
 

 

 



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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні мати 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного, логічного, критичного та креативного правового 

мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

нестандартних ситуаціях; 

- здатність писати і розмовляти на професійному рівні, з використанням 

відповідної професійної термінології, як державною, так і іноземною мовами; 

- здатність здійснювати дослідницьку діяльність на основі знань та критичного 

аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи дослідження, 

обробляти результати досліджень, аналізувати їх, здійснювати пошук 

інформації у різних джерелах; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову 

позицію; 

- здатність оформлювати документацію у відповідності до правових, мовних 

та технічних норм; 

- уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю. 

Фахові компетентності: 

- знання міжнародних стандартів прав людини; 

знання доктрини та принципу верховенства права; 

- знання основ теорії права, структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві; 

- здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти; 

- навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права; 

- здатність застосовувати сукупність правил, прийомів і засобів 

підготовки, розгляду, прийняття та оприлюднення нормативно-правових, 

правозастосовних і інтерпретаційних актів; 



- здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції; 

- здатність використовувати отримані знання щодо захисту прав і свобод 

людини та громадянина; 

- уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій; 

- знання основних першоджерел та сучасної філософської літератури з 

правових питань; 

- здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

- навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення; 

- здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

Результати вивчення дисципліни: 

Знання та розуміння: 

- застосовувати базові знання основних закономірностей юридичного 

мислення та пізнання, поняття і категорії, методології правової науки; 

- використовувати базові знання технологій та методів (аналіз юридичних 

документів, способи розв'язування юридичних задач, стандарти для різної 

ділової документації); 

- використовувати базові знання про інформаційні ресурси, де вони розміщені, 

як можна отримати до них доступ і як можна їх використовувати з метою 

підвищення ефективності професійної діяльності. 

Застосування знань та розумінь (уміння): 

- здатність аналізувати кожну правову ситуацію з позицій доктрини та 

принципу верховенства права; 

- здатність передбачати найбільш очевидні тенденції еволюції юридичної 

практики та здійснювати власну професійну діяльність із їх врахуванням; 

- здатність протистояти будь-яким корупційним та іншим антиправовим 

спокусам та протидіяти бюрократизм у, свавіллю і порушенню прав людини; 

- здатність визначати цінність чи можливість ефективного використання 

інформації, використовуючи відповідні критерії та стандарти (аргументувати 

оцінку ); 

- здатність розробляти та аргументовано презентувати в професійному 

середовищі результати своєї теоретичної і практичної діяльності; 

- володіння культурою правового мислення; 

- вирішувати задачі щодо планування та організації юридичного процесу, 

вирішувати юридичні справи. 

Формування суджень: 



- формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно 

інших людей; 

- креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і 

комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи; 

- виявляти готовність переглядати свої судження і міняти образ дій за 

наявності переконливих аргументів. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

 
Теми Лекції 

Cемінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Юридична компаративістика: 

загальна характеристика 
2 2 12 

2 Класифікація основних правових 

систем світу 
2 2 12 

3 Загальна характеристика романо-

германської правової сім’ї 

4 2 12 

4 Джерела права романо-германської 

правової сім’ї 

4 2 12 

5 Загальна характеристика англо-

американської правової сім’ї 

4 1 12 

6 Джерела права англо-американської 

правової сім’ї 

4 2 12 

7 Правова система США 2 - 12 

8 Загальна характеристика змішаного 

типу правових систем 

2 1 12 

9 Релігійні правові системи 4 2 12 

10 Традиційні правові системи 2 1 12 

 Всього за курсом 30 15 120 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 165 години / 5,5кредити 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, структурно-логічних схема, підготовка і захист  доповіді.  

Протягом семестру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 



Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки виконаних завдань самостійної роботи. Підсумковий 

контроль з дисципліни «Юридична компаративістика» проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді іспиту в Х семестрі в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

№ Вид діяльності (завдання) 
Максимальна 

кількість балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті 35 (5*7) 

2 Складання структурно-логічних схем  10 

3 Наукова доповідь 15 

4 Іспит (Х семестр) 40 

 Всього 100 

 

Викладач: Лісна Іванна Стефанівна – завідувач кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ імені Петра Могили, кандидат юридичних наук, 

доцент. Працює в ЧНУ імені Петра Могили з 2006 року, з них більше 10 

років – на посаді завідувача кафедри історії та теорії держави і права. 

Науковий пошук Іванни Стефанівни пов'язаний з проблемами 

вітчизняного державо і правотворення, розробкою змісту професійної 

підготовки юристів в університеті. У 1999 році вона захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, присвячену 

становленню державності на Західноукраїнських землях.  

Як доцент кафедри історії та теорії держави і права, бере активну 

участь у розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

організовує професійну роботу кафедри. Більше 130 науково-методичних 

публікацій.  

 

 


