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4. Тема: «Теоретичні проблеми визначення загальних характеристик правових актів», 

обсяг – 3,2 друк. арк.  

4.1.  Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

 Вперше здійснено системно і на основі системного, юридико-технічного, 

формально-юридичного та порівняльних методів осмислення суті загальних 

характеристик правових актів, досліджено різноманітні підходи до визначення 

правового акта. Термін «правовий акт» широко використовується в юриспруденції (і в 

науці, і в законодавстві, і на практиці), хоча при цьому не має однозначного, усталеного 

поняття, тобто вживається довільно, часто інтуїтивно, в силу сформованих традицій 

слововживання, а не на основі вивіреної доктринальної концепції. Визначено два 

підходи до дослідження правових актів: вузький і широкий. Аналізуючи сутність 

правового акту, охарактеризовано його як виражений у певній формі відповідно до 

законодавства результат дії компетентного суб’єкта права, орієнтований на регулювання 

суспільних відносин. З точки зору методології дослідження правових явищ основним 

способом для визначення істинності того чи іншого положення є його емпірична 

перевірка, зв'язок з практикою. Констатовано, що є документи, які не є правовими 

актами. 

 Правові акти необхідно досліджувати, виходячи з наявності загальної для них 

властивості - здатності викликати юридичні наслідки. Правовими актами є акти, що 

встановлюють відносини між людьми, які, втілюючись у правову форму, стають 

правовідносинами - юридично сформульованими взаємообумовленими суб'єктивними 

правами і обов'язками учасників суспільних відносин. З метою найточнішого пізнання 

природи і сутності правових актів методологічний вектор дослідження має ґрунтуватися 

на домінантних поглядах та парадигмах, що сформувалися та стали визначальними 

методологічними підходами сучасного правознавства. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 

 Для сучасної України, яка проголосила курс на побудову демократичної держави і 

громадянського суспільства у євроінтеграційному напрямку, пріоритетне значення 

набувають правові акти як універсальні інструменти вирішення проблем у суспільстві, 

реальної можливості досягнення соціально-корисних результатів, підвищення 

ефективності здійснення владної діяльності та необхідність оформлення і закріплення 

законодавчих ініціатив правовим актом відповідного виду. 

 Важливість з’ясування і вирішення проблеми правових актів детермінована тим, 



  

що європейський правовий вектор розвитку держави, як сукупність 

управлінських дій, заснованих на праві і реалізованих на виконання юридичних норм, 

здійснюється лише за допомогою правових актів. Необхідно об'єктивно визнати, що в 

процесі здійснення державою правової політики, найбільш оптимальним способом 

регулювання суспільних відносин є видання і прийняття юридично значущих актів. 

Останні стають основним засобом впливу на поведінку індивідуальних і колективних 

суб'єктів правовідносин. Тим самим, значимість дослідження полягає в розгляді 

закономірностей формування і здійснення євроінтеграційного вектору розвитку різного 

роду правовими актами. 
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Кількість наукових статей, надрукованих студентами самостійно під 

керівництвом викладача (1 стаття / 0,3 друк.арк.)   
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