
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ КУЛЬТУР 
 

Мета курсу – формування концептуально забезпеченої установки 
філософсько-методологічної рефлексії порівняльних досліджень правових 
культур як однієї зі складових сучасної наукової раціональності.   

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Порівняльне дослідження правових 
культур» 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 професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом 
аналізу світоглядно-методологічних підходів до пізнання державно-правових 
явищ; здатність демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері порівняльних досліджень приватного 
права; здатність застосовувати порівняльно-правову методологію для 
утвердження самостійності та оригінальності національного права; здатність 
формалізувати та концептуалізувати зарубіжний правовий досвід і шляхом 
адаптації його до особливостей національної правової системи розробляти 
пропозиції щодо його впровадження в Україні; здатність застосовувати концепти 
сучасної наукової раціональності для вирішення питань про загальне і особливе 
у правовому розвитку; самостійно опрацьовувати наукові джерела й 
наповнювати їх інтерпретацію обґрунтованою критикою; спроможність ставити 
і вирішувати питання про місце і особливості національного права на перетині 
глобалізаційних і глокалізаційних векторів правового розвитку. 

Програмні результати навчання: 
знати: фактори і виміри впливу контексту епохи на формування і 

еволюцію порівняльно-правового пізнання; місце і методологічне значення 
порівняльних досліджень для наділення правознавства сучасним 
інтелектуальним змістом; зміст проблематики опозиції універсалізму і 
сингуляризації правових смислів; мову порівняльно-правового дискурсу; 

вміти: знаходити і опрацьовувати текстові масиви з метою 
конституювання теоретичних смислів і використання їх для здійснення 
порівняльно-правових досліджень; використовувати порівняння як процедуру 



формування правових смислів; критично аналізувати і змінювати юридичні 
конструкції, наділяти їх смислом культурних форм мислення. 

володіти: граматикою і семантикою правового дискурсу про взаємодію 
правових культур. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Наукові і методологічні засади порівняльного дослідження правових 

культур. Поняття і значення навчальної дисципліни «Порівняльне дослідження 
правових культур». Правова культура як спосіб творення суспільства. Ґенеза 
порівняльно-правових досліджень права. 

Порівняння правових культур на тлі опозиції між універсалізацією і 
сингуляризацією права. Порівняльно-правовий функціоналізм. Запозичення в 
праві як проблема сучасного порівняльно-правового пізнання. Парадигма 
сингуляризації права у порівняльно-правовому пізнанні. 
 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 
 
 
 


