
Порівняльне правознавство 

Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких компетентностей як: 

розкриття поняття та характерні риси романо-германської правової сім’ї (сім’ї 

цивільного права); історичні етапи її становлення і розвитку; система джерел права в 

романо-германської правової сім’ї; структура права, основні інститути, галузі, поняття та 

принципи права в державах романо-германської правової сім’ї тощо; поняття та 

характерні риси сім’ї загального права; історичні етапи становлення і розвитку сім’ї 

загального права та особливості історичного розвитку правових систем Англії та США; 

система джерел права в сім’ї загального права; сутнісна характеристика прецеденту як 

джерела права в країнах загального права та його взаємодія з іншими джерелами, зміст 

доктрини судового прецеденту; структура права, основні інститути, поняття та категорії 

права в країнах загального права; ознайомлення з тенденціями та загальними 

закономірностями розвитку правових інститутів в межах окремих правових сімей і 

ставить за мету підготувати студентів до майбутньої юридичної діяльності в сучасних 

умовах глобалізації та взаємопроникнення світової економіки, політики, права та інших 

соціальних реалій. Вивчаються основні теоретичні поняття та характерні  інститути 

окремих правових сімей, еволюція окремих правових інститутів та галузей в правових 

сім’ях, їх вплив на розвиток аналогічних інститутів у інших сім’ях.  

Становлення та розвиток романо-германської правової сім'ї 

В процесі вивчення дисципліни розкриваються поняття та характерні риси романо-

германської правової сім’ї (сім’ї цивільного права); історичні етапи її становлення і 

розвитку; система джерел права в романо-германської правової сім’ї; структура права, 

основні інститути, галузі, поняття та принципи права в державах романо-германської 

правової сім’ї тощо. Студенти набувають знання та розуміння про зародження й 

еволюцію основних інститутів права та держави, систематизують та встановлюють 

причинно – наслідкові зв’язки у розвитку правових категорій людства, місця правової 

системи України тощо. 

Становлення та розвиток сім'ї загального права 

Дисципліна присвячена ґрунтовному вивченню правової сім’ї загального права. Основна 

увага курсу присвячена опануванню наступних тем: поняття та характерні риси сім’ї 

загального права; історичні етапи становлення і розвитку сім’ї загального права та 

особливості історичного розвитку правових систем Англії та США; система джерел 

права в сім’ї загального права; сутнісна характеристика прецеденту як джерела права в 

країнах загального права та його взаємодія з іншими джерелами, зміст доктрини 

судового прецеденту; структура права, основні інститути, поняття та категорії права в 

країнах загального права; характерні риси правових систем країн, що належать до сім’ї 

загального права. 

Змішане порівняльне право 

Дисципліна присвячена вивченню характерних рис та особливостей правових систем 

змішаного типу, гібридних та плюралістичних, а саме: скандинавської та 

латиноамериканської групи правових систем, правові системи Ізраїлю, штату Луїзіана 

США, канадської провінції Квебек як змішаних правових систем, а також розглядаються 

поняття та особливості плюралістичних змішаних правових систем. В процесі 

дослідження змішаних правових систем велика увага приділяється таким питанням, як 

історія їх формування, джерела (форми) права, система права та система законодавства, 

уніфікація законодавства, форми конституційного контролю, судова система. 

Історія світового конституціоналізму 

Дисципліна присвячена вивченню природи конституціоналізму, його елементів та 

принципів; розглядаються основні етапи розвитку конституціоналізму в світі та моделі 

конституціоналізму: європейський, британський, американський; вивчається еволюція 

конституціоналізму в окремих країнах, державно-правовий розвиток яких став 

визначальним для розвитку конституційно-правових явищ та ідей. Окрема увага в ході 

опанування курсу приділяється дослідженню процесу становлення системи прав і свобод 

людини, еволюції закріплення їх в конституційних актах та формуванню системи їх 



захисту. 

Порівняльне правознавство (особлива частина) 

Дисципліна входить до блоку дисциплін «Порівняльне правознавство». Дисципліна 

ознайомлює з тенденціями та загальними закономірностями розвитку правових 

інститутів в межах окремих правових сімей і ставить за мету підготувати студентів до 

майбутньої юридичної діяльності в сучасних умовах глобалізації та взаємопроникнення 

світової економіки, політики, права та інших соціальних реалій. Вивчаються основні 

теоретичні поняття та характерні  інститути окремих правових сімей, еволюція окремих 

правових інститутів та галузей в правових сім’ях, їх вплив на розвиток аналогічних 

інститутів у інших сім’ях. 

Еволюція державно-політичного ладу європейських країн 
Навчальний курс «Еволюція державно-політичного ладу європейських країн» присвячений 
ознайомленню студентів із правовими засадами сучасних політичних систем країн Європи, 

особливостями їх становлення, еволюції та порівнянню між собою, а також з іншими політико-

правовими системами світу. Особливу увагу приділено політико-правовим інститутам 

(правовому статусі глави держави, уряду, парламенту), політико-правовим процесам, юридичним 
засадам (конституції, законодавству, доктрині, правовим традиціям), а також історичному, 

економічному, соціальному і культурному аспектам суспільно-політичного життя європейських 

країн. 

Конституційно-порівняльне право країн ЄС 

Навчальна дисципліна «Конституційно-порівняльне право країн ЄС» передбачає 

осмислення феномену «конституція» в умовах інтеграційних процесів, що відбуваються 

в сучасній Європі;  у розкритті детермінант та змісту конституційних перетворень у 

державах-членах ЄС у процесі їхньої інтеграції до Європейського Союзу; опанування 

порівняльно-правового  метода юридичних досліджень; пізнання місії порівняльного 

правознавства в удосконаленні конституцій держав-членів ЄС; набутті знань зі сфери 

конституційно-правового регулювання в державах-членах ЄС для удосконалення 

конституційного законодавства України. Дисципліна націлена на виконання завдань 

щодо узагальнення європейського досвіду конституціоналізму через з’ясування 

специфіки кожної держави-члена Європейського Союзу, демонстрації їхнього розмаїття, 

визначені конституційними доктринами  як національного права, так і наднаціонального 

права ЄС. Програма створена таким чином, щоб показати спільне та відмінне не лише в 

нормах та положеннях конституцій держав-членів ЄС, а й у процесі історично-правової 

еволюції конституціоналізму в названих країнах. 

Східна традиція права 

Дисципліна передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними 

закономірностями розвитку правових інститутів східних, неєвропейських цивілізацій, 

починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю; ставить за мету підготувати 

студентів до майбутньої юридичної діяльності в сучасних умовах глобалізації та 

взаємопроникнення світової економіки, політики, права та інших соціальних реалій, 

надати їм цілісної картини зародження та еволюції основних інститутів права та держави, 

поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно – 

наслідкові зв’язки у розвитку правових категорій людства. Предметом вивчення 

дисципліни є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, 

терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права східних 

неєвропейських цивілізацій, які мають своє науково-практичне значення під час аналізу 

та формування сучасного вітчизняного та міжнародного праворозуміння. 

Релігійно-традиційна правова сім'я 

Дисципліна входить до блоку дисциплін «Порівняльне правознавство». Дисципліна 

ознайомлює з поняттям та характерними рисами правових систем держав із пануючою 

або державною релігією та держав зі значним впливом правових традицій на формування 

їхньої правової системи. Вивчається механізми впливу правової релігійної доктрини та 

правових звичаїв на формування права. Розглядаються основні правові інститути держав 

релігійно-традиційної правової сім’ї, тенденції їх розвитку, вплив на їх еволюцію 

глобалізаційних правових процесів тощо. 



Правова система України: порівняльно-правові проблеми 

Мета вивчення дисципліни: розкрити функціональні особливості взаємозв’язку  сучасної 

правової системи України з правовими системами світу в контексті  зумовлених 

глобалізацією   двох    суперечливих тенденцій до універсалізації взаємодії між 

національними правовими системами і прагненням зберегти національну  ідентичність  в 

правовому розвитку. 

Історія європейської юстиції 

Мета дисципліни спрямована на засвоєння глибоких та тривалих знань про природу 

становлення феноменального інституту юстиції у європейських державах, загальних 

закономірностях його функціонування з стародавніх часів і до сьогодення, включаючи 

перш за все порівняльне дослідження структури органів, установ та підрозділів юстиції, 

їх повноваження та взаємодію з системами законодавчої і виконавчої влад на різних 

етапах розвитку держав європейської цивілізації для підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів органів правосуддя в умовах широкої асоціації України з державами-

членами Європейського Союзу. 

Завданнями навчальної дисципліни є вироблення у студентів погляду на юстицію як на 

динамічний соціальний організм, усвідомлення закономірності історії розвитку правових 

відносин, що виникали в процесі утворення і діяльності органів та установ юстиції у 

правових системах європейських державах - їх сутність, завдання, принципи, спільні та 

відмінні риси, а саме: поетапне формування судової влади та судової системи; 

особливості проведення судових реформ; еволюція прокуратури, адвокатури, нотаріату, 

альтернативних органів правосуддя в європейських державах; особливості генезису 

органів правосуддя в Україні; історія становлення міжнародних органів юстиції.  

Складовими предмету дослідження та вивчення навчальної дисципліни «Історія 

європейської юстиції» є: 1. Теоретико-правове поняття юстиції; 2. Становлення 

організації правосуддя в європейських державах античної доби; 3. Органи правосуддя в 

системі влади європейських середньовічних держав;4. Еволюція органів судової влади в 

епоху громадянського суспільства держав Європи XVIII – поч. XX ст.ст.; 5. Роль і місце 

судових органів юстиції в механізмі держав новітнього періоду історії Європи; 6. Генезис 

інституту прокуратури в державах європейської цивілізації; 7. Порівняння становлення 

та розвитку адвокатури в європейських державах; 8. Порівняльний аналіз виникнення та 

трансформації нотаріату в історичному розвитку держав Європи; 9. Правова традиція 

організації судової влади в Україні; 10. Розвиток в системі судових органів юстиції 

європейських держав альтернативного правосуддя; 11. Порівняльно-правовий аналіз 

формування загальноєвропейських та всесвітніх органів судової юстиції ХХ – початку 

ХХІ ст.ст. 

Основою вивчення історії правосуддя є різноманітні історичні та сучасні джерела права, 

найбільш важлива роль серед яких належить правовим пам’яткам та чинним актам 

законодавства. Дана дисципліна для студентів має не тільки освітнє, але й практичне та 

наукове значення, оскільки допомагає використати досягнення юриспруденції в своїй 

професійній діяльності, закладає основу їх правової культури. 

Історія римського права та його рецепції 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на ознайомлення із 

засадами римського права і засвоєння його загальних юридичних категорій та інститутів, 

які на сьогодні в більшості своїй рециповані в цивільному праві України. Дисципліна у 

здобувачів вищої освіти закладає основи правової культури, дає знання про історію 

становлення та розвитку багатьох інститутів сучасного права. В межах курсу вивчаються 

основні поняття та категорії римського права, історичний розвиток його системи, джерел, 

суб’єктів, еволюція ключових інститутів (права власності, речового, зобов’язального 

права тощо), а також особливості рецепції норм римського права в Україні та світі. 

 


