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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студентів 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

3 кредити / 90 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (20 год.),самостійна 

робота (50 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), семінарські (4 год.),самостійна робота 

(80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача, згідно 

графіку. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, які передбачені навчальною 

дисципліною. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання 

за кордоном за програмами обміну студентів, пандемія) навчання 

може відбуватись у дистанційному режимі, за умови письмового 

розпорядження із керівником факультету чи ЗВО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 
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за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Навчальна дисципліна «Порівняльне правознавство» спрямована на 

надання студентам знань   про : загальні принципи та закономірності 

виникнення, становлення і розвитку національних правових систем 

та їх об’єднань у порівняльному аспекті, в т.ч. закономірності 

розвитку національних правових систем і їх об’єднань у правові сім’ї 

(кола, типи); порівняння національного права із зарубіжним та 

міжнародним правом; питання історико-порівняльного аналізу 

відомих пам’яток права та проблеми порівняння національного права 

із зарубіжним та міжнародним правом. 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» є 

формування у студентів фундаментальних знань щодо особливостей 

та загальних тенденцій розвитку національних правових систем та їх 

сімей на підставі їх порівняння, поглиблене вивчення світової 

правової спадщини, тенденцій та закономірностей її розвитку та 

відповідний вплив на формування правової системи України. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання основних етапів становлення і розвитку науки порівняльного 

правознавства; особливостей методології та методики проведення 

порівняльно-правових досліджень; існуючих у юридичній науці 

підходів та критеріїв типології правових систем світу. 

Знання особливостей правотворчості, тлумачення та застосування 

юридичних норм, а також систематизації джерел романо-

германського, англо-американського, релігійного, традиційно-

звичаєвого, змішаного та інших типів правової системи. 

Знання моделі судового конституційного контролю в світі;  

специфічних рис адміністративного, кримінального, цивільного, 

сімейного права в правових системах світу; національних, 

регіональних та міжнародних механізмів забезпечення прав людини; 

особливостей західної та східної традицій права. 

Уміння працювати з науковою та методичною літературою, 

нормативними джерелами та критично оцінювати їх. 

Уміння виокремлювати особливості методології конкретних 

порівняльно-правових досліджень, відрізняти методи предметних 

досліджень та методи побудови юридичних компаративних наукових 

знань, визначати можливості, шляхи та механізми застосування 

методів юридичних наук інших країн. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність використовувати поняттєво-категоріальний апарат 

юридичної компаративістики для вирішення правових проблем у 

різних сферах суспільного життя. 

Здатність застосувати теоретичні знання компаративістських 

концепцій для високопрофесійного виконання службових обов’язків 

працівників органів внутрішніх справ, в процесі правореалізаційної 

та правозастосовної діяльності.Здатність до критичного та 

системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

Зміст дисципліни Юридична компаративістика: генезис, сучасний стан, предмет, 

методологія. 

Правові системи як основні об’єкти порівняльного правознавства. 

Загальнотеоретична характеристика правової системи України.  

Правові сім’ї як основні об’єкти порівняльного правознавства . 

Типологія правових систем. 




