АНОТАЦІЯ
нормативної навчальної дисципліни «Великі правові сиситеми сучасності» складена відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки магістр,
спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ровинуті системи права.
Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави і права, порівняльне правознавство
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Предмет, методологія, призначення курсу.
2. Романо-германська правова система.
3. Англо-германська правова система.
4. Східнолазійські правові системи.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Великі правовві сиситеми сучасності” є
інтеграція курсу до єдиного дослідницького освітянського європейського простору. Відповідно
до вимог Болонського Протоколу, де спириятиме приведенню моделі національної освіти у
відповідність з потребами –вимогами європейстького ринку праці.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Великі правовві сиситеми сучасності” є
вивчення стильових особливостей, характеру, елементів стилю романо-германсьької, англоамериканської , східноазійських правових систем.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати : класифікаційні критерії угруповування романо-германських, англо-американських і
східноазійських правових устроїв.
вміти : практично застосовувати плюралістичне вчення про джерела (форми) прва у їх
гетерогенності, комплементарності і ієрархії.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90години /2,5кредита ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Роль компаративістики у визначенні предмета курсу. Основний закон компаративістики.
Класифікації у праві, їх критерії. Стильоутворюючі елементи західних і східноазійських
правових систем. Методологія курсу. Конццептуальна і практична необхідність курсу.
Призначення курсу. Болонський Протокол. Класичний університет.
Змістовий модуль 2.
Пандектне право. Формулярна система права. Право претора. Право університетів.
Цивілізаційна роль кодифікацій. Систематизація і типологізація норм західного за суб’єктом
правотоворчості. Домінуючі тенденції у реалізації сучасного західного права. Правова система
України як держави романо-германської правової сім’ї.

Змістовий модуль 3. Загальне право ‒ право справедливості. Суд лорда-канцлера як аналог
суду претора у Римі. Траст як стильова особливість англо-американського права. Статутне і
прецедентне право. Процедури англійського права. Домінуючі тенденції у реалізації норм
сучасного загального права.
Змістовий модуль 4. Своєрідність східноазійського права. Вестернізація. Субсидіарний
характер позитивного права. Концепція «належного шляху». Концепція Брахми. Концепція
Дао. Рити. Гірі. Гетерогенність, комплетентарність, ієрархія джерел (форм) східноазійського
права.
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5.

4.
Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен.
Засоби діагностики успішності навчання конспект класичних і сучасних першоджерел,
робочий зошит, тести, тематичні реферати, індивідуальні завдання, проблемно-пошукові
вправи, поточна контрольна і модульні контрольні роботи.

