
Лабораторне заняття № 23 
 

ТЕМА 13. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 
 

Теоретичні питання: 
 

1. Основні вимоги правильного застосування норм права. 
2. Правозастосовні акти: поняття, ознаки, види, структура. 

 
Термінологічні завдання: 

Засвойте визначення таких понять: правозастосовний акт, 
законність, обгрунтованість, доцільність, вступна, описова 
(констатуюча), мотивувальна, резолютивна частина 
 

 
 

Практичні завдання: 
І. Ознайомтесь із наведеними приписами процесуальних 
кодексів України та визначте і порівняйте зміст законності та 
обгрунтованості відповідних правозастосовних актів, а також 
юридичні наслідки їх порушення. 
ст. 159, 202 Кодексу адміністративного судочинства України від 
06.07.2005  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran1265#n1265 
ст. 213, 309 Цивільного процесуального кодексу України від 
18.03.2004  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran1403#n1403  
ст. 370, 409 Кримінального процесуального кодексу України від 
13.04.2012  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3069#n3069 

 
Заповніть у зошиті таблицю 

 зміст 
законності та 

обгрунтованості 

юридичні наслідки 
незаконості та 

необгрунтованості 

КАС України … … 

ЦПК України … … 

КПК України … … 

 

 
ІІ. Ознайомтесь із наведеними приписами процесуальних 
кодексів України та визначте юридичну форму, в якій 
приймаються відповідні правозастосовні акти, а також 
порівняйте зміст їх структурних частин. 
ст. 158, 163 Кодексу адміністративного судочинства України від 
06.07.2005  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran1262#n1262  
ст. 208, 215 Цивільного процесуального кодексу України від 
18.03.2004  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran1356#n1356  
ст. 369, 374 Кримінального процесуального кодексу України від 
13.04.2012 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3066#n3066  

 
Заповніть у зошиті таблицю 

 
 

форми 
правозастос
овного акту 

 

у справах 
адміністративного 

судочинства 

у цивільних 
справах 

у кримінальних 
справах 

 
… 

 
… 

 
… 

зміст 
структурної 

частини 

правозастосовного акту, передбаченого 

ст. 163 КАС  
України 

ст. 215 ЦПК  
України 

ст. 374 КПК  
України 

вступна … … … 
описова … … … 
мотивувальна … … … 
резолютивна … … … 

 
Поясніть (письмово у зошиті), чи впливають та 
відображаються на змісті структурних частин цих 
правозастосовних  актів стадії процесу правозастосування? 
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ІІ. Ознайомтесь із пошуковою системою  
Єдиного державного реєстру судових рішень 
режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 
Віднайдіть судові рішення з регіону та найменування суду 
Вашого постійного місця проживання у цивільній справі та у 
кримінальній справі. Виокремте у них структурні частини та 
коротко охарактеризуйте їх зміст. 
  

Заповніть у зошиті таблицю 

регіон суду: 
 

… 

найменування 
суду: 

… 
 

судові рішення 

короткий 
зміст 

структурної 
частини 

у цивільній справі у кримінальній справі 

 
… 

 
… 

вступна … … 

описова … … 

мотивувальна … … 

резолютивна … … 

 
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ: 

 
І. Ознайомтесь із запропонованими науковими публікаціями та 
висловіть свою позицію щодо співвідношення та взаємодії 
понять «правозастосовний акт», «юридичний акт» та 
«індивідуально-правовий акт». 
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