
ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

В результаті вивчення дисциплін вибіркового блоку студенти сформують уявлення 

про: 

- поняття, сутність та мету порівняльно-правових досліджень, правила та вимоги їх 

здійснення; 

- уміння застосовувати порівняльний метод та аналіз в процесі дослідження 

державно-правових явищ; 

- існуючі типи правових систем та їх особливості; 

- правову систему України; 

- джерела права у правових системах світу; 

- природу, поняття та еволюцію звичаєвого права у сучасних правових системах.  

Основи юридичної компаративістики 

Мета дисципліни спрямована на формування у студентів цілісного уявлення про сучасну 

юридичну компаративістику, методологію порівняльного вивчення права, її наукову та 

практичну значущість. 

Завданнями навчальної дисципліни є вироблення у студентів знань про поняття, сутність, 

мету та правила порівняльно-правового дослідження; основну термінологію, що 

використовуються в компаративістиці; вміння аналізувати сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку вітчизняної правової системи з врахуванням її місця на юридичній 

мапі світу; здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та 

відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння. 

Складовими предмету дослідження та вивчення навчальної дисципліни «Основи 

юридичної компаративістики» є: а) теоретичні та практичні аспекти юридичної 

компаративістики; б) еволюція ідей юридичної компаративістики; в) функції юридичної 

компаративістики; г) методологія юридичної компаративістики; д) типологія правових 

систем; є) глобалізація та юридична компаративістика; ж) міждержавні правові системи та 

юридична компаративістика. 

Дана дисципліна для студентів має не тільки освітнє, але й практичне та наукове значення, 

оскільки отримані знання можуть бути використані при проведенні компаративно-

правових досліджень та для компетентного вирішення юридичних завдань із 

застосуванням зарубіжного права. 

Правові системи сучасності 

Мета дисципліни спрямована на засвоєння глибоких та тривалих знань про природу 

становлення та розвитку правових систем сучасних держав світу, загальних 

закономірностях їх формування та функціонування з стародавніх часів і до сьогодення, 

включаючи перш за все порівняльне дослідження всього комплексу елементів правової 

системи, їх взаємозв’язок між собою на різних історичних етапах розвитку національних 

держав та міждержавних об’єднань, для підготовки високоосвічених фахівців з 

юриспруденції, насамперед в умовах всебічної інтеграції правових інститутів України з 

правом держав-членів Європейського Союзу. 

Завданнями навчальної дисципліни є вироблення у студентів погляду на правову систему 

як на динамічне соціальне явище, що перебуває в постійному історичному розвитку, 

усвідомлення закономірності еволюції основних її компонентів, а саме: системи права та 

законодавства;  механізму правового регулювання; правам свободам і обов’язкам 

громадян; законності та правопорядку; правової ідеології правосвідомості, правової 

культури; юридичної техніки; правової освіті та інформації; юридичній відповідальності 

тощо  

Складовими програми дослідження та вивчення навчальної дисципліни «Еволюція 

правових систем сучасності» є:  

1. Теоретико-правове поняття еволюції правової системи;  

2. Історіографія дослідження становлення та розвитку правових систем;  

3. Хронологія класифікації правових систем світу в юридичній компаративістиці;  

4. Основні риси античної та давньосхідної правових моделей;  

5. Історичні періоди формування типу романо-германської правової системи;  



6. Генезис загального (англосаксонського) типу правової системи;  

7. Особливості формування скандинавської (північної) правової сім’ї;  

8. Історичні періоди еволюції сім’ї мусульманського права;  

9. Умови становлення та розвитку центральноафриканського типу правової системи 

звичаєвого права;  

10. Періоди історії далекосхідного підтипу правової системи;  

11. Історія генезису системи іудейського права;  

12. Релігійно-філософська основа історії формування системи індуського права;  

13. Історичні умови становлення та розвитку латиноамериканського підтипу правової 

системи;  

14. Основні етапи правової інтеграції романо-германського та англосаксонського права 

кінця ХІХ – ХХ століть. 

Основою вивчення еволюції правових систем сучасності є різноманітні історичні та 

сучасні джерела права, найбільш важлива роль серед яких належить правовим пам’яткам 

та чинним актам законодавства. Дана дисципліна для студентів має не тільки освітнє, але й 

практичне та наукове значення, оскільки допомагає використати досягнення 

юриспруденції в своїй професійній діяльності, закладає основу для правових наукових 

досліджень. 

 

Джерела права у правових системах сучасності 

Мета вивчення дисципліни: спрямована  на поглиблене вивчення джерел права у правових 

системах  сучасності співвідносно з проблемами рецепції права  та  з удосконаленням 

організаційно-правового механізму   імплементації міжнародно-правових норм у  правову 

систему України.   

Звичаєве право в правових системах сучасності: теоретичні питання та регіональна 

локалізація 

Мета вивчення дисципліни спрямована на поглиблене вивчення   природи, поняття 

звичаєвого права, універсального та особливого в його еволюції  співвідносно з 

актуальною проблемою правової культури та сучасних тенденцій розвитку звичаєво - 

правових систем в компаративному аспекті.   

 


