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Юридична компаративістика

Мета вивченнядисципліни: 

засвоєння студентами основоположних знань в галузі порівняльного 

правознавства, а також опанування ними методики правового аналізу, 

дослідження та порівняння окремих норм, інститутів, галузей чи 

правових явищ у різних правових системах

Обсяг – 4 кредити,  

120  годин, в т.ч.  

лекцій – 20 год.,

практичні заняття – 20

год., 

самостійна робота – 80

год.

Період навчання−  2
курс, 

1 семестр

Підсумкова

формаконтролю

− екзамен



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню
студентом таких компетентностей

Загальних

ЗК 1. Знання та розуміння предметної галузі, усвідомлення 
соціальної значущості своєї майбутньої професії.

ЗК 3. Володіння навичками ділового спілкування рідною та 
іноземними мовами на високому професійному рівні, знання та 

розуміння наукової правничої термінології.

ЗК 4. Здатність в умовах розвитку науки і державної політики 
вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загально-

культурний рівень, уміння набувати нові знання, 
використовуючи сучасні інформаційно-освітні термінології.

ЗК 5. Здатність до здійснення дослідницької діяльності на 
основі знання та критичного аналізу правових проблем, вміння 

обирати оптимальні методи дослідження, обробляти 
результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням 

актуальних наукових і правничих джерел.



Вивчення дисципліни додатково сприяє
формуванню студентом таких компетентностей

Спеціальних (фахових)

ФК 1. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з
неюридичних дисциплін (філософії, методології наук, психології) при вирішенні правових питань.

ФК 2. Розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і доктринальних
концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних
тверджень у юридичній науці та практиці.

ФК 5. Здатність займатись науково-дослідницькою діяльністю на належному рівні із використанням
широкого масиву джерельної бази, зокрема авторитетних джерел європейської правової традиції, а
також із застосуванням ефективних методів осмислення й обробки інформації, аналізу її істинності та
прийнятності до застосування в конкретних доктринальних чи фахово-прикладних умовах.

ФК 6. Здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички правозастосування й використання
принципу верховенства права, а також захисту прав і свобод людини і громадянина.

ФК 9. Знання методів дослідження нормативних документів у вказаній сфері.

ФК 10. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах
юридичної діяльності.



Очікувані результати навчання

ПРН 1. Знати історію державотворення, становлення вітчизняної системи права.

ПРН 4. Знати правові вітчизняні історичні пам’ятки; історичні та культурні
пам’ятки різних країн світу, їх зміст, соціальну цінність.

ПРН 5. Знати методологію проведення наукових досліджень.

ПРН 7. Знати загальнотеоретичні правові поняття та категорії, концепції правової
держави та шляхи розбудови в Україні.

ПРН 8. Знати специфіку становлення вітчизняної правової доктрини; вчення про 
державу, право, форми пізнання й обґрунтування політико-правових ідеалів у контексті
загальносвітових досягнень.

ПРН 9. Знати юридичне і політичне значення Конституції в політичній і правовій
системах.

ПРН 10. Знати системи права та законодавства, методи правового регулювання в 
різних галузях права.

ПРН 12. Знати сучасні наукові школи права.

ПРН 15. Самостійно обирати і застосовувати методи правових наук та алгоритм 
діяльності відповідно до практичних ситуацій.



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

• Тема 8. Механізм 
зближення 
національних 
правових систем

• Тема 7. Релігійно-
традиційні типи 
правових родин

• Тема 2. Об’єкти і 
функції юридичної 
компаративістики

• Тема 1. Юридична 
компаративісти-
ка: метод, наука, 
навчальна 
дисципліна

Тема 3. 
Методологія 

юридичної 
компаративісти

ки

Тема 4. Основні 
правові родини 

сучасності

Тема 6. Правова 
родина 

загального права

Тема 5. Романо-
германська 

правова родина



Силабус

Конспект 
лекцій

Методичні 
вказівки для 
практичних 

занять

Методичні 
вказівки для 
самостійної 

роботи

Тестові 
завдання

Дистанцій-
ний курс

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення



Кадрове забезпечення

Професоркафедри теорії 

держави і права

д.ю.н.,  проф. Медвідь А.Б.



Ми чекаємо на вас !


