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СИЛАБУС 

Порівняльне правознавство 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ВК07 

2) Навчальний рік: 2019-2020 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 ПРАВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: вибіркова 

9) Семестр: ІV 

11) Контактні дані викладача:  

доц. канд. юрид. наук Халабуденко О.А. Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА Профіль на сайті КНУБА: 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 Контакти: (050) 986-13-69; E-mail: khaklabudenko.oa@knuba.edu.ua; 

gelox717@gmail.com 
12) Мова викладання: українська 

13) Пререквізити: «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права» 

14) Мета курсу: надання студентам-юристам знань про закономірності виникнення, функціонування та 
розвитку основних правових систем та їх сімей – романо-германького, англо-американського, традиційного та 

релігійного права, навчити їх використовувати порівняльно-правовий метод дослідження та встановлювати 

за його допомогою загальне, особливе та одиничне в різних правових системах світу. 

 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  

Метод перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК14 

СК12 

СК13 

2. ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

СК12 

СК13 
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3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК14 

СК12 

4. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 
дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК14 
СК02 

СК13 

5. ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного і всебічного встановлення певних обставин. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

СК12 

СК13 

6. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 
робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

СК12 

 ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК14 

СК12 

 ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК14 

СК02 

СК12 

СК13 

 ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів та норм 

фундаментальних галузей права. 

Обговорення 
під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ІК 
СК02 

 ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних правових 

явищ і процесів. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК14 

СК02 

СК13 

 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- 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.  

вміти: 

- застосовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій, що розробляється юридичною 

компаративістикою; 
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- аналізувати та узагальнювати інформацію про правові системи;  

- 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. 
 

 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

20 20  контрольна робота - 1 50 Залік 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 40(1,33) 

 
17) Зміст курсу:  

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні положення про порівняльне правознавство 

Тема 1. Порівняльне правознавство: загальна характеристика 

Практичне заняття 1 
Практичне заняття 2 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВІ СІМ’Ї ТА ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

Змістовий модуль 2. Основні правові сім'ї 

Тема 2. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї 

Практичне заняття 3 

Практичне заняття 4 

Практичне заняття 5 

Тема 3. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї  

Практичне заняття 6 

Практичне заняття 7 

Практичне заняття 8 

Змістовий модуль 3. Окремі правові системи 

Тема 4. Релігійні правові системи 

Практичне заняття 9 

Тема 5. Традиційні правові системи 

Практичне заняття 10 

 

 

Тематика контрольних робіт: 

1. Аналіз загальнотеоретичних визначень поняття національної правової системи.  
2. Аналіз загальнотеоретичних визначень структури національної правової системи.  

3. Аналіз та синтез як елементи порівняльного метода.  

4. Античне порівняльне право та значення його методології для сучасного порівняльного правознавства.  

5. Виникнення суду присяжних та його роль у формуванні англійського права. 

6. Державна політика щодо адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.  

7. Джерела (форми) права як юридична категорія і критерій формування правових сімей.  

8. Еволюція мусульманського права і пристосування його до сучасного світу. 

9. Основні положення 1 Міжнародного Конгресу порівняльного права, 1990, Париж.  

10. Загальна організація порівняльно-правових досліджень. 

11. Загальна характеристика права Європейського Союзу.  

12. Загальні вимоги щодо аналізу об’єктів.  

13. Зміст основних напрямів погодженого правового розвитку та їх співвідношення. 
14. Значення французького і англійського товариств порівняльного законодавства у становленні науки 

порівняльного правознавства. 
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15. Ідеї порівняльного правознавства у давнину.  

16. Ієрархія джерел права в різних правових сім'ях.  

17. Історичні корені романо-германської правової сім’ї.  

18. Історія виникнення та основні риси мусульманського права.  

19. Класифікації методів, які використовуються при проведенні порівняльноправових досліджень.  

20. Концепції порівняльного правознавства.  

21. Концепція «правового стилю» класифікації правових сімей.  

22. Критерії об’єднання правових систем у правові сім’ї.  
23.  Мета, об'єкти, критерії порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення міжнародного та 

національного права.  

24. Методика дослідження національних правових систем.  

25. Методика порівняльно-правового дослідження законодавства.  

26. Методичні рекомендації щодо здійснення порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення 

міжнародного та національного права.  

27. Методологічне значення правової системи.  

28. Об’єкти порівняльно-правових досліджень.  

29. Основні проблеми сучасних компаративістських досліджень.  

30. Особливості індійського права. Дхарма, артха і кама - джерела індійського права.  

31. Подолання юридичних колізій в праві різних країн.  

32. Поняття та структура національної правової системи.  
33. Правила застосування порівняльного метода.  

34. Роль глосаторів - германських докторів права у становленні романогерманської правової сім’ї.  

35. Роль законодавства як джерела права правових сімей.  

36. Роль Міжнародної асоціації порівняльного правознавства, створеної у 1899 р. в Німеччині, у становленні 

сучасної науки порівняльного правознавства.  

37. Роль порівняльного аналізу у вченнях Джона Локка, Шарля Луї Монтеск’є, Жан-Жака Руссо.  

38. Система джерел релігійної правової сім ’ї.  

39. Скандинавська правова система: загальні і особливі риси.  

40. Співвідношення звичаю і права в різних правових сім’ях.  

41. Співвідношення категорій «правова система» і «правова сім'я».  

42. Структура англійського права. Становлення загального права (1066-1485 рр.).  
43. Судовий прецедент як основне джерело англо-американської правової сім’ї. 3. Формально-юридичні 

показники здійснення досліджень співвідношення міжнародно-правових та національних правових 

документів.  

44. Фактори розвитку романо-германської правової сім’ї.  

45. Форми та проблеми процесу узгодження міжнародного права і національних правових систем.  

46. Формування китайського права і вплив на нього релігійно-моральних норм конфуціанства та даосизму. 

47. Характеристика інтеграційних процесів України до Європейського Союзу.  

48. Юридико-змістовні (юридико-соціальні) показники здійснення досліджень співвідношення міжнародно-

правових та національних правових документів. 

 

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково. 
Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 

1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна помістити словник базових понять до теми. 

Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі 

Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 

міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 

одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 
Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 

Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 

Питання модульного та підсумкового контроля: 

1. Порівняльне правознавство як метод, наука та навчальна дисципліна.  
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2. Виникнення порівняльного правознавства.  

3. Об’єкт, предмет, метод і структура порівняльного правознавства.  

4. Функції порівняльного правознавства.  

5. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.  

6. Значення порівняльного правознавства.  

7. Види досліджень у порівняльному правознавстві.  

8. Міжнародні центри порівняльного правознавства. 

9. Поняття, риси та структура правової системи.  
10. Загальна характеристика правової карти світу.  

11. Поняття «правова сім’я».  

12. Класифікація та типологія правових систем.  

13. Змішані правові системи. 

14. Європейське право.  

15. Механізм зближення національних правових систем.  

16. Правова система України серед правових систем сучасності.  

17. Особливості романо-германської правової сім’ї.  

18. Основні етапи розвитку романо-германської правової сім’ї.  

19. Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права.  

20. Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським правом.  

21. Вплив канонічного права на формування романо-германського права.  
22. Публічне і приватне право.  

23. Норми права в романо-германській сім’ї.  

24. Джерела права в романо-германській сім’ї, їх види.  

25. Нормативно-правові акти в романо-германській правовій сім’ї.  

26. Закон як джерело права в романо-германській сім’ї.  

27. Загальні принципи в романо-германській правовій сім’ї.  

28. Звичай у системі джерел романо-германського права.  

29. Доктрина в романо-германській правовій сім’ї.  

30.  Сучасна правова система Франції. 

31. Сучасна правова система Німеччини. 

32. Правові системи Скандинавських країн.  
33. Правові системи держав Латинської Америки.  

34. Прецедент як джерело права в сім’ї англо-американського права.  

35. Закон як джерело права в сім’ї англо-американського права.  

36. Співвідношення законодавства і судової правотворчості в сім’ї англо-американського права.  

37. Делеговане законодавство в сім’ї англо-американського права.  

38. Звичай в англо-американському праві.  

39. Формування правової системи загального права (Common law).  

40. Сучасна правова система США.  

41. Правові системи країн Співдружності Націй (Commonwealth of Nations).  

42. Загальна характеристика правових систем релігійного типу.  

43. Мусульманське (ісламське) право.  

44. Індуське право.  
45.  Іудейське (єврейське) право.  

46. Канонічне право.  

47. Загальна характеристика правових систем традиційного типу.  

48. Правові системи країн Далекого Сходу.  

49. Правові системи держав Африки.  

50. Особливості формування та класифікація соціалістичних правових систем. 
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19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Поточне оцінювання ІЗ Сума балів 

М1 М2 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 15 15 10 10 35 100 

 

 

20) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у понеделок о 15:20 в ауд. 432 

Центрального корпусу КНУБА.  

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова сесія. 

3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання заліку/іспиту. 

В цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою 

сесіями. 

6. Студент має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції 
визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 
21) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі 

повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2969 
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