
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

1. Код: ВБ 3. 

2. Назва: Правові системи сучасності. 

3. Тип: вибіркова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Матвійчук Андрій Васильович., д.філос.н., проф., професор кафедри конституційного права та 

галузевих дисциплін 

9. Результати навчання:  
1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів 

їх правового регулювання. 

2. 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.  

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

письмово. 

4. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою 

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

функціонування права.  

5. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, 

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

Європейського Союзу.  

6. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Теорія держави і права, Історія держави і права, Конституційне право, Конституційне право 

зарубіжних країн. 

12. Зміст курсу:  
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. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гапотій В. Д., Жильцов О. Л., Воржевітіна Г. І. Основні правові системи світу: навчальний 

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

2. Мороз С. П.  Правничі системи сучасності : навч. посібн.  / Мороз С. П. – Дніпро : Університет 

митної справи та фінансів, 2019. 86 с. 

3. 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. 

4. 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
20 год. лекцій, 20 год. практичних, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль (40 балів): іспит письмовий, або тестовий, або усний в кінці 2 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, контрольні роботи, реферати.  

16. Мова викладання: українська.  

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права  

та галузевих дисциплін                                                                                  к.ю.н., доцент, І.В. Міщук 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВБ 3. 

2. Title: Legal systems of the modern  

3. Type: compulsory  

4. Higher education level: the 2
nd

 (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Andrii Matviichuk, Doktor of Philosophical Sciences, Professor, Рrofessor, professor of Constitutional Law 

and branch disciplines. 

9. Results of studies: 
1. Assess the nature and nature of social processes and phenomena, and show understanding of the boundaries 

and mechanisms of their legal regulation. 

2. Carry out the collection, integrated analysis and generalization of materials from various sources, including 

scientific and professional literature, databases, digital, statistical, test and others, and verify their authenticity 

using modern research methods. 

3. Fluent in legal foreign language (one of the official languages of the Council of Europe) orally and in 

writing. 

4. Analyze the interaction of international law and international legal systems with the legal system of 

Ukraine on the basis of awareness of the basic modern legal doctrines, values and principles of law. 

5. Carry out a comparative legal analysis of individual legal institutions of different legal systems, taking into 

account the relationship of the legal system of Ukraine with the legal systems of the Council of Europe and 

the European Union. 

6. Integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law enforcement in various areas of 

professional activity. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and innovative teaching 

methods.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Theory of State and Law, History of State 

and Law, Constitutional Law, Constitutional Law of Foreign Countries. 

12.Course contents:  
Content module 1. Theory and practice of the doctrine of the legal system. 

Topic 1. General doctrine of the legal system. 

Topic 2. National legal systems and their types. 

Topic 3. Romano-Germanic (continental) legal family. 

Topic 4. Legal systems close to the Romano-Germanic (continental) legal family. 

Topic 5. Anglo-American legal family (common law family). 

Content module 2. Features of individual legal systems: tradition vs. novation. 

Topic 6. Legal families of religious law. 

Topic 7. Legal families of customary and traditional law. 

Topic 8. The family of Muslim law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic 9. Features of the legal system of the European integration association - the EU. 

Topic 10. Typological features of the legal system of Ukraine. 

13. Recommended educational editions:  
1. Гапотій В. Д., Жильцов О. Л., Воржевітіна Г. І. Основні правові системи світу: навчальний 

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

2. Мороз С. П.  Правничі системи сучасності : навч. посібн.  / Мороз С. П. – Дніпро : Університет 

митної справи та фінансів, 2019. 86 с. 

3. 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. 

4. 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. 

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

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 18 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 69 hours. Total – 105 hours. Methods of 

teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and role 

games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of scientific research, 

using multimedia tools  

15. Forms and assessment criteria:  
The assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): examwrittenor testoral at the end 

of the 10th semester. Current control (60 points): testing, questioning 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Deputy Director of Teaching and Guiding,  

associate professor,  

Candidate of Legal Sciences  

I.V. Mishchuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


