
Нормопроектування та юридична техніка 

 

Дисципліни вибіркового блоку націлені на з’ясування: 

-  історії становлення місцевого самоврядування  в Україні та його еволюції; 

- історичним традиціям та наступності принципів і функцій місцевого самоврядування; 

- особливостей сучасного етапу місцевого самоврядування в Україні з огляду на процеси 

децентралізації; 

- тенденцій розвитку муніципальної правотворчості та напрямків її удосконалення; 

- поняття, елементи, статус та функції місцевого самоврядування. 

Економічний аналіз права 

При вивченні дисципліни розкривається сутність економічного підходу до розуміння права, 

розглядаються  основні поняття та категорії економічного аналізу права та їх застосовування під 

час вирішення конкретних практичних проблем. Надається розуміння корисності права, 

ознайомлення з основними концепціями та найважливішими напрямками економічного аналізу 

права, дає можливість студентам у подальшому самостійно продовжити вивчення, заглибившись 

у той чи інший конкретний напрямок. 

Теорія і практика юридичної техніки правотворчості 

Метою вивчення цієї дисципліни є набуття студентами системи теоретичних і практичних знань 

про юридичну техніку правотворчості як  вид юридичної техніки. Форми викладання та методи 

навчання цієї дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу процесів розвитку 

юридичної техніки правотворчості в контексті вивчення юридичної техніки, поняття і принципів 

застосування юридичної техніки правотворчості; основних правил і засобів створення і 

систематизації правових актів та інших форм права (юридичних конструкцій, юридичної мови, 

структури законів, внесення змін до законів тощо), техніко-юридичних аспектів якості правових 

актів та помилок при їхньому створенні, здобуття студентами практичних навиків розв’язання 

реальних життєвих ситуацій. Курс передбачає вивчення студентами джерел права України та 

інших держав, міжнародних актів, практики ЄСПЛ в сфері юридичної техніки правотворчості.   

Правнича інтерпретація: теорія і практика 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на проведення теоретичного 

аналізу сутності процесу правової інтерпретації, його способів та принципів з відображенням як 

сучасного стану такого правового інституту, так і перспектив його розвитку та вдосконалення. В 

межах навчальної дисципліни вивчаються основні терміни, які визначають структурні елементи 

правового тексту, процедури, методики здійснення правоінтерпретаційної діяльності. 

Набуватимуться знання про доктринальні підходи і специфіку тлумачення законів, договорів, 

Конституції, Конвенції з прав людини. 

Практика сучасного нормопроектування в Україні 

В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються уявлення про правові, процесуальні 

та функціональні засади підготовки, розгляду та прийняття актів правотворчості в Україні; 

набуваються практичні навички підготовки проектів актів правотворчості, розглядаються 

питання форми актів правотворчості, їх структури, змісту та реквізитів. Отримуються навички 

проведення правової експертизи актів правотворчості, розкриваються особливості процесу 

розгляду та прийняття актів правотворчості, їх промульгації. Поряд із глибоким теоретико-

прикладним вивченням проблем сучасного нормопроектування в Україні, студенти мають змогу 

на практиці навчитись виявляти прогалини та колізії у правовому регулюванні, а також 

спробувати провести розробку тих або інших проектів актів правотворчості та супровідної до 

них документації 
 


