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ABSTRACT 

Daria Lazareva. The right to freedom and personal integrity in the legislation of Ukraine 

and Italy: comparative legal aspect. The right to freedom and personal integrity has been studied 

through the prism of normative legal acts in Ukraine and Italy. The normative and legal framework of 

Italy, in which provisions regarding the provision and observance of the right to freedom and personal 

inviolability, have been established. The attention has been drawn to the adoption of standards in this area 

by Italian legislation and the adoption of appropriate measures as a High Contracting Party to the 

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

The author has concluded that ensuring the right to freedom and personal integrity in Italian 

legislation is one of the priority directions of the state as a legal entity. Given that Italy is a High 

Contracting Party to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 

risks of arbitrary violation of the law we are investigating are assessed and measures are taken to reduce 

such cases. Italian legislation also pays attention to the assessment of the voluntariness of deprivation of 

liberty. Even if a person has voluntarily agreed to the restriction or deprivation of liberty, he cannot be 

deprived of the right to liberty and personal integrity. Expressing consent to imprisonment cannot indicate 

the automatic provision of the right to freedom and personal integrity, as well as the legality of the 

limitation of this right, which is covered by judicial practice and national regulatory legal acts. 

Keywords: the right to freedom and personal integrity, legislation of Ukraine, legislation of Italy, 

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ 

АКТ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АКТ: ТЕОРІЯ ТА СУДОВА 

ПРАКТИКА 

 
 

У статті висвітлено сутність співвідношення понять нормативно-правовий акт та 

індивідуальний акт. Правотворча та правозастосовна діяльність публічної адміністрації 

виражається в ухваленні та реалізації правових актів, які є головним засобом регулювання 

відносин у сфері діяльності органів виконавчої влади, це одна з основних форм реалізації завдань і 

функцій органів державної влади та місцевого самоврядування. Правові акти в діяльності 

публічної адміністрації, з одного боку, слугують впорядкованості та стабільності адміністративно-

правових відносин, з іншого – є підставою зміни прав, свобод та інтересів осіб у публічній сфері.  

Сформульовано авторське визначення нормативно-правового акта як офіційного письмового 

документа, ухваленого уповноваженим органом публічної адміністрації (посадовою особою), за 

встановленою правотворчою процедурою, який містить норми права, розрахований на невизначене 

коло осіб і яким регулюються суспільні відносини. Під індивідуальним актом запропоновано 

розуміти офіційний письмовий документ, ухвалений за встановленою адміністративною 

процедурою, який розрахований на конкретну особу (ситуацію) і внаслідок якого встановлюються, 

змінюються чи припиняються права (обов’язки) суб’єкта, якого стосується цей акт. 

Ключові слова: акти, правові акти, публічна адміністрація, суб’єкти владних 

повноважень, адміністративне судочинство, оскарження. 

 

Постановка проблеми. Правотворча та правозастосовна діяльність публічної 

адміністрації виражається в ухваленні та реалізації правових актів, які є головним 

засобом регулювання відносин у сфері діяльності органів виконавчої влади, це одна з 

основних форм реалізації завдань і функцій органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Правові акти в діяльності публічної адміністрації, з одного боку, 

слугують впорядкованості та стабільності адміністративно-правових відносин, з іншого 
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– є підставою зміни прав, свобод та інтересів осіб у публічній сфері. 

У процесі правотворчої та правозастосовної діяльності органи публічної 

адміністрації мають повноваження ухвалювати нормативні та індивідуальні правові 

акти. За своєю природою ці акти є різними. Першими встановлюються, змінюються чи 

скасовуються норми права, другими – встановлюються, змінюються чи припиняються 

права або обов’язки для суб’єктів, яких стосується індивідуальний акт. У будь-якому 

разі нормативні та індивідуальні акти є юридичними фактами для певних суб’єктів.  

У зв’язку з чим ухвалення нормативних чи індивідуальних актів має велике 

значення для забезпечення функціонування в нашій країні законності, розвитку країни 

як правової та демократичної держави. Тому процедури ухвалення цих актів, 

повноваження публічної адміністрації у цій сфері мають бути чіткими, прозорими і 

зрозумілими. Однак сьогодні є проблема, яка стосується питання визначення змісту 

понять «нормативно-правовий акт», «індивідуальний акт», їх властивостей та критеріїв 

відмінності між собою. Дискусійними ці питання залишаються в науці. Інколи ці 

поняття ототожнюються, що призводить до помилок у правотворчій та правозастосовній 

діяльності, що, зі свого боку, призводить до збільшення кількості публічно-правових 

спорів, які пов’язані з оскарженням в адміністративних судах нормативних і 

індивідуальних актів. У зв’язку з чим дослідження змісту цих понять, критеріїв та ознак 

є актуальним не тільки для науки, але й для правотворчості, правозастосування і судової 

практики адміністративних судів.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 
Нормативні та індивідуальні акти були предметом наукових досліджень представників 

теорії права, адміністративного та конституційного права, серед яких слід виділити 

дослідження В. Авер’янова, Ю. Битяка, JI. Білої-Тіунової, С. Бошно, A. Васильєва, 

Р. Васильєва, В. Гессена, І. Голосніченка, С. Додіна, JI. Калаянової, С. Ківалова, 

В. Колпакова, О. Кузьменко, Л. Наливайко, П. Рабіновича, Ю. Старілова, Ю. Тодики, 

О. Фрицького та ін. Поряд з цим потребують наукового осмислення питання 

співвідношення понять нормативно-правовий акт та індивідуальний акт, що є важливим 

як у теоретичному, так і у практичному аспектах, у тому числі для судової практики 

адміністративних судів. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж визначити властивості нормативних і 

індивідуальних актів, необхідно розкрити їх загальнотеоретичні характеристики. 

До загальних характеристик нормативних та індивідуальних актів можна віднести 

окремі їх властивості, які є спільними між ними. Серед них варто виділити такі: 

1) підзаконний характер – видання нормативних актів здійснюється на підставі та на 

виконання закону; 2) обов’язковість – акти публічної адміністрації є обов’язковими до 

виконання особам, яким вони адресовані; 3) правомочність – нормативні та 

адміністративні акти видаються органами виконавчої влади та іншими суб’єктами 

публічної адміністрації відповідно до характеру та в межах наданої їм законом 

компетенції; 4) офіційність – видання нормативних та адміністративних актів 

здійснюється від імені держави органом, повноваження якого закріплене у чинному 

законодавстві України; 5) односторонність – акти публічної адміністрації є результатом 

юридично-владного волевиявлення відповідного суб’єкта, що його видав; 6) належну 

оформленість – видання актів публічної адміністрації здійснюється із дотриманням 

нормативно встановлених процедур [1, с. 67]. 

Однак нормативні та індивідуальні акти мають свої відмінності, завдяки яким 

вони різняться між собою. У зв’язку з чим варто зупинити увагу на змісті понять 

нормативно-правового та індивідуального акта. 

У науковій літературі поняття індивідуального та нормативного акта тлумачиться 

по-різному. У своїй дисертації О. Мандюк зазначає, що індивідуальний 

адміністративний акт – це одностороннє волевиявлення адміністративного органу 

зовнішньої дії, що безпосередньо впливає на права, свободи чи інтереси конкретних осіб 

або стосується конкретної ситуації. Основними ознаками індивідуального 

адміністративного акта, на думку вченого, належать: односторонність, індивідуальність 

(конкретність), зовнішня дія, породження правових наслідків, приймається 

адміністративним органом [2, с. 20]. 

А. Школик запропонував поняття індивідуальний акт через його ознаки: 

 – рішення адміністративного органу (тобто органу виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування або іншого уповноваженого державою суб’єкта);  
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– рішення, спрямоване на не підпорядкованих адміністративному органу осіб, 

тобто рішення зовнішньої дії;  

– рішення, що спричиняє набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків 

приватними особами;  

– рішення, що стосується конкретної особи (конкретних осіб) або ж урегульовує 

конкретні правовідносини;  

– рішення з назвою, яка визначається законодавчими актами і може бути 

відмінною, але у всіх випадках має відповідати законові [3, с. 177]. 

Наприклад, О. Кузьменко вважає, що індивідуально-правовий акт – це  ухвалене у 

встановленому порядку на основі правових норм владним органом і виражене зовні 

передбаченим законом способом індивідуальне правове рішення по певній справі, 

спрямоване на встановлення, зміну або припинення конкретних правовідносин, 

розраховане на визначене коло суб’єктів та випадків [4]. 

Зважаючи на думки вчених щодо змісту поняття «індивідуальний акт», можна, 

незважаючи на те, що є різні його визначення, все ж виокремити такі його ознаки, які 

характеризують відповідний акт, як індивідуальний. Зокрема, індивідуальний правовий 

акт є одностороннім правозастосовним актом (рішенням суб’єкта владних повноважень); 

стосується конкретної особи або розрахований на конкретну ситуацію; діє у межах 

певної ситуації; може втратити силу після його застосування (виконання).  

Тобто індивідуальний акт є способом реалізації норм права уповноваженими 

суб’єктами його ухвалення у випадках конкретних правовідносин (ситуації). 

Головною рисою таких актів є їхня конкретність, а саме: чітке формулювання 

конкретних юридичних волевиявлень суб’єктами адміністративного права, які видають 

такі акти; вирішення за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або 

питань, що виникають у сфері державного управління; чітка визначеність адресата 

конкретної особи або осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, 

зумовлених цими актами [4]. 

Відмінність нормативно-правового акта від інших актів і документів полягає 

насамперед у його змісті, тому, що ні в кого не викликає сумніву, що нормативно-

правовий акт є нормативним саме тому, що він містить норми права... [5]. 

С. Бобровник і В. Нагребельний під нормативно-правовим актом розуміють 

офіційний письмовий документ, який ухвалюється уповноваженим органом держави й 

установлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права [6, с. 192]. У сучасній 

юридичній науці наявний погляд на нормативно-правові акти як приписи суб’єктів 

правотворчості, що містять юридичні норми або як владний припис державних органів, 

який установлює, змінює або відміняє норми права [7, с. 42; 8]. А. Колодій зазначає, що 

нормативно-правові акти – це офіційні письмові документи, ухвалені компетентними 

суб’єктами, в яких в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються 

чи скасовуються загальнообов’язкові правила поведінки [9, с. 193; 10]. 

Отже, в науці під нормативно-правовим актом треба розуміти офіційний 

письмовий документ: ухвалюється уповноваженим суб’єктом; змінює, встановлює чи 

припиняє норми права. 

Тож у науковому аспекті природа нормативно-правових і індивідуальних актів 

розкрита. Однак цього не можна сказати про законодавчу доктрину. Поняття 

нормативно-правового акта та індивідуального акта в законодавстві чітко і однозначно 

не отримали свого оформлення.  

Визначення нормативно-правового та індивідуального акта міститься у Кодексі 

адміністративного судочинства України. Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 4 КАС України 

нормативно-правовий акт – це акт управління (рішення) суб’єкта владних повноважень, 

який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання 

однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове 

застосування. Під індивідуальним актом у КАС України запропоновано розуміти акт 

(рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий (ухвалене) на виконання владних 

управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується 

прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб та дія якого вичерпується його 

виконанням або має визначений строк (п. 19 ч. 1 ст. 4 КАС України) [11-12]. 

Крім того, у ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

вживаються такі поняття, як «акти індивідуальної дії», а ст. 17 Закону України «Про 

інформацію» надає перевагу поняттю «ненормативні правові акти» [13]. 
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Також у законодавстві не оформлено ознаки, види цих актів, критерії відмінності 

між собою, що зумовлює у правозастосовній діяльності помилки в їх ухваленні та 

застосуванні, і визнання, врешті-решт, такі акти протиправними і такими, що підлягають 

скасуванню.  

Тому під час розгляду відповідних публічно-правових спорів такі критерії було 

вироблено судовою практикою адміністративних судів та Верховного Суду. 

Наприклад, переглядаючи адміністративну справу Велика Палата Верховного 

Суду у своїй Постанові від 16 жовтня 2018 року. Справа № 9901/415/18 зазначила, що 

нормативно-правові акти належать до правотворчих, а індивідуальні – до 

правозастосовних. У вітчизняній теорії права загальновизнано, що нормативно-правовий 

акт – це письмовий документ компетентного органу держави, уповноваженого нею 

органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта, в якому закріплено забезпечуване 

нею формально обов’язкове правило поведінки загального характеру. Такий акт 

ухвалюється як шляхом безпосереднього волевиявлення народу, так і уповноваженим на 

це суб’єктом за встановленою процедурою, розрахований на невизначене коло осіб і на 

багаторазове застосування. Індивідуально-правові акти, як результати 

правозастосування, адресовані конкретним особам, тобто є формально обов’язковими 

для персоніфікованих (чітко визначених) суб’єктів; вміщують індивідуальні приписи, в 

яких зафіксовані суб’єктивні права та/чи обов’язки адресатів цих актів; розраховані на 

врегулювання лише конкретної життєвої ситуації, а тому їх юридична чинність 

(формальна обов’язковість) вичерпується одноразовою реалізацією. Крім того, такі акти 

не можуть мати зворотної дії в часі, а свій зовнішній прояв можуть отримувати не лише 

у письмовій (документальній), але й в усній (вербальній) або ж фізично-діяльнісній 

(конклюдентній) формах [11]. 

З огляду на вказане нормативно-правовий акт містить загальнообов’язкові правила 

поведінки (норми права), тоді як акт застосування норм права (індивідуальний акт) – 

індивідуально-конкретні приписи, що є результатом застосування норм права [11; 14]. 

Наприклад, у рішенні Конституційного Суду від 16.04.2009 № 7-рп/2009 (справа 

про скасування актів місцевого самоврядування) зазначено: «Конституційний Суд 

дійшов висновку, що органи місцевого самоврядування, вирішуючи питання місцевого 

значення, представляючи спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, 

приймають нормативні та ненормативні акти. До нормативних належать акти, які 

встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, 

розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а ненормативні акти 

передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб’єкта чи юридичної особи, 

застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують свою дію» [15; 16, с. 115]. 

З огляду на вказане нормативно-правовий акт містить загальнообов’язкові 

правила поведінки (норми права), тоді як акт застосування норм права (індивідуальний 

акт) – індивідуально-конкретні приписи, що є результатом застосування норм права; 

вимоги нормативно-правового акта стосуються всіх суб’єктів, які опиняються у 

нормативно регламентованій ситуації, а акт застосування норм права адресується 

конкретним суб’єктам і створює права та/чи обов’язки лише для цих суб’єктів; 

нормативно-правовий акт регулює певний вид суспільних відносин, а акт застосування 

норм права – конкретну життєву ситуацію; нормативно-правовий акт діє впродовж 

тривалого часу та не вичерпує дію фактами його застосування, тоді як дія акта 

застосування норм права закінчується у зв’язку з припиненням існування конкретних 

правовідносин [11; 17; 18, с. 3]. 

Отже, завдяки наявній судовій практиці адміністративних судів з розгляду 

публічно-правових спорів, пов’язаних з оскарженням нормативно-правових та 

індивідуальних актів напрацьовано певні критерії та властивості цих актів, які 

дозволяють відмежувати нормативно-правовий акт від індивідуального і розглянути 

об’єктивно та всебічно публічно-правовий спір. Хоча судова практика Верховного Суду 

і має обов’язковий характер, все ж для поліпшення діяльності публічної адміністрації з 

ухвалення нормативно-правових та індивідуальних актів треба удосконалити стан 

законодавства, яке регулює правотворчі процедури публічної адміністрації. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, під нормативно-правовим актом треба 

розуміти офіційний письмовий документ, ухвалений уповноваженим органом публічної 

адміністрації (посадовою особою), за встановленою правотворчою процедурою, який 

містить норми права, розрахований на невизначене коло осіб і яким регулюються 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3 

104  ISSN 2078-3566 

суспільні відносини. При цьому індивідуальний акт – це офіційний письмовий документ, 

ухвалений за встановленою адміністративною процедурою, який розрахований на 

конкретну особу (ситуацію) і внаслідок якого встановлюються, змінюються чи 

припиняються права (обов’язки) суб’єкта, якого стосується цей акт. 

Щодо співвідношення цих понять, то треба зазначити, що вони мають чіткі 

критерії розмежування, якими, на нашу думку, є: наявність у їх змісті норм права (чи 

відсутність норм права); спрямованість акта (конкретна особа чи невизначене коло осіб); 

термін дії та застосування. Це на нашу думку, одні з основних ознак, які дозволяють 

розрізняти нормативний акт між індивідуальним. 
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ABSTRACT 

Svitlana Nikolaichuk. The relationship of the concepts of regulatory and legal act and 

individual act: theory and judicial practice. The article is devoted to highlighting the essence of the 

relationship between the concepts of normative and legal act and individual act. The article draws 

attention to the fact that the law-making and law-enforcing activity of public administration is expressed 

in the adoption and implementation of legal acts, which are the main means of regulating relations in the 

sphere of activities of executive authorities, this is one of the main forms of implementation of the tasks 

and functions of state authorities and local self-government bodies . legal acts in the activity of public 

administration, on the one hand, serve the orderliness and stability of administrative and legal relations, 

on the other hand, they are the basis for changing the rights, freedoms and interests of individuals in the 

public sphere. The importance of proper legal regulation of regulatory and individual acts, as well as 

procedures for their adoption, is theoretically substantiated. It was found that the legislation does not 

specify the signs, types of these acts, and the criteria for distinguishing them from each other. What 

causes errors in their acceptance and application in law enforcement activities, and the recognition, in the 

end, of such acts as illegal and subject to cancellation. In connection with this, the adoption of normative 

or individual acts is of great importance for ensuring the functioning of legality in our country, the 

development of the country as a legal and democratic state. It is noted that the procedures for the adoption 

of these acts, the powers of the public administration in this area should be clear, transparent and 

understandable. Attention is drawn to the fact that today there is a problem related to the issue of defining 
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the content of the concepts «normative-legal act», «individual act», their properties and criteria of 

distinction between themselves. These questions remain debatable in science. Sometimes these concepts 

are identified, which leads to errors in law-making and law-enforcement activities. In this regard, the 

study of the content of these concepts, criteria and signs is relevant not only for science, but also for law-

making and law enforcement. 

The author’s definition of a normative-legal act is formulated as an official written document 

adopted by an authorized body of public administration (an official), according to the established law-

making procedure, which contains legal norms, is designed for an indefinite circle of persons and 

regulates social relations. An individual act is proposed to be understood as an official written document 

adopted according to the established administrative procedure, which is designed for a specific person 

(situation) and as a result of which the rights (obligations) of the subject to which this act applies are 

established, changed or terminated. 

Keywords: acts, legal acts, public administration, subjects of authority, administrative 

proceedings, appeals. 
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CONVEYING NAMES OF NATIONAL AND INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS, GOVERNMENTAL COMPANIES, CORPORATIONS  

AND PRIVATE ENTERPRICES WHILE TRANSLATING 
 

Вікторія Райлянова, Ольга Олейнік. Передача назв національних та міжнародних 

організацій, державних компаній, корпорацій та приватних підприємств під час перекладу. 

Сучасний діловий світ не має жодних меж і мережа міжнародних і міжнаціональних корпорацій 

поширюється скрізь у світі. Дуже давно англійська мова була загальновизнана як мова 

міжнародної комунікації, тому більшість з офіційної документації, інструкцій, доповідей та 

договорів пишуться англійською мовою. Тож виникла потреба в професійному перекладі 

економічних текстів з англійської мови на мову перекладу і навпаки. 

Більше того, в сучасному бізнесі все частіше влаштовуваються робочі збори економістів в 

міжнародні команди для підвищення ефективності міжнародного співробітництва. Сфера інтересу 

може бути дуже широкою: від фінансів і кредитів до промисловості і виробництва, від маленьких 

приватних підприємств до великих урядових установ. Отже, у статті розглянуто особливості 

перекладу економічних текстів і аналізу шляху передачі назв організацій, підприємств і установ. 

Ключові слова: переклад, економічні тексти, назви організацій, передача. 
 

Relevance of the study. While political boarders have been vanishing for business, 

proper translation of economic texts is becoming more and more essential for all entrepreneurs 

and managers of different levels. For professional interpreter whose specialization is economic 

texts, it means that each particular feature in this sphere of communication must be taken into 

consideration while translating as quite often it is followed by commercial part. Here, in this 

article we analyzes peculiarities of conveying names of financial institutions of various types 

of govern from origin language into language of translation. 
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