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Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні і 

специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування 

правових систем світу в їх порівняльному пізнанні. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Засвоєння особливостей та правових традицій різних національних 

правових систем, оперування досвідом, накопиченим іншими 

правовими системами у відповідній галузі права, вміння правильно 

оцінити його та застосувати на практиці відповідно до місцевих 

реалій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Сформувати систему знань про права, свободи та обов’язки 

громадян, систему органів державної лади, їх повноваження та 

функції, виробити вміння та навички використання норм права для 

захисту власних пав та свобод у майбутній професійній діяльності 

та повсякденному житті. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- з’ясування особливостей національного права та правових 

систем сучасності; 

- подолання ізоляції національної правової системи та 

національної обмеженості правового мислення; 

- збагачення національної правової системи правовим досвідом 

інших країн; 

- гармонізація та уніфікація національної правової системи з 

європейськими правовими системами; 

- дослідження глобальних закономірностей і тенденцій розвитку 

права у сучасну епоху; 

- підвищення загальної культури студентів шляхом 

«інтернаціоналізації» вітчизняної юридичної освіти, подолання її 

національної самодостатності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Порівняльне правознавство: метод, наука, 

навчальна дисципліна. Історія порівняльного правознавства. 

Класифікація основних правових сімей сучасності. Романо-

германська правова сім’я. Правова сім’я англо-американського 

права.  Релігійні і традиційні правові сім’ї. Соціалістичне право як 

особливий історичний тип права. Місце правової системи України 

на правовій карті світу. Змішані правові системи. 

Види занять: лекції, практичні заняття,  консультації  

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод;  метод 

проблемного викладу;  репродуктивний метод; метод малих груп; 

 частинно-пошуковий метод; дослідницький метод, мозковий 

штурм, аналіз правових ситуацій, вирішення юридичних задач. 

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

Спеціальність: 081 «Право» 
 



 

Форми навчання: денна (очна), дистанційна. 

Пререквізити Знання, засвоєні під час вивчення таких дисциплін як «Теорія 

держави і права», «Історія держави і права зарубіжних країн», 

«Історія держави і права України», «Міжнародне право», 

«Міжнародне приватне право» 

Постреквізити Знання з курсу можуть бути використані під час вивчення  

дисциплін «Сімейне право», «Екологічне право», «Міжнародне 

приватне право» та інші. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Погребняк С. П., Лук'янов Д. В., Биля-Сабадаш І. О., Богачова Л. 

А. Порівняльне правознавство: підручник/ Національний ун-т 

"Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".  –

 Харків: Право,2011. – 272 с.  

2. Савчин М. В. Порівняльне правознавство. Загальна частина: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів/ Закарпатський державний університет.  – Київ: Центр 

навчальної літератури,2005. – 288 с.. 

3. Дмитрієв А. І., Шепель А. О. Порівняльне правознавство: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів/ Денисов В.Н., ред.  – Київ: Юстініан,2003. – 182 с.  

4. Ткаченко В. Д., Погребняк С. П., Лук'янов Д. В.  

Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів/ Ткаченко В.Д., ред.; 

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.  –

 Харків: Право,2003. – 272 с.  
 Робоча програма (посилання на репозитарій): 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24499 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна лабораторія методичного супроводження освітнього 

процесу, навчальна аудиторія «Зала судових засідань», Навчальна 

лабораторія новітніх технологій, ноутбук, мультимедійний 

проєктор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік, тестування 

 

Кафедра Теорії та історії держави і права 

Факультет Юридичний 

Викладач(і) ПІБ    Бородін Іван Лук’янович 

Посада:  Завідувач кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11045 
Тел.: 406-79-14, 050 177 9367 

E-mail: ivan.borodin@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1. 457 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в унікальній 

можливості оволодіння практичними навичками для здійснення 

правомірної поведінки для професійної компетентності фахівців 

задля вибудовування успішної життєвої траєкторії. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/c/NjYxMTQ1NTIxMDNa        qfjteji 
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