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Метою вивчення навчальної дисципліни «Публічне право: практика
тлумачення та застосування» є формування у здобувачів вищої освіти
загальнотеоретичного уявлення про поняття та сутність правозастосовної
діяльності як способу організації реалізації норм права; визначення його ролі у
механізмі правового регулювання суспільних відносин, вирішенні конкретних
юридичних справ і, як наслідок, – утвердженні правопорядку; формування
навичок правоінтерпретаційної та правозастосовної діяльності як за
відсутності, так і за наявності юридичних колізій та прогалин у національному
законодавстві.
1) науково-юридична: сформувати у здобувачів вищої освіти вміння та
навички проведення науково-дослідної діяльності у галузі права і, зокрема,
правозастосування;
2)
загальноосвітня:
засвоєння
здобувачами
вищої
освіти
фундаментальних положень теорії правозастосування, зокрема поняття,
підстав, принципів, стадій та ефективності цієї форми реалізації норм права, а
також оволодіння навичками правоінтерпретаційної та правозастосовної
діяльності як за відсутності, так і за наявності юридичних колізій та прогалин у
національному законодавстві;
3) виховна: сформувати ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти
відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, справедливості, поваги до
особистості;
сприяти
формуванню
професійних
якостей
суб’єкта
правозастосування.
Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Навчальна
дисципліна «Правозастосування» вивчається після успішного засвоєння
здобувачами вищої освіти теорії держави і права – фундаментальної
методологічної юридичної дисципліни, що дозволяє сформувати у здобувачів
вищої освіти базові знання про такі самостійні явища правової дійсності, як
тлумачення та застосування норм права, а також юридичних дисциплін, що
вивчають норми національного процесуального права й особливості окремих
різновидів юридичного процесу.
Результати вивчення навчальної дисципліни «Правозастосування»
Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати:
1) понятійно-категоріальний апарат теорії правозастосування;
2) стадійність правозастосування;
3) механізм застосування норм права;
4) зміст та специфіку правозастосування за наявності колізій і прогалин у
законодавстві та ін.
вміти:
1) аналізувати обставини юридичної справи;
2) працювати з нормативно-правовими актами різних галузей
законодавства;
3) визначати послідовність дій щодо застосування норм права;
4) встановлювати особливості застосування норм права за конкретною
справою;
5) визначати можливі помилки правозастосування.

Обсяг навчальної дисципліни: Додаток 1.1.
Програма навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Юридична природа публічного права
Історія становлення публічного права. Загальна характеристика
публічного права. Елементи публічного права (норми, інститути, галузі).
Імперативний метод правового регулювання як визначальний критерій
віднесення галузей права до публічного права.
ТЕМА 2. Тлумачення норм права як необхідна умова їх правильного
застосування
Юридичне тлумачення: поняття, необхідність та значення. Об’єкт та
предмет тлумачення. Сутність тлумачення-з’ясування та тлумаченняроз’яснення.
Основні способи юридичного тлумачення та їх характеристика. Мовний,
логічний, історико-політичний, системний, телеологічний та спеціальноюридичний способи тлумачення тлумачення-з’ясування. Тлумачення за
суб’єктами. Офіційне тлумачення та його різновиди. Неофіційне тлумачення та
характеристика його різновидів.
Правороз’яснювальний процес та його стадії.
Тлумачення норм права за обсягом правового змісту. Буквальне,
розширювальне та обмежувальне тлумачення норм права.
Статичне і динамічне тлумачення.
Акт юридичного тлумачення: поняття, його різновиди та співвідношення
з нормативно-правовим актом.
ТЕМА 3. Застосування норм права як багатоаспектне явище
правової дійсності
Встановлення та аналіз фактичних обставин справи в процесі
правозастосування. Вибір норми права, що розрахована на даний випадок, її
аналіз, встановлення автентичності її тексту. Прийняття рішення у справі.
Здійснення фактичних дій з виконання акта застосування норм права
ТЕМА 4. Стадії процесів тлумачення та застосування норм права
Встановлення та аналіз фактичних обставин справи в процесі
правозастосування. Вибір норми права, що розрахована на даний випадок, її
аналіз, встановлення автентичності її тексту. Прийняття рішення у справі.
Здійснення фактичних дій з виконання акта застосування норм права.
ТЕМА 5. Акти тлумачення та застосування норм права
Ознаки актів застосування норм права: владний характер, юридична сила
та забезпеченість державним примусом, індивідуально-правовий характер.

Класифікація актів застосування норм права. За способом прийняття:
колегіальні та одноособові. За формою зовнішнього виразу: письмовий акт;
усний акт та конклюдентний акт. За юридичною формою (назва документа):
укази; постанови; розпорядження; накази; ухвали; протести; рішення. За
значенням у юридичному процесі: основні та допоміжні акти.
Співвідношення акту застосування норм права з іншими правовими
актами.
ТЕМА 6. Тлумачення та застосування норм окремих галузей
публічного
права
Юридичне тлумачення: поняття, необхідність та значення. Об’єкт та
предмет тлумачення. Сутність тлумачення-з’ясування та тлумаченняроз’яснення.
Основні способи юридичного тлумачення та їх характеристика. Мовний,
логічний, історико-політичний, системний, телеологічний та спеціальноюридичний способи тлумачення тлумачення-з’ясування. Тлумачення за
суб’єктами. Офіційне тлумачення та його різновиди. Неофіційне тлумачення та
характеристика його різновидів.
Правороз’яснювальний процес та його стадії.
Тлумачення норм права за обсягом правового змісту. Буквальне,
розширювальне та обмежувальне тлумачення норм права.
Статичне і динамічне тлумачення.
Акт юридичного тлумачення: поняття, його різновиди та співвідношення
з нормативно-правовим актом.
ТЕМА 7. Проблеми тлумачення та застосування норм публічного
права
Прогалини в законі та способи їх усунення (подолання). Проблеми
реалізації норм права при прогалинах у законі. Юридичні колізії: поняття і
причини існування. Види юридичних колізій. Колізії в сфері
правозастосування. Конкуренція нормативно-правових актів.
Способи усунення та подолання юридичних колізій.
ТЕМА 8. Помилки тлумачення та застосування норм публічного
права
Поняття помилок в діяльності правозастосовних органів.
Класифікація помилок в правозастосуванні. Помилки в процесі пізнання
(пізнавальні). Помилки в оцінці фактичних обставин справи (оціночні або
кваліфікаційні).
Помилки в юридично-значимій діяльності.
Причини помилок в діяльності правозастосовних органів.
Напрями профілактики помилок в правозастосуванні.

Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок,
вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр.
З навчальної дисципліни «Правозастосування» передбачено:
- для денної форми навчання – екзамен;
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання
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ПОЯСНЕННЯ
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної
практики.
Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення;
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані
з помилками.
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо;
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні
помилки, які потребують подальшого усунення.
Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Публічне право: практика тлумачення та
застосування» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:
1) есе;
2) презентації результатів виконаних завдань і досліджень;
3) кваліфікаційні завдання з дисципліни;
4) тестові завдання для проміжного контролю;
5) тестові завдання для підсумкового контролю знань здобувачів;
6) презентації здобувачів вищої освіти та виступи на наукових заходах.
Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Максимум 15 балів
Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу

від 5 до
15 балів
Ведення конспекту, що містить навчальний матеріал, передбачений до
5
програмою для засвоєння
балів
Ведення конспекту, що містить положення першоджерел, до
10
нормативних актів тощо
балів
Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання
від 5 до
15 балів
Виконання самостійних завдань (за погодженням з викладачем та від 5 до
відповідно до програми курсу)
15 балів
Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти
Максимум 15 балів
Підготовка доповіді

до
5
балів
Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому
до
10
балів
Виконання індивідуальних творчих завдань (за погодженням з до
15
викладачем та відповідно до програми курсу)
балів
Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою

до
15
балів
Підготовка тез наукових доповідей, статей та участь у конференціях, до
15
круглих столах
балів
Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
(рекомендовані джерела інформації) Додаток 2.1.
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Юридична природа публічного права
Тлумачення норм права як необхідна умова їх
правильного застосування
Застосування норм права як багатоаспектне
явище правової дійсності
Стадії процесів тлумачення та застосування
норм права
Акти тлумачення та застосування норм права
Тлумачення та застосування норм окремих
галузей публічного права
Проблеми тлумачення та застосування норм
публічного права
Помилки тлумачення та застосування норм
публічного права
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