
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Енциклопедія законодавства» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Енциклопедія законодавства – фундаментальна дисципліна з блоку вибіркових дисциплін 

циклу професійної підготовки, яка спрямована на ознайомлення здобувачів наукового ступеня 
доктора філософії із тенденціями розвитку і науковими досягненнями у сфері теорії і практики 
нормотворення. Після завершення вивчення дисципліни «Енциклопедія законодавства» 
здобувачі можуть ґрунтовно аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, наукові 
доробки вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів, фундаментальні постулати та теорії у 
цивільно-правовій сфері. 

Метою дисципліни «Енциклопедія законодавства» є формування у здобувачів наукового 
ступеню доктора філософії у сфері права теоретичних знань про становлення і розвиток 
національної системи законодавства з історико-правової та  теоретико-практичної точки зору; 
про основні закономірності та принципи законодавчого регулювання суспільних відносин, 
поняття, ознаки, типологію та вимоги до оформлення законів з метою досягнення їх 
максимальної ефективності, а також опановують основні практичні навички підготовки якісних 
проектів нормативно-правових актів, та способи їх застосування у професійній діяльності 
юриста. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є частиною 
професійної підготовки науковців у сфері права. 

Завдання вивчення дисципліни 
Основним завданням навчальної дисципліни «Енциклопедія законодавства» є вивчення 

здобувачами наукового ступеню доктора філософії (у сфері права) наукових розробок та 
проблемних питань законотворчості та законотворчої техніки. Оволодіння цим курсом повинно 
виробити у здобувачів навички використовувати теоретичні знання й практичні навички для 
застосування їх у сфері права, застосувати принципи і настанови енциклопедії законодавства до 
аналізу та розв`язання конкретних юридичних проблем, а також практичного їх використання у 
власних наукових дослідженнях. 

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни «Енциклопедія законодавства». 
 навики критичного аналізу історіографії і джерельної бази з «Енциклопедія 
законодавства» та виявлення маловивчених або залишених поза увагою аспектів; 
 вміння визначити ціннісно-нормативні принципи аналізу різних типів 
нормопроектування; 
 здатність формувати особисту політичну і громадянську позицію; 
 здатність зрозуміти зміст універсального загальноєвропейського та українського 
конституційного принципу верховенства права,; 
 вміти застосовувати право в узгодженості з принципами верховенства Конституції та 
закону; 
 креативність, здатність до системного мислення; 
 юридична грамотність, уміння застосовувати норми правової культури; 
 здатність усвідомлювати реалії юридичної дійсності; 
 уміння і готовність використовувати знання про відносини у дійсному світі, розуміти 
причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства; 
– здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для застосування їх у 
сфері права 

 
Результати навчання дисципліни «Енциклопедія законодавства». 



У результаті вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні знати:  
– основний зміст всіх розділів програми, вільно володіти термінологічним апаратом 

Енциклопедії законодавства;  
– передумови виникнення енциклопедії законодавства, її предметну, методичну і 

функціональну особливість; 
– теоретичні джерела і практичні засади енциклопедії законодавства;  
– особливості міжнародно-правового досвіду правил нормопроектування та їх значення 

для становлення і розвитку національної системи законодавства;  
– типологію та вимоги до оформлення законів з метою досягнення їх максимальної 

ефективності;  
– основні навички підготовки якісних проектів нормативно-правових актів;  
– методологічний потенціал енциклопедії законодавства  у реалізації міждисциплінарних 

досліджень;  
– умови формування автономної особистості як суб’єкта права і її правосвідомості.  
Здобувачі вищої освіти повинні уміти:  
– на основі ґрунтовного знання енциклопедії законодавства опанувати самостійним стилем 

мислення, засвоїти специфіку основних закономірностей та принципів законодавчого 
регулювання суспільних відносин; 

– розкрити специфіку головних задач правової політики;  
– застосувати принципи енциклопедії законодавства до правового аналізу та розв`язання 

конкретних юридичних проблем;  
– аналізувати першоджерела з енциклопедії законодавства і виробити власну позицію 

стосовно актуальних правових  проблем;  
– обґрунтувати можливості і позитивне значення бачення сучасних правових проблем у 

його сумірності з нормами моралі;  
– доводити актуальність енциклопедії законодавства як практичної складової підготовки 

сучасного фахівця юриста; 
– здійснити правове розмежування понять і принципів законодавчого процесу.  
Здобувачі вищої освіти повинні набути: 
а) мисленнєві уміння (критичне, логічне, аналітичне, творче мислення); 
 – логічно та обґрунтовано доводити до оточуючих власні думки та переконання; 
– уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття з курсу для аналізу й пояснення 

правових явищ та процесів; 
– уміння ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань 

правових концепцій та зіставляти різні його інтерпретації; 
– брати участь у дискусіях з дотриманням логічних законів і етико-психологічних правил;  
– послідовно і доказово обстоювати свої погляди, якщо вони спрямовані на конструктивне 

вирішення питання; 
б) мовленнєві уміння (техніку та якість мовлення, мовленнєва виразність): 
 – уміння доступно і переконливо висловлювати думки, використовувати виражальні 

можливості мови для опису концептуальних положень енциклопедії законодавства; 
– реагувати мовними засобами на правові  проблеми;  
– розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції;  
– вести аргументовану дискусію на відповідну тематику; 
– читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні 

джерела, авторські публікації з проблем енциклопедії законодавства;  
– творити українською мовою (усно і письмово) тексти правового змісту. 
– володіти розвиненою лінгвістичною культурою, мовним етикетом, естетичним 

сприйняттям слова, мовною інтуїцією (відчуттям мови); 
в) комунікативні уміння (інтерактивні, емоційно-експресивні, комунікативні): 



 – вміння переконувати інших вивіреним словом, досконалою риторикою, точною логікою, 
грамотністю думок; 

 – слухати і чути співрозмовника чи опонента, формулювати питання різних типів у гідній 
формі, подавати доречні репліки, коректно вступати в розмову, доповнювати тему бесіди або 
аргументовано заперечувати по суті предмету обговорення; 

 – виступати з науковими повідомленнями і доповідями, яскравою та переконливою 
публічною промовою на доступну тему і в різних жанрах з добре вивченого предмета і при 
цьому вміти коректувати її форму і тактику відповідно до інтересів та настрою аудиторії. 

 
 


