
Лекція № 22 

Тема:  Тлумачення норм права. 

ПЛАН 

1. Поняття «тлумачення норм права», необхідність і мета тлумачення норм права. 

2. Функції тлумачення. 

3. Види і способи тлумачення.  
Пропоную переглянути відео за посиланням  

1. https://www.youtube.com/watch?v=oNCNUC-xFaw  

2. https://www.youtube.com/watch?v=5QJ1swqX0fQ  

Самостійна  робота 

1. Основні способи тлумачення. 

 

1. Поняття «тлумачення норм права», необхідність і мета тлумачення норм права. 
Тлумачення норм права (інакше: інтерпретація норм права) — це розумова інтелектуальна 

діяльність суб'єкта, пов'язана зі встановленням їх точного значення (змісту). Тлумачення норм 

складається з двох елементів: 

з'ясування роз'яснення 

— розкриття значення юридичних норм 

«для себе» 

— розкриття значення юридичних норм 

«для інших» 

Якщо з'ясування не виходить за рамки свідомості самого інтерпретатора, то роз'яснення є 

викладом змісту державної волі і вираження її зовні.  

Структурні елементи системи тлумачення норм права: 

1) об'єкт тлумачення норма права, що виражена в приписах законів і підзаконних актів, 

нормативних договорів та інших форм права, а також у правоположеннях проектів нормативно-

правових актів, які підготовлені до прийняття; 

2) суб'єкт тлумачення - органи держави, посадові особи, громадські організації, окремі 

громадяни; 

3) предмет тлумачення - зміст (смисл) тексту юридичного акта в цілому або його частини (статті, 

пункту, абзацу); 

4) мета тлумачення - правильне й однакове розуміння норм права та правильне й однакове 

застосування і реалізація норм права. 

Мета діяльності, пов'язаної з тлумаченням норм права: 

 — правильне і однакове розуміння;  

— правильне і однакове застосування.  

Тлумачення необхідне в процесах: 

1) нормотворчості - при виробленні нових правових приписів відбувається значеннєве 

зіставлення з приписами чинних актів; 

2) систематизації нормативно-правових актів - створенні зводів законів, зібрань і довідників із 

законодавства, обліку нормативних актів; 

3) безпосередньої реалізації права - при укладанні угод і договорів господарюючими 

структурами, діяльності громадських організацій і громадян; 

4) застосування правових норм судами, органами прокуратури, арбітражу, іншими державними 

органами; 

5) імплементації норм міжнародного права в систему національного законодавства 

(імплементаційне тлумачення). 

Об'єктивна необхідність тлумачення права зумовлена такими обставинами: 

1) абстрактна (загальна) форма викладення норми права, її невідповідність конкретним, 

фактичним обставинам життя. Викладена в нормативних актах узагальнююча модель правової 

поведінки потребує її конкретизації у певному випадку, тобто суб'єкт права після осмислення норми 

права мусить знайти те конкретне, що закладалося в неї суб'єктом нормотворчості, інакше він не зможе 

змоделювати свою майбутню поведінку; 

2) системність викладення норм права, що потребує розкриття обсягу змісту норми права у 

зв'язку з нормами, закріпленими в приписах цього ж нормативного акта чи інших актів. Особливо така 

потреба виникає за відсильного чи бланкетного способів викладення норм права, коли їх зміст не 

збігається з текстом припису нормативного акта; 

https://www.youtube.com/watch?v=oNCNUC-xFaw
https://www.youtube.com/watch?v=5QJ1swqX0fQ


3) складність та невизначеність термінів, що виражають спеціальні юридичні поняття. Термін: а) 

може бути вужчим або ширшим за юридичне поняття; виражатися різними словами ("зобов'язаний", 

"випливає", "слід" та ін.); б) може містити правові застереження66, що змінюють обсяг норм права 

("як правило", "за винятком", "як мінімум", "окрім випадків", "при необхідності", "маючи на увазі", 

"незалежно від того"); в) може містити оцінювальні поняття і визначення ("тяжкі наслідки", 

"малозначущі діяння", "великі розміри"). У такому разі потрібний пошук змісту правового поняття, 

яке не знайшло адекватного терміна в нормативно-правовому акті. Завдяки тлумаченню осягається 

ступінь відповідності вжитого терміна змісту правового поняття; 

4) прогалини і колізії в нормативно-правових актах. Це спостерігається у випадках неповного 

охоплення юридичними нормами фактичних умов життя або наявності суперечностей між нормами 

різних нормативних актів. Офіційне тлумачення дає можливість заповнити прогалини та подолати 

колізії; 

5) зміни в розвитку суспільних відносин, коли затребуваною стає вимога з'ясувати волю 

законодавця не на момент видання норми права, а відповідно до сучасних умов. 

Офіційне тлумачення норм права є обов'язковим для тих актів, які з погляду компетентного 

органу мають потребу в додатковому роз'ясненні в зв'язку з ускладненнями, що виникли, або не-

правильною практикою їх застосування. Необхідність тлумачення обумовлена такими причинами.  

1. Неповним охопленням юридичними нормами фактичних умов життя (наприклад, відсутність 

статті стосовно такого різновиду хуліганства, як радіохуліганство, дає можливість у результаті 

тлумачення поширити на радіохуліганів дію ст. 206 КК України). 

2.  Невизначеним характером норми права, наявністю спеціальних, насамперед оціночних, 

понять і визначень, у яких нелегко розібратися юридично непідготовленій людині без спеціального 

тлумачення (наприклад, слід роз'яснити, що означають такі поняття, як «тяжкі наслідки», 

«малозначущі діяння» та ін.). 

3. Нечіткістю, схематизмом, помилковістю нормативних положень як результат у недогляду, 

недбалості правотворчих органів (наприклад, у зв'язку з недостатнім переліченням усіх ознак вини їх 

можна встановити лише через тлумачення). 

4. Необхідність тлумачення норм права іноді випливає із змісту самого нормативного акта, коли 

в ньому зустрічаються вираження «і т.д.», «тощо», «інші» тощо. Встановити їх дійсне значення можна 

лише за допомогою тлумачення. 

Тлумачення норм права не містить (і не повинно містити) самостійних норм права. Воно лише 

встановлює зміст і сферу дії акта, що тлумачиться, права і обов'язки суб'єктів права, вказує, як зміна 

умов, поява нових фактів впливають на застосування норми права, та ін. 

Тлумачення норм права, як правило, не має самостійного значення у відриві від акта, що 

тлумачиться, і цілком поділяє його долю: з його скасуванням (зміною) скасовується (змінюється) 

нормативне тлумачення (див. § «Судова правотворчість — особливий вид правотворчості»). 

Важливим конструктивним правилом особи, яка здійснює тлумачення, (інтерпретатора), є таке: 

чим недосконаліше закон, тим досконаліше, точніше, тонше має бути його роз'яснення. 

Тлумачення охоплює всі рівні (ступені) юридичного аналізу: 

1) аналіз буквального тексту, тобто «літери закону»; 

2) догматичний аналіз, тобто аналіз юридичних особливостей норм, їх техніко-юридичної 

своєрідності, конструювання їх логічної структури на підставі правових розпоряджень (догма права); 

3)  соціально-історичний аналіз моральних, економічних та інших передумов закону, які 

дозволяють пізнати волю нормо-творчого органу («дух закону»). 

Думка інтерпретатора йде від аналізу буквального, мовного тексту («літери закону») до аналізу 

«догми права», юридичних особливостей правових норм, а також до моральних, соціальних та іншим 

підстав, передумов правових розпоряджень («духу права»). 

Розрізняють тлумачення індивідуального і загального правового регулювання. 

Тлумачення актів індивідуального правового регулювання виражається у встановленні 

оригінального змісту, який є в конкретних рішеннях і констатаціях. Воно завжди стосується 

одиничних конкретних суспільних відносин і здійснюється як самим органом, який прийняв рішення 

щодо тієї чи іншої юридичної справи, так і іншими особами. 

Тлумачення актів загального правового регулювання передбачає у першу чергу виявлення 

оригінального змісту і призначення, які є в них нормативних приписах, їх зв'язків і способів єднання, 

юридичної сили і природи. 



Споживча кооперація поєднує частину сільського населення, здійснює торгове і побутове 

обслуговування на селі. Акти тлумачення видаються у вигляді постанов, інструкцій, інформаційних і 

консультативних листів. Зі змісту актів тлумачення споживчої кооперації можна виділити: 

- нагадування про чинне законодавство, його коментування; 

- інструктивні вказівки з питань законності дій виробничого характеру; 

- аналіз існуючої практики застосування правових норм; 

Значну роботу з тлумачення в споживчої кооперації здійснює юридичний відділ, він дає 

консультації, видає листа, що мають внутрішньовідомче значення. 

Звідси тлумачення можна визначити як інтелектуально-вольову діяльність щодо з’ясування і 

роз’яснення змісту норм права з метою їх найбільш правильної реалізації, яка знаходить відображення в 

особливому акті. 

 

2. Функції тлумачення 
Тлумачення як специфічна юридична діяльність має важливе значення для правового регулювання, 

є необхідною умовою існування і розвитку українського права. Воно виконує такі функції: 

1. Пізнавальна функція. Вона випливає з самого змісту, сутності тлумачення, під час якого суб'єкти 

пізнають право, зміст правових приписів. 

2. Конкретизуюча функція. При тлумаченні правові приписи, як правило, конкретизуються, 

уточнюються з урахуванням конкретних обставин. 

3. Регламентуюча функція. Тлумаченням у формі офіційного роз'яснення неначе завершується 

процес нормативної регламентації суспільних відносин. Це означає, що громадяни й організації, а також 

органи держави і посадові особи, які застосовують право, повинні керуватися не тільки юридичними 

нормами, а й актами їх офіційного тлумачення. 

4. Правозабезпечувальна функція. Деякі акти тлумачення видаються для забезпечення єдності та 

ефективності правозастосовчої практики. Таким є, наприклад, роз'яснення Центральної виборчої 

комісії щодо порядку застосування норм закону про вибори. 

5. Сигналізаційна функція. Тлумачення нормативних актів дозволяє виявити їх недоліки технічного 

й юридичного характеру. Це є «сигналом» про необхідність удосконалення норм. 

У кінцевому підсумку тлумачення як юридична діяльність є запорукою забезпечення законності і 

підвищення ефективності правового регулювання. В сучасних умовах його актуальність значно зросла. 

Це пояснюється тим, що в останні роки українське законодавство ґрунтовно оновилось, у ньому з'явилися 

нові норми і навіть галузі права (наприклад, екологічне, космічне право). Правотворчість сьогодні 

здійснюється на інших принципах, застосовуються нові юридичні терміни і конструкції, цілком інший 

тип регулювання. В законодавчій практиці все ширше використовується зарубіжний досвід. У цих умовах 

тлумачення і повинно відігравати свою місію як важливий інструмент пізнання, реалізації і 

удосконалення права. 

Інтерпретаційні акти. Щоб отримати обов'язковий характер, результати офіційного тлумачення 

повинні бути формально закріплені. Для цього існують інтерпретаційні акти (акти тлумачення), які 

можна визначити як правові акти компетентних державних органів, що вміщують результати 

офіційного тлумачення. 

В першу чергу слід відзначити, що ці акти є правовими. Вони видаються компетентними 

державними органами і мають обов'язковий характер, формально закріплені, їх реалізація 

забезпечується державою. В цьому полягає їх схожість з іншими правовими актами (нормативними і 

казуальними). За іншими ознаками інтерпретаційні акти суттєво відрізняються від нормативних і 

правозастосовчих. 

1. Інтерпретаційні — правові акти, що мають нормативний характер, є загальнообов'язковими для 

всіх суб'єктів суспільних відносин, оскільки вони виходять від імені держави. Акти казуального 

тлумачення мають обов'язковий характер тільки для конкретної ситуації або справи. 

2. Ці акти мають певну форму, які інші правові акти: постанови, укази, накази, положення, 

інструкції. 

3. Такі акти мають певну систему й ієрархічність. Вони мають різну юридичну силу, яка визначається 

юридичною силою суб'єктів їх видання. 

4. Ці акти не замінюють нормативно-правових актів, а є лише допоміжними правовими актами, 

спрямованими на розуміння змісту норм права при їх застосуванні. 

5. Такі акти діють протягом часу дії нормативно-правових актів. Вони можуть скасовуватись і 



змінюватись залежно від конкретних ситуацій, утому числі без зміни нормативно-правових актів. 

6. Інтерпретаційно-правові акти мають письмову форму вираження і публікуються в офіційних 

джерелах. Наприклад, інтерпретаційні акти Верховного Суду України видаються у формі постанов 

Пленуму Верховного Суду і публікуються в «Бюлетенях Верховного Суду України». Конституційний Суд 

видає свої акти у формі висновків та рішень, що публікуються у «Віснику Конституційного Суду 

України». 

Інтерпретаційні акти можна класифікувати за різними критеріями: 

1. За юридичною значимістю розрізняють акти нормативного і казуального тлумачення. 

Акти нормативного тлумачення поширюють свою дію на невизначене коло суб'єктів і розраховані 

на застосування кожний раз, коли реалізується норма, що тлумачиться. В цьому розумінні вони носять 

загальнообов'язковий характер. 

Казуальні акти відносяться до конкретного випадку і стосуються конкретних осіб; з цієї точки зору 

їх можна назвати індивідуальними. 

2. За суб'єктами їх прийняття можуть бути: акти тлумачення законодавчих, виконавчих, судових 

органів влади. 

3. Залежно від того, хто видав акт тлумачення і нормативно-правовий акт, вони можуть бути 

аутентичними та легальними. Якщо акт приймає і тлумачить один і той самий суб'єкт, тоді це 

аутентичне (авторське) тлумачення. 

Якщо норму права тлумачить суб'єкт, який на це уповноважений і якому це право делеговано 

(дозволено) законом (наприклад, Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення Конституції 

України), це легальне тлумачення. 

4. За галузевою приналежністю норми, яка тлумачиться, розрізняються акти тлумачення 

кримінального, конституційного, адміністративного, цивільного права тощо. 

5. Залежно від сфери дії: акти тлумачення можуть діяти на території всієї держави і мати локальний 

характер. 

Усе сказане дозволяє зробити висновок, що тлумачення права і його результати відіграють важливу 

роль у правореалізаційному процесі. Воно завершує процес правового регулювання суспільних 

відносин і робить правові норми готовими до реалізації різними суб'єктами. 

 

3. Види і способи тлумачення. 

Тлумачення норм права – діяльність суб’єктів щодо усвідомлення і роз’яснення дійсного змісту 

правових норм. 

Види тлумачення норм права: 

1. Види тлумачення норм права за суб’єктами (або за юридичною силою його результатів): 

А) Офіційне. 

Б) Неофіційне. 

Офіційне тлумачення норм права – сформульоване у спеціальному акті роз’яснення змісту і мети 

правових норм, яке здійснюється уповноваженим органом і має обов’язкове значення; виступає як 

своєрідна обов’язкова до виконання директива щодо правильного розуміння і застосовування певної 

правової норми. 

Види офіційного тлумачення норм права: 

– нормативне; 

– казуальне. 

Нормативне тлумачення норм права – роз’яснення дійсного змісту норми права, що має 

загальнообов’язковий характер і неодноразово використовується в юридичній практиці. 

Види нормативного тлумачення норм права: 

– автентичне тлумачення норм права – зміст норми права роз’яснює той суб’єкт, що її видав; 

– легальне тлумачення норм права – загальнообов’язкове тлумачення змісту дає орган, який цю 

норму не встановлював, але відповідним чином на уповноважений (наприклад, тлумачення законів 

України (закони приймає лише Верховна Рада України) здійснюється Конституційним Судом України). 

Казуальне тлумачення норм права – роз’яснення дійсного змісту норми права, яке має обов’язкове 

значення лише для конкретного випадку і стосовно осіб, які мають до нього певне відношення (щодо 

інших випадків і осіб казуальне тлумачення значення не має). Переважно акт казуального тлумачення 

є складовою правозастосовчого акта, яким вирішується конкретна юридична справа. 

Види казуального тлумачення норм права: 



– судове – здійснюється судовими органами при розгляді конкретних справ і виражається у вироках 

чи рішеннях по цих справах; 

– адміністративне – здійснюється міністерствами, відомствами, місцевою державною 

адміністрацією, посадовими особами (наказ міністра у зв’язку з розглядом конкретної скарги). 

Неофіційне тлумачення норм права – роз’яснення дійсного змісту норми права, яке не має 

обов’язкового значення. 

Види неофіційного тлумачення норм права: 

– доктринальне; 

– компетентне; 

– повсякденне. 

Доктринальне тлумачення норм права – роз’яснення дійсного змісту норм права, здійснюване 

науковцями та науково-дослідними закладами у підручниках, наукових статтях, монографіях, наукових 

коментарях практики, усних або письмових обговореннях проектів нормативних актів. 

Компетентне тлумачення норм права – роз’яснення змісту норм права, яке здійснюють особи, 

обізнані з правом, тобто мають відповідну юридичну освіту або певний досвід юридичної діяльності 

(наприклад, консультації в газетах з окремих питань права, вечори запитань і відповідей на правові 

теми). 

Повсякденне (побутове) тлумачення норм права – роз’яснення змісту норм права всіма суб’єктами, 

які не мають юридичної освіти або досвіду юридичної діяльності. 

2. Види тлумачення норм права відповідно до співвідношення між текстуальним виразом правової 

норми та її дійсним змістом: 

А. Буквальне (адекватне). 

Б. Розширювальне. 

В. Обмежувальне. 

Буквальне (адекватне) тлумачення норм права – тлумачення, за якого дійсний зміст правової норми 

розуміють у повній відповідності до її текстуального виразу. 

Розширювальне тлумачення норм права – тлумачення, за якого дійсний зміст правової норми 

встановлюється ширшим за його буквальний текстуальний вираз (наприклад, розуміння норми: “Судді 

незалежні й підкоряються лише закону” – тут не йдеться про народних засідателів, тому слово “судді” 

тлумачиться як “склад суду”). 

Обмежувальне тлумачення норм права – тлумачення, за якого дійсний зміст правової норми 

встановлюється вужчим за його текстуальний вираз (наприклад, тлумачення норми: “Повнолітні діти 

зобов’язані утримувати непрацездатних батьків, які потребують допомоги, і піклуватися про них” як 

“Повнолітні працездатні діти…” і далі по тексту). 

Способи тлумачення норм права: 

– мовне; 

– логічне; 

– систематичне; 

– історичне. 

Мовне (граматичне) тлумачення норм права – встановлення дійсного змісту правових норм шляхом 

дослідження їх з точки зору значення словесних формулювань, правил граматики, синтаксису, 

етимології слів тощо («Стратити неможливо помилувати») 

Логічне тлумачення норм права – встановлення дійсного змісту норми права шляхом 

безпосереднього використання законів мислення (формальної логіки), коли досліджуються не окремі 

слова, а внутрішні зв’язки між частинами нормативного акта, логічна структура правових приписів. 

Систематичне тлумачення норм права – встановлення дійсного змісту норми права залежно від 

місця, яке вона посідає у нормативному акті, залежно від її зв’язків з нормами інших інститутів і галузей 

права. 

Історичне тлумачення норм права – встановлення дійсного змісту норми права на основі 

дослідження і врахування конкретних історичних умов, за яких вони були прийняті, яку мету на той 

час було поставлено перед ними (вивчення відповідних державних документів, матеріалів обговорень 

і прийняття проектів нормативних актів, протоколів засідань органів, що займалися підготовкою 

законопроекту). 

Об’єкти дослідження при історичному тлумаченні норми права: 

– факти, пов’язані з історією виникнення норми права; 



– соціально-економічні умови прийняття правової норми; 

– політична атмосфера, що зумовила прийняття правової норми. 

 


