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КОМПАРАТИВІСТИКИ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Розкрито питання визначення сутності компаративістики, особливості її розвитку в юриспруденції, визначено
зміст порівняльного правознавства, визначено значення
порівняльного аналізу правових систем, надано теоретичне осмислення можливостей застосування компаративістського методу у правозастосовчому напрямку.
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Постановка проблеми. Термін «компаративістика» походить від латинського «трактування», що означає «порівнюю», «порівняння». Предметом компаративістики є генетичні, генетично-контактні зв'язки і типологічні збіги (аналогії). Вона має свою специфіку й
методику, видозмінюється залежно від естетичної концепції вченого. Компаративізм, компаратизм – порівняльний, порівняльно-історичний методи, які застосовуються при вивченні споріднених предметів і явищ.
З погляду застосування компаративістики в юриспруденції, вона являє собою метод
дослідження нормативних систем різних держав на основі порівняння цих систем та
принципів функціонування. На сучасному етапі компаративістика – це порівняльне правознавство. Компаративістика в юриспруденції використовується з давніх часів. Проте вважається, що засновником окремої галузі виступає Монтеск'є.
Порівняльне правознавство може використовуватися як до діючих норм, так і до
тих, що існували раніше. Зіставлення однотипних положень, галузей, інститутів, подій, що
мали місце в різні періоди, називають діахронним. Але найчастіше в ролі предмета дослідження виступають діючі юридичні системи та їх елементи. У цьому випадку говорять про
синхронне порівняння. У практиці і теорії також розрізняють сфери аналізу. На макрорівні
проводяться порівняльні дослідження в межах правових сімей або систем. Мікросфера передбачає вивчення норм, інститутів, категорій.
Значення компаративістики в системі правознавства полягає в тому, що її призначенням стає вироблення методичних засад оновлення науки та визначення умов щодо формування нового національного і міжнародного юридичного інституту, що відповідає вимогам сьогодення.
Значення порівняльного аналізу полягає в тому, що на його засадах здійснюється
дослідження тенденцій розвитку систем, можливостей з метою використання досягнень
інших культур, шляхів збереження власних традицій, норм і цінностей. Компаративістика
дозволяє розшири та уточнити сформоване уявлення про розвиток правової сфери. Отримані порівняльні результати допомагають юристам діяти як у межах національної системи, так і в межах міжнародної інтегративної структури. Ці завдання можуть бути виконані
тільки за допомогою комплексного підходу до проблеми. На часі виникає необхідність системного переосмислення існуючих напрямків наукових досліджень. Також виникає потреба вивчення зарубіжного досвіду щодо застосування порівняльного правознавства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі порівняльне правознавство знаходить широке застосування для дослідження як вже діючих норм права, так і
для сформованих раніше. Порівняння однотипних положень, галузей, інститутів, подій, що
мали місце в різні періоди називають діахронними. Наразі в ролі предмета дослідження
виступають діючі юридичні системи та їхні елементи. Такі порівняння називають синхронними [1].
Проблеми застосування компаративістського методу дослідження в науках правового характеру висвітлено в роботах таких вчених, як О. Л. Бигич, М. І. Хавронюк,
В. В. Навроцький, В. Л. Федоренко,
Л. Л. Корчевна, В. Е. Беспалов, М. І. Бажанова,
В. В. Сташис, В. Я. Тацій, М. І. Мельник та інших. Однак немає єдиного погляду щодо
застосування компаративістського методу дослідження у правових науках, що потребує
подальшого дослідження в цьому напрямку.
Метою статті є теоретичне осмислення можливостей застосування компаративістського методу у правозастосовчому напрямку.
Виклад основного матеріалу. На даний час компаративістика широко використовується для визначення та розвитку оптимальних шляхів вітчизняного права, актуальними
є порівняльні наукові дослідження. Це обумовлено тим, що за сучасних умов юридичні
дослідження виходять за рамки окремо взятої держави [2].
На думку М. І. Хавронюка, наукові дослідження компаративістського типу дозволяють визначати проблеми національного законодавства та підвищувати їхню достовірність і розвивати наукову теорію даного напрямку [3].
Вказуючи на наукове значення компаративістики, В. О. Навроцький стверджує, що
значна роль в Україні відводиться використанню зарубіжного досвіду юридичноправового розвитку [4].
Основою компаративістського дослідження є метод порівняння. Порівняння – це зіставлення чого-небудь з метою виявлення схожості та розбіжностей [5].
Порівняльний метод – це засіб визначення досліджуваного напрямку на основі порівняння з уже дослідженим [6]. Наукове порівняння розглядається як логічний прийом
пізнання, як процес, як специфічний пізнавальний результат [7].
Саме порівняльне правознавство змінює правову науку з партикулярного характеру,
що перешкоджає її розвитку, на світовий рівень. Компаративістський метод має широкий
функціональний характер, тобто знаходить використання як на теоретичному, так і на аналітичному напрямках.
Як уже зазначалося, для компаративістського методу характерними є такі два напрямки:
– синхронічний за умови, коли порівнянню підлягають об’єкти, концентровані в певному терміновому періоді, типових умовах;
– діахронічний, тобто історичний, за умови, коли об'єкт досліджується з точки зору
еволюційного підходу [7].
Основне призначення правової компаративістики полягає у створенні можливості
застосування більш якісних юридичних норм у правову практику певної держави, суспільства. Це означає, що використання методів компаративістики повинно спрямовуватися на
поліпшення ефективних правових норм на основі досвіду їх використання іншими державами, водночас здійснюється поетапне вилучення застарілих, нераціональних норм або
проводиться їхнє вдосконалення.
Компаративістські методи дослідження мають аксіологічний, оціночний характер.
У зв’язку з цим їх практичне використання повинно бути чітко обґрунтованим. Використовуючи ці методи, потрібно досить критично ставитися до результатів проведеного порівняння. Так, К. Цвайгер вказує на доцільність формування критеріїв визначеного критичного ставлення, що необхідні для обґрунтування найбільш доцільного і правильного рішення [10].
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Необґрунтованість використання компаративістських методів може спричинити
уявлення про те, що результатом проведення компаративістського дослідження може бути
лише запозичення більш ефективних правових норм, які буде рекомендовано для використання в національному законодавстві.
Однак слід зазначити, що будь-яка норма законодавства є виразом права, тому запозичення має ґрунтуватися на обов’язковому врахуванні національних умов. Під час
проведення компаративістського дослідження мають бути враховані національні правові
відмінності, аналіз яких надасть змогу визначити конкретні шляхи подолання існуючих
проблем у національному правовому законодавстві.
Слід мати на увазі, що правові відмінності можуть бути різними: постійними чи
тимчасовими; стабільними, професійними [11].
На думку М. І. Бажанова, компаративістський метод забезпечує умови провести
оцінку норми права країн зарубіжжя з метою їх використання в національному законодавстві, тобто сприйняття окремих положень [13].
За твердженням О. Л. Бигича, порівняльний аналіз, проведений з метою уникнення
проблем у національному законодавстві, має відповідати таким вимогам:
– у зв'язку з тим, що окремо взятий нормативний акт є результатом розвитку суспільних відносин, то під час прийняття такого акта виникає потреба дослідити динамічний
розвиток відносин, які треба урегулювати;
– необхідно точно визначити, до якої галузі права належать дані суспільні відносини, якими нормативними актами вони регулюються; провести їх порівняння задля усунення проблем;
– за результатами проведеного дослідження потрібно виявити негативні факти у
процесі функціонування таких відносин, підкреслити все позитивне та взяти до уваги при
прийнятті нового нормативного акта або доповнення до вже існуючого;
– здійснити порівняння національного законодавства на підставі заздалегідь визначеної та обґрунтування можливості співставлення конкретних об’єктів, оскільки за умови
їх непорівнянності практичне значення такого дослідження не буде доцільним [12].
Можна стверджувати, що вказані вимоги мають бути застосовані до порівняльного
правознавства в цілому та мають бути взяті до уваги як типові під час проведення будьякого компаративістського дослідження.
На погляд Є. Назимка, одночасно потрібно враховувати специфічні особливості
проведення конкретного компаративістського дослідження й такі вимоги:
– предмет дослідження повинен порівнюватися з аналогічними за їх призначенням
ознаками, сутністю та властивостями;
– співставлення має бути системним та підпорядкованим загальній меті, тобто
отриманні обґрунтованого та істинного результату;
– мають досліджуватися не окремі випадкові деталі, нюанси, фрагменти тощо, а типові, достовірні факти в рамках предмета порівняльно-правового аналізу;
– застосування цього методу має бути поєднане з гармонічним використанням інших методів наукового пізнання [20].
Слід зазначити, що дотримання цих вимог може забезпечити високу результативність застосування компаративістського методу. До того ж Є. Назимко зазначає, що порівняння має бути чітко структурованим відповідно до таких елементів: об’єкта, предмета,
властивостей, за якими вони порівнюються; висновками проведеного дослідження.
За умов ефективного використання компаративістського методу дослідження, будуть створені умови як для виявлення протилежності, відмінності, спадкоємності правових
систем різних історичних типів і правових сімей, а також можна буде виявити закономірності функціонування і розвитку, які враховують особливості правових систем різних соціальних структур, епох, країн [14].
На теперішній час одержує подальшого розвитку юридична компаративістика.
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З погляду О. В. Чернецької та В. С. Шилінгова, актуальним є питання визначення її
місця та ролі в системі юридичних наук. Автори під юридичною компаративістикою розуміють систему знань, сформованих при здійсненні порівняльних досліджень у правовій
сфері [14].
Юридичну компаративістику можна розглядати з двох позицій. З одного боку, вона
передбачає вивчення явищ, категорій та понять, розглядається як процес порівняння, як
порівняльно-правовий метод, співставлення та протиставлення, а з іншого – вона уособлює
право, правові інститути, правові системи та інші правові явища. На засадах юридичної
компаративістики правові системи одних держав зіставляються, протиставляються, тобто
порівнюються з правовими системами інших держав.
Отже, можна зробити висновок, що юридична компаративістика не зводиться лише
до порівняльно-правового аналізу законодавства, окремих галузей та інститутів права, ідей
про право. Вона спрямована на отримання цілісного погляду правового розвитку світу.
М. М. Марченко вказує, що в ролі об’єкта юридичної компаративістики завжди виступає об’єктивно існуюча в різних країнах порівняльно-правова реальність [15].
Предмет юридичної компаративістики розглядають як процес виявлення та аналізу
загальних принципів, що містяться у різних правових системах. О. Ф. Скакун вказує, що
предметом порівняльного правознавства є загальні та окремі, глобальні та внутрішньоглобальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування правових систем світу,
які пізнаються через виявлення між ними схожості та відмінностей [16].
На погляд А. Х. Саїдова, порівняльне правознавство є науковим напрямом, що вивчає основні правові системи сучасності. Учений встановлює низку питань, які визначають
предмет порівняльного правознавства, а саме: методологічні проблеми порівняння у праві;
порівняльне вивчення основних правових систем сучасності; традиційне «порівняльне законодавство»; так зване «функціональне порівняння»; історико-порівняльне вивчення права [17].
Юридична компаративістика досліджує геоправовий зміст засобом порівняння комплексу правових явищ, які мають тісний зв'язок із політичними, соціальними, культурними
та іншими аспектами функціонування права.
Методологія юридичної компаративістики бачиться як сукупність теоретичних
принципів, категорій, логічних прийомів і спеціальних способів пізнання геоправового
простору на основі дослідження конкретних національних правових систем та їх типів, тісно пов’язаних із цивілізаційними, культурними, ідеологічними та іншими аспектами.
Порівняльне правознавство ґрунтується на методологічних засадах сучасної юридичної науки. Тому методологія компаративістики не може бути обмеженою використанням виключно порівняльно-правового методу, хоча він є провідним у науці порівняльного
правознавства. Отже, можна говорити про те, що порівняльне правознавство засноване на
свідомому, теоретично і методично виваженому застосуванні порівняльного методу як основного наукового методу дослідження.
Порівняльно-правовий метод являє собою систему мислення, тобто суму критеріїв,
яка повинна забезпечити досягнення правильного результату.
Порівняльно-правове дослідження передбачає виявлення спільного, водночас віднаходить і те, чим відрізняються порівнювані правові системи. Обидва завдання і можливості порівняльно-правового дослідження є також взаємопов’язаними. З одного боку, порівняння передбачає встановлення спільного, що може бути виявлене лише за допомогою
порівняльного методу, а з іншого – сприяє встановленню відмінностей у порівнюваних
об’єктах.
Порівняльно-правовий метод є одним із важливих засобів вивчення правових явищ.
Завдяки його застосуванню стає можливим виявити загальне, особливе та конкретне в правових системах сучасності.
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Дослідження зазвичай передбачають застосування функціонального критерію в порівняльному правознавстві. Позитивний напрямок використання функціонального критерію полягає у спрямованості на виявлення аналогічних рішень власних правових проблем
в тих або інших галузях зарубіжного права.
Слід відзначити, що загальна методологія ґрунтується на всебічному системному
аналізі порівнюваних юридичних явищ різних правових систем із застосуванням комплексу засобів порівняння з метою виявлення загального, специфічного і того, що не піддається
порівнянню.
Висновки та напрямки подальших досліджень. Узагальнюючи проведені наукові
дослідження, можна відзначити, що розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків України, її
інтеграція до ЄС обумовлюють реформування правової системи України в напрямі правового забезпечення її подальшого розвитку.
Потреби юридичної науки і юридичної практики викликають необхідність вивчення
зарубіжної науки та практики розбудови національних правових систем інших країн.
На вирішення цих завдань і спрямована нова для вітчизняної юриспруденції юридична наука – юридична компаративістика, або порівняльне правознавство.
До основних проблем і напрямів сучасних компаративістських досліджень можна
віднести: загальнотеоретичні та методологічні питання розвитку компаративістики як галузі юридичної науки – дослідження основних об’єднань (правових сімей, правових кіл)
правових систем сучасності; порівняльно-правові дослідження, що здійснюються в межах
теоретико-історичних, галузевих та спеціальних (прикладних) юридичних наук.
На вирішення цих проблем будуть спрямовані подальші дослідження.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ
КОМПАРАТИВИСТИКИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Раскрыты вопросы определения сущности компаративистики, особенности ее развития в юриспруденции, определено содержание сравнительного правоведения, показано значение сравнительного анализа правовых систем, предоставлено теоретическое осмысление возможностей применения компаративистского метода в правоприменительном направлении.
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RESEARCH OF THEORETICAL ESSENCE OF COMPARATIVE STUDIES IN
JURISPRUDENCE
The article presents the results of a study concerning the use of methods of comparative studies in the
system of jurisprudence. At the present time comparative studies are presented as a comparative law. It is
shown that comparative law can be used to study both the existing legal norms and used in previous
periods. The subject of the study is legal systems in their comparison. It is proved that the importance of
comparative studies is expressed in the formation of methodological condition for the renewal of legal
science and formation of a new national and international juridical institute that meets the conditions of
modern social development.
The use of methods of comparative studies allows us to develop and specify scientific ideas regarding the
formation of the legal sphere. It has been proved that the received comparative results help lawyers to act
both on the scale of the national system, and in the system of the international integration structure.
The main problems of modern methods of comparative studies concerning general-theoretical methodical
issue of development of comparative studies as a branch of legal science, legal system of modernity are
shown.
Key words: comparative studies; comparison; regulatory system; comparative law; comparative analysis.
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