
Повна назва: Юридична компаративістика 

Статус: Нормативна 

Мета:поглиблене вивчення світової правової спадщини, тенденцій та 

закономірностей її розвитку на окремих етапах формування правових традицій та 

правових сімей, та її відповідний вплив на формування правової системи України. 

 

Завдання: 

1) засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу,  

2) визначення спільності, схожості законодавства різних держав і виявлення та 

висвітлення відмінностей між ними, 

3) порівняння досліджень основних правових систем сучасності, 

4) порівняння досліджень у межах галузевих юридичних наук. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал; заняття 

проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань зюридичної компаративістики та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  
Юридичнакомпаративістика: загальна 

характеристика 
12 

2 2 8 

2.  Класифікаціяосновнихправових систем світу 12 2 2 8 

3.  
Загальна характеристика романо-

германськоїправовоїсім’ї 
12 

2 2 8 

4.  
Джерела права романо-

германськоїправовоїсім’ї 
12 

4 - 8 

5.  
Загальна характеристика англо-

американськоїправовоїсім’ї 
12 

2 2 8 

6.  
Джерела права англо-

американськоїправовоїсім’ї 
12 

4 - 8 

7.  Правова система США 12 2 2 8 

8.  
Загальна характеристика змішаного типу 

правових систем 
12 

4 2 6 



9.  Релігійні правові системи 12 4 2 6 

10.  Традиційні правові системи 12 2 - 10 

 Всього 120 28 14 78 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

1. основні характеристики юридичної компаративістики, в т.ч. її структуру, 

історію та сучасні напрями розвитку; 

2. основні концептуальні теорії та ідеї у сфері юридичної компаративістики, в 

т.ч. концептуальні позиції та творчі здобутки провідних вітчизняних науковців; 

3. знати класифікацію правових систем; 

4. етапи розвитку правових систем різних типів; 

5. основні галузі та інститути права різних правових систем світу; 

6. правові концепції, юридичні поняття, норми права сучасних правових 

систем; 

вміти: 

1. орієнтуватися в системі галузей права окремих правових систем; 

2. правильно визначати етапи формування сучасних правових систем світу; 

3. аналізувати кожен із типів правових систем за їх характерними ознаками; 

4. самостійно виявляти спільні та відмінні риси правових засобів та явищ в 

ретроспективі та сучасності. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:усна відповідь на семінарських заняттях та доповнення 

відповіді іншого студента, підготовка і захист реферату, доповіді, підготовка тестових 

завдань, структурно-логічних схем та наукових доповідей 

Протягом ХІІІ триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки виконаних завдань самостійної роботи. Підсумковий контрольз 

дисципліни «Юридична компаративістика» проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді іспиту в ХІІІ триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та 

в обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  
Плановітерміниви

конання 
Форми контролю  

Максима-

льнакількі

сть 

балів 

ХІІІ триместр 

Усна відповідь на семінарських 

заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 30 

Доповнення відповіді іншого 

студента 
протягом триместру 

Доповнення на 

семінарському занятті 5 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 15 



Наукові доповіді/ Підготовка 

тестових завдань/ Складання 

структурно-логічних схем 10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань / Перевірка 

структурно-логічних 

схем 

10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Лісна Іванна Стефанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 26 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 100. В 1999 році захищено дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових вчень. Тема дисертації: «Становлення 

державності на Західноукраїнських землях» 

Сфера наукових інтересів – історія держави і права України та зарубіжних країн, 

адвокатська діяльність. 


