
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА 

1. 1. Кафедра: Державно-правових дисциплін 

 

2. 2. Ступінь вищої 

освіти:   

Доктор філософії 

 

3. 3. Статус навчальної 

дисципліни: 

Вибіркова 

 

4. 4. Місце в 

структурно-логічній 

схемі: 

викладається у другому, третьому семестрі навчання. 

 

5. 5. Кількість 

кредитів ЄКТС:   

 3 

 

- загальна кількість 

годин:    

 90 

 

- з них аудиторних 

годин:      

 

8 

 

- семінарські 

заняття: 

4 

 

- самостійна робота: 82 

 

6. 6. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни: 

Дисципліна належить до циклу теоретичних юридичних 

дисциплін і дає змогу розширити знання у сфері дії, 

реалізації та тлумаченні права, сутність та юридичну 

природу правової діяльності, ролі правосвідомості та 

правової культури у механізмі дії права.   

Розуміння права ґрунтується на тому, що визнається 

здатність права бути регулятором суспільних відносин, 

здатність впливати на волю і свідомість людей, впливати на 

суспільні відносини. 

Дія права означає перехід соціальних моделей і 

абстрактних цінностей в реальну практику. Дія права 

свідчить про наявний масив законодавства, що дає змогу 

скласти уявлення про можливість використання 

нормативних регуляторів у даному соціумі, суспільстві, 

державі. З дією права пов’язана юридична практика та 

юридична діяльність. Від цієї категорії залежить кількість 

суддів та правозахисників, юридичних установ і 

юридичних навчальних закладів, юридичних фірм та 

правоохоронних структур. Водночас саме дія або 



«недієвість» права відображає наявність можливих заяв та 

звернень громадян у державні органи, до посадових осіб 

про порушення їхніх прав, а також реакцію та можливості 

зазначених суб’єктів щодо виправлення правопорушень. 

Мета – формування юриста за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем вищої освіти юриста, вироблення почуття 

інноваційного характеру і високих навиків професійної 

діяльності, які необхідні для формування високого рівня 

правосвідомості. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Дисципліна тісно пов’язана з наступними  навчальними 

дисциплінами: «Теорія держави и права», «Соціологія 

права», «Філософія права», «Конституційне право», 

«Кримінальне право», «Адміністративне право», «Цивільне 

право», «Кримінальний процес», «Адміністративний 

процес», «Цивільний процес», та інші галузеві юридичні 

науки.  

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі семінарських занять з з 

використанням індивідуально-дослідницької роботи, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, 

дослідницький; методи оволодіння новими знаннями, 

формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання 

знань, умінь і навичок. 

9. Форма контролю: Залік. 

 

10. Методи та 

критерії 

оцінювання:  

 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в національну 

шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 



як середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100-бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка 

множиться на коефіцієнт 20. 

 

11. Результати 

навчання:  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець 

освітнього ступеня повинен знати: 

- особливості застосування норм права як специфічної 

форми його реалізації; 

- випадки реалізації норм права у формі застосування; 

- вимоги до правильного застосування норм права; 

- критерії розрізнення помилок у правозастосуванні і 

зловживань правом; 

- критерії ефективності правозастосування; 

- особливості правозастосовних проваджень і режимів; 

- теоретичні та практичні проблеми тлумачення як 

правового явища,  

- вихідні засади тлумачення права як юридичної 

діяльності,  

- особливості тлумачення норм Конституції і законів 

України Конституційним Судом;  

- досвід зарубіжних країн у процедурі тлумачення 

правових норм,  

- ймовірні результати тлумачення правових норм,  

уміти:  

- чітко визначати правові ситуації, що потребують 

правового розв’язання шляхом застосування права; 

- володіти усім правовим інструментарієм, необхідним 

на кожній із стадій правозастосовного процесу; 

- вірно обирати необхідне правозастосовне 

провадження і використовувати відповідний 

правозастосовний режим; 

- демонструвати розуміння механізму тлумачення 

правових норм у контексті сучасних державно-

правових процесів;  

- здійснювати цілеспрямоване пізнання правової 

дійсності, результатом якого виступають система 

понять, види, способи, результати і критерії 

тлумачення,  

- використовувати свої внутрішні якості задля 

підвищення ефективності професійної діяльності;  

- формувати за допомогою наукових методів корисні 

для юридичної науки і практики рішення. 
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