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Семінари з міждисциплінарних підходів до правничих досліджень

««Соціо-правові дослідження» або «право як соціальна наука?»»

Вівторок 20 листопада 2012 р., 09.30-11.30, аудіторія 4-314, НаУКМА
 

Сучасне розуміння «соціо-правових досліджень» відповідає необхідності проведення правових 
досліджень в міждисциплінарній площині, на перехресті права, соціології, економіки, 
антропології, психології та інших соціальних наук. Ця потреба виникає тільки тоді, коли право 
розуміється як соціальна наука. Це розуміння лягло в основу багатьох досліджень у всьому світі. 
Незважаючи на те, що в континентальній Європі міждисциплінарним підходам до вивчення 
права приділяється менше значення, вони мають там давні традиції в галузі соціології права 
і «Staatswissenschaften» (дисципліна, яка знаходиться між правом, політичними науками та 
економікою). В сферах порівняльних досліджень, міжнародних відносин і європейського права 
також зростає інтерес до міждисциплінарних досліджень на стику права і політичних наук.
 
Цей семінар надасть загальне уявлення про соціо-правові дослідження, їх основні теоретичні 
та методологічні засади, продемонструє на конкретних прикладах можливість застосування 
соціологічних методів для вивчення права. 
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
 
9:30 - 10:00 Конституція соціального управління: подолання розриву між «економічною 
конституцією» ЄС та соціальними цінностями
 
професор Дагмар Шік, директор Центру права ЄС та правових досліджень, голова кафедри 
європейського права ім. Жана Моне, університет м. Лідс, Велика Британія
 
10:00 - 10:30 Дослідження українського права і бізнесу в Центрі соціо-правових досліджень 
Оксфордського університету
 
Тетяна Кисельова, к.ю.н., доктор філософії в сфері соціо-правових досліджень (Оксфордський 
університет, Велика Британія); доцент кафедри галузевих правових наук НаУКМА
 
10:30 - 11:30 Обговорення
 
Запрошуються усі бажаючі

 

 

 

 

 



«Сучасні дослідження з права ЄС» 

Середа 21 листопада 2012 р., 11.00-12.30, аудиторія 4-314, НаУКМА
 
Семінар присвячено обговоренню найбільш актуальних напрямів наукових досліджень в сфері 
права ЄС і суміжних дисциплін
 
Сьогодні право ЄС стикається із необхідністю відповідати на виклики, зумовлені кризами , що 
останнім часом тільки зростають та посилюються. В цьому контексті все більш суттєвою стає роль 
Суду Правосуддя ЄС, оскільки зростає кількість конфліктів між економічними прагненнями ЄС та 
іншими цінностями. Часто Договори та вторинне законодавство не надають відповідей в подібних 
ситуаціях. У зв’язку з цим важливо зрозуміти, яким чином Суд ЄС приймає та аргументує свої  
рішення в тих справах, де він має сформулювати загальні правові принципи, та від яких цінностей 
та ідеологій він при цьому відштовхується.
Проф. Шік представить загальний огляд зазначених актуальних питань в своїй доповіді, після якої 
буде  передбачено час для дискусії.
 
професор Дагмар Шік, директор Центру права ЄС та правових досліджень, голова кафедри 
європейського права ім. Жана Моне, університет м. Лідс, Велика Британія
 
Запрошуються усі бажаючі
 
 

«Сучасні методики керування студентськими науковими роботами» 

Четвер 23 листопада 2012 р., 13.30-15.30, аудиторія 4-314, НаУКМА
 
Семінар присвячено обговоренню сучасник методик та прийомів керування студентськими 
науковими роботами, які використовуються в Німеччині та Великій Британії.
 
 
професор Дагмар Шік, директор Центру права ЄС та правових досліджень, голова кафедри 
європейського права ім. Жана Моне, університет м. Лідс, Велика Британія
 
Запрошуються усі бажаючі
 


