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ДИСЦИПЛІНА «ЮРИДИЧНІ ДЕФЕКТИ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: 
ЗАПОБІГАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ» 
 
Анотація. Дисципліна «Юридичні дефекти у механізмі правового регулювання: запобігання та 
мінімізація» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона покликана дати 
світоглядне поняття правової природи юридичних дефектів у механізмі правового 
регулювання, їх різновидів, причини їх виникнення, засоби і способи запобігання їх появі у 
процесі правотворчості та їх мінімізації у процесі тлумачення правових норм та 
правозастосування. Вивчення дисципліни має сформувати у здобувачів здатність 
розв’язувати комплексні проблеми у професійній та дослідницькій діяльності виходячи із 
принципів верховенства права, законності, правової визначеності, гарантування прав людини 
як вищої соціальної цінності в державі в умовах адаптації законодавства до вимог 
Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. 
Кількість кредитів: 4  
Викладачка:  Коваленко Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професорка.  
Профіль викладача: https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=122 
Мета навчальної дисципліни: дати нові і поглиблені сучасні знання про поняття юридичних 
дефектів у механізмі правового регулювання та їх види, причини їх виникнення, сформувати 
світоглядні позиції про способи та засоби їх мінімізації; забезпечити набуття практичних 
навичок подолання юридичних дефектів у процесі тлумачення та застосування права.  
Попередні вимоги:  

Аспірант(ка) повинен(на)знати: теоретичні та доктринальні положення теорії права 
України та інших держав щодо поняття, типології та рівнів праворозуміння, основних 
теоретичних підходів до розуміння права, сутності, функцій та цінності права. 

Аспірант(ка) повинен(на) вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із 
застосуванням приписів чинного законодавства, застосовуючи різні способи тлумачення 
права.  
Змістові модулі: 
Модуль 1 «Запобігання юридичним дефектам у механізмі правового регулювання», що 
включає наступні теми: «Теоретико-правові підходи до поняття юридичних дефектів у 
механізмі правового регулювання», «Проблеми класифікації юридичних дефектів у механізмі 
правового регулювання», «Причини виникнення юридичних дефектів у механізмі правового 
регулювання», «Запобігання юридичним дефектам у механізмі правового регулювання». 
Модуль 2 «Мінімізація юридичних дефектів у механізмі правового регулювання», що включає 
наступні теми: «Поняття, способи та засоби мінімізації юридичних дефектів у механізмі 
правового регулювання», «Загально-правові засоби мінімізації юридичних дефектів у 
механізмі правового регулювання», «Спеціально-правові засоби мінімізації юридичних 
дефектів у механізмі правового регулювання», «Юридичні дефекти правової термінології: 
проблеми запобігання та мінімізації». 
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.11 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 118 годин, у тому числі 22 години аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття), 96 годин самостійної роботи. 
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