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Тема: Форми реалізації права. Застосування правових норм 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо основних форм реалізації права; 

визначити реалізацію норм права як основний спосіб функціонування та застосування 

права в суспільстві. 

План 

1. Поняття і форми реалізації правових норм. 

2. Застосування норм права як особлива форма його реалізації. 

3. Процес правозастосування та його стадії. 

4. Акт застосування норм права: поняття, його різновиди та співвідношення з 

нормативно-правовим актом. 

5. Прогалини в праві і засоби їх переборення та усунення. 

Ключові поняття та категорії: реалізація норм права, дотримання норм права, 

виконання норм права, використання норм права, застосування норм права, фактична 

стадія, юридична стадія, завершальна стадія, вимоги правильного застосування, акти 

застосування норм права, аналогія закону, аналогія права, прогалини в праві, прогалини 

в законі. 

Реферати 

1. Юридичний механізм реалізації права. 

2. Аналогія закону та аналогія права. 

3. Особливості використання суб’єктивних прав як форми їх реалізації. 

Додержання забороняючих норм права та особливості цієї форми їх реалізації. 

4. Нормативно-правові прогалини та способи їх попередження та подолання. 

5. Нормативно-правові та правозастосувальні колізії та способи їх 

попередження і подолання. 

6. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте основні форми реалізації нормативно-правових приписів. 

2. Які відмінності використання правових норм посадовцями та представниками 

державних органів від використання права іншими особами, їх причини? 

3. Чи можна вважати застосування нормативно-правових приписів особливою 

формою їх реалізації? Визначіть передумови та основні ознаки застосування 

нормативно-правових приписів. 

4. Охарактеризуйте вимогу законності, обґрунтованості, доцільності в процесі 

правозастосовної діяльності. 

5. Дайте характеристику основних стадій застосування нормативно-правових 

приписів. Чи можна вважати виконання правозастосовчого акту та контроль за його 

виконанням ще однією стадією? 

6. Які подібні та відмінні ознаки нормативно-правових та правозастосовчих 

актів? 

7. Охарактеризуйте правозастосовчі акти за основними ознаками та видами. 

8. В яких умовах, на Вашу думку, з’являються нормативно-правові прогалини? 



9. Чи відрізняються аналогія права та аналогія закону? 

10. У письмовій формі підготувати проект правозастосовчого акту від імені 

директора підприємства. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Необхідно дати визначення реалізації норм права та вказати 

її значення як з теоретичної так і практичної точки зору. Необхідно розкрити основні 

форми реалізації (дотримання, виконання, використання). Серед особливостей 

реалізації права слід виділити існування двох її аспектів: суб’єктивного й об’єктивного. 

З об’єктивної (зовнішньої) сторони, реалізація права - здійснення певними способами у 

визначеній послідовності у встановлені строки й у визначеному місці передбачених 

нормами права правомірних дій. Під суб’єктивною (внутрішньою) стороною реалізації 

права слід розуміти особисте ставлення суб’єкта реалізації до власних дій, що може 

виражатися в різних формах: особиста зацікавленість, прагнення дотриматися 

громадського або посадового обов'язку, моральне переконання, острах покарання тощо. 

До другого питання. Відповідь необхідно було б починати з того, що застосування 

права є одною з форм державної діяльності і показати відмінності цієї форми від інших. 

Особливістю застосування права є використання посередника з метою індивідуалізації 

приписів правових норм щодо конкретної життєвої ситуації. Так, наприклад, 

виконання, використання та дотримання відрізняються від застосування рядом 

характерних ознак по цілі, характеру діяльності та ін. Слід також проаналізувати різні 

точки зору з приводу форм правозастосовчої діяльності (наприклад: оперативно-

виконавча та правоохоронна, а деякі автори виділяють і інші форми). 

До третього питання. Студентам доцільно запам’ятати, що порядок застосування 

норм права може бути простим і складним. Складний порядок застосування норм права 

зазвичай становлять три основні стадії: встановлення фактичних обставин справи, 

встановлення юридичної основи справи та вирішення справи і документальне 

оформлення прийнятого рішення. В ході першої стадії (встановлення фактичних 

обставин справи) встановлюються головні факти і факти, що її підтверджують, і в тому 

обсязі, як того вимагає нормальне вирішення юридичної справи. Фактичні обставини 

справи встановлюються шляхом використання юридичних доказів та через 

доказування, де у процесі доказування використовуються презумпції і преюдиції, які 

відповідно до законодавства не мають потреб в доказуванні. Щодо другої стадії, то 

юридична основа справи - це вибір і аналіз юридичних норм, тобто юридична 

кваліфікація фактичних обставин, яка передбачає: підбір галузі, підгалузі, інституту 

права і знаходження норми, яка може бути застосована до даного випадку; перевірку 

відповідності тексту, аналіз норми стосовно її дії в часі, просторі та за колом осіб тощо. 

Стадія вирішення справи і документальне оформлення прийнятого рішення складається 

з двох завершальних частин правозастосовного процесу: вирішення справи і її 

оформлення у вигляді певного 

До четвертого питання. Підсумком правозастосовної діяльності є прийняття акта 

застосування права, який закріплює рішення компетентних органів з конкретної 

юридичної справи. В актах правозастосування завжди втілюється сила держави, вони 

мають державно-владний характер, охороняються й забезпечуються державою, як і 

норми права, на основі яких вони виникають. Необхідно перерахувати ті основні 

ознаки, що його характеризують, дати визначення. Слід здійснити класифікацію 

правозастосовчих актів за такими основними критеріями: за значенням у юридичному 



процесі(основні і допоміжні акти), залежно від суб’єктів, які здійснюють застосування 

(акти, що видані державними органами і акти видані уповноваженими недержавними 

організаціями), за часом дії (одноразової дії і продовжуваної дії), залежно від видів 

правових відносин(регулятивні і охоронні), залежно від форми зовнішнього 

вираження(письмовий акт, усний акт, жестовий акт (конклюдентний). Навести 

приклади таких актів. 

До п’ятого питання. Слід зауважити, що враховуючи існування великої кількості 

правових відносин, що потребують правового регулювання, неважко зрозуміти, що 

жоден законодавець не у змозі врахувати все їх розмаїття. Тому досить часто 

трапляються випадки, коли виявляються обставини юридичного характеру, які не 

перебувають у сфері правового регулювання. У цьому разі мова йде про прогалину у 

праві, тобто випадок за своєю сутністю є соціально значущим, потребує правової 

реакції, але норми, яка передбачає таку реакцію, у системі законодавства немає. Єдиним 

шляхом подолання прогалин у праві є процес нормотворчості, коли приймається норма 

або група норм, які регулюють певні суспільні відносини. Необхідно охарактеризувати 

і інші шляхи їх усунення. аналогія права та аналогія закону) 
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