
ПРАВНИЧІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

Метою курсу є набуття, оновлення і поглиблення узагальнених 

достовірних знань про правові системи сучасного світу, пізнання глибинних 

зв'язків державно-правового життя, котрі визначають його історичний рух. 

Спираючись на досягнення інших галузей наукового знання, дисципліна 

«Правничі системи сучасності» формулює наукові закони, поняття та 

визначення державних і правових явищ, які надають можливість не тільки 

з'ясувати сутність, зміст і різновиди правових сімей світу, а й використати 

отримані знання для здійснення прогресивних суспільних реформ. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Правничі системи сучасності» має 

безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: теорія держави і права, 

конституційне право України, порівняльне конституційне право. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення 

питань, що стосуються походження й розвитку форм існування, особливостей 

функціонування таких правових сімей, як романо-германська (континентальна) 

та англосаксонська (англо-американська), а також правових систем релігійного 

і традиційного типів. 
Програмні результати навчання: 
знати: порядок формування та становлення правових систем сучасності; 

поняття правової системи; класифікацію основних правових систем сучасності; 

джерела права в основних правових системах сучасності; типологічні 

особливості правової системи України; 
вміти: належним чином опановувати запропоновану літературу; 

виокремлювати, аналізувати філософські та теоретичні засади правової системи 

певної країни, адаптувати їх стосовно конкретних особливостей вітчизняної 

правової системи; проводити ґрунтовний порівняльний аналіз окремої 

конкретно взятої правової ситуації в умовах різних систем права; працювати з 

джерелами права, що належать до різних правових систем, орієнтуватися в 

особливостях правил юридичної техніки; розрізняти, виокремлювати, обирати 

необхідні та достатні загальні, філософські, загальнонаукові, частково-наукові 

та спеціальні методи юридичних компаративних наукових досліджень, 

адаптувати їх стосовно особливостей предмету та завдань власного 

дослідження; 
володіти: критеріями класифікації та головними рисами основних 

правових систем сучасності; особливостями джерел права різних країн; 

принципами правового аналізу іноземного законодавства. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Характеристика правових систем сучасності. Правова система: 

поняття і структура. Структура правової системи та її елементи. Поняття 

джерела права. Класифікація джерел права за різними критеріями. Матеріальні, 

соціальні та інші джерела права. Класифікація правових систем сучасності. 

Різні підходи до класифікації правових систем (Р. Давид; К. Цвайгерт, Г. Кьотц; 

М. Глендон, М. Гордон, К. Осакве; Ю. Тихомиров, М. Марченко, А. Саїдов). 

Види критеріїв класифікації національних правових систем. Форми (джерела) 



права як критерій класифікації правових систем. Правова сім’я. Види правових 

сімей. 
Джерела права в основних правових системах сучасності. Значення 

правового звичаю в основних правових системах. Роль судової практики в 

романо-германському, англосаксонському та мусульманському праві. Закон як 

джерело права в основних правових системах. Правова доктрина в романо-
германському, англосаксонському та мусульманському праві. Правові системи, 

наближені до романо-германської (континентальної) правової сім’ї. Релігійні 

правові системи. Традиційні правові системи. Типологічні особливості правової 

системи України. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 60 години аудиторних занять і 60 годин – самостійна 

та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 

 
 

 


