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ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ У ЮРИДИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ 
 

У статті розглянуті особливості тлумачення правових норм у юридичній практиці з погляду логічного аналізу. Особливу 
увагу приділено застосування правових норм, оцінка фактів юридичної справи, у виявленні змісту норми надає логічне 
тлумачення в тих випадках, коли норма не містить конкретного переліку всіх можливих умов її застосування. 
Також зауважено, що при здійсненні юридичної практики та застосування правових норм важливого значення має 
з'ясування співвідношення дійсного змісту норми з її текстуальним виразом, тобто тлумачення за об'ємом, що є 
логічним продовженням і завершенням з'ясування змісту правових норм. Цей результат залежить від уміння 
правильно використовувати способи тлумачення, від того, наскільки вірно вдалося за допомогою способів 
тлумачення виявити волю нормотворчого органу. 
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Постановка проблеми. Варто зауважити про 
те, що в процесі пошуку права, ідеї права (сфери 
належного, що приводиться у відповідність із 
можливим фактичним порядком речей, тобто 
сферою реального) вибудовуються  позитивні 
правові норми (закони, прециденти). Проте, у 
цьому процесі виникають і розвиваються явища,  
результатом яких є правові рішення, або ж право 
у матеріальному розумінні, тому варто тракту-
вати право  як відповідність належного та реаль-
ного. Категорія праворозуміння у юридичній 
практиці є центральною у герменевтиці права. 
Інтерпретація юридичних текстів, у яких містять 
правові норми, що потребують застосування, 
набувають у суспільстві прагматичного значен-
ня, а також вони є універсальними. При розв’я-
занні гносеологічнизх проблем юридичної на-
уки, перевага надається дослідженню інтепрета-
ційних процедур, які сфокусовані на з’ясування, 
роз’яснення законодавчих текстів, проте зали-
шаються у тіні інтерпретаційні процедури при 
здійсненні юридичної практики.  

До питань герменевтики норм права зверта-
лися зарубіжні та українські дослідники, зокрема: 
Х.Гадамер, А.Мережко, В.Обухов, І.Онищук, 
В.Сальников, Ю.Солонін, Л.Харитонов, І.Шутак 
та ін. Проте стан вітчизняного наукового доробку 
щодо герменевтичного аспекту аналізу норм 
права у сфері правозастосування потребує більш 
ґрунтовних напрацювань.  

Метою статті є дослідження питання гер-
меневтичних аспектів логічного аналізу у 
юридичній практиці. 

Виклад основних положень. Герменевтика 
права тлумачить право як продукт герменевтич-
ного праворозуміння, яке спирається на певні 

правовідносини, правову поведінку та вибудо-
вуються засобами мови та піддається логічному 
аналізу суб’єктом юридичної діяльності. У про-
цесі герменевтичного  праворозуміння щоразу, в 
кожній конкретній дії, досягається відповідність 
закону і факту. Норма позитивного права і «ре-
альний стан  речей», зафіксоване і реальне приво-
дяться у відповідність і виникає «конкретне, ре-
альне, історичне право». Розуміння та реалізація 
позитивного права суддями й адміністраторами є 
не лише його застосуванням - своєю діяльністю 
вони практично створюють правові норми. Зав-
дяки цій діяльності та праворозумінню і функці-
онує «конкретне історичне право». Одночасно 
герменевтичний аспект аналізу застосовується 
при розгляді явищ дійсності. Варто зазначити, що 
герменевтика зазнала суттєвих змін у процесі 
свого розвитку, вектор яких коротко можна 
сформулювати як рух від вчення про метод (Ф. 
Шлейєрмахер, В. Дільтей та ін.) до вчення про 
буття (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рікьор 
та ін.) [1, c. 68]. 

Варто зазначити, що інтерпретація фактів, 
явищ дійсності здійснюється завдяки формалі-
зації їх засобами мови.  У юридичній сфері герме-
невтика дістала розвиток завдяки роботам Х.-Г. 
Гадамера, що вказав на спільність історичного, 
теологічного, філологічного і юридичного аспек-
тів у герменевтиці. Спираючись на його праці, 
для юридичної герменевтики констатуючою є на-
пруга, існуюча між відомостями тексту (закону), 
з одного боку, і тим текстом, який є результатом 
його застосування в конкретній ситуації тлума-
чення, наприклад судова ухвала. Тобто, для пра-
ворозуміння тексту необхідно, щоб у конкретний 
момент у певній ситуації розуміти у відповід-
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ності до конкретного випадку. Тобто, розуміння 
передбачає застосування: проникнення у значен-
ня того або іншого нормативного тексту і його 
застосування до конкретного випадку є не двома 
окремими актами, а у єдиному процесі [3, c. 20]. 

Юристи-практики повинні розуміти, яким 
чином зафіксовану правову норму варто інтер-
претувати у конкретному випадку. Варто взяти 
до уваги те, що текст ніколи не може бути пов-
ністю зрозумілим, проте його можна піддати 
логічному аналізу. Інтерпретатор повинен 
сприймати текст із позиці об’єктивності. Про-
цес розуміння не може бути необґрунтованим, 
оскільки він передбачає поєднання процесів 
мислення та висловлення судження. Інтерпре-
татор повинен вміти реконструювати наміри 
законодавця, тобто смислорозуміння, поняття 
інформативній наповненості тексту, що сприяє 
адекватності інтерпретації, переосмислення на 
семіотичному рівні з подальшою можливістю 
застосування. 

У ході застосування правової норми, яка є 
абстрактною, до обставин юридичної справи 
неминуче виникає ряд питань щодо певних явищ, 
умов які зазначені у справі. Лише логічний аналіз 
фактичного матеріалу обставин юридичної спра-
ви уможливлює розуміння змісту правових поло-
жень та їх можливість вирішення певної справи. 
Потрібно лише пам'ятати, що правова норма не 
повинна бути залежна від випадку, що виник, ос-
кільки вона володіє властивістю універсальності. 
З'ясування змісту норми права у ході правозасто-
сування завершується здійсненням такої право-
застосовної дії, як правова кваліфікація. Вона 
передбачає оцінку всієї сукупності обставин та 
дозволяє віднести конкретний випадок до певної 
застосовуваної правової норми. 

Юридична герменевтика як розділ науки 
про розуміння покликана об’єднати в собі: 
знання про способи викладу волі в юридичному 
тексті (юридична техніка, юридична лінгвіс-

тика, легістика як наука про виклад і оформ-
лення нормативних актів); знання про прийоми 
(способи) з’ясування та роз’яснення волі, вик-
ладеної в юридичних документах (тлумачен-
ня); правову експертизу юридичних текстів як 
спеціальну сферу знань про виправлення вад 
юридичних текстів [4, c. 40]. 

У сучасній герменевтиці розуміння - це не 
прикладне завдання при тлумаченні юридичних 
текстів, а фундаментальна характеристика, що 
визначає основу юридичної практичної діяльнос-
ті та людське буття і мислення загалом.  На разі, 
юридична практика не  обмежується формально-
логічними операціями, а передбачають семан-
тичний підхід до оцінки фактів у юридичній справі. 

Завдяки використанню можливостей герме-
невтики і потенціалу герменевтичного підходу 
можна виявити не просто справжній зміст пра-
ва, але і розвитку і функціонування правової сис-
теми. Наприклад, без використання даного під-
ходу неможливо виявити, з одного боку, зна-
чення багатьох положень основоположного дже-
рела права. Завдяки підходу герменевтики стає 
можливим виявлення не тільки букви, але й духу 
тих джерел, які виступають як пам'ятки права в 
рамках різних правових систем і багато в чому 
зумовлюють їх функціонування [5, c. 159-162]. 

Застосування герменевтичного аспекту при 
здійсненні логічного аналізу юридичних норм 
у юридичній практиці передбачає певне уяв-
лення про правильність і неправильність тієї 
або іншої дії. Одним із завдань інтерпретації 
постає необхідність визначення основ юридич-
ної норми з подальшим її застосуванням у 
конкретній ситуації на основі наявних фактів 
юридичної справи. Це дозволяє вирішувати 
питання інтерпретації та аплікації юридичної 
норми відповідно до контекстуальних основ 
такої норми, тобто інтерпретувати юридичну 
норму більш гнучкою, ніж якщо б це 
відбувалося по відношенню до права в цілому. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГИЧЕСКОВА АНАЛИЗА В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В статье рассмотрены особенности толкования правовых норм в юридической практике с точки зрения логического 

анализа. Особое внимание уделено применения правовых норм, оценка фактов юридического дела, в выявлении 

содержания нормы предоставляет логическое толкование в тех случаях, когда норма не содержит конкретного 

перечня всех возможных условий ее применения.  

Также отмечено, что при осуществлении юридической практики и применения правовых норм важное значение 

имеет выяснение соотношения истинного содержания нормы с ее текстуальным выражением, то есть толкование 

по объему, что является логическим продолжением и завершением уяснения содержания правовых норм. Этот 

результат зависит от умения правильно использовать способы толкования, от того, насколько верно удалось с 

помощью способов толкования проявить волю нормотворческого органа. 

Ключевые слова: герменевтика, логический анализ, юридическая практика, юридические компетентности, логика. 
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HERMENUTIC ASPECTS OF LOGICAL ANALYSIS IN LEGAL PRACTICE 

The article deals with the peculiarities of the interpretation of legal norms in legal practice from the point of view of logical 

analysis. Particular attention is paid to the application of legal rules, the assessment of the facts of a legal case, in identifying 

the content of the rule provides a logical interpretation in cases where the rule does not contain a specific list of all possible 

conditions for its application. 

It is also noted that in the implementation of legal practice and application of legal norms, it is important to clarify the relationship of 

the actual content of the rule with its textual expression, that is, the interpretation of the volume, which is a logical extension and 

completion of the clarification of the content of legal rules. This result depends on the ability to correctly use the means of interpretation, 

how well it is possible to identify the will of the law-making body through the means of interpretation. 

Keywords: hermeneutics, logical analysis, jurisprudence, legal competences, logic. 

 

  


