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Результати навчання: 

 знати:  

- особливості право тлумачної діяльності; 

- засоби юридичної техніки, котрі застосовують у право тлумачній діяльності;  

- вплів мети тлумачення на обрання технічних юридичних засобів тлумачення нормативно-

правових приписів 

- техніка застосування окремих способів тлумачення нормативно-правових приписів; 

 вміти: 

- надати тлумачення нормативно-правовому приписові; 

- з’ясувати, які технічні засоби використано для тлумачення нормативно-правового 

припису при здійсненні офіційного нормативного тлумачення уповноваженим органом;  

Анотація навчальної дисципліни:  

Правозастосувальна діяльність юристів-практиків супроводжується необхідністю розуміти та 

тлумачити зміст норм права, котрі потрібно застосувати. Ознайомлення з технічними засобами 

праовтлумачення допоможе глибше зрозуміти закономірності такої діяльності  

Навчальний курс “Правотлумачна техніка” закріплює та систематизує отримані студентами 

знання зі спеціальних юридичних дисциплін, дозволяє виробити практичні знання та вміння для 

здійснення првотлумачної діяльності. Метою навчального курсу “Правотлумачна техніка” є, 

насамперед, вироблення навичок мовного оформлення результатів право тлумачної діяльності за 

допомогою різних технічних засобів. 

Навчальний курс “Правотлумачна техніка” вивчається протягом одного семестру. По 

закінченні вивчення дисципліни, студенти складають залік 
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
 

 

Форма  звітності: залік 

 

Мова навчання:  українська   
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