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Навчальна дисципліна «Порівняльне правознавство» є однією із нормативних навчальних дисци-
плін для підготовки студентів. Дана навчальна дисципліна покликана поглибити знання студентів 
про найважливіші категорії та особливості генезису права різних країн. 

Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних теоретичних знань та практичних навиків з 
питань правового забезпечення професійної діяльності, без якого неможлива робота сучасних фахівців.

Метою навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» є ознайомити студентів з особливос-
тями та загальними тенденціями розвитку національних правових систем ї 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 порівняльно-правового аналізу; навчити студентів застосовувати порівняльно-правові 
дослідження для поглиблення їх правових знань. Основними завданнями вивчення дисципліни є 
навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні риси та 
відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння; надати студентам правни-
чий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем зарубіжних держав; навчити студентів 
користуватися термінологією, що застосовується в юридичній компаративістиці.

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки функціонування підприємств в 
умовах сталого розвитку суспільства

3 кредити ECTS / 90 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1.

Тема 1. Історія порівняль-
ного правознавства 9 1 8 10 2 2 6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2.

Тема 2. Теорія порівняль-
ного правознавства

Тема 3. Методологія 
порівняльного 
правознавства

9 1 8 8 2 6

9 1 8 4 4

Тема 4. Порівняльно-
правові дослідження 
сучасних правових вчень

1 1 6 6

38 4 4 210 24 50 44

32 4 6 22 32 32

Разом за змістовим 
розділом 1

Разом за змістовим 
розділом 2

Тема 9. Порівняльно-пра-
вові дослідження націо-
нальних правових систем 9 1 8 6 6

Тема 10. Порівняльно-пра-
вові дослідження сучасних 
правових сімей 7 1 6 4 4

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 5. Загальна характе-
ристика порівняльного 
правознавства

2 2 6 6

Тема 6: Методологія 
порівняльного 
правознавства.

Тема 7.  Види порівняль-
но-правових досліджень 
їта правила їх організації.

Тема 8.  Поняття та 
структура правової 
системи.

2

4

2

4

6

6

6

6

2 2 4 4

Тема 11. Характеристика 
основних правових сімей 
сучасності. 9 1 8 10 10

Тема 12.  Характеристика 
романо-германської 
правової сім`ї. 2 2 4 4

Тема 13.  Специфіка 
англо-американської 
правової сім`ї. 2 2 4 4
Тема 14. Передумови та 
механізм зближення 
національних правових 
систем в сучасних умовах 3 1 2 4 4
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Змістовий розділ 3.

Історія порівняльного правознавства. 
Теорія порівняльного правознавства.
Методологія юридичної компаративістики.
Порівняльно-правові дослідження національних правових систем.
Порівняльно-правові дослідження правових сімей.
Характеристика основних правових сімей сучасності.
Сучасні процеси взаємовпливу національних правових систем.
Порівняльно-правові дослідження міжнародного права і внутрішнього права країн світу.

Перелік обов’язкових завдань7

Система джерел релігійної правової сім’ї.
Загальна характеристика проблем співвідношення міжнародного і національного права. 
Форми та проблеми процесу узгодження міжнародного права і національних правових систем. 
Мета, об`єкти, критерії порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення міжнародного 
та національного права.
Критерії, за якими здійснюється аналіз об’єктів дослідження.
Методика порівняльно-правового дослідження законодавства.

Перелік вибіркових завдань8

Структура дисципліни6

Тема 15. Сучасні процеси 
взаємовпливу національ-
них правових систем 6 2 4

4

4

2 2

Тема 16. Порівняльно-пра-
вові дослідження міжна-
родного права і   внутріш-
нього права країн 6 2

2

2

2 2

Разом за змістовим 
розділом 3

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Тема 17. Релігійні правові 
системи 2 2 2

Тема 18. Традиційні 
правові системи

Усього годин

6

20 128

90 9058 8416 16

2

8 8

4 2

2



1 семестр 5 семестр Так 3 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

8

10 Система оцінювання та вимоги10
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за іспит (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна (базова):
Петришин 0.В. Порівняльне правознавство у таблицях : навч. посіб. для юрид. вищ. навч. закл. і 
ф-тів/ О. В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук’янов, С.П. Погребняк. - X. : Право, 2018. - 164 с. 2.  
Петришин О. В. Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів: навч. 
посіб. - X. :Право, 2016. -1024 с. 
Петришин О.В. Порівняльне правознавство у таблицях : навч. посіб. для юрид. вищ. навч. закл. і 
ф-тів/ О. В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук’янов, С.П. Погребняк. - X. : Право, 2018. - 164 с. 
3.Петришин О.В. Порівняльне правознавство: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів: навч. 
посіб. - X. :Право, 2016. - 1024 с.

Допоміжна:
Порівняльне правознавство: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів: навч. посіб Уклад. Петри-
шин О.В., Зінченко О.В., Лук’янов Д.В Х.: Право, 2016
Порівняльне правознавство: підручник/ С.П. Погребняк, Д.В. Лук’янов, І.О. Біля-Сабодаш та ін.; за 
заг. ред.. О.В. Петришина.-Х.: Право, 2012.-272 с.
Бойко І. С. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін. – 2-ге вид., випр. та 
допов. – О. : Фенікс, 2011. – 152 с.
Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: Проблеми методології / О.В. Кресін та ін.; 
ред.. Ю.С. Шемшученко.- К. 2006.-256 с.
Бехруз Х. Порівняльне правознавство: Підручник. - Одеса: Фенікс, 2009. - 464с.
Лазор, Л.И. Каноническое право: учебник / Л.И. Лазор, В.В. Лазор, И.И. Шамшина.- 1-е изд.- Луган-
ск: Изд-во ООО «Виртуальная реальность», 2010.-569 с.
Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учеб. / М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Проспект, 2011. – 784 с.
Харитонова О., Харитонов Є. Порівняльне право Європи. Посібник.- Харків, 2002
Харитонов Є. Деякі питання класифікації європейських систем приватного права / Є. Харитонов, О. 
Харитонова // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 3/4. – С. 177–196.

Рекомендовані джерела інформації15
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Леже, Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже: пер. с 
фр. – М.: Волтерс Клувер, 2009.-584 с.
Кьотц X. Старі та нові проблеми порівняльного права / X. Кьотц // Порівняльне правознавство. – 
2012. – № 1/2. – С. 90–103.
Отраднова О. О.Застосування принципу справедливості у деліктних правовідносин у цивільному 
праві: порівняльно-правовий аналіз / О. О. Отраднова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і 
перпективи розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного правознавства", 
(м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 508–511.

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


