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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення порівняльне 

правознавство, пізнання основ та проблемних питань порівняльне 
правознавство. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

• ознайомити студентів з особливостями та загальними тенденціями 
розвитку національних правових систем та їх сімей на підставі їх порівняння; 

• сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову 
культуру правознавця, юридичне мислення; 

• навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання для 
здійснення порівняльно-правового аналізу; 

• навчити застосовувати порівняльно-правові дослідження для 
поглиблення їхніх правових знань. 

 

          • навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, 
виявляти їх спільні ознаки та відмінності на підставі встановлення визначених 
критеріїв порівняння; 

• надати студентам правничий матеріал щодо становлення та розвитку 
правових систем зарубіжних держав; 

• навчити користуватися термінологією, що застосовується в юридичній 
компаративістиці; 

• навчити систематизувати правові знання щодо особливостей різних 
сімей права та здійснювати їх аналіз та узагальнення;  

• навчити на підставі узагальнення інформації про різні правові системи 
світу, виявляти загальні тенденції розвитку та взаємовпливу національних 
правових систем та їх сімей. 
 Вимоги до знань та умінь  

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
- особливості та загальні тенденції розвитку правових систем та їх сімей на 
підставі їх порівняння, формування вмінь застосування теоретичних знань для 
здійснення порівняльно-правового аналізу. 
-  правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем 
зарубіжних держав;  

 

вміти: 

- здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки 
та відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння;  
-  користуватися термінологією, що застосовується в юридичній 
компаративістиці; 
- систематизувати правові знання щодо особливостей різних сімей права, 
аналізувати їх та узагальнювати;  
- на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти 
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загальні тенденції розвитку національних правових систем та їх сімей;  
- на підставі застосування порівняльно-правових досліджень, виявляти процеси 
взаємовпливу національних правових систем різних країн, а також систем 
міжнародного та внутрішньодержавного права 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Порівняльне правознавство» 

Тема 1. Поняття та предмет порівняльного правознавства  

Тема 2. Загальний огляд правових систем світу 

Тема 3. Деякі проблеми правового регулювання в зарубіжних країнах  

Тема 4. Адміністративне право зарубіжних країн 

Тема 5. Особливості регулювання цивільно-правових відносин в зарубіжних 
країнах 

Тема 6. Зобов’язальне право зарубіжних країн 

Тема 7 Торгове (господарське) право зарубіжних країн  

Тема 8. Сімейне право зарубіжних країн  

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
тем

и 

Найменування теми Л С 

1 
Поняття та предмет порівняльного 
правознавства 

1  

2 Загальний огляд правових систем світу 1 1 

3 
Деякі проблеми правового регулювання 
в зарубіжних країнах 

1     

4 
Адміністративне право зарубіжних 
країн 

1  

5 

Особливості регулювання цивільно-

правових відносин в зарубіжних 
країнах 

1 1 

6  Зобов’язальне право зарубіжних країн 1  

7 
Торгове (господарське) право 
зарубіжних країн 

  

8 
Торгове (господарське) право 
зарубіжних країн 
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3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Відповідно до навчального плану підготовки студенти заочної форми 
навчання виконують одну контрольну роботу з порівняльного правознавства 

права. Виконання контрольної роботи є одним із видів самостійної навчальної 
роботи студентів, який призначений засвідчити якість набутих студентами 
знань та вмінь використовувати їх при опрацюванні теоретичних питань у 
галузі права. 

Контрольна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, засвоєних за час навчання та надбання навичок їх 
застосування для комплексного вирішення конкретних завдань: розвиток, 
закріплення вмінь і навичок самостійної роботи, пошуково-дослідницької 
діяльності та творчої ініціативи; використання загальнонаукових знань з 
порівняльного правознавства, навчальної, методичної та довідкової літератури 
при вирішенні завдань роботи; формування професійних умінь і навичок. 

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від 
останньої цифри номера особової справи студента (за реєстрацією заочного 
відділення). Слід уважно поставитися до вибору варіанту, тому що робота, 
виконана не за тим варіантом, повертається студенту без перевірки.  

Розпочинаючи виконання контрольної роботи, студент повинен пам’ятати 
основні вимоги, що пред’являються до оформлення роботи. 

Необхідно: 
1. правильно оформити титульну сторінку: вказати назву дисципліни, 

прізвище, ім’я та по батькові, групу, курс, навчальний заклад, 
номер особової справи; 

2. сторінки пронумерувати; 
3. вказати номер варіанту; 
4. назву кожного питання підкреслити; 
5. наприкінці роботи вмістити список використаної літератури; 
6. якщо використовується зошит в клітинку, то текст писати через 
клітинку; 
7. роботу писати розбірливим почерком, її обсяг повинен складати 22-

25 сторінок. 
 

3.1. Порядок виконання роботи: 
 

1. Насамперед потрібно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з 
тематичним планом і за таблицею варіантів визначити питання своєї 
контрольної роботи. 

2. У списку літератури, який вміщено наприкінці методичних вказівок, 
підібрати літературу, яку можна використовувати при розкритті цього питання 
( якщо у вас є інша, не застаріла література, можете використовувати ту, яка є). 
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3.2. Завдання для контрольної роботи 

Варіат № 1 

 

1. Метод,принципи і функції порівняльного правознавства 

2. В яких сферах використовується порівняльне правознавство? 

Тести 

1.Порівняльно-історичне правознавство було прийнято в такому століття: 
а) ХІХ 

б) VII 
в) VXI 
2.Скільки є етапів розвитку порівняльного правознаства? 

а) 10 

б) 5 

в) 6 

3.Нинішній стан розвитку порівняльного правознаства зумовлено тим що? 

а) Кожна держава повинна підкорятися президентові. 
б) Кожна держава має своє право. 
в) Кожна держава є унітарною. 
4.Які функції виконує порівняльне правознавство? 

а) Пізнавальну, інформаційну,виховну. 
б) Виховну,аналітичну,пізнавальну. 
в) Інформаційну,пізнавальну,аналітичну. 
5.Які два поняття розрізняють правової системи розрізняють в юридичній 

компаративістиці? 

а) вузькому і широкому значенні. 
б) довгому і широкому значенні. 
в) вузькому і довгому значенні. 
 

 

Варіат №2 

1.Охарактеризуйте правову систему Мексики. 
2.Що означає “судовий прецедент” і яку роль він відіграє в сиситемі 
загального права? 

Тести 

1.Які країни входять до німецької правової системи? 

а) Швеція , Англія, Австрія 

б) Німеччина, Австрія,Швейцарія. 
в) Чехія , Німеччина, Австрія. 
2.Сім’я романо-германський правових наук виникла саме: 
а) в Європі ХІІ 
б) в Азії ХІІ 
в) в Європі ХІХ 

3.В усіх країнах правової сім’ї відбувається поділ права на: 
а) сімейне і приватне. 
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б) приватне і публічне . 
в) публічне і сімейне. 
4.Мистецтво юриста в правовій сім’ї полягає щоб? 

а) відшукати норму і сформолювати її. 
б) сформолювати норму і вирішити її. 
в) вирішити і сформолювати її. 
5.Більшість дослідників до романської правової сім’ї відносять. 
а) Бельгію,Італію,Іспані. 
б) Англію, Італію, Португалію. 
в)Бельгію, Росію,Італію. 
 

 

Варіат №3 

1. Охарактерезуйте Мусульманське право. 
2.Що означає процес “ деюридизації” 

Тести 

1.Мусульманське право є 

а) Самостійною галуззю науки. 
б) Не є самостійною галуззю науки. 
в) Частково самостійною галуззю науки. 
2.Коран –це 

а) священна книга Ісламу 

б) священна книга Іраку 

в) священна книга Єгипту 

3.Кіяс – це 

а) це провидення за аналогією . 
б) це судження за аналогією. 
в) це добро за аналогією. 
4.Мусульманське право є: 
а) Незмінним 

б) Змінним 

в) Гнучким 

5.На думку Р.Давіда у ХХ ст. У праві мусульманських країн відбулися такі 
значні процеси. 
а) “ Вестернізація” 

б) “Деюридизації” 

в) “Сутінії” 

 

 

Варіат №4 

1.Охарактеризуйте Китайське право. 
2.Проаналізуйте вияви трансформації права в сучасний період. 
Тести 

1.Має існувати космологічний поряддок , в якому взаємодіть : 
а) Земля , небо і люди. 
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б) Земля, влада і люди 

в) Земля , люди і релігія. 
2.Земля і Небо підпорядковані незмінним законам , а люди- 

а) Підпорядковуються їм 

б) Володарі своїх вчинків 

в) Раби Землі і Небу. 
3.Після приходу до Китаю комуністичної партії з 1949р. став 

а) Народною республікою. 
б) Народною федерацією. 
в) Народним сувернінетом . 
4.Коли була прийнята Конституція Китаю? 

а) 1991р. 
б) 1978р. 
в) 1965р. 
5.У Китаї на перше місце виходить 

а) Влада і примус. 
б) Виховання і переконання. 
в) Виховання і Влада 

 

 

Варіат №5 

 

1.Охарактеризувати право Японії. 
2.Охарактеризуйте “Право Справедливості” 

Тести 

1.В Японії в період феодалізму не було 

а) Правових шкіл, професійних суддів, прокуратури 

б) Початкових шкіл 

в) Університетів і правових шкіл 

2.”Шастри” в Індії – це 

а) поведінка тварин. 
б) поведінка людей. 
в) поведінка влади. 
3.Найсуворішим покаранням недотримання касти є 

а) відлучення від громади 

б) відлучення від сім’ї 
в) відлучення від влади. 
4.Книга яка присвячена праву – це 

а) Віавахара 

б) Біблія 

в) Коран 

5.Конституцію Індії. 
а) Скасувала 

б) Прийняла 
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Варіат №6 

 

1.Охарактезуйте Право Індії. 
2. Правова система Африка 

Тести 

1.Своєрідність африканських краін в тому що? 

а) нормами вождя. 
б) нормами звичаїв. 
в) нормами законів. 
2.Кількість звичаїв в Африці 
а) 100 

б) 756 

в) 1500 

3.З точки зору африканців шлюб- це 

а) Альянс двох сімей 

б) Суюз двох людей 

в) Альянс племенів 

4.Коли було прийнято закон про шлюб в Африці 
а) 1955р. 
б) 1965р. 
в) 1967р. 
5.Сучасні права в країнах Сходу почало упроваджуватись 

а) ХІХ-ХХ 

б) ХХІ ХІХ 

в) VІІ-VІІ 
 

 

Варіат №7 

 

1.Охарактеруйте право США. 
2.Проаналізуйте вияви трасфомації в сучасний період. 
Тести 

1. 1.Які країни входять до романської правової сім’ї? 

а) Швеція , Англія, Австрія 

б) Німеччина, Австрія,Швейцарія. 
в) Чехія , Німеччина, Австрія. 
2.Суд Європейських співтовариств 

а) незалежний 

б) залежить від ЄС 

3.Субєктами права Європейського союзу є 

а) Юридчні особи 

б) Фізичні особи 

в) Юридичним і Фізичним особам 

4.Право ЄС має 
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а) універсальниї характер. 
б) прямий характер. 
в) хитрий характер. 
5.Щороку в США публікується понад......томів судової практики 

а) 300 

б) 450 

в)250 

 

 

Варіат №8 

1.Охарактеризуйте Англійське право. 
2. Особливості ставлення до країн Далекого Сходу 

Тести 

1.Систему загального права було створено в Англії у 

а) 1066 

б) 1076 

в) 1908 

2.В ценралізованій судовій системі провідну роль відігравали 

а) прокурори 

б) судді 
в) юристи-практики 

3.Коли розпочався новий етап у розвитку англійського права 

а) Перед початком Другої світової війни 

б) Під час Другої світової війни 

в) Після Другої світової війни 

4.На першому місці серед основних джерел права було 

а) Судовий прецедент. 
б) Судове рішення. 
в) Судовий процес. 
5.В англійському праві ....... поділу права 

а) Є 

б) Немає 

в) частково є 

 

 

Варінт №9 

 

1.Трансформація права 

2.У чому полягає історико-порівляльний метод? 

Тести 

1.Які два поняття розрізняють правової системи розрізняють в юридичній 

компаративістиці? 

а) вузькому і широкому значенні. 
б) довгому і широкому значенні. 
в) вузькому і довгому значенні. 
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2. Після приходу до Китаю комуністичної партії з 1949р. став 

а) Народною республікою. 
б) Народною федерацією. 
в) Народним сувернінетом . 
3.Концепцію «правового стилю» при класифікації правових сімей 

запровадив: 
а) французький компаративіст Р. Давід. 
б) німецький компаративіст К. Цвайгерт. 
в) російський компаративіст М. Марченко. 
4. Співвідношення категорій «правова система» і «правова сім’я» таке: 
а) правові стис теми на підставі виявлення спільних рис об’єднуються у 

правову сім’ю. 
б) поняття «правова система» рівнозначне поняттю «правова сім’я». 
в) правові сім’ї на підставі виявлення спільних рис об’єднуються у правову 

системую. 
5. Видатний французький компаративіст Р. Давід висунув ідею: 
а) виокремлення восьми правових сімей. 
б) виокремлення трьох правових сімей. 
в) виокремлення шести правових сімей. 
 

 

Варіант №10 

 

1.Три головні значення теміну “ порівняльне правознавство” 

2. До якої правової сім’ї тяжіє правова система України? 

Тести 

1. Передумови розвитку науки порівняльного правознавства 

існують, починаючи з таких часів: 
а) часів античності. 
б) епохи середньовіччя. 
в) нового часу. 
2. 1-й Конгрес порівняльного права відбувся в такій країні: 
а) Німеччині. 
б) Англії. 
в) Австрії; 
3. Перші кафедри порівняльного правознавства виникли в такому столітті: 
а) VII. 
б) XX. 

в) VIII. 
4. Основою традиційних правових систем Далекого Сходу є ... 
а) внекитайское право і філософія 

б) буддизм 

в) праці вчених. 
5. «Батьком» порівняльного аналізу правових систем називають: 
а) Пауль Йоганн Ансельм фон Фейєрбах. 
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б) Френсіс Бекон 

в) Густав Радбрух 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

  

ОСНОВНА:  
1. Порівняльне правознавство : підручник / за заг. ред. О. Петришина. – Х. : 

Право, 2012. – 272 с.  
2. Порівняльне правознавство: підручник/ С.П. Погребняк, Д.В. Лук’янов, 

І.О. Біля-Сабодаш та ін.; за заг. ред.. О.В. Петришина.-Х.: Право, 2012.272 
с.  

3. Бойко І. С. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. 
Бабін. – 2-ге вид., випр. та допов. – О. : Фенікс, 2011. – 152 с.  

4. .Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: Проблеми 
методології / О.В. Кресін та ін. ; ред.. Ю.С. Шемшученко.- К. 2006.-256 с.  

5. Бехруз Х. Порівняльне правознавство: Підручник. - Одеса: Фенікс, 2009. - 
464с.  

6. Лазор, Л.И. Каноническое право: учебник / Л.И. Лазор, В.В. Лазор, И.И. 
Шамшина.- 1-е изд.- Луганск: Изд-во ООО «Виртуальная реальность», 
2010.-569 с.  

7. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учеб. / М. Н. Марченко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 784 с.  
8. Харитонова О., Харитонов Є. Порівняльне право Європи. Посібник.- 

Харків, 2002  
9. Харитонов Є. Деякі питання класифікації європейських систем 

приватного права / Є. Харитонов, О. Харитонова // Порівняльне 
правознавство. – 2012. – № 3/4. – С. 177–196.  

10. Леже, Р. Великие правовые системы современности: 
сравнительноправовой подход / Р. Леже: пер. с фр. – М.: Волтерс Клувер, 
2009.-584 с.  

11. Кьотц X. Старі та нові проблеми порівняльного права / X. Кьотц // 
Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1/2. – С. 90–103.  

12. Підопригора О. Римське приватне право. Академічний курс. – К., 2001  
 

ДОПОМІЖНА 

13. Аннерс Е. История европейского права. – М., 1996  
14. Желдибіна Т. Юридична природа порівняльно-правових досліджень у 

галузі цивілістики (XIX – початок XX ст.) / Т. Желдибіна // Порівняльне 
правознавство. – 2012. – № 1/2. – С. 273–279.  

15. Харитонов Є. О. Методологічні проблеми визначення типології систем 
цивільного права окремих пострадянських держав / Є. О. Харитонов, О. І.  

16. Харитонова // Право України. – 2013. – № 3/4. – С. 183–196.  

17. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1999  
18. Бребан Г. Французское административное право. – М., 1988  
19. Безбах В., Кулаги М. Советское и иностранное гражданское право. – М.,  



 

 13 

a. 1989   

20. Ведель Ж. Административное право Франции. – М.,1973  
21. Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное 

право). – М.,1967  
22. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. - М., 2001  
23. Зивс С., О методе сравнительного исследования в науке о государстве и 

праве //Сов. Государство и право. – 1964  

24. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний 
аналіз. – К., 1996  

25. Малишев, Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Б.В. 
Малишев.-К.: Праксіс, 2008.-344 с.  

26. Козирина А., Штатина М. Административное право зарубежных стран. –  

a. М., 2003   
27. Колосов Ю. Международное право. М., 1995  
28. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и сравнительное правоведение /пер. С нем. Ю.Юмашева. – М.,2001  
29. Кулагин  М.И.  Гражданское,  торговое  и  семейное  право 

капиталистических стран. – М., 1987  
30. Ласк Г. Гражданское право США. – М., 1961  
31. Максименко Н. Сравнительное изучение истории права: //Зап. Харьк. 

унта, 1898  
32. Матвеев Ю Англо-американское деликтное право. – М.,1973  
33. Мозолин В. Австрия: проблемы гражданского и семейного права. – М.,  
34. 1983  

35. Никеров Г. Административное право США. – М., 1977  
36. . В.Г. Буткевич. Міжнародне право. Основи теорії.-К., 2004.  
37. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная 

части: Учеб-практ. Пособие. – М.,2000  
38. Основные институты гражданского права зарубежных стран. 

Сравнительно-правовое исследование. Рук. Авт.коллектива В.Залесский.  
a. М.,1999  

39. Очерки сравнительного права /отв. Ред. В.Туманов.- М.,1981  
40. Полковников Г. Английское право о компаниях: закон и практика. – 

М.,1999  
41. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота.  
42. Учеб пособие /под ред. В.Безбаха, А.Капустина, В.Пучинского. – М., 1999 

40. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник /отв. 
Ред.  

43. А.Сухарев. – М.,2000  
44. Решетников Ф. Правовые системы стран мира: Справочник.  – М.,1993  
45. Романов А. Правовая система Англии. – М.,2000  
46. Супатаев М. Право в современной Африке. – М., 1991  
47. В.Г. Буткевич. Міжнародне право. Основні галузі.-К., 2004.  
48. Туманов В. О развитии сравнительного правоведения //Сравнительное 

правоведение . – М.,1978  



 

 14 

49. Туманов В. О развитии сравнительного правоведения //Сов. Гос. И 
право.- 1982.- №11  

50. Туманов В. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 
современности). – М., 2000  

51. Французский гражданский кодекс 1804 г.//Пер. С фр. И. Перетерского. – 

М., 1941  
52. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частого права. – М.,1998  
53. Шершеневич Г. Учебник русского гражданского права. – М.,1914  
54. Отраднова О. О.Застосування принципу справедливості у деліктних 

правовідносин у цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз / О. О. 
Отраднова // Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перпективи 
розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук. симпозіуму "Дні порівняльного 
правознавства", (м. Київ, 8–11 квіт. 2009 р.). – К., 2009. – С. 508–511.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Верховна Рада України: URL: http://www.rada.gov.ua 

2. Кабінет Міністрів України: URL: http://www.kmu.gov.ua 

3. Міністерство юстиції України: URL: http://www.minjust.gov.ua 

4. Президент України, Адміністрація Президента України: URL: 

http://www.president.gov.ua 

5. Конституційний Суд України: URL: http://www.ccu.gov.ua 

6. Судова влада України: URL: http://www.court.gov.ua 

 

 


