
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ 
 

Мета курсу – оволодіння: компаративістським світоглядом; парадигмами 
компаративістського мислення; гносеологічним інструментарієм критичного 
переосмислення таксономічного членування правового світу; епістемологією 
дослідження правотворення і урізноманітнення правових смислів; як загальною 
міждисциплінарною методологією компаративістського пізнання, так і 
специфічними методологічними інструментами юридичної компаративістики.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна  «Сучасні проблеми юридичної 
компаративістики» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами як: 
«Філософські та методологічні проблеми юриспруденції».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність працювати в міжнародному науковому 
просторі; здатність творчо й самостійно застосовувати загальну методологію 
наукових досліджень; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
формування критичного наукового світогляду, застосування системного 
підходу в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до 
пошуку, систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу 
інформації з різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-
комунікаційними технологіями; здатність продукувати нові ідеї (креативність), 
обґрунтовувати та відстоювати їх; здатність діяти відповідно до загального 
культурного кругозору, сформованого на основі морально-етичних норм та 
позитивних соціально орієнтованих ціннісних переконань; здатність 
демонструвати знання інституційних та функціональних характеристик права, 
доктрини верховенства права; здатність демонструвати знання базових засад 
сучасного стану, тенденцій розвитку наукових досягнень у сфері публічного та 
приватного права; здатність виокремлювати сучасні проблеми розвитку 
правових систем; здатність визначати тенденції розвитку процесів глобалізації 
права, її межі, негативні впливи, форми протидії; засвоєння мови 
компаративістського дискурсу; здатність сприймати основні змістовні блоки 
національної правової системи на тлі компаративістського світогляду; 
спроможність формулювати наукові ідеї і концепції, які б демонстрували 
евристичний потенціал юридичної компаративістики щодо дослідження і 
трансформації національної правової системи. 

Програмні результати навчання: 
знати: гносеологічну характеристику порівняльно-правового пізнання; 

основи обґрунтування та обмеження функціоналістської методології в 
юридичній компаративістиці; зміст протиставлення парадигм єдності і 
різноманіття права; юридичну компаративістику як дискурс правової 
трансплантації; культуралістську парадигму юридичної компаративістики; 
підхід «порівняльне правознавство і економіка». 

вміти: знаходити перспективні закономірності розвитку правових систем 
в сучасному світі; формалізувати причини, умови і тенденції об’єднання 
окремих національних правових систем у співтовариства і сім’ї; визначати 



параметри впливу цивілізаційного контексту сучасної епохи на правові сім’ї і 
окремі правові системи; фіксувати точки дотику і розриву між тенденціями 
глобалізації і глокалізації правових систем сучасності; визначати перспективи 
об’єднання національних правових систем Європи у єдину правову систему. 

володіти: концептами юридичної компаративістики як самостійної 
наукової раціональності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Генеза і еволюція компаративістського світогляду. Умови і фактори 

формування компаративістського світогляду в європейській раціональності. 
Національні традиції юридичної компаративістики. Вплив філософських 
концепцій на формування змісту юридичної компаративістики.  

Основні парадигми сучасної юридичної компаративістики. Порівняльно-
правовий функціоналізм. Підхід «правових трансплантантів». Концепція «права 
і економіки». Порівняльно-правовий культуралізм. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит 
 


