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Анотація

У монографії досліджено загальнотеоретичну характеристику процесуальних
норм права. Розглянуто роль процесуальних норм права в механізмі
регулювання суспільних відносин у світлі ідеї процедурної справедливості,
принципу верховенства права та концепції належного управління. Визначено
ознаки, що є спільними і відмінними для норм матеріального і процесуального
права, установлено їх функціональне співвідношення; установлено структуру
норм процесуального права; проведено класифікацію норм процесуального
права. Проаналізовано роль процесуальних норм права на всіх стадіях
правового регулювання – від нормотворчої процедури до правореалізації.
Надано порівняльну характеристику дії процесуальних норм в
англосаксонській і романо-германській правових сім’ях. Сформульовано
тенденції розвитку галузей процесуального права в Україні.

У монографії доведено, що процесуальні норми в системі права с ситемі права
мають самостійне (регулятивне), а не допоміжне (службове) значення по
відношенню до матеріально-правових норм; обгрунтовано класифікацію
процесуальних норм права за роллю в механізмі правового регулювання;
розкрито природу процесуальних норм права через втілення ідеї процедурної
справедливості. Монографія спрямована на подальший розвиток теорії
держави і права, поглиблення знань про процесуальні норми права у
регулюванні суспільних відносин, удосконалення законодавства щодо їх
реалізації. 

Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних вищих
навчальних закладів, практичних працівників.
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