
Загальні відомості

Назва: Порівняльне правознавство 

Важливість вивчення дисципліни. Для юридичної науки, зверненої насамперед 
до національного права, використання порівняльного правознавства особливо 
важливо, бо допомагає встановити, яким чином вирішується одна і та ж правова 
проблема в різних країнах, розширює горизонти юридичних досліджень, дозволяє 
враховувати як позитивний, так і негативний зарубіжний юридичний досвід. 

Сфера професійного використання. Відомо, що істина пізнається в порівнянні. 
Тому без порівняння неможливе з'ясування сутності будь-якого юридичного 
феномена. Порівняльне правознавство допомагає встановити, як вирішується та 
сама правова проблема в різних країнах, і, таким чином, сприяє вивченню 
національного права. У межах порівняльного правознавства аналізується й 
більшість проблем галузевих юридичних наук. Тому знання отримані при вивченні 
дисципліни «Порівняльне правознавство» застосовують фахівці усіх юридичних 
професій.



Короткий опис дисципліни

Основними завданнями вивчення навчальної 

дисципліни «Порівняльне правознавство» є:

 засвоєння знань про порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні 

ознаки та відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння;

надати правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем 

зарубіжних держав;

навчити користуватися термінологією, що застосовується в юридичній 

компаративістиці;

навчити систематизувати правові знання щодо особливостей різних сімей права та 

здійснювати їх аналіз та узагальнення; 

навчити на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, 

виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем 

та їх сімей.



Мета, предмет дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння 

особливостей та правових традицій різних національних 

правових систем, оперування досвідом, накопиченим 

іншими правовими системами у відповідній галузі права, 

вміння правильно оцінити його та застосувати на практиці.

 Предметом дисципліни є сукупність суспільних відносин, які 

складаються в процесі дослідження загальних 

закономірностей зародження, еволюційного розвитку 

правових систем, галузей та інститутів права держав, аналіз 

відомих дослідникам джерел права.



Кінцеві знання і вміння дисципліни
знання:

зміст понять і категорій порівняльного правознавства;

загальні закономірності розвитку та існування правової системи;

методи, прийоми дослідження державно-правових явищ, що розробляються юридичною 
компаративістикою;

практику застосування понятійного апарату та методологічного інструментарію, що 
розробляється юридичною компаративістикою;

правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем зарубіжних держав;

вміння:

застосовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій, що розробляється 
юридичною компаративістикою;

творчо аналізувати та узагальнювати інформацію про правові системи;

самостійно теоретично мислити правовими категоріями;

здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та відмінності 
на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння;

систематизувати правові знання щодо особливостей різних правових сімей та здійснювати 
їх аналіз та узагальнення; 

на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти загальні 
тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем та їх сімей.



Заплановані компетентності та результати навчання
Компетентності:

загальні:

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, вести здоровий спосіб життя;

 цінування та повага різноманітності і мультикультурності.

фахові (спеціальні):

 здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії  права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у суспільстві;

 знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.

Програмні результати навчання:

 Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики 
у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 
розв’язання.

 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної правової системи.



Зміст лекційного курсу 
 Тема 1. Порівняльне правознавство: загальна характеристика

 Тема 2. Правові системи та правові сім'ї як основні об'єкти порівняльного правознавства

 Тема 3. Європейське право та правова система України

 Тема 4. Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї

 Тема 5. Джерела права романо-германської правової сім'ї

 Тема 6. Правові системи, що тяжіють до романо-германського типу

 Тема 7. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї

 Тема 8. Джерела права англо-американської правової сім'ї

 Тема 9. Правові системи інших країн англо-американської правової сім'ї

 Тема 10. Мусульманське право

 Тема 11. Індуське право

 Тема 12. Іудейське та канонічне право

 Тема 13. Далекосхідна група правових систем

 Тема 14. Звичаєво-общинна група правових систем

Успіхів у вивченні!


