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Пояснювальна записка 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Правничі 

системи сучасності” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців у галузі міжнародного права у галузі знань «Право» (08) 

за напрямом підготовки «Міжнародне право» (082) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні принципи та 

закономірності виникнення, становлення і розвитку національних правових 

систем та їх об'єднань у порівняльному аспекті, в т.ч. закономірності 

розвитку національних правових систем і їх об'єднань у правові сім'ї, кола, 

типи; методологічні проблеми порівняння національного права із зарубіжним 

та міжнародним правом; питання історико-порівняльного вивчення права та 

його антропологічної обумовленості.  

Вивчення цих та дотичних до них проблем дає можливість зрозуміти 

важливість порівняльного правознавства для розвитку теоретичної 

юриспруденції та його практично-прикладне значення для розв'язання 

складних проблем міжкультурної правової комунікації.   

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права; історія вчень про 

державу і право, актуальні проблеми теорії держави та права; галузеві 

юридичні дисципліни, основи права Європейського Союзу, історія України; 

історія держави і права зарубіжних країн; культурологія; філософія права; 

соціологія права; політологія. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль: Статус, генезис і теоретико-методологічні засади 

порівняльного правознавства.  

2. Змістовий модуль: Загальна характеристика основних правових сімей 

сучасності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правничі системи 

сучасності» є сприяння у становленні сучасного кваліфікованого фахівця-



правознавця, надаючи знання з сучасної правової компаративістики, 

правових систем сучасності, їх типології, механізмів їх міжнародної 

взаємодії. На основі вивчення основних положень порівняльного 

правознавства досягти кращого розуміння студентами  сучасних тенденцій 

розвитку  національних правових систем та їх об'єднань, окремих правових 

явищ та процесів, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня політичної 

та правової культури майбутніх юристів; розвивати вміння творчо 

застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати 

переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до ідеалів гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати 

активну громадянську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення 

юридичної діяльності; розвивати в майбутніх правознавців високі професійні 

й особистісні якості.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правничі системи 

сучасності» є сприяння у формуванні теоретичного правового мислення 

студентів, пізнання та вивчення ними правових явищ різних суспільств і 

держав, отримання наукових знань про якісні характеристики зарубіжного 

права і  їх творче використання у вітчизняній юридичній практиці, 

віднаходження витоків правових явищ у правовій культурі різних народів, 

чітка орієнтація у розробці способів гармонізації та зближення сучасних 

правових систем, вироблення елементарних умінь і навичок експрес-аналізу 

національних правових систем окремих країн.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

- основні особливості юридичної компаративістики, її структуру, 

історію та сучасні напрями розвитку; 

- властивості методології юридичної компаративістики, її ґенезу, 

побудову, зв’язки з іншими юридичними науками та соціально-

гуманітарними науками, перспективи розвитку;  



- філософські та теоретичні засади юридичної компаративістики, 

методологічні підходи до праворозуміння властиві юридичним наукам різних 

країн, особливості формування національної правової доктрини; 

- поняття, структуру компаративних наукових знань, їх співвідношення 

з нормативним і практичним правовим знанням, а також з іншими формами 

знання права; 

- властивості, класифікації методів юридичної компаративістики, 

особливості адаптації загальнонаукових та інших методів стосовно 

специфіки правових явищ правових систем різних країн; 

- правила, прийоми вибору, аналізу та оцінки об’єктів порівняльно-

правових досліджень; 

- види, предмет, особливості галузевих та інших порівняльно-правових 

досліджень; 

- місце української правової системи в глобальних процесах права. 

вміти: 

- аналізувати властивості окремих юридичних наукових дисциплін, що 

здійснюють порівняльно-правові дослідження, визначати їх місце в структурі 

юридичної науки, зв’язки з іншими юридичними та соціально-гуманітарними 

науковими дисциплінами, виокремлювати предмет компаративної складової 

юридичної наукової дисципліни, визначати перспективи її розвитку; 

- виокремлювати особливості методології конкретних порівняльно-

правових досліджень, відрізняти методи предметних досліджень та методи 

побудови юридичних компаративних наукових знань, визначати можливості, 

шляхи та механізми застосування методів юридичних наук інших країн; 

- виокремлювати, аналізувати філософські та теоретичні засади 

юридичної компаративістики певної країни, адаптувати їх стосовно 

конкретних вітчизняних юридичних компаративних досліджень, визначати їх 

необхідність та достатність; 

- аналізувати предметні наукові знання юридичних компаративних 

дисциплін, відрізняти їх від інших видів правових та соціально-гуманітарних 



знань, класифікувати за різними критеріями, визначати їх необхідність та 

доцільність для проведення певних юридичних наукових досліджень; 

- розрізняти, виокремлювати, обирати необхідні та достатні загальні, 

філософські, загальнонаукові, частково-наукові та спеціальні методи 

конкретних юридичних компаративних наукових досліджень, адаптувати їх 

стосовно особливостей предмету та завдань власного дослідження. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS.  

Тематичний план  

дисципліни «Правничі системи сучасності» 

Назва змістового модуля і теми  

Змістовий модуль 1. Статус, генезис і теоретико-методологічні засади 

порівняльного правознавства 

Тема 1. Порівняльне правознавтво як наука і навчальна дисципліна 

Тема 2. Правові системи в умовах глобалізації  

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика основних правових сімей 

сучасності 

Тема 3. Романо-германська правова сім'я 

Тема 4. Англо-саксонська правова сім'я. Система загального права 

Тема 5. Правові сім'ї (типи) релігійного, звичаєвого та традиційного права 

Разом годин: 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст дисципліни 

«Правничі системи сучасності» 

 

Змістовий модуль 1. Статус, генезис і теоретико-методологічні засади 

порівняльного правознавства 

Тема 1. Порівняльне правознавство як наука і навчальна 

дисципліна 

Зародження, формування і розвиток ідей порівняльного правознавства. 

Наукові традиції порівняльного правознавства в Україні. Природа 

порівняльного правознавства. Протиріччя в історії розвитку порівняльного 

правознавства. Сучасний етап розвитку порівняльного правознавства. 

Порівняльне правознавство в сучасній Україні. Можливості використання 

результатів порівняльного правознавства.     

Порівняльне правознавство як наука і навчальна дисципліна. Об'єкт і 

предмет порівняльного правознавства. Методологія порівняльного 

правознавства: поняття, структура, особливості. Основні види порівняльно-

правових досліджень: синхронне і діахронне, внутрішнє і зовнішнє, мікро- і 

макропорівняння, нормативне і функціональне тощо. 

Принципи порівняльного правознавства: поняття, види і зміст. Основні 

цілі (завдання) та функції порівняльного правознавства. Загальні правила 

порівняльно-правового аналізу.    

Класифікація національних правових систем і їх об'єднань - сімей. 

Проблема вибору критеріїв класифікації національних правових систем. 

Поняття правової системи, національної правової системи, правової сім'ї, 

правового кола та їх співвідношення. Правова сім'я як специфічна категорія 

порівняльного правознавства. Класифікація правових сімей за Р. Давидом і К.  

Жофффре-Спінозі, Класифікація правових кіл за К. Цвайгертом і Х. Кьотцем. 

Підстави таких класифікацій. Порівняльний аналіз наукових класифікацій 

правових сімей.  

Література: [1-8, 24, 30, 34, 38, 41-46] 



Тема 2. Правові системи в умовах глобалізації 

Правова система сучасного суспільства і наднаціональні правові 

системи. Основні наднаціональні правові системи: Європейського Союзу, 

Ради Європи, Співдружності незалежних держав (СНД). Механізм зближення 

і взаємопроникнення національних правових систем. Гармонізація 

національних законодавств. Модельні законодавчі акти. Уніфікація правових 

норм. Міжнародно-правова допомога. Попередження і розв'язання 

юридичних колізій. 

Міжнародне право як об'єкт порівняльного правознавства. 

Співвідношення національного та міжнародного права. Реалізація 

міжнародно-правових норм у національному праві.    

Особливості становлення та розвитку правової системи України. Роль 

вітчизняної правової доктрини у трансформації правової системи сучасної 

України.Уніфікація вітчизняного законодавства і проблема його адаптації до 

правової системи ЄС. Місце правової системи України на правовій карті 

світу. Фактори, що впливають на стан, розвиток і місце правової системи 

України у Європі та світі. 

Література: [2-6, 25, 34, 37, 39, 40-42] 

 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика основних правових 

сімей сучасності 

Тема 3. Романо-германська правова сім'я 

Основні етапи становлення і розвитку романо-германського права. 

Перший етап (XII-XIII ст.ст.) становлення романо-германського права як 

етап "університетського" права і доктринальна концепція права. Рецепція 

давноримського права. Другий етап становлення та розвитку права і розподіл 

світського та релігійного життя (XIII-XVIII ст.ст.). Становлення права як 

автономного суспільного інституту і нормативної системи. Третій етап 

розвитку права і посилення ролі законодавства (з XVIII ст. і дотепер). 



Кодифікація законодавства як завершення формування романо-германського 

права. 

Відмітні риси та особливості романо-германського права. Органічний 

звязок романо-германського права з давньоримським. Романо-германське 

право як продукт кільтури, а не державної влади і політики. Особливості 

структури романо-германського права, його висока доктринальність і 

концептуальність. 

Джерела романо-германського права: поняття, види, основні риси. 

Класифікація джерел права на первинні і вторинні. Первинні джерела 

романо-германського права: Конституція, закон, підзаконні нормативні акти, 

міжнародні угоди,  загальні принципи права. Правові звичаї і їх роль та місце 

в системі джерел права. Вторинні джерела романо-германського права: 

правові прецеденти, правова доктрина. Співвідношення між первинними та 

вторинними джерелами права.  

Статус і роль правової науки та юридичної практики в правових 

системах романо-германської правової сім'ї. Основні тенденції розвитку 

системи романо-германського права в наш час.      

Література: [1-4, 12-19, 24, 31, 33, 36, 42-46] 

Тема 4. Англо-саксонська правова сім'я. Система загального права 

Витоки і розвиток загального права. Основні періоди розвитку 

загального права: I період (до 1066 р.) - період звичаєвого права і виникнення 

загального права; II період (1066-1485 рр.) - етап утвердження загального 

права; III період (1485-1832 рр.) - час розквіту загального права і 

розповсюдження його за межі Англії; IV період (з 1832 р. і дотепер), коли 

відбуваються значні трансформації правової та державної систем Англії. 

Природа і особливості загального права. Загальне право як "суддівське 

право". Казуальний характер загального права, домінування правового 

прецеденту. Своєрідність зв'язку із давньоримським правом. Особливості 

структури загального права, роль процесуального права і юридичної 



процедури. Незалежність судової влади, своєрідність судової системи і 

юридичного процесу. 

Основні джерела англо-саксонського права. Судовий прецедент як 

основне джерело права його природа, "ієрархія" судових прецедентів.  

Закони в системі англо-саксонського права.  Поняття закону (статуту) і 

його місце в системі нормативно-правових актів. Своєрідність кодифікації в 

країнах загального права.  

Інші джерела англо-саксонського права: звичаї і правові звичаї, правова 

доктрина, розум. Розум як суть загального права; розум і принцип 

верховенства (панування, правління) права.  

Специфіка національних правових систем США, Канади, Австралії. 

Правова система Шотландії.      

Література: [3-7, 16-18, 21, 27, 30, 37, 44-46] 

Тема 5. Правові сім'ї (типи) релігійного, звичаєвого та 

традиційного права 

Правові типи релігійно-моральної орієнтації. Ісламське право (право 

ісламу): зародження, особливості структури, джерела (коран, сунна, іджма, 

кіяс). Сучасні тенденції розвитку мусульманського права. Інші релігійні 

системи: іудейське, канонічне (римо-католицьке) тощо. Тип звичаєвого 

права: історія виникнення, становлення та розвитку. Основні риси звичаєвого 

права. Джерела права та їх особливості. Колізійні норми та специфіка їх 

використання. Основні тенденції розвитку звичаєвого права у наш час.  

Далекосхідна правова сім'я. Традиційне право: історія виникнення, 

становлення та розвитку. Основні риси традиційного права. Японське право і 

його основні риси. Запозичення традицій західної правової культури 

(романо-германського права та американського права). Китайське право: 

його структура, джерела і розвиток після другої світової війни. Пріоритет 

обов'язку перед правом. Основні тенденції розвитку традиційного права в 

сучасному світі.  

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Особливості романського та германського права.  

2. Поняття та структура правової системи суспільства.  

3. Роль та значення конституційного правосуддя у правових системах 

континентального права. 

4. Виникнення, розвиток та регіони поширення загального права .  

5. Звичаєве та канонічне право. 

6. Місце та роль юридичної професії у правових системах загального права. 

7. Типологізація сучасних правових систем світу.  

8. Специфіка правотворчої та правозастосовчої діяльності у правових 

системах загального права. 

9. Поняття міждержавної правової системи. 

10. Роль юридичної науки, університетів у формуванні романо-германського 

типу правової системи. 

11. Загальні ознаки правової системи англо-американського типу. 

12. Основні ознаки та особливості правової системи Ради Європи.  

13. Передумови виникнення континентального права та регіони поширення 

цього типу правової системи. 

14. Ознаки релігійно-общинного підтипу правової системи. 

15. Місце та роль юридичної професії у романо-германських правових 

системах. 

16. Особливості правових систем англійського та американського права. 

17. Основні риси романо-германського типу правової системи. 

18. Доктрина прецедентного права та її загальна характеристика. 

19. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України. 

20. Місце закону в ієрархії нормативно-правових актів. 

21. Юридична діяльність країнах мусульманського права. 

22. Основні ознаки та особливості правової системи Європейського Союзу. 

23. Ідентифікація правової системи України. 



24. Виникнення, розвиток та регіони поширення скандинавського права. 

25. Загальне право та право справедливості, їх співвідношення у 

англосаксонській системі права.. 

26. 2 Особливості юридичної професії у скандинавських правових системах. 

27. Правова доктрина в романо-германській правовій системі. 

28. Місце та значення норм матеріального та процесуального права в 

англосаксонських правових системах. 

29. 1 Принципи, система та зовнішні форми (джерела) права. 

30. Релігійно-общинний, філософсько-традиційний та звичаєво-общинний 

підтипи права. 

31. Основні риси релігійно-звичаєвого типу права. 

32. Інтеграційні процеси та уніфікація права. 

33. Поняття правової сім`і та її види 

34. Умови виникнення, формування, розвитку та основні ознаки 

латиноамериканського права. 

35. Поняття правової системи.    

36. Загальна характеристика мусульманського права.  

37. Нормативно-правовий акт – основна зовнішня форма континентального 

права  

38. Співвідношення судового прецеденту та нормативно-правового акту у 

системі зовнішніх форм права. 

39. Співвідношення правової доктрини, принципів права та юридичної 

норми у романо-германській системі права . 

40. Роль кодифікації у створенні ефективної системи законодавства. 

41. Співвідношення правової доктрини, системи та зовнішніх форм права. 

42. Загальна характеристика філософсько-традиційного (далекосхідного) 

підтипу правової системи. 

43. Ідентифікація правової системи України. 

44. Загальна характеристика японського права: система, зовнішні форми 

права та юридична діяльність. 



45. Поділ системи права на публічне та приватне право як ознака романо-

германській правової системи . 

46. Загальна характеристика мусульманського та індуського права. 

47. Особливості правотворчої та правозастосовчої діяльності у правових 

системах Латинської Америки. 

48. Рецепція ознак загального та континентального права у  англосаксонскій 

системі права. 

49. Африканська концепція соціального розвитку. 

50. Роль релігійного світогляду у формуванні права. 

51. Загальна характеристика індуського права. 

52. Юридична діяльність у країнах традиційного та звичаєвого права. 

53. Загальна характеристика романо-германської правової сім`ї.  

54. Ідентифікація правової системи України.  

55. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України. 

56. Юридична діяльність у країнах англосаксонської правової сім`ї. 

57. Особливості правотворчої, правозастосовчої та правотлумачної 

діяльності згідно з концептуальними засадами позитивізму. 

58. Юридична діяльність у країнах романо-германської правової сім`ї. 

59. Виникнення і основні школи порівняльного правознавства. 

60. Основні види та умови застосування покарань за здійснення злочинів по 

мусульманському праву. 
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