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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 науководослідні 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 100За
За
бальною національно шкалою
шкалою ю шкалою
ECTS

90–100

Відмінно

А

83–89

Добре

B

Пояснення
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)
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

68–74

D

Задовільно

60–67

E

35–59

FX

Незадовільно

1–34

F

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)
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)
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)
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)
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.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
Лариса НАЛИВАЙКО
___.___._______
«Юридична компаративістика: історія, сучасність та перспективи
розвитку»
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії

Спеціальність

081 Право

на 2020/2021 навчальний рік
Форма навчання ДЕННА

Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин)

Самостійна та
індивідуальна
робота

1

2
Юридична компаративістика: історія,
сучасний стан, предмет та методологія

3
18

4
16

5
4

6
12

2

Типологія правових систем

18

16

4

12

2

3

Правові системи західної традиції
права: загальна характеристика
Релігійно-традиційні правові сім’ї

18

16

4

12

2

18

16

4

12

2

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

1

4
5

Форма підсумкового контролю

Всього

Семінари

Практ.заняття

Аудиторна робота

Лекції

Назва теми
(згідно з РПНД)

Загальний обсяг
годин

№ теми згідно з
РПНД

Курс 2

екзамен

7

8
2
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Проректор Дніпропетровського
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внутрішніх справ
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___.___._______
«Юридична компаративістика: історія, сучасність та перспективи
розвитку»
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії
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Форма навчання ЗАОЧНА

Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин)

Семінари

Самостійна та
індивідуальна
робота

Лекції

Практ.заняття

Аудиторна робота

Всього

Назва теми
(згідно з РПНД)

Загальний обсяг
годин

№ теми згідно з
РПНД

Курс 2

1

2
Юридична компаративістика: історія,
сучасний стан, предмет та методологія

3
18

4
4

5
2

6
2

2

Типологія правових систем

18

4

2

14

3

Правові системи західної традиції
права: загальна характеристика
Релігійно-традиційні правові сім’ї

18

2

2

14

18

2

2

14

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

1

4
5

Форма підсумкового контролю

екзамен

7

8
18

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Юридична компаративістика: історія, сучасність та перспективи
розвитку»
Освітньо-науковий ступінь доктор філософії

Спеціальність

081 Право

на 2020/2021 навчальний рік
1. Основні нормативні акти:
1.1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від
02 червня 2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст.
532).
1.2. закони:
1.2.1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року.
Офіційний вісник України. 2008. № 93.
1.2.2.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4
листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13.
1.2.3.Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і
допов.). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
1.2.4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004
року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492.
1.2.5.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005
року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 3536, 37. Ст. 446.
1.2.6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР
(ВВР). 1984. Додаток до № 51. Ст.1122.
1.2.7.Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5
липня 2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.
1.2.8.Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року
(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108.
1.2.9.Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі
змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106.
1.2.10.Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня
2018 року. Голос України. 2018. № 122.
1.2.11.Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня
2017 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. №
35. Ст. 376.
1.2.12.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016
року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст.

545.
1.2.13.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.
2. Підручники та навчальні посібники
1.
Батлер У.Е. Місце пострадянських правових систем на правовій
карті світу: Відкрита лекція / Пер. з англ. К.О. Черниченка. За ред. О.В.
Кресіна. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавництво
«Логос», 2009. 20 с.
2.
Бехруз Х.Н. Актуализация сравнительно-правовых исследований
в эпоху глобализации: Открытая лекция. К., Одесса, Симферополь: Институт
государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Издательство
„Логос”, 2008. 24 с.
3.
Бехруз Х.Н. Методологические основы сравнительного
правоведения: Открытая лекция. К., Симферополь: Институт государства и
права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Издательство „Логос”, 2007. 32 с.
4.
Бехруз Х.Н. Основы цивилизационного подхода в сравнительном
правоведении. Одеса: Фенікс, 2007. 64 с.
5.
Бехруз Х. Сравнительное правоведение: практикум. Одеса:
Фенікс; М.: ТрансЛит, 2008. 160 с.
6.
Бехруз Х. Сравнительное правоведение: учебник. Изд-е 2-е стер.
О.: Феникс; М.: ТрансЛит, 2011. 504 с.
7.
Бойко І. С., Бабін Б. В. Порівняльне правознавство: навч. посіб. /
Одес. нац. мор. акад. 2-ге вид. випр. та допов. О.: Фенікс, 2011. 151 с.
8.
Варга Ч. Правові традиції? У пошуках правових сімей і культур:
Відкрита лекція / Переклад О.В. Ткаченка; за наук. ред. О.В. Кресіна. КиївЛьвів: ЗУКЦ, 2012. 24 с.
9.
Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В. Порівняльне правознавство:
Курс лекцій. К.: МАУП, 2004. 200 с.
10. Дамирли М.А. Сравнительное правоведение в поисках
собственной идентичности: Открытая лекция. Киев-Львов: ЗУКЦ, 2012. 24 с.
18
11. Дамирли М.А., Крывцова И.С. Сравнительное правоведение:
рабочая тетрадь для студентов: учебно-методическое пособие. Одеса: Фенікс,
2009. 192 с.
12. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: навч.
посіб. К.: Юстиніан, 2003.
13. Егоров А.В. Белорусская правовая система на современной
юридической карте мира: Открытая лекция. Киев-Львов: ЗУКЦ, 2012. 24 с.
14. Закіров М. Б., Закірова С. Г. Юридична компаративістика: навч.методич. посіб. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 208 с.

15. Канонічне право: підручник / В. І. Лубський та ін.; за ред. В. І.
Лубського; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Центр учбової
літератури, 2012. 571 с.
16. Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический
принцип сравнительного правоведения и юридической глобалистики:
Открытая лекция. К., Симферополь: Институт государства и права им. В.М.
Корецкого НАН Украины; Издательство „Логос”, 2008. 28 с.
17. Курс порівняльного трудового права: підручник / М.І. Іншин,
А.Р. Мацюк, А.М. Соцький, В.І. Щербина; за ред. А.Р. Мацюка. Х.: НікаНова,
2011. 980 с.
18. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу: навчальний посібник.
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 247 с.
19. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу:
Відкрита лекція. К., Сімферополь: Інститут держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України; Видавництво „Логос”, 2007. 23 с.
20. Марченко М.Н. Конвергенция романо-германского и англосаксонского права: Открытая лекция. К., Симферополь: Институт
государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Издательство
„Логос”, 2007. 36 с.
21. Маттей У. Порівняльне право і критичні правові дослідження:
Відкрита лекція / Пер. з англ. О.В. Ткаченка. За ред. О.В. Кресіна. Київ:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Видавництво «Логос»,
2009. 32 с.
22. Оксамытный В.В. Правовые системы современного мира:
проблемы идентификации: Открытая лекция. К., М., Симферополь: Институт
государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Издательство
„Логос”, 2008. 36 с.
23. Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона и ее место в
юридической компаративистике: Открытая лекция. К.: Институт государства
и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко, Издательство «Логос», 2009. 32 с.
24. Порівняльне правознавство: підручник / С. П. Погребняк, Д. В.
Лук’янов І. О. Биля-Сабадаш та ін.; за заг. ред. О. В. Петришина. Х.: Право,
2012. 272 с.
25. Порівняльне правознавство: хрестоматія для юрид. вищ. навч.
закл. і ф-тів: навч. посіб. уклад.: О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В.
Лук’янов. Х.: Право, 2016. 1024 с.
26. Правові системи сучасності: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / Ю. С. Шемшученко та ін.; за ред. Ю. С. Шемшученка; Нац. акад. наук
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К.: Юридична думка,
2012. 490 с.
27. Радзівілл О.А. Порівняльні системи права: Курс лекцій: у 2-х ч.
К.: Київський міжнародний університет, 2002. Ч. 1. 192 с.; Ч. 2. С. 193-387.

28. Савчин М.В. Порівняльне правознавство. Загальна частина: навч.
посібн. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 288 с.
29. Саидов А.Х. Религия и международное право: Открытая лекция.
К., Ташкент, Симферополь: Институт государства и права им. В.М.
Корецкого НАН Украины; Издательство „Логос”, 2008. 52 с.
30. Саидов А.Х. Сравнительное гражданское право как учебная
дисциплина: Открытая лекция. Киев, Ивано-Франковск: Институт
государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Прикарпатский
юридический інститут Львовского государственного университета
внутренних дел, Издательство «Логос», 2010. 24 с.
31. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и законотворчество:
Открытая лекция. К., Симферополь: Институт государства и права им. В.М.
Корецкого НАН Украины; Издательство „Логос”, 2007. 32 с.
32. Саломатин А.Ю. Объединяющий потенциал сравнительного
правоведения как науки и учебной дисциплины: Открытая лекция. Киев,
Ивано-Франковск: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН
Украины,
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інститут
Львовского
государственного университета внутренних дел, Издательство «Логос», 2010.
22 с.
33. Саломатин А.Ю. Сравнительная правовая политика как
инструмент реформирования правовой системы: Открытая лекция. КиевЛьвов: ЗУКЦ, 2012. 22 с.
34. Ситар І. М. Загальнотеоретична характеристика англоамериканської правової сім'ї та право Британської співдружності (British
Commonwealth): навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. Л.: Західноукраїнський консалтинг центр, 2012. 259 с.
35. Ситар І. М. Релігійні правові системи: проблеми секуляризації та
ресекуляризації: навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів: ЗУКЦ,
2012. 279 с.
36. Ситар І.М. Правові системи сучасності (західна традиція права):
навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2009. 408 с.
37. Ситар І.М., Чорнобай О.Л. Порівняльне правознавство: основні
категорії: навч.-метод. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2009. 176 с.
38. Скакун О.Ф. «Загальне порівняльне правознавство» як навчальна
дисципліна: досвід і перспективи в Україні: Відкрита лекція. Київ: Інститут
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Прикарпатский
юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ,
Видавництво «Логос», 2010. 20 с.
39. Скакун О.Ф. Правова система – держави, суспільства, регіону,
світу? (Щодо базових категорій порівняльного правознавства): Відкрита
лекція. К., Х., Сімферополь: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України; Видавництво „Логос”, 2008. 32 с.
40. Скакун О.Ф. Принцип единства логического и исторического
методов в сравнительном правоведении: Открытая лекция. К., Симферополь:

Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины;
Издательство „Логос”, 2007. 31 с.
41. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные
типы (семьи) правовых систем мира: учебник. К.: Ін Юре, 2008. 464 с.
42. Тихомиров
А.Д.
Философские
проблемы
правовой
компаративистики: Открытая лекция. К.: Институт государства и права им.
В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко, Издательство «Логос», 2009. 32 с.
43. Тихомиров О.Д. Порівняльно-правові дослідження: проблеми
визначення компаративної природи, наукознавчого осмислення та
систематизації: Відкрита лекція. Київ-Львів: ЗУКЦ, 2012. 52 с.
44. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение и интегрирующая
роль международного права: Открытая лекция. К., М., Симферополь:
Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины;
Издательство „Логос”, 2008. 16 с.
45. Ткаченко В.Д., Погребняк С.П., Лук’янов Д.В. Порівняльне
правознавство: підручн. / за ред. В.Д. Ткаченка. Х.: Право, 2003. 274 с.
46. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі питання класифікації
європейських систем приватного права: Відкрита лекція. К., Сімферополь:
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво
„Логос”, 2007. 28 с.
47. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи.
Основи порівняльного правознавства: європейські традиції. Вид. 2-е, доп. Х.:
Одісей, 2006. 624 с.
3. Монографії та дисертації
1. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За
ред. В.Н. Денисова. К.: Юстиніан, 2006. 672 с.
2. Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми
співвідношення: монографія. Х.: Право, 2009. 224 с.
3. Вовк Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права /
наук. ред. О.В. Петришин. Х.: Юрайт, 2013. 64 с.
4. Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення європейської
міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. К.:
Логос, 2010. 428 с.
5. Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення. Львів: Свічадо, 2002.
304 с.
6. Дамирли М.А. Сравнительно-правовая наука в Украине:
теоретикометодологические традиции (ХІХ – начало ХХ вв.). Одесса:
Феникс, 2007. 96 с.
7. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових
систем з правом ЄС. К.: Слово, 2004. 320 с.
8. Кресін О.В. Порівняльне правознавство у ХІХ–ХХ століттях:
проблеми становлення: монографія. К.: Логос, 2011. 294 с.

9. Луць Л. Європейські міждержавні правові системи та проблеми
інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти):
Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2003. 304 с.
10. Петров Р.А. Транспозиция “acquis” Европейского Союза в
правовые системы третьих стран: Монография. К.: Истина, 2011. 384 с.
11. Порівняльне правознавство (правові системи світу): монографія /
за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Парламентське вид-во, 2008. 488 с.
12. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження):
монографія / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Фенікс, 2007. 430 с.
13. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми
методології: Монографія / За ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Інститут держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. 256 с.
14. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток /
за заг. ред. В.С. Журавського. К.: Юрінком Інтер, 2003. 296 с.
15. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: дослідження
структур, мотивів і результатів. К.: АртЕк, 2001. 224 с.
16. Скакун О.Ф. Правова система України на правовій карті світу. Х.:
Еспада, 2004. 96 с.
17. Совенко Б. Православне канонічне право в Україні: зародження,
розвиток та перспективи: монографія. К.: Дух і літера, 2012. 247 с.
18. Стеценко С.Г., Васечко Л.О. Глобалізація та право: національний
вимір. К.: Атіка, 2012. 132 с.
19. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские,
теоретические и методологические проблемы. К.: Знання, 2005. 334 с.
20. Ткаченко А. В. Энигма функционализма: некоторые размышления
относительно происхождения, содержания и перспектив функционального
метода сравнительного правоведения : монография. К.: Науковий світ, 2012.
192 с.
21. Удовика Л. Трансформація правової системи в умовах глобалізації:
антропологічний вимір: монографія. Х.: Право, 2011. 552 с.
22. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. К.:
Реферат, 2002. 344 с.
23. Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз): дис...
канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. В. Місевич; Одес. нац. юрид. акад. О., 2005.
185 с.
24. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична
характеристика: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Л. А. Луць; НАН України.
Інт держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 448 с.
25. Закон
як
джерело
сучасного
континентального
права
(загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти): автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.01 / О. В. Гайова; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Л.,
2011. 16 с.

26. Імплементація норм міжнародного права: правова теорія і
практика України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / М. В. Блажиєвська;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2005. 223 с.
27. Імплементація права Європейського Союзу в національних
правопорядках держав-членів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 /
І.З. Брацук; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2011. 20 с.
28. Методологічна роль синергетики у порівняльно-правовому
пізнанні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. С. Кривцова; Одес. нац. юрид.
акад. О., 2008. 233 с.
29. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному
приватному праві: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / В. І. Кисіль; Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2001. 397 с.
30. Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний
аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Л.О. Васечко;
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка.
Луганськ, 2011. 20 с.
31. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі
юридичних наук: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. М. Лисенко; Київ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2001. 153 с.
32. Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення:
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Л. Бигич; НАН України. Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. К., 2002. 208 с.
33. Порівняльно-правова
характеристика
джерел
сучасного
мусульманського права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. Є. Галюк; Львів.
нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2009. 201 с.
34. Право і релігія: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. О. Вовк; Нац.
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2008. 211 с.
35. Правовий звичай як форма права у сучасних правових системах:
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. А. Васянович; НАН України, Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2010. 214 с.
36. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного
правознавства: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Л. О. Корчевна; Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. О., 2005. 412 с.
37. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи
(теоретикоправовий аспект): дис... канд. юрид. наук.: 12.00.01 / З. П.
Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2009. 181 с.
38. Римське право - доктринальна першооснова права та юридичної
науки в країнах романо-германської правової сім'ї та України: дис... канд.
юрид. наук: 12.00.01 / Ю. А. Задорожний; Київ. нац. ун-т внутр. справ. К.,
2008. 214 с.
39. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий
аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Н. А. Гураленко; Львів. держ. ун-т
внутр. справ. Л., 2009. 192 с.

40. Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація:
дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.01 / В. В. Дудченко; Одеська національна
юридична академія. О., 2007. 394 с.
41. Функціоналістська парадигма порівняльно-правових досліджень:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / О. В. Ткаченко; Нац. акад. внутр.
справ. К., 2011. 20 с.
42. Эволюция исламского права: теоретико-компаративистское
исследование: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Бехруз Шахматулла;
Одесская национальная юридическая академия. О., 2006. 387 с.
43. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади:
дис... дра юрид. наук: 12.00.12 / О. Д. Тихомиров; Київ. нац. ун-т внутр.
справ. К., 2006. 461 с.
Корисні посилання:
1. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка. URL: http://www.library.univ.kiev.ua
2. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська
академія». URL: http://www.library.ukma.edu.ua
3. Національна
бібліотека
України
ім.
В.І.
Вернадського.
URL: http://www.nbuv.gov.ua
4. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.
URL: http://www.nplu.org
5. Національний
інститут
стратегічних
досліджень.
URL: http://www.niss.gov.ua
6. Офіційний
веб-сайт
Міністерства
юстиції
України.
URL: http://www.minjust.gov.ua.
7. Офіційний
веб-сайт
Президента
України.
URL: http://www.president.gov.ua.
8. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://rada.gov.ua/.
9. Офіційний сайт Вищої ради правосуддя». URL: http://www.vru.gov.ua/.
10. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади
України. URL: http://www.kmu.gov.ua.
11. Центр політико-правових реформ. URL:http://pravo.org.ua

