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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Засвоєння знань про порівняльний аналіз правових явищ, національних правових систем
та їх сімей на підставі їх порівняння, вивчення світової правової спадщини, тенденцій та
закономірностей її розвитку та відповідний вплив на формування правової системи України
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальне та особливе порівняльне правознавство
Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна
дисципліна. Методологія порівняльного правознавства
Тема 2. Періодизація історії формування і розвитку порівняльного
правознавства як наукового напряму
Тема 3. Порівняльне правознавство у ХХ столітті та особливості його
розвитку на сучасному етапі
Модуль 2. Класифікація основних правових систем сучасності
Тема 4. Поняття та структура правової системи. Поняття «правова
сім’я»
Тема 5. Історичні умови формування і періодизація розвитку романогерманської та англо-американської правової сім’ї
Тема 6. Правова система США та Британської Співдружності
Модуль 3. Правові сім’ї
Тема 7. Релігійна правова сім’я
Тема 8. Традиційна та змішана правова сім’я
Тема 9. Місце правової системи України на правовій карті світу
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань про порівняльне правознавство; закономірності розвитку та існування
правової системи; правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових
систем зарубіжних держав;

-

вміння застосовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій, творчо
аналізувати та узагальнювати інформацію про правові системи;
самостійно теоретично мислити правовими категоріями;
здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та
відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння;
на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти загальні
тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем та їх сімей.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 20 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 20 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання завдань ділової гри – ~ 20 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
Незадовільно

35≤ RD < 59
RD < 34

навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Петришин О. В. Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид.
вищ. навч. закл. і ф-тів : навч. посіб. – Х. : Право, 2016. – 1024 с.
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3. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства.
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Англомовні
видання:

1. The Dead Sea Scrolls in English. Geza Vermes. Revised and Extended
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Загально-державна інформаційна мережа з питань
європейського права URL:https://minjust.gov.ua/azu_es_
3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського URL:
nbuv.gov.ua.

