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Метою викладання навчальної дисципліни "Юридична 

компаративістика: історія, сучасність та перспективи розвитку" є сприяння у 

становленні сучасного кваліфікованого фахівця-правознавця.  

навчальна – вивчення основних положень юридичної 

компаративістики, глибоке і ґрунтовне пізнання правових явищ в різних 

державах і культурах; 

розвиваюча – готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених 

в програмі курсу, складати схеми з будь-якої теми курсу «Юридична 

компаративістика: історія, сучасність та перспективи розвитку», складати 

порівняльні таблиці; 

виховна – розуміння сучасних тенденцій розвитку національних 

правових систем і їх об'єднань, окремих правових явищ та процесів, і, таким 

чином, сприяти підвищенню рівня загальної та правової культури майбутніх 

юристів. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здібність та розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних 

тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку юридичної 

компаративістики в умовах інтернаціоналізації та євроінтеграції 

ЗК2. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового 

вивчення юридичної компаративістики, використання придбаних правових 

знань у практичній діяльності. 

ЗК3. Здібність до використання сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій, включаючи методи отримання, обробки та 

зберігання наукової та статистичної інформації у сфері права, набуття soft 

skills. 

ЗК4. Здатність започатковувати, планувати та організовувати науково-

дослідні роботи з юридичної компаративістики: визначати та уточнювати 

цілі і методи, знаходити, оцінювати та використовувати необхідні 

інформаційні та фінансові ресурси, професійно їх опрацьовувати та 

оприлюднювати результати дослідження. 

ЗК5. Здатність кваліфіковано формулювати результати своїх наукових 

пошуків з юридичної компаративістики та усвідомлювати рівень 

відповідальності за їх реалізацію. 

 
Фахові (спеціальні) компетентності: 

СК1. Здібність до критичного освоєння наукових досягнень юридичної 

компаративістики, здатність виявляти (за різноманіттям правових явищ і 

процесів) загальні тенденції і закономірності функціонування й розвитку 

правового інституту, галузі права, правової системи. 

СК2. Вміння відстоювати власну наукову позицію та ефективно 

трансформувати її з урахуванням конструктивних професійних зауважень та 

під впливом зміни об’єктивних реалій правового життя. 

СК3. Володіння навиками здійснювати кваліфіковані наукові 

дослідження з юридичної компаративістики, здобувати наукові результати, 



що містять нове знання та мають практичну значущість для усталеного 

розвитку національної правової системи та її окремих елементів. 

СК4. Вміння використовувати понятійно-категоріальний апарат та 

методологічний інструментарій сучасної правової теорії для ідентифікації та 

ефективного вирішення актуальних правознавчих проблем. 

СК5. Здатність застосовувати базові методи, системи та інформаційні 

технології для моделювання правових явищ і процесів та оптимального 

вирішення різноманітних завдань у правознавстві та правовій системі в 

цілому. 

СК6. Вміння виявляти, аналізувати та прогнозувати характер впливу 

внутрішніх і зовнішніх факторів на розвиток правових відносин та правової 

системи держави. 

СК7. Здібність узагальнювати результати самостійних наукових 

правових досліджень з юридичної компаративістики, складати наукові звіти, 

оцінювати наукові результати крізь призму їх застосування у правотворчій та 

правозастосовній діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати 

та обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері 

права, правового регулювання в сфері юридичної компаративістики. 

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань 

функціонування правової системи та правового забезпечення захисту прав, 

свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування 

органів публічної влади. 

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють  

наявні та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем 

розвитку правових-відносин з використанням новітніх методів наукового 

дослідження. 

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного  

підходу при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих 

висновків, пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики 

держави розвитку ринку адміністративних послуг, та представлення 

результатів наукового дослідження з використанням сучасних методів. 

ПРН5. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

визначення напрямів правового забезпечення економічного розвитку країни, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН6. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених 

суб’єктів. 

ПРН7. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну 

практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування, 



громадських об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх 

організаційно-правової форми та форми власності. 

ПРН8. Володіти навиками виконувати необхідні для розробки 

нормативно-правових та індивідуальних правових актів складання 

діяльнісних моделей та соціальних прогнозів, обґрунтовувати їх і розробляти 

на їх основі рішення. 

ПРН9. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 

ПРН10. Уміти використовувати науковий підхід до вирішення проблем 

нормотворчої та правозастосовної діяльності. 

ПРН11. Набути навички діалектично сприймати наслідки правового 

регулювання у короткостроковій та довгостроковій перспективі. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється 

щорічно). 

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ІСТОРІЯ, 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ. 
Етапи становлення та розвитку юридичної компаративістики як 

юридичної науки. Характеристика сучасного стану юридичної 

компаративістики. Основні проблеми сучасних компаративістських 

досліджень. Характеристика складових юридичної компаративістики як 

науки. Функції та значення юридичної компаративістики. Предмет 

юридичної компаративістики. Методологія юридичної компаративістики. 

 

ТЕМА 2. ТИПОЛОГІЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. 

Поняття та ознаки правової системи як об’єкта компаративістських 

досліджень. Структура та функції правової системи. Характеристика 

основних підходів до типології правових систем.  

 

ТЕМА 3. ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА: 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Романо-германська правова сім’я: історія формування, структура та 

джерела права. Розвиток, структурна побудова та джерела англійського 

права. Особливості правової системи Сполучених Штатів Америки. 

Специфіка права скандинавських країн. Характерні риси права 

латиноамериканських держав. Правова система України.  

 

ТЕМА 4. РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНІ ПРАВОВІ СІМ’Ї 
 Генезис, структура та основні джерела мусульманського права. 

Особливості далекосхідного права. Основні риси звичаєвого права Африки. 



Релігійна правова сім’я у сучасних умовах. Значення нормативно-правового 

акту в релігійній правовій сім’ї.  

 

ТЕМА 5. ВЗАЄМОДІЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. 

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ВНУТРІШНЬОГО 

ПРАВА КРАЇН СВІТУ. 

Напрями, форми і тенденції розвитку і взаємодії сучасних правових 

систем світу. Специфічні ознаки міждержавних та наднаціональних правових 

систем. Проблеми співвідношення міжнародного і внутрішнього права: 

загальна характеристика. Шляхи та методи запровадження результатів 

порівняльно-правових досліджень у правову систему України. 

 

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 «Юридична компаративістика: історія, 

сучасність та перспективи розвитку» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

національно

ю шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Пояснення 

90–100 

 
Відмінно А 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі 

(повна здатність застосовувати знання завдань 

сучасної правової теорії, принципів і правових доктрин 
юридичної компаративістики, а також змісту його 

правових інститутів; сформовані необхідні практичні 

навички (повна здатність до критичного та системного 
аналізу та порівняння правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності – при здійсненні 
правового моніторингу, відображення їх в наукових 

публікаціях) 

83–89 

 
Добре B 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі 

(здатність застосовувати знання завдань сучасної 

правової теорії, принципів і правової доктрин юридичної 
компаративістики в достатньому обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички (здатність до 

критичного та системного аналізу та порівняння 
правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності – при здійсненні правовогог 
моніторингу та відображення їх в наукових публікаціях 

в достатньому обсязі) 



75–82 

 
C 

Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний 

(здатність застосовувати знання завдань сучасної 

правової теорії, принципів і правової доктрин юридичної 
компаративістики на належному для правника рівні; в 

основному сформовані практичні навички (здатність до 
системного аналізу та порівняння правових  явищ – при 

здійсненні правового моніторингу та відображення їх в 

наукових публікаціях на належному для науковця 

рівні) 

68–74 

 

Задовільно 

D 

Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але 
прогалини не носять істотного характеру (неповна 

здатність застосовувати знання завдань сучасної 

правової теорії, принципів і доктрин юридичної 
компаративістики на належному для правника рівні; в 

основному сформовані практичні навички (неповна 
здатність до системного аналізу та порівняння правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності, відображення проблем галузі в наукових 
публікаціях на належному для науковця рівні) 

60–67 

 
E 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково (часткова 

здатність застосовувати знання завдань сучасної 

правової теорії, принципів і доктрин юридичної 

компаративістики; не сформовані деякі практичні 
навички (часткова здатність до аналізу та порівняння 

правових  явищ і застосування набутих знань у 
професійній діяльності – при відображення їх в 

наукових публікаціях) 

35–59 

Незадовільно 

FX 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з 

істотними прогалинами (НЕЗДАТНІСТЬ 

застосовувати знання завдань сучасної правової теорії, 
принципів юридичної компаративістики, а також змісту 

його правових інститутів; не сформовані необхідні 

практичні навички (НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу та 
порівняння правових явищ і застосування набутих знань 

у професійній діяльності, відображення їх в наукових 
публікаціях) 

1–34 F 

Теоретичний зміст курсу не засвоєний (ПОВНА 

НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання завдань сучасної 
правової теорії, принципів і правової доктрин юридичної 

компаративістики); не сформовані необхідні практичні 
навички (ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу та 

порівняння явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності, відображення їх в наукових 
публікаціях)  

 

Для навчальної дисципліни «Юридична компаративістика: історія, 

сучасність та перспективи розвитку» засобами діагностики знань (успішності 

навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію 

освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті 



внутрішніх справ», затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, 

педагогічний контроль розглядається як основна ланка, що забезпечує 

неперервність процесу виховання, освіти та професійної підготовки і має 

чотири пріоритетні функції: діагностичну, навчальну, організаційну та 

виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати 

виховання у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, 

інтересів, мотивів і потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Юридична компаративістика: історія, 

сучасність та перспективи розвитку» засобами діагностики знань (успішності 

навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- екзамен тощо. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Юридична компаративістика: історія, 

сучасний стан, предмет та методологія 

18 16 4 12  2 

2 Типологія правових систем 18 16 4 12  2 

3 Правові системи західної традиції 

права: загальна характеристика 

18 16 4 12  2 

4 Релігійно-традиційні правові сім’ї 18 16 4 12  2 

5 Взаємодія сучасних правових систем. 
Співвідношення міжнародного права і 

внутрішнього права країн світу 

18 16 4 12  2 

 Разом за семестр 90 80 20 60  10 

 Форма підсумкового контролю екзамен 
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1 Юридична компаративістика: історія, 

сучасний стан, предмет та методологія 

18 4 2 2  18 

2 Типологія правових систем 18 4  2  14 

3 Правові системи західної традиції 

права: загальна характеристика 

18 2  2  14 

4 Релігійно-традиційні правові сім’ї 18 2  2  14 

5 Взаємодія сучасних правових систем. 

Співвідношення міжнародного права і 

внутрішнього права країн світу 

18 4 2 4  14 

 Разом за семестр 90 16 4 12  74 

 Форма підсумкового контролю екзамен 
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