
Тема 4.9 Тлумачення норм права 

Семінарське заняття 18 

Тема: Способи та види тлумачення норм права 

Мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях про види тлумачення та 

суб’єктів тлумачення норм, формуванню практичних умінь щодо способів і методів тлумачення. 

План 

1. Поняття і сутність тлумачення норм права. 

2. Способи тлумачення норм права. 

3. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права. 

4. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

5. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види та властивості 

Ключові поняття та категорії: тлумачення нормативно-праових приписів, тлумачення-

з’ясування, тлумачення-роз’яснення, буквальне тлумачення, 

обмежувальне тлумачення, поширювальне тлумачення, офіційне тлумачення, неофіційне тлумачення, 

нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, автентичне тлумачення, делеговане лтумачення, 

інтерпретаційно-правові акти. 

Реферати 

1. Тлумачення Конституції України Конституційним Судом. 

2. Характеристика неофіційного тлумачення. 

3. Класифікація актів тлумачення норм права. 

4. Принципи тлумачення. 

5. Роль тлумачення права у правозастосовній практиці. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Чи існують джерела права, які не потребують тлумачення? 

2. Які обставини обумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів? 

3. Розкрийте співвідношення об’єкт та предмет тлумачення нормативно- правових приписів. 

4. Чим з’ясування змісту норми права відрізняється від роз’яснення? Дайте визначення поняття 

та охарактеризуйте найбільш використовувані способи тлумачення-з’ясування нормативно-правових 

приписів. 

5. Чи здійснюється правотлумачна діяльність у ході правотворення? 

6. Чи може інтерпретатор виходити за межі норми права, зміст якої встановлюється? 

7. Назвіть відомі Вам нормативно-правові приписи Конституції України, які потребують 

тлумачення. Охарактеризуйте особливості тлумачення Конституції України 

8. Чи може закони України тлумачити людина, яка не має юридичної освіти? 

9. Хто здійснює офіційне тлумачення законів України? 

10. Що таке інтерпретаційний акт і які його види? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Студенти повинні знати та розуміти поняття і мету тлумачення права, 

визначати елементи тлумачення, причини, що викликають необхідність тлумачення права. Тлумачення 

як правову категорію потрібно розглядати з точки зору інтелектуальної діяльності суб’єкта по 

встановленню точного змісту норм права, що здійснюється за допомогою певних прийомів і способів. 

Щодо структури, то її внутрішня будова складається з об’єкта тлумачення, суб’єкта та предмета 

тлумачення. Серед функцій тлумачення норм права, слід звернути увагу на такі з них, як: пізнавальну, 

конкретизуючу, регулятивну, правозабезпечувальну та правоконтролюючу. 

До другого питання. Доцільно запам’ятати, що способи тлумачення норм права є відмінними від 

видів тлумачення. Сукупність прийомів і правил аналізу правових норм, розкриття їх змісту з метою 

практичної реалізації є способами тлумачення норм права; а з’ясування норм права за обсягом їх змісту 

є видами тлумачення. До способів тлумачення норм права можна віднести: філологічний, логічний, 

системний, історико-політичний, спеціально-юридичний тощо. Мовний, граматичний, лексичний та 

текстовий (філологічний) спосіб допомагає з’ясувати зміст норми права на підставі граматичного 

аналізу словесного формулювання. Особливістю є те, що у результаті граматичного тлумачення 

виявляється буквальний зміст норми права, проте далеко не завжди на його підставі можна зробити 

достовірний висновок. Щодо логічного способу тлумачення, то основним його завданням є те, що ми 

можемо з’ясувати зміст норми права шляхом використання законів, правил і прийомів формальної 



логіки. Системний спосіб полягає у з’ясуванні змісту норми права шляхом встановлення її системних 

юридичних зв’язків з іншими нормами права. З’ясування змісту норм права на основі аналізу 

конкретних історичних умов їх прийняття; виявлення політичних цілей і завдань, закладених 

законодавцем відноситься до історико-політичного способу тлумачення норм права. Особливістю 

спеціально-юридичного способу тлумачення права є з’ясування змісту норми, засноване на досягненнях 

юридичної науки і практики, знанні юридичної техніки, техніко-юридичних способів і прийомів на 

професійному умінні і навичках особи що тлумачить норму права. 

До третього питання. Розкриваючи це питання слід зауважити, що поділ тлумачення норм 

права за суб’єктами стосується роз’яснення змісту норм права для інших. Дати характеристику 

офіційному та неофіційному тлумаченню і їх підвидам /нормативне, аутентичне, легальне, казуальне, 

доктринальне, професійне, буденне/ Навести приклади такого тлумачення. 

До четвертого питання. За обсягом тлумачення норм права поділяється на: буквальне; 

обмежувальне; розширювальне. Буквальне тлумачення норм права має місце тоді, коли зміст норми 

права збігається з її текстуальним відображенням. Обмежувальне тлумачення норм права здійснюється 

у випадках, коли текстуальне вираження норми є більш широким за її зміст. Розширювальне 

тлумачення норм права має місце тоді, коли зміст норми є більш широким, ніж її текстуальне 

вираження. Дати характеристику і цим видам та навести приклади. 

До п ’ятого питання. Насамперед потрібно звернути увагу, що акт тлумачення норм права 

(інтерпретаційно-правовий акт) — акт-документ, що містить роз’яснення змісту й порядку застосування 

правової норми, сформульоване офіційним органом у межах його компетенції, і має обов’язкову силу 

для тих, кому воно адресоване. Від інших юридичних актів інтерпретаційний акт відрізняється низкою 

ознак: залежить від нормативно-правового акта, який він тлумачить, і використовується в єдності з ним, 

загальнообов’язковий для всіх, хто використовує розтлумачені норми, не виходить за межі норми, що 

тлумачиться, не створює нових нормативних приписів, лише уточнює наявні, приймається лише 

спеціально уповноваженими органами, виражений у спеціальній письмовій формі акта- документа 

(постанова, указ, роз’яснення, інструктивний лист тощо). 
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