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Надзвичайна нормотворчість 

Комплексна навчальна дисципліна, що надає можливість дослідити проблеми сучасної 

нормотворчості в напрямку створення та прийняття норм права, до сфери правового 

регулювання яких входять відносини, що з’являються у зв’язку з виникненням 

надзвичайних ситуацій у різних сферах життєдіяльності, що призводять до негативних 

наслідків. Наявність таких ситуацій потребує комплекс оперативних дій з точки зору 

необхідності прийняття відповідних нормативно-правових актів, дія яких спрямовується 

на впорядкування сфери суспільних відносин, що виникають в результаті надзвичайних 

ситуацій задля збереження правопорядку в державі. Розглядаються питання природи, 

сутності, поняття, підстав та процесуальних засад здійснення надзвичайної 

правотворчості. 

Економічна складова нормопроектування 

Дисципліна покликана ознайомити студентів з сучасним економічним підходом до права, 

а саме через засвоєння основних понять, концепцій, принципів, теорій економічного 

аналізу права. Ці знання дозволять ефективно застосовувати їх під час вирішення 

конкретних практичних проблем, зокрема у процесі нормотворення. 

Гармонізація та імплементація права 

Особливістю дисципліни «Гармонізація та імплементація права» є її проблемний та 

міждисциплінарний характер, вона перебуває у тісному взаємозв’язку з філософією права, 

теорією права, компаративістикою, міжнародним правом, правом Європейського Союзу. 

Метою дисципліни є формування сучасних знань про найважливіші аспекти 

проблематики розвитку та дії права, а особливо права ЄС як права sui generis; розвиток 

уявлень про сутність правової інтеграції та особливості механізму взаємодії національних 

правових систем в межах міждержавної правової системи ЄС; осмислення особливостей 

дії права ЄС на національному рівні з огляду розроблені доктрини суду ЄС; формування 

практичних умінь і навиків інтерпретації та застосування норм і принципів права ЄС в 

державах-членах ЄС. 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки, в результаті вивчення 

дисциплін «Теорія права», «Конституційне право», «Міжнародне право»; вчення про 

державу та право, отримані в результаті вивчення дисципліни «Історія правової та 

державницької думки»; проблематику демократії та прав людини; основи функціонування 

інституцій Європейського Союзу та Ради Європи, основні орієнтири здійснення правової 

реформи в Україні, мету та завдання судової реформи в Україні. 

2. Вміти аналізувати академічні тексти, визначати теоретико-правову основу 

концепцій, рішень, позицій; інтерпретувати положення офіційних документів, джерел 

права різних юрисдикцій; виявляти проблеми та оцінювати практику застосування 

принципів права у правовій системі України, правових системах міжнародних організацій.  

3. Володіти навичками пошуку інформаційних матеріалів, нормативно-правових 

актів, судових рішень у відповідних професійних пошукових інформаційних системах, на  

офіційних сайтах національних та наднаціональних судових органів. 

Навчальні цілі дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких компетентностей 

як: пошук, обробка та аналіз інформації з різних джерел про процес правової інтеграції та 

моделі правової інтеграції в ЄС; осмислювати проблематику гармонізації та імплементації 

права в контексті становлення правової системи Європейського Союзу та проводити 

спеціальні дослідження; обґрунтовувати зв'язок між національним, наднаціональним та 

міжнародним правом; оцінювати роль принципів верховенства права, прав людини та 



демократії у процесі правової інтеграції; розрізняти особливості гармонізації та 

імплементації права в контексті дії права ЄС у правових системах держав-членів ЄС; 

розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної 

незалежності та відповідальності правника; поширювати в суспільстві ідею європейської 

єдності та інформацію належність українців до європейської правової спільноти; бути 

здатним брати участь у науковому співробітництві як на національному, так і 

міжнародному рівнях. 

 

Проблеми тлумачення норм права 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є юридична природа механізму тлумачення, 

його змістовний та функціональний зміст, кваліфікація і впорядкування способів та видів 

тлумачення, способи розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного 

законодавства з метою систематизувати та регламентувати головні аспекти інституту 

тлумачення у праві. 

 

Правові колізії та шляхи їх подолання 

Спеціалізований курс правові колізії та шляхи їх подолання присвячений теоретичному та 

прикладному вивченню актуальних колізійних питань,з якими стикаються всі учасники 

правового життя. Приділяється увага теоретичному опануванню поняття явища правової 

колізії , їх видів, причин виникнення, формуванню практичних навиків використання 

механізму подолання всіх різновидів правових колізій, у тому числі в процесі 

правотворення та правозастосування. 

 

Основи системного аналізу права 

Особливістю дисципліни «Основи системного аналізу права» є її міждисциплінарний 

характер, вона перебуває у тісному взаємозв’язку з філософією, загальною теорією 

систем, теорією права, компаративістикою, міжнародним правом тощо. 

Метою дисципліни є формування у студентів системного мислення, сучасних знань про 

право як системне явище; оволодіння методологією  системного аналізу права; аналізу 

права як нормативної системи; формування практичних умінь і навиків системної 

інтерпретації та застосування норм і принципів права. 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки, в результаті вивчення 

дисципліни «Теорія права», вчення про право, отримані в результаті вивчення дисципліни 

«Історія правової та державницької думки»; «Міжнародне право». 

2. Вміти аналізувати академічні тексти, визначати теоретико-правову основу 

концепцій, рішень, позицій; інтерпретувати положення офіційних документів, джерел 

права різних юрисдикцій; виявляти проблеми та оцінювати практику застосування права. 

3. Володіти навичками пошуку інформаційних матеріалів, нормативно-правових 

актів, судових рішень у відповідних професійних пошукових інформаційних системах, на 

офіційних сайтах національних та наднаціональних судових органів. 

Навчальні цілі дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких компетентностей 

як: пошук, обробка та аналіз інформації з різних джерел про право як нормативну 

систему, систему права та правову систему, а також право як цілість; розуміння основних 

понять теорії систем: система, елемент, взаємозв’язок, мета, результат, модель, 

моделювання, аксіоматизація, повнота; застосовувати системний аналіз як методологію 

вирішення складних правових проблем; проводити аналіз властивостей складних об’єктів 

і процесів; осмислювати проблематику системності права в контексті становлення 

правової системи Європейського Союзу та проводити спеціальні дослідження; 



обґрунтовувати зв'язок між національним, наднаціональним та міжнародним правом; 

користуватися аналітичним інструментарієм для прийняття рішень в умовах 

невизначеностей; розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, 

стандарти професійної незалежності та відповідальності правника; бути здатним брати 

участь у науковому співробітництві як на національному, так і міжнародному рівнях. 

 


