанні з іншими приватними методами наукового 
пізнання. 
18. Використання порівняльного методу галузевих юридичних наук. 
19. Використання порівняльного методу для вирішення конкретних науково-

практичних правових проблем національного права. Завдання і об'єкти 
застосування порівняльно-правового методу.  
20. Порівняльний метод і вивчення правових систем федеративних держав. 
21. Порівняльний метод і міжнародне право. 
22. Основні види порівняльних досліджень правових систем: 
діахронії і синхронне порівняння. 
23. Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного правознавства. 
Загальна характеристика порівняльного правознавства XIX в. 
24. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. 
25. Французька школа порівняльного законодавства. 
26. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. 
27. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. 
28. Порівняльне правознавство в першій половині XX в. 
29. Порівняльне правознавство після Другої світової війни. 
30. Сучасний стан юридичної компаративістики. 



31. Розробка проблем порівняльного правознавства вченими-юристами 
зарубіжних країн. 

32. Система джерел права романо-германської правової сім’ї.  
33. Характеристика зв’язку романо-германської правової сім’ї з римським 
правом.  
34. Вплив канонічного права на розвиток романо-германського права.  

35. Роль науки у формуванні романо-германської правової сім’ї.  
36. Вплив сучасних інтеграційних процесів в Європі на розвиток романо-

германської сім’ї права. 
37. Історичний шлях розвитку англо-американської сім’ї права.  
38. Специфічні риси сім’ї англо-американського права. 
39. Характеристика англійського права.  
40. Спільні риси й відмінності права США та англійського права.  
41. Система джерел права англо-американської правової сім’ї. 
42. Сутність загального права.  
43. Співвідношення загального права і законодавства.  
44. Характеристика декларативної теорії права.  
45. Поняття права справедливості.  
46. Співвідношення права справедливості та загального права. 

47. Характеристика різних наукових підходів до класифікації систем 
релігійного права.  
48. Характеристика структури релігійної правової сім’ї.  
49. Ознаки правових систем релігійної орієнтації.  
50. Плюралістична наукова думка щодо визначення мусульманського права. 
Ознаки мусульманського права.  
51. Система джерел мусульманського права.  
52. Характерні ознаки індуського права 

53. Ознаки іудейського права.  
54. Система джерел іудейського права.  
55. Характеристика канонічного права. 
56. Характеристика процесу глобалізації.  
57. Попередження і вирішення юридичних колізій.  
58. Зближення національних законодавств. 
59. Поняття модельних законодавчих актів.  
60. Поняття та значення міжнародно-правової допомоги. 
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