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ТЕМА 5. ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ АКТ ЯК АКТ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

У системі індивідуальних правових актів
правозастосовний акт займає особливе
місце. Правозастосовний акт з погляду
юридичної техніки є проявом такої
властивості права як формальна
визначеність, для досягнення якої
використовується весь юридично-
технічний інструментарій



Навчальні питання теми

5.1 Акти застосування норм права

5.2 Особливості правозастосовних актів при 
прогалинах у законодавстві

5.3 Юридична техніка правозастосовних актів



Основні терміни теми

правозастосовний акт
юридична сила 

правозастосовного акта

структура правозастосовного 
акта

юридична техніка 
правозастосовного акта

прогалини в 
законодавстві

аналогія 
права

аналогія 
закону



5.1 Акти застосування норм права

Ознаки правозастосовних актів

• державно-владний характер

• характер веління

• видаються в певній формі та передбаченому законом порядку

• приймається компетентним суб’єктом

• володіє юридичною силою

• обов’язковість його для всіх суб’єктів права, кому він 
адресований



Правозастосовний акт – це рішення, 
переважно документально оформлене, 

прийняте компетентним суб’єктом на основі 
правових норм, спрямоване на регулювання 

індивідуальних відносин шляхом виникнення, 
зміни чи припинення відповідних 

правовідносин



Види правозастосовних актів

за суб’єктами прийняття

• акти органів законодавчої 
влади

• акти органів виконавчої 
влади

• акти органів судової 
влади

• акти органів місцевого 
самоврядування

за галузевою належністю

• акти застосування норм 
цивільного права

• акти застосування норм 
адміністративного права

• акти застосування норм 
кримінального права



Види правозастосовних актів

за характером 
рішення

• уповноважуючі

• зобов’язуючі

• забороняючі

за спеціально-
юридичними 

функціями права

• регулятивні

• охоронні

за способом 
вираження

• письмові

• усні

• конклюдентні



Юридична сила правозастосовного 
акта – це його властивість, яка 
проявляється у співвідношенні цього акта 
з іншими правовими актами і 
характеризує його як обов’язковий для 
всіх адресатів



Структурні 
частини 

правозастосовного 
акта

вступна

описова 
(констатуюча)

мотивувальна

резолютивна



5.2 Особливості правозастосовних актів при 
прогалинах у законодавстві

Прогалини в законодавстві – це відсутність у чинному 
законодавстві норм права або їх неповнота стосовно 

обставин, які знаходяться у сфері правового регулювання 
та потребують правового впливу

Види прогалин у 
законодавстві

• первинні

• вторинні

Способи подолання 
прогалин у законодавстві

• аналогія закону

• аналогія права



Аналогія закону – це 
вирішення справи або 
окремого юридичного 

питання на основі 
норми права, що 
розрахована на 
подібні випадки

Аналогія права – це 
вирішення конкретної 

справи на основі 
принципів відповідної 
галузі права або права 

в цілому



5.3 Юридична техніка правозастосовних актів

Юридична 
техніка – це 
сукупність 

правил, 
прийомів і 

методів 
складання і 
викладення 

різних правових 
актів

Компоненти 
юридичної 

техніки

технічні засоби

технічні 
прийоми

Види 
юридичної 

техніки

законодавча 
(правотворча)

техніка 
індивідуальних 

актів
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