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Взасмодiя мiж двома вагомими регуляторами суспiльних вiдносин у

сучасних краIнах полiтикою i правом, с надзвичайно акту€lJIьною

тематикою, яку повиннi вивчати аспiранти аби комплексно розумiти процеси,

що вiдбуваються в державi. Лише об'сктивне розумiння cyTi та iстинного

призначення цих феноменiв, Тх TicHoT взасмозумовленостi на практицi, здатне

сприяти пошуку ефективних механiзмiв розбулови держави.

Змiст робочоi програми навчальноТ дисциплiни значно оновлений.

Структура ст€Lпа логiчнiшою, включае два змiстових модулi, що охоплюють

теоретичнi та практичнi аспекти взасмодii полiтики i права. У процесi

вивчення цiеТ дисциплiни аспiранти: дiзнаються про оригiнальнi концепцiТ

украТнських i зарубiжних вчених щодо вза€мозв'язку мiж полiтикою i

правом; вивчать термiни, що позначають сучаснi полiтико-правовi явища,

зокрема TaKi як полiтична доцiльнiсть, уявний конституцiоналiзм, полiтична

iнструменталiзацiя права, iнфляцiя права та iH.

Навчшtьна дисциплiна передбачас розкриття поняття <<взасмодiя

полiтики i права>, piBHi, види, моделi взаемодii полiтики i права, що €

авторською розробкою О. В. Кукуруз. Робоча програма нацiлена на

формування в аспiрантiв вмiння правильно обирати методи дослiдження.

Особливу увагу здобувачiв вищоТ освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня



буле зосереджено на мiждисциплiнарному пiдходi, теорii соцiального

конструювання реальностi, методi моделювання.

значну увагу придiлено переосмисленню ролi суб'ектiв у розробленнi i

реаrriзацii полiтичних рiшень i нормативно-правових akTiB. Акцент на

квалiфiкацiйних характеристиках полiтологiв i юристiв допоможе аспiрантам

засвоihи етичнi норми професiйноi дiяльностi, усвiдомлювати

вiдповiда-гlьнiсть за результати науковоi i практичноi дiяльностi.

У результатi опанування навч€UIьноТ дисциплiни молодi дослiдники:

навчаться генерувати HoBi HayKoBi iдеТ rrrодо розумiння полiтики i права;

визначаТи Тх ocHoBHi практичнi проблеми, пропонувати шляхи Тх усунення i

пiдвищення позитивного впливу на державотворення; застосовувати

отриманi знання у науково-дослiднiй та експертнiй дiяльностi, зокрема в

процесi консультування представникiв органiв державноТ влади та мiсцевого

самоврядування.

Авторський спецкурс конструюс нове комплексне бачення полiтики i

права, мiстить низку практичних рекомендацiй, здатних полiпшити

взаемодiю мiж полiтичними рiшеннями i правовими нормами на практицi.

вiдтак с Bci пiдстави рекомендувати до затвердження та впровадження в

навч€шьний процес [нституту держави i права iMeHi В.М. КореuЬКОГО НАН

Украiни рецензовану робочу програму, пiдготовлену кандидатом полiтиЧНИХ

наук О.В. Кукуруз.
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