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Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне 

правознавство» циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за 

вибором здобувачів вищої освіти складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні і специфічні 

закономірності виникнення, функціонування і розвитку національного 

законодавства та правових систем світу в їх порівняльному пізнанні, може 

походити як мінімум із двох правових систем.  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Міждисциплінарні 

зв'язки. Порівняльне правознавство перебуває у взаємозв'язку з іншими 

юридичними науками, такими як «Теорія держави і права», «Історія держави і 

права», «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнародне публічне 

право», «Міжнародне приватне право». 

Найважливішими світоглядними ідеями та категоріями, що підлягають 

засвоєнню під час вивчення дисципліни «Порівняльне правознавство» є 

правова різноманітність сучасного світу, класифікація правових системи, а 

також загальні принципи та закономірності виникнення, функціонування та 

розвитку основних правових систем сучасності 

Актуальність дисципліни. Для юридичної науки використання 

порівняльного правознавства є особливо важливим, тому що без порівняння 

неможливе з'ясування сутності будь-якого юридичного феномена. Порівняльне 

правознавство допомагає встановити, як вирішується та сама правова проблема 

в різних країнах, і, таким чином, сприяє вивченню національного права. 

Порівняльно-правовий аналіз здатний озброїти студентами  аргументами, 

оскільки в межах порівняльного правознавства аналізується й більшість 

проблем галузевих юридичних наук. Наприклад, розробники Цивільного 

кодексу України враховували багатий досвід зарубіжних цивільних і 

комерційних кодексів, що безумовно, покращило його зміст. У судовій 

практиці судді Конституційного Суду України найактивніше звертається до 

порівняльного правознавства, використовуючи зарубіжний правовий досвід при 

обґрунтуванні власних рішень. 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльне 

правознавство» є підвищення рівня теоретичних знань у процесі порівняння 

правових систем сучасності. 

Основним завданням дисципліни «Порівняльне правознавство» є 

придбання теоретичних знань у студентів щодо  виникнення, функціонування і 

розвитку національного законодавства та правових систем світу.  
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Результати вивчення навчальної дисципліни «порівняльне 

правознавство»: згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні 

знати: отримати наступні загальні компетентності: 

 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 
 

 

ЗК2 

Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
 

 

ЗК3 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

 

ЗК7 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

 

ЗК10 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

 

ЗК11 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 
ЗК12 

 
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

 
ЗК13 

 
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

 
ЗК14 

 
Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

 

ЗК15 

 
Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
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Спеціальні компетентності: 

 

 
СК1 

Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії 

права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі 

у суспільстві. 
 

 

СК2 
Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів. 
 

 

СК3 
Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 
 

СК8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

 
 

СК12 

Здатність аналізувати правові проблеми,  формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

 
 

СК13 

 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ 

і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 
 

СК16 

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 

 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО здобувачу вищої освіти 

необхідно мати наступні очікуванні знання: 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

 Вміти визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретико-

правових явищ і процесів. 

 Вміти здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблем 

порівняльного правознавства і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

Знати як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел права. 

 Вміти формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої правової проблеми. 

 Вміти давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин розвитку правових систем з достатньою обґрунтованістю.  

Знати як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відомуправову проблему. 

Дослідницькі навички: 

Вміти складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами права.  
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Знати як використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин виникнення 

функціонування та розвитку правових систем. 

Вміти самостійно визначати ті обставини в контексті проблем 

порівняльного правознавства, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

Комунікація: 

Вміти вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм  

державно-правової тематики. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні правових 

аспектів. 

Вміти доносити  до респондента матеріал з правової проблематики 

доступно і зрозуміло. 

Вміти пояснювати характер подій та процесів розвитку права з 

розумінням професійного та суспільного контексту.  

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: 

Знати як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних правових джерел  для своєї професійної діяльності. 

 Вміти працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

з проблематики порівняльного правознавства. 

Праворозуміння: 

Знати як виявляти знання і розуміння  проблем основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

Вміти демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних  проблем правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

 Вміти пояснювати природу та зміст основної проблематики правових 

явищ і процесів. 

Правозастосування: 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Вміє надавати консультації щодо права, можливих прав та інтересів 

клієнтів  у різних правових ситуаціях 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.___________ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Порівняльне правознавство 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Спеціальність  6.030401 Правознавство 

                                            

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   4  кредити ЄКТС (120 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 5 Групи ЮЗ-551, ЮЗ-552 
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Порівняльне правознавство як 

наука 

12     12 

2 Правова система як об’єкт 

дослідження порівняльного 

правознавства 

12 2 2   10 

3 Романо-германська правова сім’я 12 2 2   10 

4 Джерела права у романо-

германській правовій сім’ї 

12 2  2  10 

5 Закон як основне джерело 

правових систем романо-

германської сім’ї 

 

12     12 
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я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Англосаксонська правова сім’я 12 2 2   10 

7 Джерела права у англосаксонській 

правовій сім’ї 

12 2  2  10 

8 Традиційна (звичаєва) правова 

сім’я 

12 2 2   10 

9 Релігійна правова сім’я 12 2 2   10 

10 Соціалістична правова сім’я 12 2  2  10 

 Разом за навчальний рік 120 16 10 6 - 104 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 



 

 

9 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Порівняльне правознавство як наука. 
 

Історія виникнення порівняльного правознавства. Поняття, об’єкт, предмет 

порівняльного правознавства. Місце порівняльного правознавства в системі 

юридичних наук. Значення порівняльного правознавства. 

 
ТЕМА 2. Правова система як об’єкт дослідження порівняльного 

правознавства  
 

Поняття правова система. Значення класифікації правових систем. 

Класифікація правових систем. Правова система України серед світових 

правових систем. 

 

 
ТЕМА 3. Романо-германська правова сім’я 

 
Історія становлення романо-германської правової сім’ї. Структура романо-

германської правової сім’ї. Особливості романо-германської правої сім’ї. 

 
ТЕМА 4. Джерела права у романо-германській правовій сім’ї. 

 

Доктрина та принципи права у романо-германській правовій сім’ї. Звичай у 

системі джерел романо-германського права.  Нормативно правові акти як 

джерела романо-германського права. Роль судової практики в романо-

германській правовій сім’ї. 

 
ТЕМА 5. Закон як основне джерело правових систем романо-германської 

сім’ї. 

Законодавча техніка. Класифікація законів за юридичною силою. 

 
. 

ТЕМА 6. Англосаксонська правова сім’я 

 

Історія становлення англосаксонської правової сім’ї. Особливості правової 

системи США. 
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ТЕМА 7.Джерела права у англосаксонській правовій сім’ї 

 

Загальна характеристика джерел права у англосаксонській правовій сім’ї. 

Прецедент як основне джерело права. 

 

ТЕМА 8. Традиційна (звичаєва) правова сім’я 

Історія розвитку традиційних (звичаєвих) правових систем. Структура 

права традиційної (звичаєвої) правової сім’ї. Джерела права у традиційній 

(звичаєвій) правовій сім’ї. Особливості традиційної (звичаєвої) правової сім’ї 

правової сім’ї. 

 

ТЕМА 9.Релігійна правова сім’я 

 

Особливості релігійної правової сім’ї. Загальна характеристика 

мусульманського права.Загальна характеристика іудейського права. 

 

ТЕМА 10. Соціалістична правова сім’я 
 

Історія розвитку соціалістичної правової сім’ї. Структура права 

соціалістичної правової сім’ї. Джерела права у соціалістичний правовій сім’ї. 

Особливості соціалістичної правової сім’ї. 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «порівняльне правознавство» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «порівняльне правознавство» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

можуть бути: стандартизовані тести; реферати, есе; презентації результатів 

виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та виступи на 

наукових заходах. 
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Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

Рекомендована література 

Основні нормативні акти: 

 

– Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» 

від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

– Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // 

Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429. 

– Закони України: 

1. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: 

Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості 

Верховної Ради України. — 2012. — № 16 — Ст. 146. 

2. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 

2012 року // Офіційний вісник України. — 2012. — № 92. 

3. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. 

— Ст. 65. 

4. Про Державний Гімн України : Закон України від 6 березня 2003 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 163. 

5. Закон України від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 2005. — № 52. — Ст. 561. 

6. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 

2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

2014. — № 26. — Ст. 892. 

7. Про державну службу : Закон України від 17 листопада 2011 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 26. — 

Ст. 273. 

8. Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 1991 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. 

— Ст. 108. 

9. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. 

— Ст. 256. 

10. Про імміграцію : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і 

допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 

2001. — № 11. — С. 346-354. 

11. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — 

№ 13. — Ст. 222. 

12. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. 
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— № 49. — Ст. 272. 

13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. 

— № 24. — Ст. 170. 

14. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 

№ 20 — 21. — Ст. 190. 

15. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — 

Ст. 1. 

16. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. 

— № 2. — Ст. 5. 

17. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. 

— Ст. 118. 

18. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. 

— № 28. — Ст. 224. 

19. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 

2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

2000. — № 23. — Ст. 176. 

20. Про правовий статус закордонних українців : Закон України від 4 березня 

2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — 

Ст. 343. 

21. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 

22 вересня 2011 року // Офіційний вісник України. — 2011. — № 83. 

22. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793. 

23. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 

1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

1991. — № 25. — Ст. 283. 

24. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 

червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради 

України. — 2001. — № 33. — Ст. 175. 

25. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — 

№ 40. — Ст. 290. 

26. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 

1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

1993. — № 3. — Ст. 17. 

27. Про столицю України місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. 

— № 11. — Ст. 79. 

28. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі 
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змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-

42, № 43, № 44-45. — Ст. 529. 

29. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості 

Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.  

30. Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року 

// (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — 

№ 36. — Ст. 81. 

 

Підручники: 

 

1.  Зайчук О. В., Оніщенко Н. М.. Теорія держави і права. Академічний курс: 

Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 

2. Петришин О.В.Загальна теорія держави та права. Підручник для студентів 

юридичних вищих навчальних закладів; За ред. д-ра юрид. наук, проф., 

акад АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 

України О. В. Петришина.  Харків: Право, 2009. 

3. Підопригора О. А. Римське приватне право: Підручник для студентів 

юрид. спец. вищих навч. закладів.- Київ. Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.  

4.  Порівняльне правознавство: підручник за заг. ред. О. Петришина ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". Харків. Право, 2012.  

5.  Порівняльне правознавство: підручник; за заг. ред. О. В. Петришина.  

Харків. Право, 2012.  

6. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження); наук. ред. 

Н. М. Оніщенко ; відп. ред. О. В. Зайчук. Київ. Фенікс, 2007. 430 с. 

7. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системи 

современности): Учебник. За ред. В. А. Туманова. Москва: МАУП, 2003. 

8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 

9. Туманова В. А. Сравнительное правоведение Учебник.  Москва: МАУП, 

2003. 

10. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права: в 2 т., пер. с нем. Т.1: Основы.Москва. Междунар. отношения, 2000. 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1. Бехруз Х. Вступ до порівняльного правознавства: Навч. посібник. Одеса: 

Юридична література, 2002. 

2. Дмитрієв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство: Навчальний 

посібник . Київ.: Юстиніан, 2003.  

3. Погрібний О.О., Погрібний І.М., Волошенюк О.В. та ін. Порівняльне 

правознавство: Навч. посібник. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. 

АПрН України О.Н. Ярмиша. Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. 

справ, 2006. 

11. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. Москва, 1996.   
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12. Ткаченко В. Д. Порівняльне правознавство. Xарків: Право, 2003. 

13. Харитонова О.І. Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи 

порівняльного правознавства: Європейські традиції. Видання друге, 

доповнене. Харків. : «Одіссей», 2006.  

14.  Чернецька О.В. Правові системи сучасності[навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.]; Держ. податк. адмін. України; Нац. акад. держ. податк. 

служби України. Ірпінь,2003. 

. 

Монографії та інші наукові видання: 
 

 

1. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теоретичні проблеми типології та 

класифікації правових систем. Вступ до теорії правових систем: монографія. 

– Київ. : Вид-во «Юридична думка», 2006.  

2. Зайчук О.В.Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): 

Монографія. Київ. Фенікс, 2007. 

3. Инако Ц. Современное право Японии: Пер. с япон. Москва. Прогресс, 

1981. 

4. Калинина Е. В. Основы государственно-правового учения иудаизма. 

Ветхозаветная и талмудическая теория (монография) / Москва: Издательство 

«Юрист» 1998. 

5. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и сравнительное правоведение. Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю. М. 

Юмашева. – Москва Междунар. отношения, 2001.  

6.Крашенинникова Н.А. Історія держави і права Куби. Москва, 1966.  

7. Кросс Руперт. Прецедент в английском праве ; Под общ. ред. д-ра юрид. 

наук , проф. Ф. М. Решетникова.  Москва Юрид. лит-ра, 1985.  

8. Лубський В.І, Борис В.Д. Мусульманське право. Київ. Вілбор, 1997. 

9. Лук’янов Д. В. Релігійні правові системи в сучасному світі : монографія. 

Харків. Право, 2015 

10. Марченко М. Н. Источники права : монографія. Москва. Проспект, 2005.  

11. Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза : монографія. 

Москва.  Норма : ИНФРА-М, 2012. 

12. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право Москва.  

Проспект, 2011.  

13. Савчин М.В. Порівняльне правознавство. Загальна частина. Київ. ЦНЛ, 

2005.  

14. Саидов А.Х. Введение в правовые системи современности. Отв. ред. В.А. 

Туманов. Ташкент. 1988.  

15. Тарахонич Т.І. Історичні етапи виникнення, становлення та розвитку 

романо-германської сім’ї. Порівняльне правознав¬ство (правові системи 

світу) : монографія. Київ. Парламентське видавництво, 2008.  

15. Тилле А. А. Социалистическое сравнительное правоведение. Москва.  

« Юридическая литература», 1975. 

16. Тилле А.А., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических 
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дисциплинах. Москва: Высшая школа.1999. 

17. Шиффман Л. От текста к традиции: История иудаизма в эпоху Второго 

храма и период Мишны и Талмуда. Перевод с английского. Москва.  

Иерусалим., 2000. 

18. Порівняльне правознавство (правові системи світу); ред. Н. М. Оніщенко.  

Киъв. : Парламентське вид-во, 2008. 488 с. 

Інші джерела: 

 

1. Берман Г. Дж. Право і революція. Формування західної традиції права.  К.: 

IRIS, 2001. 

2. Варга Ч. Theatrum legale mundi. Про класифікацію правових систем  // 

Порівняльне правознавство.  2012.  № 3-4.  

3. Варьяш, О. И. Рецепция римского права в Португалии и трансформация 
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