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Полтава – 2016

Модуль 1. Основні категорії порівняльного правознавства
1. Історичні аспекти виникнення та становлення порівняльного
правознавства.
2. Основні підходи до визначення поняття «порівняльне правознавство».
3. Порівняльне правознавство як метод, наука та навчальна дисципліна.
4. Об’єкт, предмет, метод і структура порівняльного правознавства.
5. Функції порівняльного правознавства.
6. Місце та значення порівняльного правознавства в системі юридичних
наук.
7. Класифікація досліджень у порівняльному правознавстві.
8. Поняття методології юридичної компаративістики.
9. Характеристика підходів до методології порівняльного правознавства.
10.Зміст порівняльно-правового методу.
11.Характеристика інших методів наукового пізнання, що застосовуються
юридичною компаративістикою.
12.Основні теорії виникнення порівняльного правознавства.
13.Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в
Німеччині.
14.Французька школа порівняльного законодавства.
15.Порівняльне правознавство в Росії.
16.Порівняльне правознавство в Англії та США.
17.Порівняльне правознавство в першій половині XX в.
18.Порівняльне правознавство в другій половині XX в.
19.Розвиток радянського порівняльного правознавства.
20.Поняття «правова карта світу».
21.Характеристика плюралістичної наукової думки щодо визначення
поняття «правова система».
22.Значення категорії “правова система” для порівняльного правознавства.
23.Співвідношення понять «правова система», «система права» та «система
законодавства».
24.Ознаки правової системи.
25.Поняття, риси та структура правової системи.
26.Загальна характеристика правової карти світу
27.. Класифікація та типологія правових систем.
28.Мішані правові системи.
29.Європейське право.
30.Історичні аспекти розвитку українського права.
31.Особливості правової системи України.
32.Місце правової системи України у континентальному праві.
33.Сучасна система права та система законодавства України.
34.Стан кодифікації законодавства України.
35.Реформування судової системи.
36.Значення
Конституційного
суду
України
для
ефективного
функціонування правової системи в цілому.
37.Тенденції розвитку сучасної правової системи України.
38.Поняття «правова сім’я».

39.Значення категорії “правова сім’я” для юридичної компаративістики.
40.Проблема класифікації правових систем у правові сімї.
41.Критерії класифікації правових систем.
42.Зміст концепції правових сімей Р. Давіда.
43.Характеристика концепції “правового стилю” К. Цвайгерта.
Модуль 2. Характеристика окремих сімей права та сучасних тенденцій
зближення національних правових систем
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Особливості романо-германської правової сім’ї.
Передумови виникнення романо-германської правової сім’ї.
Основні етапи розвитку романо-германської правової сім’ї.
Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права.
Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським правом.
Вплив канонічного права на формування романо-германського права.
Публічне і приватне право.
Норми права в романо-германській сім’ї.
Джерела права в романо-германській сім’ї, їх види.
Нормативно-правові акти в романо-германській правовій сімї.
Закон як джерело права в романо-германській сім’ї.
Загальні принципи в романо-германській правовій сім’ї.
Звичай у системі джерел романо-германського права.
Доктрина в романо-германській правовій сім’ї .
Правові системи Скандинавських країн: поняття та групи.
Історичний розвиток правових систем Скандинавських країн.
Уніфікація та гармонізація законодавства
Скандинавських країн.
Спільність скандинавського і романо-германського права.
Місце скандинавського права на правовій карті світу.
Джерела скандинавського права.
Правові системи держав Латинської Америки.
Формування правових систем країн Латинської Америки.
Кодифікація і джерела латиноамериканського права.
Особливості правових систем країн Латинської Америки.
Особливості англо-американської правової сім’ї.
Основні етапи розвитку англійської правової системи.
Виникнення та реформування загального права.
Загальне право: поняття та особливості.
Право справедливості та його співвідношення із загальним правом.
Англійська та американська правова система: спільні та відмінні риси.
Поняття та види джерел англо-американського права.
Прецедент як джерело права в сім’ї англо-американського права.
Закон як джерело права в сім’ї англо-американського права.
Делеговане законодавство в сім’ї англо-американського права.
Звичай в англо-американському праві.
Інші джерела англо-американського права.
Формування американського права.

82. Поняття і основні категорії правової системи США.
83. Джерела американського права.
84. Особливості сучасного американського права.
85. Сучасні тенденції розвитку американського права.
86. Географічне поширення англійського загального права.
87. Класифікація національних правових систем країн Співдружності
Націй.
88. Прецедентне право і загальне правовий спадок країн Співдружності
Націй.
89. Особливості правових систем Канади, Австралії та Нової Зеландії.
90. Співвідношення англійського права та місцевого звичайного права.
91. Джерела права Канади, Австралії та Нової Зеландії.
92. Судова система Канади, Австралії та Нової Зеландії.
93. Виникнення та розвиток суду присяжних.
94. Загальна характеристика правових систем релігійного типу.
95. Мусульманське (ісламське) право.
96. Поняття і поширення мусульманського права.
97. Основні мазхаби і джерела мусульманського права.
98. Провідні галузі мусульманського права.
99. Сучасне мусульманське право.
100. Індуське право.
101. Особливості класичного індуського права.
102. Вплив англійського загального права на індуське право.
103. Сучасне індуське право.
104. Іудейське (єврейське) право.
105. Канонічне право. Розвиток канонічного права у Європі.
106. Загальна характеристика правових систем традиційного типу.
107. Правові системи країн Далекого Сходу.
108. Загальна характеристика далекосхідного права.
109. Давньокитайське право – основа далекосхідного права.
110. Далекосхідна концепція права. Правова система КНР.
111. Правові системи держав Африки.
112. Формування африканської правової сім'ї.
113. Традиційне африканське звичаєве право.
114. Вплив основних правових сімей на традиційне африканське звичайне
право.
115. Сучасні правові системи африканських країн.
116. Співвідношення національного та міжнародного права.
117. Механізм трансформації норм міжнародного права у національних
правових системах.
118. Правова система Ради Європи.
119. Правова система Європейського Союзу.
120. Правова система Євразійських Співдружностей.

