ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Порівняльне правознавство»

Курс: V
Спеціальність: право.
Форма проведення: письмова.
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:
Кількість
Оцінка за
Значення оцінки
балів
національною
шкалою
37-40
Відмінно
Відповідь студента:
балів
- містить
повний,
розгорнутий,
правильний виклад матеріалу з
поставленого питання;
- демонструє
знання
основних
понять і категорій та взаємозв’язку
між ними, вірне розуміння змісту
основних теоретичних положень;
- вказує на вміння давати змістовний
та логічний аналіз матеріалу з
поставленого питання;
- демонструє знання різних наукових
концепцій та підходів щодо певної
науково-теоретичної чи науковопрактичної проблеми, пов’язаної з
поставленим питанням;
- здатність робити власні висновки в
разі неоднозначності, спірного чи
проблемного
характеру
поставленого
питання
чи
проблеми.
36-26
Добре
- недостатня
повнота,
незначні
балів
неточності чи прогалини при
поясненні того чи іншого аспекту
питання;
- недостатньо детально розкритий
предмет запитання, а основні
поняття носять тезисний характер;

25-15
балів

Задовільно

14-1
балів

Незадовільно

- окремі формулювання є нечіткими;
міститься інформація, котра не
відноситься
до
змісту
екзаменаційного питання;
- зміст відповіді свідчить про
прогалини у знаннях з відповідного
питання або ж про невірне
розуміння
окремих
аспектів
поставленого питання;
- відповідь викладена недостатньо
аргументовано
та/або
з
порушенням правил логіки при
поданні матеріалу;
- відповідь не містить аналізу
проблемних аспектів поставленого
питання, свідчить про недостатню
обізнаність з основними науковими
теоріями і концепціями, що
стосуються відповідного питання;
Студент взагалі не відповів на питання,
або його відповідь є неправильною, тобто
містить грубі змістовні помилки щодо
принципових аспектів поставленого
питання. Аргументація відсутня взагалі
або ж є абсолютно безсистемною чи
алогічною. Задача розв’язана невірно.
Відповідь на ситуативне завдання є
необґрунтованою та алогічною.

Орієнтовний перелік питань:
1. Поняття порівняльного правознавства як юридичної наукової
дисципліни.
2. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук, його
функції. Предмет порівняльного правознавства.
3. Історія порівняльного правознавства. Основні етапи розвитку
юридичної компаративістики.
4. Основні наукові напрямки порівняльного вивчення права. Зародження,
розвиток та модернізація порівняльно-правового методу.
5. Значення порівняльного правознавства для сучасної юридичної освіти.
Теоретичні та практичні можливості порівняльного правознавства.
Роль
порівняльного
правознавства
у
правотворчості
та
правозастосуванні.

6. Методи та методики порівняльного вивчення права. Класифікації
методів, які використовуються при проведенні порівняльно-правових
досліджень.
7. Синхронне та асинхронне дослідження права. Специфіка порівняльноісторичного методу.
8. Поняття національної правової системи. Структура національної
правової системи та характеристика її основних компонентів та
елементів. Види класифікацій національних правових систем та їх
об’єднань.
9. Правова сім’я. Традиції та цінності права. Право і цивілізація.
10.«Правовий стиль» як критерій класифікації правових сімей. «Західна
традиція права».
11.Правова сім’я: поняття, структура, властивості. Підстави об’єднання
правових систем у правові сім’ї (джерела та структура права, історичні
шляхи виникнення і розвитку права).
12.Східна та західна правові культури.
13.Структура романо-германської правової системи.
14.Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. Юридична
догматика як підґрунтя романо-германської правової сім’ї.
15.Роль глоссаторів та коментаторів у розвитку романо-германської
правової сім’ї.
16.Властивості континентального права як соціального регулятора, його
форми, джерела, структура.
17.Тенденції розвитку романо-германської правовї системи.
18.Конституційний контроль та правосуддя в романо-германській системі
19.Домінуючі теорії, концепції, доктрини праворозуміння в романогерманській правовій сім’ї.
20.Зв’язки національних правових систем романо-германської правової
сім’ї з національними правовими системами інших правових сімей,
міжнародним правом.
21.Особливості груп національних правових систем романо-германською
правової сім’ї.
22.Скандинавські правові системи в сучасному світі.
23.Загальна характеристика скандинавської правової сім’ї. Соціальна
держава в скандинавських країнах. Концепція та реальність.
24.Вплив соціал-демократії на розвиток скандинавської правової системи.
25.Структура англо-американської правової системи.
26.Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї. Історичні
шляхи виникнення, становлення та розвитку англо-американської
правової сім’ї.
27.Властивості загального права як соціального регулятора, його форми,
джерела, структура.
28.Тенденції розвитку англо-американської правової системи.
29.Конституційний контроль та правосуддя в англо-американській
системі.

30.Домінуючі теорії, концепції, доктрини праворозуміння в англоамериканській правовій сім’ї.
31.Зв'язки національних правових систем англо-американської правової
сім’ї з національними правовими системами інших правових сімей,
міжнародним правом.
32.Особливості груп національних правових систем англо-американської
правової сім’ї.
33.Загальна характеристика китайського права. Основні риси китайського
праворозуміння. Система джерел китайського права.
34.Загальна характеристика японського права. Система японського права.
Основні риси японського праворозуміння.
35. Звичаєва правова система.
36.Загальна характеристика правової сім’ї звичаєвих правових систем.
Властивості звичаєвого права як соціального регулятора, його форми,
джерела, структура.
37.Зв'язки звичаєвих правових систем з національними правовими
системами, а також національними правовими системами інших
правових сімей, міжнародним правом.
38.Класифікація та особливості груп традиційних правових систем.
39.Ісламська правова традиція.
40.Загальна характеристика правової сім’ї релігійних правових систем.
Особливості та структура ісламської правової традиції.
41. Система джерел мусульманського права. Правозастосовча практика в
мусульманських правових системах.
42.Ісламська правова традиція в контексті сучасного цивілізаційного
процесу.
43.Основні властивості правової системи індуського права. Джерела
індуського права. Реформування права Індії.
44.Правова система та еволюція суспільства.
45.Правова система у суспільстві, що реформується.
46.Особливості правових систем в епоху криз та революційних
перетворень.
47.Особливості правової акультурації в різних правових системах.
Достоїнства та недоліки правової акультурації.
48.Сучасні проблеми рецепції права та правова «експансія».
49.Питання модернізації права в різних правових системах в епоху
глобалізації.
50.Еволюція романо-германского и англо-американского права у
напрямку їх зближення. Основні шляхи розвитку та форми прояву
процесу конвергенції романо-германского и англо-американского
права.
51.Національна правова система та міжнародне право.
52.Національна правова система та європейське право.
53.Проблеми уніфікації та гармонізації права.

54.Особливості правової акультурації в різних правових системах.
Достоїнства та недоліки правової акультурації.
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