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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ*
Ступінь вищої освіти магістр
Освітня програма Право
Спеціальність 081 Право
Рік навчання, семестр 1, 1
Кількість кредитів 4
Лекції: 20 годин / 2 години
Практичні заняття: 20 годин / 10 годин
Самостійна робота: 80 годин / 108 годин
Курсова робота: ні
Форма навчання денна / заочна
Форма підсумкового
контролю залік

Мова викладання українська
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА*

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА
Матвійчук Андрій Васильович, д.філос.н., професор, професор
кафедри конституційного права та галузевих дисциплін

Вікіситет
http://wiki.nuwm.edu.ua

ORCID - 0000-0002-0008-8589

Як комунікувати a.v.matviichuk@nuwm.edu.ua
тел. 067-604-56-65
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі
MOODLE

ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація
навчальної
дисципліни,
в т.ч. мета та
цілі

Дисципліна «Правові системи сучасності» заснована на теоретичних
напрацювання сучасної компаративістики, надає уявлення й знання про
правову різноманітність сучасного світу, особливості функціонування і
розвитку національних правових систем світу. Ця навчальна дисципліна
вважається в експертному середовищі одним з обов'язкових елементів
якісної освітньо-професійної підготовки правників у закладах вищої освіти
України.
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні принципи та
закономірності генези національних правових систем, в тому числі.
закономірності розвитку національних правових систем і їх об'єднань у
правові сім'ї, кола, типи. Окрема увага зосереджується на методологічних
аспектах сучасної правової компаративістики.

Мета навчальної дисципліни: формування професійних
компетентностей майбутнього правника шляхом надання знань (1) у сфері
сучасної правової компаративістики, (2) щодо правових систем сучасності,
їх типології, механізмів їх міжнародної взаємодії. За підсумками вивчення
дисципліни студенти мають оволодіти узагальненою характеристикою
державно-правової теорії і практики країн світу. Курс також орієнтований
на формування усвідомлення сутності і змісту основних правових сімей
сучасності, що створює передумови для залучення їхніх позитивних
напрацювань у контекст реформування правової системи України з метою її
ефктвної інтеграції у міжнародне співтовариство

Використовуються такі методи викладання та технології: лекції
різного типу, демонстрація, проблемно-пошуковий метод.

Посилання на
розміщення
навчальної
дисципліни  на
навчальній
платформі
Moodle

https://exam.nuwm.edu.ua

Компетентності 1. Загальні компетентності
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних

джерел.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як

усно, так і письмово.
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи

Європейського Союзу на правову систему України.
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист

прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського
суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в
Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та
міжнародних правових систем з правовою системою України.

Програмні
результати
навчання

Зміст вивчення дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного
права та процесу» сформульований у таких термінах результатів
навчання:

РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і
виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
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РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з
різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних,
цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

РН5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з
офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.

РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та
міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі
усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів
функціонування права.

РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів
права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи
України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Перелік
соціальних,
«м’яких»
навичок (soft
skills)

Аналітичні навички, критичне мислення, вміння творчо застосовувати
теоретичні знання у практичній роботі, навички діяти відповідно до
ціннісних орієнтацій на ідеали гуманізму, демократії, соціальної
справедливості, поваги до особистості; здатність формулювати й
висловлювати активну громадянську позицію.

Структура
навчальної
дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія і практика вчення про правову систему.
Тема 1. Загальне вчення про правову систему.
Тема 2. Національні правові системи та їх типи.
Тема 3. Романо-германська (континентальна) правова сім'я.
Тема 4. Правові системи, наближені до романо-германської
(континентальної) правової сім’ї.
Тема 5. Англо-американська правова сім’я (сім’я загального права).
Змістовий модуль 2. Особливості окремих правових систем: традиція
vs. новація.
Тема 6. Правові сім’ї релігійного права.
Тема 7. Правові сім’ї звичаєвого та традиційного права.
Тема 8. Сім’я мусульманського права.
Тема 9. Особливості правової системи європейського інтеграційного
об’єднання – ЄС.
Тема 10. Типологічні особливості правової системи України.

Методи
оцінювання та
структура
оцінки

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти
теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно
виконати практичні завдання. В результаті вони зможуть отримати такі
обов’язкові бали:

60 балів -за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять, що
становить поточну (практичну) складову його оцінки (кожне із
запланованих занять оцінюється у 7 балів, індивідуальне творче завдання
(10 балів);

20 балів – модульний контроль 1;
20 балів –модульний контроль 2.
Усього 100 балів.
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Додаткові бали студенти можуть отримати за: участь у наукових
конференціях, круглих столах, написання наукових робіт та рефератів
дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи
студенти можуть вибрати самостійно за погодженням із викладачем.

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30
запитань різної складності:

рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів),
рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали),
рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали).
Усього – 20 балів.

Місце
навчальної
дисципліни в
освітній
траєкторії
здобувача
вищої освіти

Теорія держави і права,
Історія держави і права,
Конституційне право
Конституційне право зарубіжних країн

Сучасні цінності інтеграції та міжнародної співдружності
Філософія права

Поєднання
навчання та
досліджень

Здобувачі вищої освіти отримують для виконання індивідуальні творчі
завдання (теоретико-практичного спрямування)

Інформаційні
ресурси 1. Білас І. Г. Теорія держави і права. Курс лекцій. Навчальний

посібник. Київ: Інститут міжнародних відносин, 2008. 212 с.
2. Гапотій В. Д., Жильцов О. Л., Воржевітіна Г. І. Основні правові

системи світу: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.
В., 2019. 279 с.

3. Кучук А. М., Завгородня Ю. С. Юридична компаративістика : навч.
посіб. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 112 с

4. Мороз С. П.  Правничі системи сучасності : навч. посібн.  / Мороз С.
П. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 86 с.

5. Петришин О. В., Зінченко О. В. Правова карта сучасного світу :
навч. посіб. для студентів-магістрів юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів.
Харків : Право, 2018. 508 с.

6. Порівняльне правознавство (правові системи світу) / Ю. С.
Шемшученко, О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко та ін.; за ред. О. В.
Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ : Парламентське вид-во., 2008. 488 с.

7. Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл.
і ф-тів : навч. посіб. / уклад. : О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В.
Лук’янов. Харків: Право, 2016. 1024 с.

8. Європейський Союз: теорія і практика інтеграції заради успіху :
навальний посібник / В. В. Дума, А. В. Боровик, А. В. Матвійчук та
інші; за заг. ред. А. В. Матвійчука. Рівне: Волин. обереги, 2019. 156
с.

9. Кельман М. С. Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права :
підруч. / М. С. Кельман,. Київ: Кондор, 2006. 477 с.
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10. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права : навч.-метод. посіб.
Київ: Атіка, 2008. 412 с.

11. Луць Л. А. Сучасні правові системи світу : навч. посіб. Львів: Вид-во
ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 241 с.

12. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку:
зб. наук. праць / За ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Гриценка, О. К.
Маріна ; упор. О. В. Кресін, І. М. Ситар. Київ: Логос, 2011. 520 с.

13. Порівняльне правознавство у таблицях : навч. посіб. для юрид. вищ.
навч. закл. І ф-тів / авт.-уклад.: О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В.
Лукʼянов, С. П. Погребняк. 2-ге вид., змін. Харків : Право, 2018. 164
с.

14. Ткаченко В. Д. Порівняльне правознавство : підруч. для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл. / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В.
Лук’янов ; за ред. В. Д. Ткаченка. Харків: Право, 2003. 274 с.

15. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html
(доступ: постійний)

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*

Дедлайни та
перескладання

1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно
«Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП»,
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи
повторне навчання на курсі.

2. Перездача модульних контролів здійснюється згідно
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
6tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.

3. Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі
оприлюднюються на сторінці MOODLEhttps://exam.nuwm.edu.ua/

Правила академічної
доброчесності

Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи повинен
дотримуватись академічної доброчесності.

1. Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

3. Кодекс честі студентів НУВГ. URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/

4. Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних
працівників Національного університету водного господарства
та природокористування URL:
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dija
ljnistj

5. Положення про організацію освітнього процесу в
Національному університеті водного господарства та
природокористування. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/

6. Положення про виявлення та запобігання академічного
плагіату в Національному університеті водного господарства та
природокористування (нова редакція). URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/

Вимоги до відвідування Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
міжнародне стажування та ін.)навчання може відбуватись в
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online формі, через корпоративну пошту та/або навчальну
платформу Moodl за погодженням із керівником курсу.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої
максимальної кількості балів за вид діяльності балів).
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Неформальна та
інформальна освіта

Студенти мають право на перезарахування результатів
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно
відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.

Також студенти можуть самостійно на платформах
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших
опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання.
При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної
дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому
оцінюванні.

ДОДАТКОВО

Правила отримання
зворотної інформації
про дисципліну*

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн
опитування стосовно якості викладання та навчання
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього процесу
в НУВГП.

За результатами анкетування студентів викладачі можуть
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими
дисциплінами.

Результати опитування студентам надсилають обов’язково.
Порядок опитування, зміст анкет та результати

анкетування здобувачів минулих років та семестрів
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja

Оновлення* Оновлення змісту навчальної дисципліни здійснює викладач,
відповідно до змін у законодавстві, наукових досліджень та
сучасних практик.

Здобувач вищої освіти може долучитись до процедури
оновлення змісту навчальної дисципліни надавши пропозиції
викладачу у письмовій формі.  

Навчання осіб з
інвалідністю

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно
організації навчального процесу для осіб з особливими потреами
доступно за посиланням
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі
потреби здобувача.

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з
інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Практики, представники
бізнесу,  фахівці,
залучені до викладання

-
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Інтернаціоналізація -

* пункти, які обов’язково потрібно заповнити

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій 20 год Прак. 20 год Самостійна робота 80 год

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1
Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та

механізмів їх правового регулювання

Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)

Практичні завдання, дискусії, есе, тести, опитування, проект,
індивідуальні консультації

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, ситуаційні
дослідження, навчальна дискусія, полеміка.

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3
Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи
наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та

перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)

Практичні завдання, дискусії, есе, тести, опитування, проект,
індивідуальні консультації

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, ситуаційні
дослідження, навчальна дискусія, полеміка.

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5
Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і

письмово
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)

Практичні завдання, дискусії, есе, тести, опитування, проект,
індивідуальні консультації

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, ситуаційні
дослідження, навчальна дискусія, полеміка.

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10
Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою

системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів функціонування права

Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект,
індивідуальні консультації

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, написання
рефератів.

Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди,
інтернет ресурси
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН12
Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем,

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та
Європейського Союзу

Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект,
індивідуальні консультації

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання
контрольної роботи.

Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди,
інтернет ресурси

За поточну (практичну)
складову оцінювання - 60 балів

За модульний (теоретичний) контроль знань
(РН1, РН3, РН5, РН10, РН12, РН17), модуль 1 - 20
балів

За модульний (теоретичний) контроль знань
(РН1, РН3, РН5, РН10, РН12, РН17), модуль 1 - 20
балів

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17
Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних

сферах професійної діяльності
Види навчальної роботи студента
(що студенти повинні виконати)

Практичні завдання, дискусії, есе, тести, опитування, проект,
індивідуальні консультації

Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, ситуаційні
дослідження, навчальна дискусія, полеміка.

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура,
інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові друковані
матеріали

За поточну (практичну)
складову оцінювання - 60 балів

За модульний (теоретичний) контроль знань
(РН1, РН3, РН5, РН10, РН12, РН17), модуль 1 - 20
балів

За модульний (теоретичний) контроль знань
(РН1, РН3, РН5, РН10, РН12, РН17), модуль 1 - 20
балів

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання та виконання
індивідуальних завдань, балів

60

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2,
бали

40

Усього за дисципліну 100
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного
(підсумкового) контролів - 60 та 40

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Загальне вчення про правову систему.
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Результати
навчання

РН1, РН10,
РН12. РН17

Кількість
годин:

лекції – 2
практ. – 2

Література:
1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 15, (з розділу

Інформаційні ресурси)

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Поняття правової системи суспільства та її ознаки. Загальнотеоретичні
аспекти формування поняття правової системи. Юридична компаративістика
як наука та її місце в системі юридичних наук.

Національна правова система. Ознаки правової системи. Структура
правової системи. Загальна характеристика структурних елементів правової
системи суспільства. Характеристика статичних елементів правової системи.
Характеристика динамічних елементів правової системи.

Тема 2. Національні правові системи та їх типи.

Результати
навчання

РН1, РН5.
РН10, РН12.

РН17.

Кількість
годин:
лекції – 2
практ. – 2

Література:
2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Типи правових систем. Критерії класифікації правових систем. Роль
правових джерел. Концепція «західного права». Технічний та ідеологічний
критерії. «Правовий стиль», Тип праворозуміння. Групи правових систем.
Правова сім'я. Джерела права.

Романо-германська (континентальна) правова сім'я. Правові системи,
наближені до романо-германської (континентальної) правової сім’ї.
Англо-американська правова сім’я (сім’я загального права). Традиційні
правові системи; релігійні правові системи. Сім’я мусульманського права.
Світські правові системи.

Тема 3. Романо-германська (континентальна) правова сім'я.

Результати
навчання

РН1, РН3.
РН10, РН12

Кількість
годин:

лекції – 2
практ. – 2

Література:
2, 4, 5, 7, 8, 12, 15

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Передумови виникнення та етапи розвитку романо-германської правової
сім'ї. Основні властивості романо-германської правової сім'ї. Джерела
романо-германської правової сім'ї.

Загальна характеристика рецепції римського права. Приватне та публічне
право в романо-германській правовій сім’ї. Романська та германські групи
правових систем. Тенденції зближення романської та германської груп
правових систем.

Взаємозв’язок правової системи континентального типу з іншими
правовими системами, міжнародним правом.

Тема 4. Правові системи, наближені до романо-германської
(континентальної) правової сім’ї.

Результати
навчання

РН1, РН3.
РН5. РН10,

РН12

Кількість
годин:
лекції – 2
практ. – 2

Література:
2, 4, 5, 7, 8, 12, 15

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Правові системи, що наближені до романо-германської правової сім’.
Скандинавське право. Особливості скандинавського права, які наближають
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його до романо-германської правової сім’ї. Система джерел скандинавського
права. Датський та шведський напрями у розвитку скандинавського права.

Латиноамериканські правові системи. Система джерел
латиноамериканських правових систем. Дуалізм латиноамериканського права.
Відмінності латиноамериканських правових систем від романо-германської
правової сім’ї.

Японська правова система. Кодифікація японського права ХІХ-ХХ ст.
Особливості японської правової системи, її дуалізм. Вестернізація правової
системи Японії.

Тема 5. Англо-американська правова сім’я (сім’я загального права).

Результати
навчання

РН1, РН3.
РН5.РН10,

РН12

Кількість
годин:

лекції – 2
практ. – 2

Література:
2, 4, 5, 7, 8, 12, 15

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Історія виникнення та розвитку англо-американської правової сім’ї.
Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї. Загальне право.
Права справедливості. Взаємовплив загального права та права справедливості
на функціонування англо-американської правової сім’ї. Правовий прецедент як
основне джерело права англо-американської правової сім’ї. Роль законів і
підзаконних нормативно-правових актів у формування правових систем
англо-американської правової сім’ї.

Особливості загального права Англії. Значення права справедливості
для подальшого розвитку англо-американської правової сім’ї.

Етапи формування правової системи США. Особливості правової
системи США. Конституція США і її характеристики. Білль про права.
Поняття конституційного контролю. Поняття і види джерел американського
права. Статутне право. Прецедент і закон у правовій системі США.

Тема 6. Правові сім’ї релігійного права.

Результати
навчання

РН1, РН3.
РН10, РН12

Кількість
годин:
лекції – 2
практ. – 2

Література:
2, 4, 5, 7, 12, 13, 14

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Багатофункціональний характер релігійних правових систем. Іудейське
право. Риси, що відрізняють його від інших релігійних правових систем.

Принципи іудейського права: поняття та види. Джерела іудейського права.
Особливості взаємодії іудейського релігійного права із сучасним світським
правом Ізраїлю.

Загальна характеристика індуського права. Джерела індуського права.
Специфіка взаємодії релігійного індуського права із сучасним світським
правом Індії. Кодифікація індійського права під впливом англійського права.
Рецепція англійського права.

Канонічне право, його джерела. Вплив канонічного права на становлення
романо-германського та загального права.

Тема 7. Правові сім’ї звичаєвого та традиційного права.

Результати
навчання

РН1, РН3.
РН10, РН12

Кількість
годин:

лекції – 2
практ. – 2

Література:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15

https://exam.nuwm.edu.ua
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Опис теми Правова система Китаю, її особливості. Основні засади китайського
права: конфуціанство, легізм. Кодифікація китайського права. Сучасне право
Китаю.

Правові системи країн Африки: загальні особливості. Основні джерела
права. Основні тенденції розвитку африканського звичаєвого права після
набуття державами Африки незалежності. Вплив європейського права на
правові системи країн Африки. Правові системи сучасних африканських
держав.

Тема 8. Сім’я мусульманського права.

Результати
навчання

РН1, РН3.
РН10, РН12

Кількість
годин:
лекції – 2
прак. – 2

Література:
1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 16

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Основні періоди становлення і розвитку ісламського права. Особливості
ісламського права. Джерела і структура ісламського права. Фетва. Адати.
Шаріат. Ісламська концепція прав людини.
Проблеми поліваріантності класифікації ісламських правових норм.

Тема 9. Особливості правової системи європейського інтеграційного
об’єднання – ЄС.

Результати
навчання

РН1, РН5.
РН10, РН12.

РН17.

Кількість
годин:
лекції – 2
прак. – 2

Література:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Еволюція європейської ідеї як основи об’єднаної Європи. Правова
природа Європейського Союзу. Проблема суверенітету і право Європейського
Союзу. Інституційний устрій Європейського Союзу та його основні
характеристики.

Правова характеристика законодавства ЄС. Особливості творення
первинного права Євросоюзу. Особливості творення вторинного права
Євросоюзу. Основні принципи правової політики ЄС.

Тема 10. Типологічні особливості правової системи України.

Результати
навчання

РН1, РН10,
РН12. РН17.

Кількість
годин:
лекції – 2
прак. – 2

Література:
1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15

https://exam.nuwm.edu.ua

Опис теми Основні риси постсоціалістичних правових систем. Методологія в
пізнанні сучасної системи українського права. Перехідний характер правової
системи сучасної України. Джерела (форми) сучасного права в Україні
Особливості нормативно-правових актів.

Вплив євроінтеграційних та глобалізаційних процесів на формування
сучасної правової системи України. Процес зближення правової системи
України з романо-германською правовою сім’єю. Правова політика і правова
ідеологія.

Лектор, д.філос.н., професор А. В. Матвійчук
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