
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА   

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА   

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

Опис вибіркової навчальної дисципліни   

«Проблеми тлумачення правових норм»  

для підготовки здобувачів ступеня магістра за 

спеціальністю 081 Право 

Назва навчальної 

дисципліни  
Проблеми тлумачення правових норм 

Кафедра   конституційного, адміністративного та фінансового права  

Курс та семестр  1 курс, 2 семестр  

Форма контролю  Залік  

Викладач (орієнтовно)  

Лекції, семінарські заняття, консультації:  

Самсін Ігор Леонович, професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, 

професор (http://univer.km.ua/profile/samsin-igor-leonovych).  

Мета навчальної 

дисципліни   

Основна мета навчальної дисципліни – поглиблене вивчення 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти правил 

тлумачення правових норм, виявлення проблем тлумачення правових 

норм та вибір оптимальних шляхів їх подолання. 

Програмні 

компетентності, які  

здобуваються під час  

вивчення навчальної  

дисципліни відповідно  

до стандарту вищої  

освіти  

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 10. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

СК 1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності.  

СК 5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи 

у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції.  

СК 6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування.  

СК 14. Здатність самостійно готувати проекти нормативноправових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

СК 15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості.  



Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти  

РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів.  

РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування.  

РН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності.  

Зміст навчальної 

дисципліни  

Тема 1. Текстуальне вираження правових норм 

Тема 2. Вплив субординації правових норм на їх тлумачення 

Тема 3. Логічне тлумачення правових норм 

Тема 4. Систематичне тлумачення правових норм 

Тема 5. Телеологічне та історичне тлумачення, асоціативне та 

лінгвістичне тлумачення правових норм 

Тема 6. Тлумачення загальних та спеціальних правових норм 

Тема 7.  Вплив аналогії закону та аналогії права на трумачення 

правових норм 

 


