
Лекція № 20 

Тема:  Реалізація норм права.  

ПЛАН 

1. Поняття «реалізація норм права», та її форми і методи. 

2. Поняття «застосування норм права», суб’єкти. Стадії застосування норм права. 

3. Поняття «правозастосовчий акт», його види. Прогалини в законодавстві і шляхи їх 

усунення.  

4. Поняття «правове регулювання», його предмет, метод і мета. 

 Самостійна робота.  

1. Механізм правового регулювання. 

2. Ефективність механізму правового регулювання. 

 
Пропоную переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=8SCYrnvLz30  

 1. Поняття «реалізація норм права», та її форми і методи. 
Слово “реалізація” походить від лат. “realis” — втілення, втілений. В наш час реалізація 

визначається як здійснення чого-небудь, втілення в життя програм, задумів тощо. Термін 

“реалізація права” є аналогічним за змістом. Право реалізується, втілюється в діях, в активній 

поведінці людей. Разом з тим реалізація права, на відміну від інших можливостей (програм, 

намірів тощо), характеризується підвищеною здатністю до реалізації, підкріпленою 

гарантіями з боку держави.  

Сформульовані в законах та інших нормативно-правових актах норми права стають 

реальними, коли вони втілюються в життя, у свідомо-вольовій діяльності людей. Без 

виконання правових розпоряджень у житті норми права мертві, інакше кажучи, вони 

втрачають своє соціальне значення. 

Реалізація права — це забезпечене державою втілення положень правових норм у 

фактичній правомірній поведінці суб’єктів суспільних відносин. 

Ознаки реалізації норм права: 

1) правомірність дій, тобто їх відповідність нормам права (неправомірні дії, вчинення 

правопорушення не можуть вважатися реалізацією норм права); 

2) соціальна корисність дій - їх спрямованість на задоволення приватних і публічних 

потреб та інтересів суспільства і людини; 

3) процедурний характер дій, регламентованість нормами права процесу (стадійності) 

діяльності суб'єктів права; 

4) вольовий характер дій, тобто їх усвідомлення, находження аргументів на користь 

балансу між суб'єктивними інтересами і нормами; настанова на дії, що відповідають нормам і 

принципам права; 

5) забезпеченість державою процесу і результату реалізації права. Норми права 

втілюються в життя відповідно до їх призначення: логічні (класичні) норми діють 

безпосередньо, спеціалізовані (нетипові) норми (загально-закріплені, установчі, прогностичні, 

декларативні, дефінітивні, темпоральні, тощо) - через системні зв'язки з логічними нормами в 

якості їх помічників у регулюванні суспільних відносин, поведінки людей. 

Реалізація права як процес може бути охарактеризована з об'єктивної і 

суб'єктивної сторони. З об'єктивної сторони вона являє собою удосконалювання 

визначеними засобами у відомій послідовності, у терміни й у місці, передбачених нормами 

права правомірних дій. Із суб'єктивної сторони реалізація права характеризується 

відношенням суб'єкта до реалізованих правових вимог, його установками і волею в момент 

здійснення дій, що наказуються. Він може бути зацікавленим у реалізації права, здійсненого 

чи боргу зі страху несприятливих наслідків. Але головне в цьому процесі — скрупульозне 

проходження образу дій, умовам місця і часу їхнього здійснення. Реалізація не відбудеться, 

якщо одне яке-небудь з обов'язкових умов буде порушено. 

Поняття "реалізація права" охоплює кілька методів впливу на поведінку суб'єктів 

права.  

1. За складністю і спрямованістю дій суб'єкта: 

o проста, безпосередня (без участі держави) - додержання, виконання, використання; 

https://www.youtube.com/watch?v=8SCYrnvLz30


o складна, опосередкована (за участю держави) - застосування. Способи безпосередньої 

реалізації норм права: 

2. Форми реалізації норм права залежно від юридичного забезпечення: 

o через загальні правовідносини - реалізація норм права на загальних умовах 

безпосереднього наділення певних осіб суб'єктивними юридичними правами та обов'язками 

як учасників правовідносин. Тут не потрібні додаткові юридичні факти, крім наявності 

суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, що виникають на підставі норми права, загальної 

для всіх осіб, котрі підпадають під її дію (право громадян на судовий захист); 

o через конкретні (індивідуальні) правовідносини - реалізація норм права, що потребує, 

крім загальних умов наділення певних осіб суб'єктивними юридичними правами й обов'язками 

як учасників правовідносин, ще й наявності конкретних юридичних фактів, котрі зазвичай 

мають індивідуалізований характер (конкретні правовідносини договору постачання 

передбачають, крім наявності суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, ще й додаткового 

юридичного факту - акту про постачання товару однією стороною іншій на умовах договору). 

3. Форми реалізації норм права залежно від кількості суб'єктів: 

o індивідуальна - самостійне здійснення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків без 

вступу у правовідносини з іншими суб'єктами (особиста участь у виборах); 

o колективна - можливість реалізувати суб'єктивні права і юридичні обов'язки лише 

колективним шляхом (місцевий референдум може бути проведений за вимогою не менше 

половини народних депутатів від загальної кількості місцевої ради). 

4. Форми реалізації норм права залежно від ступеня активності: 

1) активна - суб'єкт права здійснює активні дії. Способами активних дій є використання 

дозволів (прав) або виконання обов'язків (участь у мітингах і демонстраціях та інші 

конституційні права); 

2) пасивна - суб'єкт права утримується від здійснення певних дій, за які встановлюється 

юридична відповідальність. Способом пасивних дій є дотримання заборон, а також 

використання дозволів (прав). Пасивна форма реалізації норм права властива також для 

дозвільних норм, що закріплюють фізичні й духовні права і свободи особи (право на життя, 

честь, гідність, особисту недоторканність, свободу світогляду тощо). 

5. Форми реалізації норм права залежно від порядку реалізації: 

1) добровільна - суб'єкт права самостійно і добровільно реалізує норми, що надають 

йому дозволи (права), покладають на нього обов'язки і заборони (тобто здійснюється трьома 

способами - дотриманням заборон, виконанням обов'язків і використанням дозволів (прав); 

2) примусова - суб'єкт права здійснює покладені на нього обов'язки у примусовому 

порядку (тобто здійснюється одним способом - виконанням обов'язків, лише частково - 

дотриманням заборон). 

6. Форми реалізації норм права залежно від визначеності у часі: 
1) негайна (взяття під варту злочинця); 

2) тривала строкова (обов'язок наймача квартири вносити оплату у визначений термін); 

3) тривала безстрокова (обов'язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків, які є 

непрацездатними і потребують матеріальної допомоги). 

Принципи, на яких ґрунтується реалізація норм права: 

1. Законність — неухильне дотримання державними органами та посадовими особами 

закону в процесі реалізації норм права. 

Цей принцип передбачає такі основні моменти: 

— прийняття рішення повинно здійснюватись правозастосовуючими органами чи 

посадовими особами у межах тих повноважень, які закріплені для них у законі (підвідомчість, 

підсудність справ); 

— прийняття рішення відповідно до процедури, встановленої законом; 

— прийняття рішень з дотриманням певної форми (ухвала, вирок, рішення, указ, наказ 

тощо); 

— правильна юридична кваліфікація та застосування саме тієї норми, яка необхідна у 

даному випадку; 



— винесення рішення у суворій відповідності приписам диспозиції чи санкції правової 

норми. 

2. Обґрунтованість — прийняття рішення передбачає ретельне вивчення матеріалів 

справи; логічний аналіз доказів, перевірка достовірності юридичних фактів.  

3. Доцільність — у правозастосовному акті повинен знайти відображення найбільш 

оптимальний та ефективний варіант реалізації правових вимог. (Наприклад: вирок не може 

бути надто суворим, чи м'яким, при його прийнятті повинно визначатись тяжкість заподіяного, 

ступінь вини, обставини, що пом'якшують чи погіршують становище обвинуваченого.) 

4. Принцип соціальної справедливості — діяльність державних органів чи посадових 

осіб повинна базуватись на врахуванні інтересів суспільства в цілому, а не врахування 

становища чи рангу окремої особи чи групи осіб. 

  Отже, реалізація норм права — це втілення розпоряджень правових норм у 

правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як 

процес і як кінцевий результат. 

Розрізняють чотири основні форми реалізації права за складністю та характером 

дій суб’єкта; 

—    дотримання; 

—    виконання; 

—    використання; 

—    застосування. 

В основу такого поділу покладено ступінь активності суб’єктів щодо реалізації 

правових норм. Дотримання, виконання і використання — це безпосередні форми реалізації 

норм права, а застосування — опосередкована (особлива)форма. 

Дотримання — це така форма реалізації норм права, за якої суб’єкт дотримується 

встановлених заборон: утримується від протиправних дій, дотримуючись вимог правової 

норми.  

Додержання норми права — це форма реалізації забороняючих правових норм, яка 

полягає в утриманні суб'єкта від активних дій, в його пасивній поведінці, незалежно від його 

волі. Тобто, додержання норм права полягає у тому, що суб'єкти права узгоджують свою 

поведінку з нормами-заборонами і не вчиняють дій, які вважаються соціально шкідливими чи 

небезпечними. Це, наприклад, утримання від дій, які караються в адміністративному чи 

кримінальному порядку. 

Дотримання норм права — це вид правомірної поведінки і, в той же час, найбільш 

загальна форма реалізації права: 

1)    в основному це пасивна форма поведінки суб’єктів — утримання від неправомірних дій; 

2)    це найбільш загальна форма реалізації права, яка охоплює як індивідуальних, так і 

колективних суб’єктів; 

3)    головним чином вона стосується правових заборон; 

4)    здійснюється поза правовідносинами; 

5)    як правило, відбувається непомітно без фіксації. 

 Отже,  

Додержання 

- полягає в утриманні від дій, заборонених юридичними нормами, суворому додержанні 

встановлених заборон (наприклад, дотримання швидкості руху автомобіля у місті 60 км на 

годину). Припускає пасивну поведінку суб'єкта — незалежно від його власного бажання 

Виконання — це така форма реалізації норм права, за якої суб’єкт  

здійснює активні дії щодо виконання покладеного на нього юридичного обов’язку. 

Виконання норми права — це форма реалізації зобов'язуючих правових норм, яка 

полягає в активній поведінці суб'єктів, що здійснюється ними, як правило, незалежно від 

їхнього власного бажання. Виконання норми права — це, по суті, виконання ними своїх 

юридичних обов'язків, які вимагають активних дій. Це, наприклад, виконання загального 

військового обов'язку. 

 В такій формі реалізуються зобов’язуючі норми права: 

1)    розповсюджується в основному на зобов’язуючі норми; 



2)    передбачає наявність активних дій суб’єктів; 

3)    характеризується імперативністю, оскільки за невиконання юридичних приписів 

можуть застосовуватися санкції; 

4) дії щодо виконання норм права знаходять своє відображення у вигляді відповідної 

фіксації, оформлення. 

Отже,  

Виконання 

- полягає в обов'язковому вчиненні активних дій, що наказуються нормами права в інтересах 

правомочної сторони, у виконанні обов'язків (наприклад, своєчасне заповнення та подання до 

податкової інспекції декларації про доходи). 

Припускає активну поведінку суб'єкта — незалежно від його власного бажання 

Використання — це така форма реалізації норм права, за якої суб’єкти на свій розсуд 

використовують надані їм права та можливості, задовольняючи свої законні інтереси. 

Використання норми права — це форма реалізації уповноважуючих правових норм, 

яка полягає в активній поведінці суб'єктів, яка здійснюється ними за власним бажанням. 

Використання правової норми, на відміну від двох інших форм реалізації, може бути тільки 

добровільним, тобто здійснюватися виключно за власним бажанням. Це, наприклад, 

використання права власності тощо. 

Існує три форми щодо використання права: 

1)    безперешкодне здійснення або утримання від дій згідно із суб’єктивними правами, 

які безпосередньо входять до правового статусу громадянина (свобода слова, зібрань, 

демонстрацій та ін.) 

2)    здійснення юридично значущих дій на основі правоздатності суб’єктами 

приватного права і, відповідно до компетенції, — суб’єктами публічного права; 

3)    здійснення учасниками правовідносин таких можливостей:  

а) відповідної поведінки;  

б) вимагати відповідно до цієї поведінки дій інших осіб; в) за необхідності — звернення 

до правоохоронних органів держави з вимогою захисту порушеного права або його 

відновлення. 

Отже,  

Використання 

— полягає у використанні можливостей, наданих правовими нормами, у здійсненні 

суб'єктивних прав для задоволення власного інтересу (наприклад, реалізація права на вищу 

освіту). 

Припускає як активну, так і пасивну поведінку 

Застосування норм права — це особлива форма реалізації правових норм, яка 

становить владно-організуючу діяльність компетентних органів та посадових осіб щодо 

реалізації норм права в конкретних життєвих ситуаціях і винесення актів застосування права, 

тобто індивідуально-правових актів. 

Саме у процесі використання, виконання та додержання правових норм формується 

правомірна поведінка окремого суб'єкта та правопорядок у суспільстві в цілому.  

 

2. Поняття «застосування норм права», суб’єкти. Стадії застосування норм права. 

Застосування правових норм — це здійснювана компетентними державними 

органами або уповноваженими на те громадськими об'єднаннями організаційно-правова 

діяльність, яка полягає у встановленні формально обов'язкових правил поведінки 

індивідуального характеру з метою забезпечення необхідних умов для належної реалізації 

юридичних норм. 

Застосування правових норм — це специфічна форма реалізації правових норм. Ця 

специфіка полягає у тому, що, по-перше, це діяльність тільки компетентних органів держави 

або уповноважених на це громадських організацій. Громадяни не можуть бути суб'єктами 

застосування норм права. Навіть, якщо суб'єктом застосування норми права виступає окрема 

особа (суддя, прокурор, інша посадова особа), то вона виступає не як окремий громадянин, а 

як орган держави або як представник відповідного державного органу. По-друге, застосування 



норм права має державно-владний характер. Тобто, застосування — це один з видів державної 

діяльності, воно здійснюється від імені держави і є обов'язковим для тих, кому адресовані акти 

застосування права. По-третє, на відміну від інших форм реалізації права, застосування 

правової норми є такою формою її реалізації, за якої дії суб'єкта спрямовані не на себе, а на 

інших суб'єктів. Тобто, це діяльність з вирішення юридичних справ шляхом винесення, на 

основі норм права і відповідно до конкретних життєвихх ситуацій, стосовно персонально 

визначених суб'єктів індивідуальних державно-владних велінь (приписів). Ці приписи 

створюють, змінюють, підтверджують або припиняють права і обов'язки суб'єктів, яким вони 

адресовані. 

Характерними рисами застосування правових норм є також те, що: 1) воно 

здійснюється у певних процесуальних формах. Так, у певних випадках норми, які закріплюють 

відповідну процесуальну форму, є грунтовно деталізовані і утворюють окремі самостійні 

процесуальні галузі права (кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне), в інших — 

передбачають тільки загальну форму правозастосувального акту; 2) процес застосування 

правової норми складається з ряду чітко визначених стадій і завершується виданням 

передбаченого законодавством правозастосувального акту, в якому фіксуються 

індивідуально-конкретні правові приписи; 3) правозастосувальна діяльність базується на чітко 

визначених принципах законності, обгрунтованості, доцільності, що забезпечує її 

правомірність, справедливість та ефективність. 

Ознаки застосування норм права. 

1. Має владний характер, тому що це діяльність компетентного органу або посадової особи, 

і лише в рамках наданих йому (їй) повноважень. Серед органів, що застосовують норми права, 

можна виділити органи юрисдикції — суди (загальні, арбітражні 

тощо), адміністративні комісії та ін. Наприклад, лише в судовому порядку можливо 

безперечне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб і фізичних осіб — 

суб'єктів підприємницької діяльності. 

2.  Має індивідуалізований, персоніфікований характер, тому що являє собою вирішення 

конкретної справи, життєвого випадку, певної правової ситуації на основі норм права. Полягає 

в «прикладенні» норм права до конкретної особи (персони), конкретних обставин. 

3.  Має процедурно-процесуальний характер, тому що являє собою офіційний порядок дій, 

складається з низки стадій. 

4. Має творчий, інтелектуальний характер, тому що це завжди інтелектуальна діяльність. 

Для застосування норм права необхідно свідомо проводити низку дій. 

5.  Здійснюється на основі норм права. 

6.  Має юридично оформлений характер — завершується ухваленням спеціального акта (у 

більшості випадків письмового), який називається актом застосування норм права або правоза-

стосовним актом. 

7.  У своїй результативній частині (правозастосовний акт) завжди відіграє роль юридичного 

факту, який породжує, змінює або припиняє конкретні правовідносини (наприклад, вступ до 

шлюбу, розлучення подружжя, усиновлення дитини). 

Загальні вимоги правильного застосування правових норм. 

Загальними вимогами, або принципами застосування правових норм є законність, 

обгрунтованість та доцільність. Суть законності полягає у тому, що застосування правових 

норм повинно мати місце тільки:  

1) в межах компетенції, повноважень певного державного органу, закріплених в 

законодавстві;  

2) на підставах, передбачених у гіпотезі правової норми, що застосовується;  

3) у точній відповідності і за процедурою, встановленою законом;  

4) у точній відповідності зі змістом закону;  

5) у формі, передбаченій законом. Обгрунтованість при застосуванні правових норм 

полягає у тому, що прийняття правозастосувального рішення повинно базуватися на основі 

таких знань про юридично значущі факти, передбачені гіпотезою застосовуваної норми, які є 

об'єктивно істинними, правильними, вірогідними. 



Доцільність при застосуванні правових норм полягає у тому, що, коли застосовувана 

норма дає можливість обрати в її межах один з кількох варіантів поведінки, то у 

правозастосувальному рішенні має бути закріплений саме такий, який дозволяє найкращим, 

найефективнішим, оптимальним способом досягти мети, яку ставив законодавець перед 

даною правовою нормою. 

Стадії застосування норм права.  
Процес застосування норм права може починатися з ініціативи органу чи особи, 

уповноваженої застосовувати правові норми, а також за вказівкою вищестоящого органу чи за 

заявою зацікавлених осіб, і являє собою систему послідовних дій, які називаються стадіями 

процесу застосування правових норм. Цих стадій є, на думку різних дослідників, від трьох до 

п'яти. 

Головною стадією процесу застосування правової норми є встановлення та аналіз 

фактичних обставин справи, що потребує застосування правової норми. На цій стадії 

встановлюються всі необхідні дані про дію чи подію яка мала, має чи буде мати місце та 

відбувається їхнє вивчення, пізнання. Особливість, специфічність цього пізнання полягає у 

тому, що:  

 його предмет формально обмежений, визначений гіпотезою юридичної норми;  

 порядок цього пізнання визначений, окреслений процедурно-процесуальним 

законодавством;  

 знання, здобуті в результаті цього пізнання, мають бути абсолютною об'єктивною 

істиною;  

Всю сукупність обставин, що підлягають встановленню на цій стадії застосування юридичної 

норми, можна поділити на три групи:  

 фактичні обставини, з виникненням, існуванням та припиненням яких юридичні норми 

пов'язують виникнення юридичних наслідків;  

 дані, що характеризують правовий статус суб'єктів, що стосуються розгляду даної 

справи;  

 причини та обставини, що обумовили виникнення, існування та припинення певних 

обставин та поведінку зацікавлених суб'єктів за цих обставин. 

Перша стадія — це вихідна стадія процесу правозастосування, оскільки уточнення, 

оцінка фактичних обставин справи, що мають юридичне значення, тягне за собою юридичну 

оцінку фактів, що встановлюються. Метою цієї стадії є встановлення об'єктивної істини у 

даній справі. 

Друга стадія — це вибір норми права та її аналіз — перевірка достовірності та 

правильності тексту норми права, її аналіз щодо меж дії у часі, просторі та за колом осіб. До 

цієї ж стадії можна віднести і тлумачення правової норми, тобто з'ясування її змісту, хоча 

тлумачення можна вважати і окремою стадією застосування правової норми. Таким чином, на 

другій стадії відбувається юридична кваліфікація певного факту (дії чи події), тобто 

поширення правозастосувальним суб'єктом законодавчої (нормативно-правової) оцінки 

певного виду фактів на встановлений ним факт, який є підставою застосування юридичної 

норми. Тобто, юридична кваліфікація — це встановлення тотожності ознак конкретної 

поведінки суб'єктів тим ознакам, які зафіксовані у нормі права. При виборі норми права, перш 

за все, встановлюється, чи знаходиться даний факт у сфері правового регулювання та до якої 

галузі та інституту права належить норма права, яка регулює відповідні суспільні відносини. 

При визначенні конкретної правової норми встановлюється відповідність її гіпотези 

встановлюваним фактам. Якщо ознаки фактів, передбачені в гіпотезі правової норми, 

повністю збігаються з ознаками відповідного реального факту, то саме ця норма повинна бути 

застосована в даному випадку. 

Третя стадія процесу застосування правової норми — це прийняття рішення у 

справі. Це заключна частина застосування правової норми. Вона базується на результатах, 

досягнутих на попередніх стадіях застосування правової норми. Результатом цієї стадії є 

прийняття рішення, яке знаходить своє закріплення в акті застосування права, тобто у виданні 

індивідуального акту владного характеру, що встановлює права і обов'язки конкретних 

суб'єктів. Акт застосування права характеризується такими ознаками:  



 індивідуальний характер, тобто акт адресований конкретному суб'єкту правовідносин;  

 видається відповідним (компетентним) органом держави;  

 завжди має визначену нормативно-правовим актом форму зовнішнього виразу (об'єктивізації) 

та необхідні елементи (реквізити);  

 має обов'язковий характер не тільки для суб'єкта, якого він стосується, але й для всіх інших 

суб'єктів правовідносин. 

 

3. Поняття «правозастосовчий акт», його види. Прогалини в законодавстві і шляхи 

їх усунення.  

Акт застосування права — це такий правовий акт, у якому формально закріплюється 

рішення державного органу в конкретній юридичній справі. 

Він являє собою різновид юридичних актів на відміну від правових приписів і має такі 

ознаки: 

а) видається компетентними державними органами чи посадовими особами в процесі 

правозастосовної діяльності, має державно-владний характер. Відмова від їх виконання або 

неналежне виконання можуть тягти за собою юридичну відповідальність: дисциплінарну, 

адміністративну, майнову, кримінальну; 

б) спрямований на реалізацію вимог правових норм, оскільки конкретизується їх загальний 

характер щодо певних життєвих ситуацій; 

в) адресований конкретним особам (персоніфікований), фіксує їхні суб'єктивні права, 

обов'язки і міру юридичної відповідальності, направлений на індивідуальне регулювання 

суспільних відносин (конкретної життєвої ситуації); 

г) акти застосування норм права вичерпуються виконанням, хоча правові стани, що 

породжуються ними, можуть мати тривалий характер (наприклад, рішення про призначення 

пенсії); 

ґ) правозастосовні акти на відміну від нормативно-правових актів не можуть мати зворотної 

сили в часі. 

Офіційний характер правозастосовного акта потребує його виконання за відповідною 

формою. Обов'язковими елементами правозастосовного акта є: назва, заголовок, дата та місце, 

де він був виданий, назва органу або посадової особи, яка видала акт, підписи уповноважених 

осіб. Структура акта застосування норм права містить описову, мотивовану і резолютивну 

частини. Він повинен викладатися ясною, чіткою, дохідливою мовою, що не дозволяє 

подвійного тлумачення, містити терміни, передбачені чинним законодавством. У тексті не 

бажано застосування іноземної, архаїчної та вузькоспеціальної термінології, неблагозвучних 

або непоєднуваних словосполучень (наприклад, «живий громадянин», «тваринний організм»). 

Класифікація правозастосовних актів здійснюється за такими підставами: 

1) за суб'єктом прийняття: акти представницьких органів державної влади; глави держави; 

акти органів виконавчої влади; суду; контрольно-наглядових органів; органів місцевого 

самоврядування; 

2) за галузевою належністю норм, що застосовуються: акти застосування конституційно-

правових, цивільно-правових, адміністративно-правових, кримінально-правових норм та ін.; 

3) за юридичною формою: укази, постанови, розпорядження, накази, ухвали, протести, 

подання, приписи прокурорів, вироки, рішення та ін.; 

4) за характером правового впливу: регулятивні, охоронні; 

5) за юридичним значенням: основні акти, які містять остаточне рішення у юридичній справі 

(вирок, рішення суду, указ про нагородження); допоміжні, тобто акти, що забезпечують 

прийняття основних актів (постанова про порушення кримінальної справи, ухвала суду); 

6) за характером індивідуальних велінь: ті, що управомочу-ють; ті, що зобов'язують або 

забороняють (наприклад, заборона обіймати відповідні посади або виконувати відповідні 

функції, зафіксовані вироком суду); 

7)  за характером юридичних наслідків: правоконстатуючі, правовідновлюючі, 

правозмінюючі, правоприпиняючі; 

8) за формою зовнішнього виразу: акти-документи (окремі документи; резолюції на 

матеріалах справи, що виконані посадовими особами; наприклад, «до виконання», «сплатити», 



«до наказу»); акти-дії (словесні; конклюдентні — виконуються у вигляді жестів, рухів і 

свідчать про вимогу до конкретних осіб здійснити відповідні дії, наприклад, порух жезлом 

працівника державтоінспекції до учасників дорожнього руху). 

Прогалини у законодавстві - повна або часткова відсутність (пропуск) необхідних 

юридичних норм у чинних законодавчих актах, якими, виходячи з принципів права, мають 

бути врегульовані певні суспільні відносини. 

Причини виникнення прогалин у законодавстві: 

1) невміння відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих ситуацій, 

що потребують правового регулювання і можуть бути врегульовані правом; 

2) відставання нормотворчості від розвитку суспільних відносин як наслідок невміння 

передбачити появу нових життєвих ситуацій; 

3) наявність деформацій у процесі нормотворчості, спричинених, наприклад, лобіюванням 

голосування в парламенті в інтересах певних бізнесових груп; 

4) технічні помилки законодавця, допущені при розробці нормативних актів та застосуванні 

прийомів юридичної техніки. Прогалини в законодавстві виникають зазвичай там, де існує: а) 

неповнота правових норм; б) суперечність норм однакової юридичної сили, коли одна з них 

"знищує" іншу; в) повна відсутність правової норми. 

Види прогалин в законодавстві за часом виникнення: первинні - виявляються у момент 

видання нормативного акта; вторинні - виникають після видання нормативно-правового акта 

у зв'язку з появою нових суспільних відносин або в результаті виникнення потреби 

врегулюванні явищ і процесів, які раніше не викликали необхідності регламентації.  

Способи переборення прогалин в законодавстві: 

Усунення - відбувається через нормотворчу діяльність шляхом внесення змін і 

доповнень у закони, видання нових, досконаліших юридичних актів чи створення юридичного 

прецеденту, або укладання нормативного договору. 

Подолання - здійснюється в процесі правозастосовної діяльності за допомогою аналогії 

закону й аналогії права, а також субсидіарного застосування права (міжгалузевої аналогії).  

За наявності прогалин у законодавстві, законодавець пропонує правозастосувачу різну 

поведінку: 

1) у галузі кримінального законодавства і законодавства про адміністративні правопорушення 

аналогія не допускається. У цьому разі правозастосувач має керуватися принципом, відомим 

ще з часів римського права: "Немає злочину і немає вини, немає покарання і немає стягнення, 

якщо немає закону"; 

 2) у галузі цивільного, сімейного, трудового законодавства прогалини переборюються такими 

способами: аналогія закону; аналогія права; субсидіарне застосування норм права 

(міжгалузева аналогія). 

Прогалина в праві (в законодавстві) — це пропуск у регулюванні певних відносин. 

Про прогалину для регулювання життєвих ситуацій в суспільних відносинах можна 

говорити і в тих випадках, коли вони перебувають у сфері правового регулювання, тобто коли 

залишилися неврегульованими ті відносини, які повинні бути врегульовані правом. 

Причини прогалин різні. Це стосується обох її видів — первісних і наступних 

прогалин. Первісні прогалини зумовлені тим, що законодавець не врахував у формулюваннях 

нормативних актів всю багатоманітність життєвих ситуацій, що вимагають правового 

регулювання. Це може трапитися також через прорахунки, допущені при розробці закону, у 

використанні прийомів юридичної техніки. Наступні прогалини з'являються об'єктивно 

внаслідок постійного розвитку суспільних відносин, виникнення нових життєвих ситуацій, які 

не могли бути заздалегідь передбачені законодавцем. 

Оскільки зовсім уникнути прогалин неможливо, тобто прогалини є нормальним 

явищем у праві, то слід знайти засоби їх оперативного заповнення (усунення чи подолання). 

Єдиним засобом усунення прогалин є правоутворююча діяльність державних органів. 

Однак, якщо прогалина виявлена в ході правозастосування, то швидке прийняття необхідних 

правових норм не завжди можливе, тому правозастосовчі органи використовують оперативні 

засоби подолання прогалин з метою вирішення конкретної юридичної справи. 



До таких засобів належать: аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування 

правових норм. 

Аналогія закону - застосування до неврегульованих суспільних відносин правової 

норми, яка регулює подібні суспільні відносини і міститься в приписах (положеннях) 

законодавчих актів. Аналогія виключається, якщо вона прямо заборонена законом або закон 

пов'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм. 

Аналогія права - застосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-

правовими актами, принципів права, загальних засад і змісту законодавства ("духу" права). Це 

означає використання таких принципів права, як справедливість, гуманізм, рівність перед 

законом і судом, відповідальність за вину тощо, які закріплені в конституції держави або в 

законах, у їх загальних положеннях. У ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (право на справедливий суд) і ч. 9 ст. 8 Цивільного процесуального 

кодексу України забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, 

нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини. Черговість 

застосування аналогії закону і аналогії права передбачена законодавцем у п. 7 ст. 8 ЦПК 

України: якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює 

подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із 

загальних засад законодавства (аналогія права). 

При вирішенні справи за аналогією необхідно додержуватися таких умов: 

1) аналогія допустима лише за умови повної відсутності або неповноти правових норм, їх 

нечіткості, суперечливості; 

2) суспільні відносини, до яких застосовується рішення за аналогією, повинні бути 

врегульовані хоча б у загальній формі, тобто перебувати у сфері правового регулювання; 

3) наявність подібності (аналогії) аналізованих обставин і обставин, передбачених наявною 

нормою, повинна бути в істотних, юридично рівнозначних ознаках; розбіжність -у деталях, у 

неістотному; 

4) пошук норми, яка регулює аналогічний випадок, має здійснюватися спочатку в актах тієї 

самої галузі права, у разі відсутності такої - в іншій галузі та у законодавстві в цілому; 

5) вироблене в ході використання аналогії правове рішення не повинно суперечити дії 

приписів закону, його меті; 

6) обов'язково має бути вмотивоване пояснення причин застосування рішення за аналогією до 

даного випадку. 

Субсидіарне застосування норм права - вирішення справи або окремого юридичного 

питання за відсутності норми в певній галузі права відбувається за допомогою додаткового 

використання норм іншої спорідненої галузі права (міжгалузева аналогія). Наприклад, у ст. 8 

Сімейного кодексу субсидіарність виражається в такому: майнові відносини між подружжям, 

батьками та дітьми, іншими членами сім'ї та родичами, які не врегульовані Сімейним 

кодексом, регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо це не 

суперечить суті сімейних відносин. У ст. 12 Сімейного кодексу також закріплюється 

необхідність використання правозастосувачем приписів Цивільного кодексу при визначенні 

строків, установлених у Сімейному кодексі. Тут міжгалузева аналогія не забороняється. 

Потрібно знати, що в деяких галузях права субсидіарне застосування норм цивільного 

права скасовано самим законодавцем, а в інших випадках, незважаючи на відсутність прямої 

заборони в законодавстві, воно припустиме. Так, до норм власне трудового, сімейного, 

екологічного права загальні положення цивільного права в порядку субсидіарності не можна 

застосовувати. Субсидіарне застосування можливе лише до правових норм, включених як 

додаткові до приписів законодавчих актів про сімейні, трудові і деякі інші відносини. 

Практика свідчить, що регулювання суспільних відносин будь-якою галуззю права 

здійснюється здебільшого лише власними галузевими засобами. Субсидіарне застосування 

норм права є винятком із загального правила.  

Аналогія закону — це поширення в процесі правозастосування на конкретні 

неврегульовані правом життєві відносини чинності норм, які регулюють відносини, подібні 

тим, що потребують урегулювання в межах даної галузі права за найсуттєвішими ознаками. 

«Подібність» відносин означає однотипність правового режиму їхнього регулювання. 



Оскільки наявність прогалини не є підставою для відмови у вирішенні справи, 

правозастосовувач знаходить норму, що регулює такі «подібні», аналогічні відносини і 

застосовує її до конкретної ситуації. 

Так, чинне цивільне законодавство містить норми, які регулюють порядок 

відшкодування збитків, завданих особі при рятуванні майна. Водночас у ньому відсутня 

норма, яка б визначила порядок відшкодування шкоди, що виникла внаслідок рятування 

людського життя. Враховуючи істотну подібність між зазначеними відносинами, правила про 

відшкодування збитків про рятування майна використовувалися судовою практикою як 

правова підстава при прийнятті судового рішення щодо відшкодування шкоди, яка виникла 

при рятуванні людського життя. На необхідність застосування аналогії закону подекуди прямо 

вказується в нормі — ст. 242 ЦК України говорить про те, що до договору міни застосовуються 

правила договору купівлі-продажу. 

На підставі застосування аналогії закону розширюються межі регулюючого впливу 

норми. Внаслідок цього норма стає такою, що має два предмети регулювання: визначений 

законодавцем, а також юридичною практикою застосування норми за аналогією і в 

субсидіарному порядку. 

Аналогія права — це застосування до конкретних відносин загальних засад і смислу 

законодавства в разі відсутності норм, що регулюють подібні з найсуттєвіших ознак 

відносини. Це значить, що юридична справа вирішується на основі принципів права, таких як 

справедливість, гуманізм, юридична рівність, відповідальність за вину та інших, які переважно 

закріплені у відповідних статтях Конституції або в загальних положеннях законодавчих актів. 

Застосування аналогії права до конкретної справи не має обов'язкової сили при вирішенні 

інших, подібних справ. 

Субсидіарне застосування (міжгалузева аналогія) є застосуванням до конкретних 

відносин нормативного припису, який регулює подібні за суттєвими ознаками відносини в 

суміжних, споріднених галузях. При цьому запозичення можливе тільки в галузях, що мають 

схожість у засобі правового регулювання, наприклад застосування приписів про терміни в 

цивільному праві до регулювання трудових правовідносин. У субсидіарному застосуванні 

закладений важливий момент — економність нормативного матеріалу: коли є можливість 

застосувати відпрацьоване в інших галузях, то немає сенсу приймати нові норми. 

Можливість застосування норм за аналогією прямо передбачена в окремих 

законодавчих актах (наприклад, ст. 11 ЦПК України говорить, що в разі відсутності закону, 

який регулює спірні відносини, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини, а при 

відсутності такого закону суд виходить із загальних засад і змісту законодавства України), 

тобто аналогія цілком виправдана в конституційному, цивільному, трудовому, земельному, 

процесуальному та інших галузях права. 

Інститут аналогії не може бути використаний для подолання прогалин в Особливій 

частині кримінального права (в Загальній — це зустрічається). У цьому разі слід пам'ятати про 

сформульований ще в Давньому Римі принцип: «Немає злочину без вказування на те в законі». 

Неможливе застосування аналогії закону й аналогії права в разі притягнення осіб до 

адміністративної дисциплінарної відповідальності, оскільки перелік заборонених державою 

діянь повинен бути повно і недвозначно сформульований у законодавстві. 

 Прогалини в праві слід відрізняти від поняття юридичних колізій. На відміну від 

прогалин юридичні колізії — це «надлишок» нормативно-правових актів, які суперечать один 

одному. 

 

4. Поняття «правове регулювання», його предмет, метод і мета. 

Правове регулювання характеризує спеціально-юридичний механізм дії права на. 

поведінку та діяльність його адресатів. У результаті правової регуляції формується юридична 

основа, встановлюються орієнтири для організації діяльності учасників відносин, що 

регулюються даною нормою і напрямів досягнень фактичних цілей права. 

Правове регулювання - це здійснюване громадянським суспільством або державою за 

допомогою правових засобів упорядкування, охорона та розвиток суспільних відносин. 

Ознаки правового регулювання: 



- є різновидом соціального регулювання; 

- здійснюється громадянським суспільством або державою; 

- мас нормативно-результативний характер - здійснюється за допомогою цілісної системи 

правових засобів, що забезпечують втілення в життя норм права для досягнення необхідної 

мети (результату); 

- має організаційний характер - за допомогою правового регулювання відносини між 

суб'єктами набувають певної правової форми (в нормах права закріплюється міра можливої 

або належної поведінки) 

- має цілеспрямований характер - спрямоване на задоволення прав, свобод, законних інтересів 

суб'єктів права; 

- має конкретний характер - завжди пов'язане з реальними (конкретними) відносинами. 

Предмет правового регулювання - це конкретні вольові суспільні відносини, що 

регулюються правом чи об'єктивно потребують правового регулювання. 

Властивості предмету правового регулювання: 

- суспільні відносини мають вольовий характер, тобто право регламентує лише свідомі та 

вольові дії людей (психічно хворі, обмежені в дієздатності особи, люди під гіпнозом не можуть 

усвідомлювати свої дії, а тому їх поведінка не може регулюватися нормами права); 

- право регулює лише ті суспільні відносини, що об'єктивно потребують регуляції та можуть 

бути об'єктом такого регулювання; 

- право регулює найбільш важливі суспільні відносини, що мають значення для всіх суб'єктів 

правовідносин. 

Стадії правового регулювання загалом поділяють на: 

1. Правова регламентація суспільних відносин (правотворчість). На цій стадії 

відбувається процес розробки юридичних норм як загальнообов’язкових правил поведінки, які 

спрямовують поведінку учасників суспільного життя шляхом встановлення їхнього правового 

статусу. Для суб’єктів права (індивіда чи організації) окреслюється коло можливих прав і 

обов’язків. Норми права орієнтують учасників правового життя на досягнення цілей, які вони 

поставили, попереджають про можливість настання як позитивних, так і негативних наслідків 

поведінки людей у сфері правового регулювання. Одночасно на цій стадії реалізуються 

інформативні можливості права, здійснюється активний вплив на свідомість, волю, отже, 

активну поведінку людей у сфері правового регулювання. 

2.    Виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків — це стан переходу від 

загальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки конкретних суб’єктів. На 

цій стадії загальні права та обов’язки суб’єктів перетворюються на їх суб’єктивні персональні 

права й обов’язки. Наприклад, абстрактне право на одержання вищої освіти стає суб’єктивним 

правом на навчання у конкретному ВНЗ, право на працю взагалі — правом на трудову 

діяльність у певній організації, установі, на конкретному підприємстві та певній посаді. На цій 

стадії формуються правовідносини, юри-» дичним вираженням яких є взаємні суб’єктивні 

права та обов’язки сторін. Водночас не зовсім правильно пов’язувати виникнення 

суб’єктивних прав і обов’язків тільки з правовідносинами. Персоніфіковані суб’єктивні права 

й обов’язки можуть виникати, здійснюватися як у правовідносинах, так і поза ними (наприклад 

право власності, авторське право на художній твір тощо). 

3.    Реалізація (фактичне використання) суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Ця 

стадія характеризується втіленням ужиття тих прав і обов’язків конкретних суб’єктів, які вони 

мають у тій чи іншій правовій ситуації. Ця стадія може займати тривалий період. Наприклад, 

для довготривалих правовідносин (перебування в шлюбі, трудових правовідносин) на цій 

стадії здійснюється захист порушених прав і свобод суб’єктів, усуваються перепони на шляху 

їх досягнення, тобто реалізуються правозабезпечувальна, правоохоронна функції права. 

Правове регулювання охоплює: 

- специфічну діяльність держави (її нормотворчих органів) або громадянського суспільства, 

пов'язану з виробленням норм права і з визначенням юридичних засобів забезпечення їх 

дієвості. У цьому аспекті змістом правового регулювання охоплюється різноманітна 

діяльність нормотворчих органів держави, пов'язана з вибором типу, методів, способів 

регламентації, визначенням співвідношення нормативних та індивідуальних засобів 



регулювання, що об'єктивно необхідні у певних соціально-економічних і політичних умовах 

для забезпечення нормального функціонування громадянського суспільства, його інститутів, 

організації життєдіяльності людей на цивілізованих засадах; 

- діяльність безпосередніх учасників суспільних відносин, спрямовану на пошук і 

використання засобів юридичного регулювання, для узгодження своєї поведінки з нормами 

права (їх принципами, цілями, призначенням). Це обумовлює необхідність врахування 

специфіки духовно-культурної сфери, зокрема національні та релігійні особливості учасників 

правовідносин. 

Метод правового регулювання - це сукупність способів і прийомів, за допомогою 

яких упорядковуються суспільні відносини визначеного виду. 

В юридичній літературі, зазвичай, виділяють такі основні методи правового 

регулювання. 

- централізоване регулювання (метод субординації або імперативний метод) -впорядкування 

здійснюється зверху до низу на владно-імперативних засадах (найчастіше цей метод 

використовується в адміністративному праві). Засобами централізованого регулювання є 

нормативно-правові акти (закони та підзаконні нормативно-правові акти). Він передбачає 

встановлення заборон, обов'язків, покарань; 

- децентралізоване регулювання (метод координації або диспозитивний метод) - на хід і процес 

такого регулювання впливають учасники правових відносин шляхом укладання договорів, 

здійсненні односторонніх правомірних юридичних дій (найчастіше цей метод 

використовується в цивільному праві). Головним засобом децентралізованого регулювання є 

індивідуальні акти. Способи або ж шляхи регулювання відносин державою розкривають 

специфіку методів регулювання і отримують свій особливий вираз в нормах права. 

Способи правового регулювання: 

- дозвіл-це надання особі права на її власні активні дії (роби, як вважаєш за потрібне). 

Прикладом здійснення правового регулювання за допомогою цього способу може бути будь-

яка норма права, що надає суб'єкту право на одержання тих чи інших благ. Для самозахисту 

українцям дозволено купувати газові пістолети та балончики, а представникам окремих 

професій - зброю під гумову кулю (порядок видання дозволів регламентовано відповідною 

Інструкцією, що затверджена Наказом МВС України № 622 від 21.12.98 р.). Дозвіл превалює 

в основному в галузях, що належать до сфери приватного права; 

- зобов'язання (веління) - покладання на особу обов'язку активної поведінки (роби тільки так), 

наприклад, обов'язок забезпечення обвинуваченому права на захист (ч. І ст. 47 КПК України); 

- заборона - це покладання на особу обов'язку утримуватися від вчинення дій певного роду 

(тільки так не роби), наприклад, заборона примушування давати показання (ст. 373 КК 

України), позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Більшість норм 

особливої частини Кримінального кодексу України фактично і є заборонами, оскільки вони 

встановлюють відповідальність за певні дії і тим самим їх забороняють. 

У правовому регулюванні використовуються різноманітні комбінації цих способів. На 

основі норм права, що містять зобов'язання складаються правовідносини активного типу, а на 

основі норм, що містять заборону - правовідносини пасивного типу, а на підставі норм, що 

містять дозвіл - як активного, так і пасивного типу. При централізованому регулюванні 

привалюють заборона та зобов'язання, а при децентралізованому -дозвіл. 

Трьом способам правового регулювання (дозволу, зобов'язанню, забороні) 

відповідають безпосередні форми реалізації норм права: використання, виконання, 

дотримання (про них йшла мова у п. 2.1.6.1). 

Тип правового регулювання - це особливий порядок правового регулювання, що 

виражається в певному поєднанні способів для задоволення інтересів суб'єкта права. 

Види типів правового регулювання: 

- загальнодозвільний - ґрунтується на загальному дозволі, в межах якого закон встановлює 

заборони на здійснення конкретних дій. Базується на принципі - дозволено все, що прямо не 

заборонено законом. У контексті цього типу виникають цивільні, трудові, сімейні, житлові та 

інші правовідносини (особа має право укладати будь-які угоди, на власний розсуд, за винятком 

тих заборон, що передбачені в законі - у відповідності з п. 2.2.2 Інструкції про організацію 



діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України затверджену 

Наказом МВС України № 1433 угода щодо охорони об'єктів укладається лише з 

представниками Державної служби охорони і здійснюється нарядами міліції охорони. 

Працівникам інших служб та підрозділів міліції працювати за сумісництвом з охорони 

власності забороняється; 

- загальнозабороняючий - ґрунтується на загальній забороні, в межах якої закон встановлює 

конкретні дозволи. Базується на принципі - заборонено все, що прямо не дозволено законом 

(дозволено тільки те, що прямо передбачено законом). За цим типом встановлюються правові 

статуси та функції державних службовців, посадових осіб тощо (у відповідності зі ст. 15 

Закону України "Про міліцію", працівник міліції має шість підстав для застосування 

вогнепальної зброї, сьомої не існує). 

 


