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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Порівняльне правознавство є однією з нормативних навчальних 
дисциплін освітньопрофесійної підготовки спеціалістів з право
знавства, що вивчає спільні ознаки і специфіку національних право
вих систем та їх окремих елементів.

Мета навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство”:
•	 ознайомити	студентів	з	особливостями	та	загальними	тенден

ціями розвитку національних правових систем та їх сімей на 
підставі їх порівняння;

•	 сформувати	у	студентів	правничий	світогляд,	правосвідомість	
і правову культуру правознавця, юридичне мислення;

•	 навчити	студентів	застосовувати	теоретичні	правничі	знання	
для здійснення порівняльноправового аналізу;

•	 навчити	застосовувати	порівняльно-правові	дослідження	для	
поглиблення їхніх правових знань.

Завдання навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство”:
•	 навчити	студентів	здійснювати	порівняльний	аналіз	правових	

явищ, виявляти їх спільні ознаки та відмінності на підставі 
встановлення визначених критеріїв порівняння;

•	 надати	 студентам	 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	право
ві системи світу, виявляти загальні тенденції розвитку та вза
ємовпливу національних правових систем та їх сімей.

Вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне правознавство” 
пов’язане із набуттям студентами знань з міжнародного права, теорії 
держави та права, історії держави і права зарубіжних держав, консти
туційного права зарубіжних держав, а також філософії права.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ПОРІВНЯЛЬНЕ  ПРАВОЗНАВСТВО”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми
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4
5

Змістовий модуль І. Основні категорії порівняльного 
правознавства
Загальна характеристика порівняльного правознавства
Методологія порівняльного правознавства
Види порівняльноправових досліджень і правила  
їх організації
Поняття і структура правової системи
Поняття “сім’я права” та значення цієї категорії для науки 
порівняльного правознавства

 
 

6
7
8
9

10

Змістовий модуль ІІ. Характеристика окремих сімей  
права та сучасних тенденцій зближення національних 
правових систем
Характеристика романогерманської правової сім’ї
Специфіка англоамериканської правової сім’ї
Особливості правових систем релігійного типу
Характеристика правових систем традиційного типу
Передумови та механізм зближення національних правових 
систем у сучасних умовах суспільного розвитку

Разом годин: 81

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ПОРІВНЯЛЬНЕ  ПРАВОЗНАВСТВО”

Змістовий модуль I. Основні категорії порівняльного право-
знавства

Тема 1. Загальна характеристика порівняльного 
правознавства

Історичні аспекти виникнення та становлення юридичної 
компа ративістики. Підходи до розуміння сутності порівняльного 
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право знавства. Предмет порівняльного правознавства та об’єкти 
порівняльноправових досліджень. Функції порівняльного право
знавства. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних 
наук. Використання результатів порівняльноправових досліджень.

Література [2–5; 36; 45]

Тема 2. Методологія порівняльного правознавства
Поняття методології юридичної компаративістики. Характерис

тика підходів до методології порівняльного правознавства. Зміст 
порівняльноправового методу. Характеристика інших методів на
укового пізнання, що застосовуються юридичною компаративісти
кою. 

Література [2–3; 5–6; 11; 23] 

Тема 3. Види порівняльно-правових досліджень  
і правила їх організації

Переваги і недоліки нормативного та функціонального порів
няння. Поняття діахронного та синхронного порівняння. Характе
ристика внутрішнього та зовнішнього порівнянь. Бінарне порівняння 
та мультипорівняння. Макро, мікро та інституціональне порівнян
ня. Правила організації та здійснення порівняльноправового дослі
дження. Способи оформлення результатів порівняльноправового 
дослідження. Критерії порівняльноправового аналізу об’єктів дослі
дження.

Література [3–5; 26; 38; 51] 

Тема 4. Поняття і структура правової системи
Характеристика плюралістичної наукової думки щодо визначен

ня поняття “правова система”. Значення категорії “правова система” 
для порівняльного правознавства. Ознаки правової системи. Спів
відношення понять “правова система” і “система права”. Структура 
правової системи. 

Література [1; 2; 4; 5; 21; 41]

Тема 5. Поняття “сім’я права” та значення цієї категорії  
для науки порівняльного правознавства

Поняття правової сім’ї. Значення категорії “правова сім’я” для 
юридичної компаративістики. Проблема класифікації правових сис
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тем у правовій сім’ї. Критерії класифікації правових систем. Зміст 
концепції правових сімей Р. Давіда. Характеристика концепції “пра
вового стилю” К. Цвайгерта. 

Література [1–4; 11; 49]

Змістовий модуль ІІ. Характеристика окремих сімей права та 
сучасних тенденцій зближення націо-
нальних правових систем

Тема 6. Характеристика романо-германської  
правової сім’ї

Історичні аспекти розвитку романогерманської правової сім’ї. 
Характерні ознаки романогерманської сім’ї права. Виділення ро
манської та германської груп правових систем у структурі романо
германської сім’ї права. Система джерел права романогерманської 
правової сім’ї. Характеристика зв’язку романогерманської право
вої сім’ї з римським правом. Вплив канонічного права на розви
ток ро маногерманського права. Роль науки у формуванні романо
германської правової сім’ї. Вплив сучасних інтеграційних процесів в 
Європі  на розвиток романогерманської сім’ї права.

Література [1; 2; 7; 9; 13; 16]

Тема 7. Специфіка англо-американської  
правової сім’ї

Історичний шлях розвитку англоамериканської сім’ї права. 
Специфічні  риси сім’ї англоамериканського права. Характеристи
ка англійського права. Спільні ознаки та відмінності права США та 
англійського права. Система джерел права англоамериканської пра
вової сім’ї. Сутність загального права. Співвідношення загального 
права і законодавства. Характеристика декларативної теорії права. 
Поняття права справедливості. Співвідношення права справедливос
ті й загального права. Поняття статутного права. 

Література [1; 2; 5; 21; 33; 39]

Тема 8. Особливості правових систем  
релігійного типу

Характеристика різних наукових підходів до класифікації систем 
релігійного права. Характеристика структури релігійної правової 
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сім’ї. Ознаки правових систем релігійної орієнтації. Плюралістична 
наукова думка щодо визначення мусульманського права. Ознаки му
сульманського права. Система джерел мусульманського права. Ха
рактерні ознаки індуського права. Джерела індуського права. Ознаки 
іудейського права. Система джерел іудейського права. Характерис
тика канонічного права

Література [1; 2; 5; 11; 41; 42]

Тема 9. Характеристика правових систем  
традиційного типу

Поняття і структура традиційної правової сім’ї. Характерні ознаки 
традиційних правових систем. Система джерел традиційного права. 
Специфічні ознаки правових систем держав далекого сходу. Особ
ливості правових систем держав Африки. 

Література [2–4; 11; 21; 44]

Тема 10. Передумови та механізм зближення  
національних правових систем у сучасних  
умовах суспільного розвитку

Характеристика процесу глобалізації. Попередження і вирішення 
юридичних колізій. Зближення національних законодавств. Поняття 
модельних законодавчих актів. Уніфікація правових норм. Поняття і 
значення міжнародноправової допомоги. 

Література [3; 5; 9; 10; 19] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Етапи розвитку юридичної компаративістики.
 2. Характеристика різних підходів до розуміння сутності порів

няльного правознавства.
 3. Значення порівняльноправових досліджень для міжнародного 

та міжнародного приватного права.
 4. Аспекти, що обумовили визнання порівняльного правознавства 

самодостатньою юридичною наукою.
 5. Критерії оцінки об’єктів порівняльноправових досліджень.
 6. Джерела інформації щодо об’єктів порівняльноправових дослі

джень.
 7. Загальна структура наукового дослідження правового вчення.
 8. Основні компоненти правової наукової системи знань.
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 9. Класифікації об’єднань вчень.
 10. Плюралістична наукова думка щодо критеріїв класифікації пра

вових систем.
 11. Специфіка джерел мусульманського права.
 12. Особливості соціалістичного права.
 13. Правові кола, їх характеристика.
 14. Історичні шляхи виникнення та розвитку правових систем як 

критерій їх об’єднання у правову сім’ю.
 15. Роль і значення римського права у розвитку правових систем 

романогерманської правової сім’ї.
 16. Співвідношення релігійних і правових норм у мусульманській 

правовій сім’ї.
 17. Необхідність компаративістських досліджень національних пра

вових систем. 
 18. Співвідношення досліджень правових сімей і національних 

правових систем.
 19. Шляхи подолання юридичних колізій.
 20. Основні форми міжнародноправової допомоги.
 21. Вплив процесу глобалізації на тенденції розвитку національних 

правових систем.
 22. Узгодження національних законів. 
 23. Правове співробітництво: сутність, форми.
 24. Структура міжнародного права та процеси створення світового 

правопорядку.
 25. Реалізація норм міжнародного права у національному праві.
 26. Форми та проблеми процесу узгодження міжнародного права і 

національних правових систем.
 27. Значення римського права у розвитку правових систем романо

германської правової сім’ї.
 28. Необхідність компаративістських досліджень національних пра

вових систем.
 29. Форми міжнародноправової допомоги.
 30. Організація порівняльноправових досліджень.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Історичні аспекти виникнення та становлення юридичної компа
ративістики.
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 2. Передумови розвитку порівняльного правознавства в період ан
тичності.

 3. Особливості застосування елементів порівняння в період серед
ньовіччя та нового часу.

 4. Поняття порівняльного правознавства.
 5. Підходи до розуміння сутності порівняльного правознавства.
 6. Предмет порівняльного правознавства та об’єкти порівняльно

правових досліджень.
 7. Цілі юридичної компаративістики.
 8. Функції порівняльного правознавства.
 9. Принципи порівняння.
 10.  Характеристика елементів порівняння.
 11. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.
 12.  Характеристика взаємовпливу порівняльного правознавства та 

теорії держави і права.
 13.  Співвідношення юридичної компаративістики та філософії пра

ва.
 14.  Вплив юридичної компаративістики на розвиток міжнародного 

права.
 15. Вплив порівняльного правознавства на розвиток юридичної 

практики.
 16. Значення результатів порівняльноправових досліджень.
 17. Поняття методології юридичної компаративістики.
 18.  Характеристика підходів до методології порівняльного право

знавства.
 19. Зміст порівняльноправового методу.
 20. Характеристика інших методів наукового пізнання, що застосо

вуються юридичною компаративістикою  .
 21.  Методика порівняльноправових досліджень.
 22. Переваги та недоліки нормативного та функціонального порів

няння.
 23. Поняття діахронного та синхронного порівняння.
 24. Характеристика внутрішнього та зовнішнього порівняння.
 25. Бінарне порівняння та мультипорівняння.
 26. Макро, мікро та інституціональне порівняння.
 27. Правила організації та здійснення порівняльноправового дослі

дження.
 28.  Способи оформлення результатів порівняльноправового дослі

дження.
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 29. Критерії порівняльноправового аналізу об’єктів дослідження.
 30. Характеристика плюралістичної наукової думки щодо визначен

ня поняття “правова система”.
 31. Значення категорії “правова система” для порівняльного право

знавства.
 32. Ознаки правової системи.
 33. Співвідношення понять “правова система” і “система права”.
 34. Структура правової системи.
 35. Поняття правової сім’ї.
 36.  Співвідношення понять “правова сімя ” та “національна правова 

система”.
 37.  Поняття материнської та дочірніх правових сімей.
 38.  Національні правові системи змішаного типу.
 39. Значення категорії “правова сім’я” для юридичної компаративіс

тики.
 40. Проблема класифікації правових систем у правовій сім’ї.
 41. Критерії класифікації правових систем.
 42. Зміст концепції правових сімей Р. Давіда.
 43. Характеристика концепції “правового стилю” К. Цвайгерта.
 44. Поняття правового кола.
 45. Критерії класифікації національних правових систем у правові 

кола.
 46. Історичні аспекти розвитку романогерманської правової сім’ї.
 47. Характерні ознаки романогерманської сім’ї права.
 48. Виділення романської та германської груп правових систем у 

структурі романогерманської сім’ї права.
 49. Система джерел права романогерманської правової сім’ї.
 50.  Поняття та види нормативноправових актів.
 51. Правова доктрина в системі джерел континентального права.
 52.  Роль загальних принципів права в розвитку романогерманської 

сім’ї права.
 53. Характеристика зв’язку романогерманської правової сім’ї з рим

ським правом.
 54. Вплив канонічного права на розвиток романогерманського пра

ва.
 55. Роль науки у формуванні романогерманської правової сім’ї.
 56. Вплив сучасних інтеграційних процесів в Європі на розвиток 

романогерманської сім’ї права.
 57. Історичний шлях розвитку англоамериканської сім’ї права.
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 58. Специфічні риси сім’ї англоамериканського права.
 59. Характеристика англійського права.
 60. Спільні риси та відмінності права США та англійського права.
 61. Система  джерел права англоамериканської правової сім’ї.
 62. Поняття судовоадміністративного прецеденту.
 63. Сутність загального права.
 64. Співвідношення загального права і законодавства.
 65. Поняття права справедливості.
 66. Звичай в системі джерел англоамериканського права.
 67. Історичні аспекти розвитку права справедливості.
 68. Характеристика декларативної теорії права.
 69. Співвідношення права справедливості і загального права.
 70. Характеристика різних наукових підходів до класифікації сис

тем релігійного права.
 71. Характеристика структури релігійної правової сім’ї.
 72. Ознаки правових систем релігійної орієнтації.
 73. Плюралістична наукова думка щодо визначення мусульмансько

го права.
 74. Ознаки мусульманського права.
 75. Система джерел мусульманського права.
 76. Поняття корану.
 77. Сунна в системі джерел мусульманського права.
 78. Роль іджми в розвитку сучасного мусульманського права.
 79. Поняття киясу.
 80. Характерні ознаки індуського права.
 81. Система джерел індуського права.
 82. Ознаки іудейського права.
 83. Система джерел іудейського права.
 84. Характеристика канонічного права.
 85. Характеристика процесу глобалізації.
 86. Попередження і вирішення юридичних колізій.
 87. Зближення національних законодавств.
 88. Способи гармонізації національних правових систем.
 89. Поняття модельних законодавчих актів.
 90. Поняття та значення міжнародноправової допомоги.
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