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Вступ
Прискорення світових та європейських інтеграційних процесів 

в ХХ та ХХІ століттях призвело до посилення актуальності їх науко-
вого дослідження, вироблення адекватних засобів реагування на 
новітні цивілізаційні виклики. Організація об’єднаннях націй з пи-
тань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), метою якої є досягнення 
поваги та розуміння між народами шляхом розвитку співробітництва 
у сфері освіти, науки та культури, визнала порівняльне правознав-
ство однією з двох юридичних наук, які необхідно розвивати та 
викладати в усіх державах-членах ООН. Усе це призвело до знач ного 
поширення порівняльно-правових досліджень у всіх провідних 
правничих школах світу. 

Порівняльне правознавство є юридичною наукою, яка вивчає 
правову різноманітність сучасного світу, формує методологію 
порівняльно-правових досліджень, класифікує правові системи, ана-
лізує загальні принципи та закономірності виникнення, функціону-
вання та розвитку основних правових систем сучасності.

Як навчальна дисципліна порівняльне правознавство є одним з 
обов’язкових елементів якісної освітньо-професійної підготовки 
юристів у вищих навчальних закладах України.  Метою курсу є на-
дання студентам-юристам знань про об’єктивні закономірності ви-
никнення, функціонування та розвитку основних правових систем та 
їх сімей – романо-германького, англо-американського, традиційного 
та релігійного права, навчити їх використовувати порівняльно-
правовий метод дослідження та встановлювати за його допомогою 
загальне, особливе та одиничне в різних правових системах світу. 
Опанування цього курсу дозволить студентам сформувати широкий 
правовий світогляд та допоможе під час вивчення галузевих юридич-
них наук порівняти варіанти вирішення певних юридичних проблем 
в інших правових системах.  
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1. Порівняльне правознавство: загальна характеристика
Порівняльне правознавство як метод, наука та навчальна дис-

ципліна. Виникнення порівняльного правознавства. Об’єкт, предмет, 
метод і структура порівняльного правознавства. Функції порівняль-
ного правознавства. Місце порівняльного правознавства в системі 
юридичних наук. Значення порівняльного правознавства. Види до-
сліджень у порівняльному правознавстві. 

2. Правові системи та правові сім’ї як основні об’єкти 
порівняльного правознавства

Поняття, риси та структура правової системи. Загальна характе-
ристика правової карти світу. Поняття «правова сім’я». Класифікація 
та типологія правових систем. Мішані правові системи. Європейське 
право. Правова система України серед правових систем сучасності.

3. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї
Особливості романо-германської правової сім’ї. Основні етапи 

розвитку романо-германської правової сім’ї. Роль науки (університе-
тів) у розвитку романо-германського права. Зв’язок романо-германської 
правової сім’ ї з римським правом. Вплив канонічного права на фор-
мування романо-германського права. Публічне і приватне право.

4. Джерела права романо-германської правової сім’ї
Норми права в романо-германській сім’ї. Джерела права в 

романо-германській сім’ї, їх види. Нормативно-правові акти в романо-
германській правовій сім’ї. Закон як джерело права в романо-
германській сім’ї. Загальні принципи в романо-германській правовій 
сім’ї. Звичай у системі джерел романо-германського права. Доктрина 
в романо-германській правовій сім’ї. Судова практика в романо-
германській правовій сім’ї. 
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5. Правові системи, що тяжіють до романо-германського типу
Підходи до класифікації правових систем Скандинавських країн 

та держав Латинської Америки. Правові системи Скандинавських 
країн, їх особливості. Джерела права Скандинавських країн. Правові 
системи держав Латинської Америки, їх особливості. Джерела права 
держав Латинської Америки.

6. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї
Особливості англо-американської правової сім’ї. Основні етапи 

розвитку англійської правової системи. Виникнення та реформуван-
ня загального права. Загальне право: поняття та особливості. Право 
справедливості та його співвідношення із загальним правом. 

7. Джерела права англо-американської правової сім’ї
Поняття та види джерел англо-американського права. Прецедент 

як джерело права в сім’ї англо-американського права. Закон як дже-
рело права в сім’ї англо-американського права. Делеговане законо-
давство в сім’ї англо-американського права. Звичай в англо-
американському праві. Інші джерела англо-американського права.

8. Правові системи інших країн англо-американської правової 
сім’ї

Формування правової системи США. Джерела американського 
права. Сучасна правова система США, її особливості. Правові системи 
країн Співдружності Націй. Особливості правових систем Канади, Ав-
стралії та Нової Зеландії. Джерела права країн Співдружності Націй. 

9. Релігійні правові системи
Загальна характеристика правових систем релігійного типу. 

Мусульманське (ісламське) право, його характерні риси. Джерела 



6

мусульманського права. Право сучасних мусульманських держав. 
Індуське право, його характерні риси. Джерела індуського права. 
Сучасне право Індії. Іудейське (єврейське) право, його характерні 
риси. Джерела іудейського права. Правова система Ізраїлю. Каноніч-
не право, його характерні риси. Джерела канонічного права. Застосу-
вання канонічного права у сучасному світі. 

10. Традиційні правові системи
Загальна характеристика правових систем традиційного типу. 

Правові системи країн Далекого Сходу. Формування правової систе-
ми Китаю. Правова система КНР, її джерела. Формування правової 
системи Японії. Сучасна правова система Японії, її джерела. Правові 
системи держав Африки.
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