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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 4. Тлумачення норм права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Юридичне тлумачення: поняття, необхідність та значення. 

2. Класифікація юридичного тлумачення. 

3. Тлумачення норм права за обсягом правового змісту. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
автентичне тлумачення, акт тлумачення норм права, неофіційне тлумачення, 

офіційне тлумачення, юридичне тлумачення. 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За 

ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: 

Право, 2009. – 584 с. 

2. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-

процесуального права: Монографія. / О.В. Капліна. – Х.: Право, 2008. – 296 с. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. Матвєєва Л. Правозастосовчі акти та акти тлумачення права // Міжнародна 

поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, 

Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 

С. 798-800. 

6. Сердюк І.А. Термінологічна невизначеність категорії «тлумачення» в 

аспекті розкриття змісту об’єктивного права / І. А. Сердюк // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (69). – С. 40-52. 

7. Сердюк І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій поняття «тлумачення 

норм права» / І. А. Сердюк // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 

(70). – С. 40-52.  

8. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. перероб і доп. – Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 468 с. 

9. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та 

практика: Монографія. – Х.: Факт, 2001. – 328 с. 



10. Толстик В.А. Системное толкование норм права / В.А. Толстик, 

Н.Л. Дворников, К.В. Каргин. – М.: Юриспруденция, 2010. – 136 с. 

 

 

ТЕМА 5. Акт застосування норм права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Акт застосування норм права: поняття та його структура. 

2. Види актів застосування норм права. 

3. Співвідношення акта застосування норм права з іншими різновидами 

правових актів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: акт 

застосування норм права, допоміжний акт, конклюдентний акт, основний акт, 

письмовий акт, усний акт. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Губаева Т.В. Язык и право. Искуство владения словом в профессиональной 

юридической деятельности. – М.: Норма, 2004. – 160 с. 

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За 

ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: 

Право, 2009. – 584 с. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. Матвєєва Л. Правозастосовчі акти та акти тлумачення права // Міжнародна 

поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. 

Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – С. 

798-800. 

6. Сердюк І.А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом 

застосування та актом тлумачення норм права / І. А. Сердюк // Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

– Луганськ, 2010. – № 3. – С. 152–159. 

7. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. перероб і доп. – Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 468 с. 

 

 

 

 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває 

зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі завдання, має 

навички правильного тлумачення та застосування норм права, висловлює і 

обґрунтовує власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її 

підтвердження, що ґрунтуються на системному знанні теоретичних положень і 

практики тлумачення та застосування норм права. Під час заняття продемонстрована 

стабільна активність та ініціативність. 

4 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває 

зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує завдання, однак 

допускає неточності; має навички правильного тлумачення та застосування норм 

права, висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її 

підтвердження, що ґрунтуються на положеннях навчальної літератури, в якій 

висвітлено різні аспекти теорії правозастосування й окремих прикладах з практики 

правозастосування Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює 

дефініції і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 

завдання виконує з неістотними помилками; має лише окремі навички тлумачення та 

застосування норм права, і як наслідок, допускає незначні помилки. 

2 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, 

відтворює дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; завдання 

виконує з неістотними помилками; не може тлумачити та застосовувати норми права. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 

розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


