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Вступ

 Г. Ско во ро да про за кон елімінації* труд нощів:

 «Що потрібне – лег ке, не потрібне ж – важ ке!» 

 Проблемне питання

 Як ви ро зумієте за кон, сфор муль о ва ний ук раїнсь ким філо со-
фом?

 Чи потрібна лю дині пра во ва гра мотність?

Âè ïî ÷è íàєòå çíàéî ì ñòâî ç êóð ñîì «Ïðà âîç íà â ñòâî», ÿêèé 
íà ëå æèòü äî ïðåä ìåòіâ ñóñïіëü íî-ãó ìàíіòàð íî ãî íàï ðÿì êó. 
Ïðà âî âà (þðèäè÷íà) íà ó êà ïîñіäàє îñîá ëè âå ìіñöå â öèêëі 
ïðåä ìåòіâ, ùî âèâ ÷à þòü ñóñïіëüñòâî, âèðіçíÿþ÷èñü ïðàê òè÷-
íîþ ñïðÿìîâàíіñòþ ùîäî âè êî ðèñ òàí íÿ 
íà áó òèõ çíàíü ó êîíê ðåò íèõ æèòòєâèõ 
ñè òó àöіÿõ.

Ïàì’ÿòà þ ÷è ïðî ìà òåðіàëü íèé âè-
ìіð êîíê ðåò íèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé, 
àâ òî ðè ïіäðó÷ íè êà ïðàã íó òü âèñâіòëè-
òè òàêîæ äó õîâ íèé àñ ïåêò áà ãàòü îõ 
ïðîá ëåì, ùî ðîçâ’ÿçóє ïðà âî âà íà ó êà. 
Íà ïî äіáíі ïî øó êè íà äèõ íó ëà ïîñ òàòü 
óê ðà їíñü êîãî ìàíäðіâíî ãî ôіëî ñî ôà і 
ïî å òà ÕVІІІ ñò. Ãðè ãîðіÿ Ñêî âî ðî äè.
Ñà ìå éî ãî äóì êà ìè ïî ÷è íàєòü ñÿ ìàé-
æå êî æåí ïà ðàã ðàô ïіäðó÷ íè êà. Ôіëî-
ñîô ïîñòіéíî äî âî äèòü, ùî іäå àëü íå є 
âè ùèì ïðàã íåí íÿì äó õîâ íîñòі, àëå íå 
çàâæ äè іäå à ëè âòіëþ þòü ñÿ â æèò òÿ, 

* Åëіìіíàöіÿ (âіä ëàò. eliminare – âèã íàí íÿ; limen – ïîðіã) – âè-
ê ëþ ÷åí íÿ íåâіäî ìî ãî ç ïåâ íîї ñèñ òå ìè.

Ã. Ñêî âî ðî äà
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ñòè êà þ ÷èñü іç ðå àëüíіñòþ. Ïîã ëÿ äè ôіëî ñî ôà àáî іíøèõ âіäî-
ìèõ óêðàїíöіâ äî ïî ìî æóòü âàì ïî áà ÷è òè ïîñòіéíó ïðîá ëå ìó 
âè áî ðó, ÿêà ïîñ òàє ïå ðåä ëþ äè íîþ êîæ íî ãî äíÿ: ìіæ äîá ðîì і 
çëîì, ïðàâ äîþ і íåï ðàâ äîþ, ïðà âîì òà ñâàâіëëÿì. Êîæ åí ç íàñ 
ìàє ïðàâî, êà æó ÷è ìî âîþ ïî å òà, «÷è âіëü íî âè áè ðà òè, ÷è õðåñò 
íåñ òè, ÷è æ öâÿõ âáè âà òè». 

Ìå òîþ êóð ñó є ôîð ìó âàí íÿ ñè ñòåì íî ãî óÿâ ëåí íÿ ïðî äåð-
æà âó òà ïðà âî ÿê îñ íîâ íі çà ñîáè âïî ðÿä êó âàí íÿ ñóñïіëü íèõ 
âіäíî ñèí òà âìіííÿ âè êî ðèñ òî âó âà òè їõ ó ïðàê òè÷ íî ìó æèò-
òі.

Çàâ äàí íÿ ìè êóð ñó є:
- îç íàéîì ëåí íÿ ç îñ íî âà ìè òå îðії äåð æà âè òà ïðà âà і ôîð-

ìó âàí íÿ óÿâ ëåí íÿ ïðî äåð æàâ íî-ïðà âîâі ðå àëії ñó ÷àñ íîї Óê ðà-
їíè; 

- ïîã ëèá ëåí íÿ çíàíü ïðî âè íèê íåí íÿ, òè ïè òà ôîð ìè äåð -
æà âè, іñòîðіþ ðîç âèò êó óê ðàїíñü êîї äåð æàâ íîñòі, ñó ÷àñ íó
óê ðà їíñü êó äåð æà âó òà її îð ãà íè;

- ïîã ëèá ëåí íÿ çíàíü ïðî ñîöіàëüíі íîð ìè, ôîð ìó âàí íÿ ñè-
ñòåì íî ãî óÿâ ëåí íÿ ïðî ïðà âîâі íîð ìè, ãà ëóçі ïðà âà, ïðà-
âîâіäíî ñè íè, ïðà âî ïî ðÿ äîê, ïðà âî ïî ðó øåí íÿ òà þðè äè÷ íó 
âіäïîâі äàëüíіñòü;

- ôîð ìó âàí íÿ ñèñ òåì íî ãî óÿâ ëåí íÿ ïðî ñïî ñî áè ïіäòðè ìàí-
íÿ ïðà âî ïî ðÿä êó, ìå õàíіçìè çà õèñ òó ïðàâ і ñâî áîä; 

- âè õî âàí íÿ îñî áèñ òîї ïå ðå êî íà íîñòі â íå îáõіäíîñòі äî-
ò ðè ìàí íÿ ïðà âî âèõ íîðì, íåï ðè ìè ðåí íîñòі äî ïðî òèï ðàâ íîї
ïî âåäіíêè; 

- íà áóò òÿ âìіíü àíàëіçó âà òè ñóñïіëü íî-ïîëіòè÷íі ïîäії,
êî ðèñ òó âà òè ñÿ ïðà âî âè ìè àê òà ìè, þðè äè÷ íîþ ëіòå ðà òó ðîþ;

- ôîð ìó âàí íÿ íà âè ÷îê äіÿòè çãіäíî ç íîð ìà ìè ïðà âà ó
êîíê ðåò íèõ æèòòєâèõ ñè òó àöіÿõ;

- ôîð ìó âàí íÿ âìіííÿ âè êî ðèñ òî âó âà òè íà áóòі çíàí íÿ ó
ïðàê òè÷ íî ìó æèòòі òî ùî.

Çìіñò ìà òåðіàëó ïіäðó÷ íè êà âіäïîâіäà є ïå ðåëі÷å íèì çàâ äàí-
íÿì. 

Âèâ ÷à þ ÷è ïðåä ìåò «Ïðà âîç íà â ñòâî», âè îç íàéî ìè òå ñÿ ç 
òàêè ìè ðîçäіëà ìè (÷àñòèíàìè) ïіäðó÷íèêà:
І. Îñ íî âè òå îðії äåð æà âè.
ІІ. Îñ íî âè òå îðії ïðà âà òà ïðà âîâіäíî ñèí.
ІІІ. Îñ íî âè ïóáëі÷íî ãî ïðà âà Óê ðàїíè.
ІV. Îñ íî âè ïðè âàò íî ãî ïðà âà Óê ðàїíè. 
Ó ïåðøіé òà äðóãіé ÷àñ òèíàõ ðîçê ðè âàєòü ñÿ çà ãàëü íà õà-

ðàê òå ðèñ òè êà äåð æà âè і ïðà âà ÿê ñîöіàëü íèõ ÿâèù, à òðå òÿ é 
÷åò âåð òà – ïðèñ âÿ ÷åíі õà ðàê òå ðèñ òèöі óê ðàїíñü êîї äåð æà âè òà 
її ñèñ òå ìè çà êî íî äà â ñòâà.

Îðієíòó âàòèñÿ â ñòðóê òóðі ïіäðó÷íèêà âàì äî ïî ìî æóòü 
ïіêòîã ðà ìè.
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 Г. Ско во ро да про…

Ïіêòîã ðà ìà çîá ðà æóє ìàíäðіâíî ãî óê ðàїíñü êî ãî ôіëî-
ñî ôà Ã. Ñêî âî ðî äó àáî іíøèõ âіäîìèõ óêðàїíöіâ. Ïðî ïî-
íóєòü ñÿ çà ìèñ ëè òèñÿ íàä âèðàçîì, ÿêèé àê öåí òóє óâà ãó 
íà ãî ëîâ íî ìó â òåìі, ùî âèâ ÷àєòü ñÿ.

 Проб лем не пи тан ня 

Ñèñòåìà çàïèòàíü äî ïî ìî æå âè îê ðå ìè òè ãî ëîâ íó 
ïðîá ëå ìó óðî êó.

 Нор ма за ко ну

Ïðî ïî íóєòü ñÿ âèâ ÷è òè ïîíÿòòÿ, ùî є îáîâ’ÿç êî âè ìè 
çà ïðîã ðàì íè ìè âè ìî ãà ìè. 

 Для до пит ли вих (з історії по нят тя)

Ðóá ðè êà ìî æå ìіñòè òè äîñëіâíèé ïå ðåê ëàä òåðìіíà, 
іñòîðіþ éî ãî ïî ÿ âè, öіêàâі ïîä ðî áèöі.

 Бук ва за ко ну

Ïî äàíі ôðàã ìåí òè þðè äè÷ íèõ äî êó ìåíòіâ, ùî îç íà-
éîì ëÿòü âàñ іç êîíê ðåò íîþ ïðà âî âîþ íîð ìîþ.

 Розв’яжіть си ту ацію 

Ïî áà ÷èâ øè öþ ïіêòîãðàìó, ïîòðіáíî íå òіëü êè ðîç â’ÿ-
çà òè ïåâ íó ñè òó àöіþ, à é ñêî ðèñ òà òè ñÿ çàï ðî ïî íî âà íèì 
àë ãî ðèò ìîì äії: ðîçã ëÿ íó òè ïåâ íå êî ëî ïè òàíü, ïðî -
à íàëіçó âà òè þðè äè÷íі äæå ðå ëà, ÿêè ìè ñëіä êå ðó âà òè ñÿ 
ñà ìå â öü î ìó âè ïàä êó. 

** Äâі çіðî÷ êè îç íà ÷à þòü, ùî öå çàâ äàí íÿ ïіäâè ùå íîї ñêëàäíîñòі. 
Âè êî íó âà òè éî ãî ìîæ íà çà áà æàí íÿì.

 За пи тан ня та зав дан ня

Ðóá ðè êà ïðî ïî íóє çà ïè òàí íÿ äëÿ ñà ìî ïå ðåâіðêè é 
çàâ äàí íÿ, ÿêі ìîæ íà âè êî íà òè êî ëåê òèâ íî íà óðîöі. 

Ñïîäіâàєìî ñÿ, ùî ïіäðó÷ íèê ñòà íå âàøèì ïîìі÷íè êîì ó 
ñêëàä íèõ æèòòєâèõ ñè òó àöіÿõ і äî ïî ìî æå ïî ðà äîþ і êî ðèñ íîþ 
іíôîð ìàöієþ.

Íà äè õà þ ÷è âàñ íà íàâ ÷àí íÿ, àâ òî ðè áà æà þòü óñïіõіâ і íà ãà-
äó þòü âіäî ìèé àôî ðèçì «Øëÿõ çäî ëàє òîé, õòî éäå!».
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Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Іñòîðè÷íèé àñïåêò 
âè íè êíåííÿ äåðæàâè

 Г. Ско во ро да про по ход жен ня дер жа ви:

 Свя тий мій Бо же і віків тво рець,
 Ствер ди, що сам ти клав на скри жаль. 

 Проблемне питання

 По ду май те, чи завж ди існу ва ла дер жа ва.
 На яко му етапі роз вит ку суспільства ви ник ла держава?
 Про чи тай те вищенаведені ряд ки з пісні Г. Ско во ро ди. Якої 

те орії по ход жен ня дер жа ви він дот ри му вав ся?

 1. Порівняль на ха рак те рис ти ка по нять
«суспільство», «дер жа ва», «країна»

Çà ãàëü íîâіäî ìî, ùî äåð æà âà – íà áà ãà òî ïіçíіøå óò âî ðåí íÿ, 
íіæ ïåðâіñíå ñóñïіëüñòâî, її ñòâî ðåí íþ ïå ðå äó âàâ ïåðâіñíèé ëàä – 
ñòà ðî äàâíіé ïðèìіòèâ íèé òèï êî ëåê òèâ íî ãî âè ðîá íè öò âà, ïðè-
÷è íîþ âè íèê íåí íÿ é іñíó âàí íÿ ÿêî ãî áó ëà ñëàáêіñòü îê ðå ìîї 
ëþ äè íè ïå ðåä íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì.

 Нор ма за ко ну

Ñóñïіëüñòâî – іñòî ðè÷ íî ñôîð ìî âà íà ñó êóïíіñòü
іíäè âіäіâ, ôîð ìà êî ëåê òèâ íî ãî ñïіâæèò òÿ ëþ äåé òà ñè-
ñòå ìà ðіçíî ìàíіòíèõ (åêî íîìі÷íèõ, ìî ðàëü íèõ, ðåëі-
ãіéíèõ, ïîëіòè÷ íèõ, þðè äè÷ íèõ) çâ’ÿçêіâ і âіäíî ñèí ìіæ 
ëþäü ìè.
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Ïðî òÿ ãîì òè ñÿ ÷îëіòü ëþ äè íà є òієþ ñêëà äî âîþ, ÿêà óò âî-
ðþє ñïіëüíіñòü і ïîâ’ÿçóє ç íåþ ñâîє áóò òÿ. Ïåðâіñíèé ëàä 
ïîñëіäîâ íî ïðîéøîâ ó ñâîєìó ðîç âèò êó äåêіëü êà ñòàäіé, àëå 
òіëü êè íà ïåâ íî ìó åòàïі âіí ñòàâ ïå ðå ðîñ òà òè â äåð æàâ íî îð-
ãàíіçî âà íå ñóñïіëüñòâî.

Стадії роз вит ку суспільства

Ïåðіîä äè êîñòі – äè òè í ñòâî ëþäñü êî ãî ðî äó. Íà öü î ìó åòà-
ïі çäіéñíþ âà ëî ñÿ ïðèñ âîєííÿ ãî òî âèõ ïðî äóêòіâ ïðè ðî äè, ÿêі 
äî áó âà ëè çà äî ïî ìî ãîþ ïðèìіòèâ íèõ çíà ðÿäü ïðàöі.

Ó ïåðіîä âàð âà ð ñòâà âè íè êàє äî ìàøíє òâà ðèí íè öò âî, ïî-
÷è íàєòü ñÿ âè ðî ùó âàí íÿ ñіëüñü êî ãîñ ïî äàðñü êèõ êóëü òóð, óäîñ-
êî íà ëþ þòü ñÿ çíà ðÿä äÿ ïðàöі äëÿ âè êî íàí íÿ ðіçíî ìàíіòíèõ 
îïå ðàöіé. Ñòà є іíøîþ і ñóñïіëü íà îð ãàíіçàöіÿ: ïåðâіñíå ñòà äî 
çìіíþєòü ñÿ áіëüø äîñ êî íà ëèì îá’єäíàí íÿì ëþ äåé, âè íè êàє 
îê ðå ìà ðî äè íà. Êî ëåê òèâ íà âëàñíіñòü íà çà ñî áè âè ðîá íè öò âà 
òà ñîöіàëü íà єäíіñòü îáó ìîâ ëþ þòü òà êó îð ãàíіçàöіþ âëà äè, ÿê 
ïåðâіñíå íà ðî äîâ ëàä äÿ, ïåðâіñíå ñà ìî óï ðàâëіííÿ. Íàéâàæ-
ëèâіøі ñïðà âè âèðіøó âà ëè ñïіëü íî íà çáî ðàõ ÷ëåíіâ ðî äó, íà 
ÿêèõ îáè ðà ëè ñòàðіéøè íó, âîæ äÿ. Îñ òàííі íå ñòî ÿ ëè íàä ðî-
äîì, à î÷î ëþ âà ëè éî ãî. 

Ç ïå ðå õî äîì äî öèâіëіçàöії ñóñïіëüñòâî ñòàє ñîöіàëü íî íå îä-
íîðіäíèì. Ñêëà äà þòü ñÿ âіäíîñ íî ñà ìîñòіéíі ãðó ïè ëþ äåé 
(ñòðà òè): êàñ òè, ñòà íè, êëà ñè òî ùî. Ñòðà òèôіêî âà íå ñóñïіëü-
ñòâî çàâæ äè є âíóòðіøíüî íåîäíîðіäíèì: іíòå ðå ñè ðà áà ïðÿ ìî 
ïðî òè ëåæíі іíòå ðå ñàì ðà áîâ ëàñ íè êà. Ñâіòî âèé äîñâіä ñâіä÷èòü, 
ùî  çàïîáіãòè ñà ìî ðóé íó âàí íþ òà êî ãî ñóñïіëüñòâà â çìîçі òіëü-
êè äåð æàâ íà îð ãàíіçàöіÿ.

 Нор ма за ко ну

Ïî íÿò òÿ «äåð æà âà» õà ðàê òå ðè çóє ôîð ìó îð ãàíіçàöії 
ïîëіòè÷ íîї âëà äè â ìå æàõ êðàїíè. 

Îñ íîâ íè ìè ïðè ÷è íà ìè âè íèê íåí íÿ äåð æà âè є:
 íå îáõіäíіñòü ó áіëüø äîñ êî íà ëèõ ôîð ìàõ óï ðàâëіííÿ ñó-

ñïіëüñòâîì ó ðå çóëü òàòі ðîç âèò êó âè ðîá íè öò âà, ïîäіëó 
ïðàöі, çðîñ òàí íÿ ÷è ñåëü íîñòі íà ñå ëåí íÿ;

 íå îáõіäíіñòü ïіäòðè ìàí íÿ ñóñïіëü íî ãî ïî ðÿä êó, ùî çà áåç-
ïå ÷óєòü ñÿ çà äî ïî ìî ãîþ çà ãàëü íî îáîâ’ÿç êî âèõ ñîöіàëü íèõ 
íîðì;

Дикість Вар ва р ство Цивілізація
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 íå îáõіäíіñòü îð ãàíіçàöії çà õèñ òó òå ðè òîðії òà âå äåí íÿ âіéí;
 íå îáõіäíіñòü îð ãàíіçàöії çíà÷íèõ ñóñïіëüíèõ ðî áі ò (ó äå-

ÿ êèõ êðàїíàõ Àçії òà Àô ðè êè).

Пе ре ду мо ви
ви ник нен ня

дер жа ви

Еко номічні Соціальні Політичні

Три ве ликі поділи
праці

Ви ник нен ня
ви роб ни чо го ти пу
гос по да р ства

По я ва на длиш ко во го 
про дук ту, при ват ної 
влас ності, май но вої 
нерівності

Ви ник нен ня
патріар халь ної сім’ї

Ут во рен ня ве ли ких
груп лю дей з про ти-
леж ни ми інте ре са ми

Ви ник нен ня
міжкла со вих
конфліктів

Несп ро можність 
суспіль ної вла ди 
первісно го ла ду
вре гуль о ву ва ти
су пе реч ності

Ùî æ ñòî ñóєòü ñÿ ïî íÿòü «êðàїíà» òà «äåð æà âà», íà ïåð øèé 
ïîã ëÿä çäàєòü ñÿ, ùî âî íè є òî òîæ íè ìè, òîá òî îä íà êî âè ìè. 
Ïðî òå ç òî÷ êè çî ðó þðè äè÷ íîї íà ó êè öå íå òàê. Òåðìіí «êðàї-
íà» ïî õî äèòü âіä ñëî âà «êðàé». 

 Нор ма за ко ну

Êðàїíà – ãå îã ðàôі÷íî îê ðåñ ëå íà òå ðè òîðіÿ íà çåìíіé 
êóëі, ùî ìàє ïåâíі êîð äî íè òà âіäðіçíÿєòü ñÿ âіä ïîäіá-
íèõ óò âî ðåíü ñó êóïíіñòþ åòíі÷íèõ, êóëü òóð íèõ, іñòî-
ðè÷ íèõ, åêî íîìі÷íèõ òà ïîëіòè÷ íèõ îñîá ëè âîñ òåé.

Òåðìіí «äåð æà âà» çàñ òî ñî âóєòü ñÿ ÿê òî òîæ íèé ïî íÿò òþ «êðà-
їíà» äëÿ ïîç íà ÷åí íÿ ñó êóï íîñòі ëþ äåé, òå ðè òîðії, íà ÿêіé âî íè 
ïðî æè âà þòü, і ñó âå ðåí íîї â ìå æàõ äà íîї òå ðè òîðії âëà äè. Öåé 
ñàìèé òåðìіí âæè âàєòü ñÿ â þðè äè÷ íî ìó ñåíñі äëÿ ïîç íà ÷åí íÿ 
îð ãàíіçàöії ïîëіòè÷ íîї âëà äè, ãî ëîâ íî ãî іíñòè òó òó ïîëіòè÷ íîї 
ñèñ òå ìè ñóñïіëüñòâà, ÿêèé ñïðÿ ìî âóє çà äî ïî ìî ãîþ íîðì ïðà âà 
ñïіëü íó äіÿëüíіñòü ëþ äåé, çà õè ùàє їõíі ïðà âà òà іíòå ðå ñè.
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 2. По нят тя і ви ди суспіль них відно син
та особ ли вості їх упо ряд ку ван ня

в до дер жав ний період

 Нор ма за ко ну

Ñóñïіëüíі âіäíî ñè íè – öå ñòіéêі çâ’ÿç êè ìіæ ñîöіàëü-
íè ìè ãðó ïà ìè ëþ äåé, à òà êîæ óñå ðå äèíі öèõ ãðóï, ÿêі 
ìà þòü іñòîò íå çíà ÷åí íÿ äëÿ іñíó âàí íÿ і ôóíêöіîíó âàí-
íÿ ïåâ íîї, äî ñèòü âå ëè êîї, ñó êóï íîñòі ëþ äåé.

Кла сифікація суспіль них відно син

Äî ñóñïіëü íèõ âіäíî ñèí ëþ äè íè ÿê ñóá’єêòà ñîöіàëü íî ãî 
æèò òÿ íà ëå æàòü óñі ñôå ðè, à ñà ìå: åêî íîìі÷íі, ïîëіòè÷íі,
іäå î ëîãі÷íі, ïðî ôåñіéíі, ïðà âîâі òî ùî. 

Äëÿ ðå ãó ëþ âàí íÿ ðіçíî ìàíіòíèõ âіäíî ñèí, ùî âè íè êà þòü 
ìіæ ëþäü ìè, çàñ òî ñî âó þòü ñÿ ñîöіàëüíі íîð ìè. Ó ïåðâіñíî-
 ìó ñóñïіëüñòâі ðå ãó ëþ âàí íÿ âіäáó âà ëî ñÿ çâè ÷à ÿ ìè і òðà äè-
öіÿìè, íîð ìà ìè ïåðâіñíîї ìî ðàëі òà ðåëіãії, âñіëÿ êè ìè çà áî ðî-
íà ìè (òà áó). 

Ãà ðàí òîì äîò ðè ìàí íÿ öèõ íîðì áóâ íå ïðè ìóñ, ùî ïðè òà-
ìàí íèé äåð æàâі, à ñòðàõ ïå ðåä íàäï ðè ðîä íè ìè ñè ëà ìè òà áî-
ãà ìè. Äëÿ ïåðâіñíèõ ëþ äåé áóäü-ÿêå ïî ðó øåí íÿ çâè ÷àїâ ìîã ëî 
ïðèç âåñ òè äî íå ãà òèâ íîї ðå àêöії «äóõіâ çåìëі» òà íàê ëè êà òè 
íå áåç ïå êó.

За сфе рою їх ре алізації на рівні 
соціаль них спіль нот: За сфе рою діяль ності груп:

кла сові

національні

ви роб ничі

нав чальні

сімейні та інші інші



ПРАВОЗНАВСТВО

10

Нор ми первісної мо ралі – це 
пра ви ла по ведінки, що ха рак те-
ри зу ють ся став лен ням
лю ди ни до доб ра чи
зла, прав ди чи
неп рав ди

Первісні тра диції – це різно-
вид зви чаїв, що ха рак те ри зу-

ва ли ся пев ною прог ра мою
дій (та нець до щу,

об жин ки то що)

Первісні
зви чаї – пра ви ла
по ведінки лю дей,
що увійшли у звич<
 ку в про цесі не од но<
 ра зо во го зас то су ван -
ня, виконува ли ся до-
б ровіль но

Релігійні
норми – це

пра ви ла по ве-
дінки лю дей сто -

сов но віри в богів
(нап рик лад, віра

в потойбіч не жит тя)

Â îñ íîâі îð ãàíіçàöії ïåðâіñíî ãî ñóñïіëüñòâà ëå æà ëà êðîâ íà 
ñïîðіäíåíіñòü ëþ äåé – ðіä, îá ùè íà, ïëåì’ÿ. Âëà äà ґðóí òó âà ëà-
ñÿ âèê ëþ÷ íî íà àâ òî ðè òåòі, äîñâіäі, îñî áèñ òèõ ÿêîñ òÿõ.

Òà êèì ÷è íîì, ïåðâіñíі ñóñïіëüíі âіäíî ñè íè áà çó âà ëè ñÿ íà 
íå îôіöіéíî ìó óïðàâëіííі ñóñïіëüñòâîì і íå îôіöіéíèõ ïðà âè ëàõ 
ïî âåäіíêè, ùî âðåøòі ïðè âå ëî äî çìіíè ñóñïіëü íî ãî ëà äó.

 3. Те орії ви ник нен ня дер жа ви.
Зміни в ор ганізації суспіль них відно син

з по я вою дер жа ви

Ïî ÿ âà äåð æà âè є íàñëіäêîì äîâ ãîò ðè âà ëî ãî ïðî öå ñó. Âè ÿâ-
ëåí íÿ ïðè ÷èí âè íèê íåí íÿ òà êîї ôîð ìè îð ãàíіçàöії ñóñïіëü-
ñòâà áà ãà òî â ÷î ìó çà ëå æèòü âіä òî ãî, ÿê ñîöіàëü íà ãðó ïà ÷è 
ñîöіàëü íèé іíñòè òóò òëó ìà ÷àòü öþ äåð æàâíіñòü, її ñóòíіñòü òà 
ïðèç íà ÷åí íÿ. Òî ìó þðè äè÷ íà íà ó êà ðîçã ëÿ äàє äåêіëü êà òå îðіé 
âè íèê íåí íÿ äåð æà âè.

Ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ äåðæàâè є:
 íåîáõіäíіñòü óäîñêîíàëåííÿ óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì;
 íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ â ñóñïіëüñòâі ïîðÿäêó;
 íåîáõіäíіñòü çàõèñòó òåðèòîðії òà âåäåííÿ âіéí;
 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ ðîáіò, îá’єäíàííÿ ç 

öієþ ìåòîþ âåëèêèõ ãðóï ëþäåé.
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Ос новні те орії по ход жен ня дер жа ви

№

Назва
теорії

походження
держави

Цитата Відомі
представники

Коротка
характеристика

1 Теологічна 
(релігійна) 
теорія

Ф. Аквінський 
(1225 –1274): 
«Право – це 
дія спра вед-
ливості в бо-
жественному 
порядку люд-
ського спіл-
кування».

У середньовіч-
ній Європі ві-
домими пред-
ставниками цієї 
теорії були бо-
гослови Ав ре-
лій Августін і 
Фома Аквін-
ський; у ХVІІІ ст. – 
прихильник аб-
солютизму фі-
ло соф Ж. де 
Местр; у ХІХ ст. – 
като лицький фі-
ло соф Ж. Марі-
тен.

Теологічна теорія 
по яснює походжен-
ня держави і права 
бо жественною во-
лею. Це обґрунтовує 
її віч ність, непо руш-
ність і святість. Іс нує 
вищий божест вен-
ний закон, який ле-
жить в основі права, 
створюваного дер-
жавою. Прихильники 
цієї теорії пов’язу-
ють розвиток держа-
ви з діяльністю релі-
гійних діячів, дотри-
манням релігійних 
канонів, орієнтацією 
на божественні на-
чала.

2 Патріар-
хальна 
теорія

Платон (427– 
347 рр. до н.е.): 
«Іде аль на дер-
жава – це спра-
ведливе, за-
сноване на за-
конах, прав-
ління кра щих».

Представники 
теорії – Арі сто-
тель і Пла тон. 
Се ред україн-
ських ми с ли-
телів при хиль-
но ста вив ся до 
патріар хальної 
теорії М. Дра-
гома нов.

Сутність цієї теорії 
полягає у тверд жен-
ні, що держава похо-
дить від сім’ї. Сім’я 
як початковий осе-
редок суспільного 
життя розро ста єть-
ся в плем’я, а плем’я – 
у державу. Батьків-
ська влада над ді-
тьми транс форму-
ється у владу монар-
ха над своїми підда-
ними. 

3 Договірна 
теорія

Т. Гоббс (1588–
1679): «Поки 
люди живуть 
без загальної 
влади, яка  
тримає всіх у
тому стані, що

Представника-
ми цієї теорії 
були Т. Гоббс та 
Дж. Локк в Ан-
глії, Г. Гроцій та 
Б. Спіноза в 
Г о л л а н д і ї , 

Згідно з цією тео-
рією, держава вини-
кає внаслідок укла-
дення між людьми 
суспільного до гово-
ру – добровільної
угоди між прави телем
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 

№

Назва
теорії

походження
держави

Цитата Відомі
представники

Коротка
характеристика

Договірна 
теорія

назива є ть ся 
війною всіх 
проти всіх».

Ж.<Ж. Рус со у 
Франції, О. Ра-
дищев у Росії, 
ректор Київ-
ського уні вер-
ситету Св. Во-
лоди мира К. Не-
 во лін та ін.

і народом – для за-
безпечення спра-
ведливості. Тим са-
мим шляхом утво-
рюється і право, яке, 
з погляду при-
хильників цієї теорії, 
має природний ха-
рактер: кожна лю-
дина має невід’ємні 
права, набуті від 
природи.

4 Теорія на-
силь ства

Л. Гумплович 
(1838 –1919): 
«Не сус піль-
ний договір чи 
ідея свобо ди, 
а зіт кнен ня во-
рожих пле мен, 
вій на, бо роть-
ба, спу сто-
шення, од ним 
сло вом, на-
силь ство, – 
ось хре щені 
батьки дер-
жави».

Один із заснов-
ників і про від-
них представ-
ників Л. Гум-
плович, авст-
рійський про-
фесор права. 
Прихильника-
ми цієї теорії 
були німецькі 
м и  с л и т е л і 
К. Кау т ський та 
Є. Дю рінг.

Засновники теорії 
вбачали причину по-
ходження по  літичної 
влади і держави не в 
еко номічних відно-
си нах, а в насиль-
стві, за во юванні од-
них племен іншими. 
У результаті такого 
на сильства створю-
єть ся єдність проти-
лежних еле ментів – 
во лодарю ючих і під-
лег лих, бід них і бага-
тих.

5 Органічна 
теорія

Г. Спенсер 
(1820 –1903): 
«Подібно до 
жи вого ор га-
нізму, дер жа-
ви народжу-
ються, ста рі-
ють і ги нуть».

Представник – 
Г. Спенсер: «Для 
поганої люди-
ни влада іс тот-
но необ хід на, а 
для доб рої не 
потріб на. За-
кон для егоїс-
тичної людини – 
те ж саме, що і 
клітка для ди-
кого звіра. То-
му<то ми і на-
зиваємо вла ду 
н е о б х і д н и м 
злом».

Г. Спенсер вважає 
державу резуль та-
том органічної ево-
люції, різновидом 
якої є соціальна ре-
волюція. Подібно до 
того, як у живій при-
роді виживають най-
більш пристосовані, 
так і в суспільстві у 
процесі воєн і за во-
ювань проходить 
від бір, який визна-
чає появу правлінь.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі  

№

Назва
теорії

походження
держави

Цитата Відомі
представники

Коротка
характеристика

6 Психоло-
гіч на
теорія

Л. Петражи -
ць кий (1867–
1931): «По чут-
тя й емоції є 
основою по-
ведінки лю ди-
ни, і тому вони 
запе ре чують 
егоїс тичні за-
зі хан ня і сприя-
ють форму-
ванню почуття 
обо в’язку».

Засновниками 
цієї теорії були 
фр а н ц у з ь к ий 
к р и м і н а л і с т
Г. Гард і про фе-
сор Ки їв  ського 
у н і  в е р  с и т е т у 
Св. Во лодими-
ра, а згодом 
Вар шавського 
у н і  верситет у
Л. Пе т ражи-
цький.

За цією теорією, яка 
з’являється в ХІХ ст., 
причини виникнення 
держави криються у 
властивостях пси-
хіки людей. Суть 
тео рії: у людях за-
кла дена пси холо гіч-
на по треба жити в 
умо вах органі зо ва-
ного співтовари-
ства, в умовах ко-
лективної взаємодії. 
Психіці пе   реважної 
частини людей при-
таманна потреба 
підкорятися видат-
ним осо бис тостям, 
залежати від духов-
ної еліти су спіль-
ства.

7 Класова 
(економіч-
на) теорія

У 1848 р. у «Ма -
ніфесті ко му-
ністичної пар-
тії» К. Маркс
та Ф. Енгельс 
дали визна-
чення держа-
ви і права: 
«Держава – це 
політична ор-
ганізація, ор-
га нізоване на-
силля одного 
класу над ін-
шими. А пра во 
є введе ною в 
закон волею 
панівного кла-
су, зміст якої 
в и з н ач а є т ь <
ся матеріаль-
ними умо вами 
життя цьо го 
класу».

Створена зу-
силлями ні ме-
цьких філо со-
фів К. Марк са 
та Ф. Ен гельса. 
Пізніше в роз-
робку те о  рії зро-
бив свій внесок
ро сій ський те-
оретик і полі-
тичний діяч 
В. Ленін.

К. Маркс

Держава і право ви-
никли одночасно че-
рез появу при ват ної 
власності і роз ша-
рування сус піль ства 
на класи. Дер жава і 
право пере тво ри ли-
ся на інстру мент за-
хисту інте ресів еко-
номічно па нуючих 
класів.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 

№

Назва
теорії

походження
держави

Цитата Відомі
представники

Коротка
характеристика

8 Демогра-
фічна тео-
рія

Т. Мальтус 
(1766 –1834): 
«Збільшення 
кількості на се-
лення пос тій-
но набли жа-
ється до ме жі, 
на якій воно 
все ж та ки мо-
же існувати й 
утримуватися 
тому, що почи -
наються го-
лод, війни й 
хвороби».

Засновник – 
англійський еко-
  номіст і свя-
щеник Т. Маль-
тус. 

Прихильники теорії, 
розвиваючи ідеї, ви-
словлені ще 1798 р. 
Т. Мальтусом, праг-
нуть довести, що го-
ловною причиною 
суспільних процесів, 
у тому числі й виник-
нення держави, є 
зростання народо-
на селення. Проте су -
час ною наукою до-
ве дено, що демо-
гра фічні показники 
за лежать від загаль-
но го стану суспіль-
ства та характеру 
проце сів у ньому.

9 Теорія 
ге ографіч-
ного
де термі-
нізму

Представники 
цієї теорії – 
Є. Хан тингтон, 
І. Мечников.

Нині мало хто зва жає 
на роль географіч-
но го середовища в 
ста новленні держа-
ви. Проте в минуло-
му ідеї географічно-
го детермінізму були 
досить поширени-
ми. Певні характе-
рис ти ки суто гео-
графічних обставин 
(такі як клі мат, ланд-
шафт, природні ре-
сурси) не без підстав 
вважа лися вирі-
шальними у визна-
ченні темпів та на-
прямку суспіль но< 
політичної еволю ції.

10 Расова
теорія

Ж. Гобіно 
(1818 –18 8 2) 
оголосив арій-
ців «вищою 
ра сою», покли-

Один із за снов-
ників расової 
теорії фран цуз 
Ж. Гобіно.

Зміст цієї те орії скла-
 да ли те зи про фізич-
ну й пси хо логічну 
не рівноцінність люд-
ських рас, по ло жен -
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Öå äà ëå êî íå âè ÷å ðï íèé ïå ðåëіê, ÿêèé ìîæ íà ïðî äîâ æó âà -
 òè (òå îðіÿ íå îëіòè÷ íîї ðå âî ëþöії àíãëіéñü êî ãî àð õå î ëî ãà
Ã. ×àéë  äà і ãіäðàâëі÷íà òå îðіÿ Ê. Âіòòôî ãå ëÿ).

Äåð æàâ íî  îð ãàíіçî âàíі ñóñïіëüíі âіäíî ñè íè ñóòòєâî âіäðіçíÿ-
þòü ñÿ âіä âëà äè ïåðâіñíî îá ùèí íî ãî ëà äó. Çìіíè âіäáóëè ñÿ â 
óñіõ ñôå ðàõ æèò òÿ ëþ äè íè. 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 

№

Назва
теорії

походження
держави

Цитата Відомі
представники

Коротка
характеристика

ка ною во ло-
да рю вати над 
ін ши  ми. До 
ниж чих рас 
були при пи -
са ні се міти, 
слов’я ни та ін-
ші. Важ ли вим 
за со бом вирі-
шен ня всіх 
дер жавних пи  -
тань оголо шу-
валася вій на.

ня про вирішаль ний 
вплив ра со вих від-
мінностей на істо-
рію, куль ту ру. За до-
по мо гою дер жа ви і 
пра ва вищі ра  си по-
винні во ло да рю  ва ти 
над ниж чи ми.
Ра со ва те орія приз-
ве ла до прак ти ки «за-
 кон но го» ви ни щен ня 
цілих народів, націо-
нальних меншин. Іс-
торично расова тео-
рія була повністю ди-
скредитована після 
Другої світової вій-
ни. 

11 Ко с м і ч н а 
теорія

По я ва дер жа ви за 
цією те орією по яс-
нюєть ся втру чан ням 
іноп ла нет них цивілі-
зацій або ви що го 
космічно го ро зу му.

12 Сакральна 
(харизма-
тична, 
магічна) 
теорія

Теорія пов’я за-
на з ім’ям ві до-
мого англій-
ського релігіє-
знавця й етно-
лога Дж. Фре-
зера.

Пояснює поход жен-
ня держави впливом 
на суспільство лю ди-
 ни (виконує релі гій-
но<ритуальні функ-
ції), що має емоцій-
но<психічні власти-
вості впливати на ін-
ших.
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Îò æå, äåð æà âà òà ïðà âî âè íèê ëè â ðå çóëü òàòі ðîç âèò êó ñó-
ñïіëüñòâà ÿê ìå õàíіçì óïî ðÿä êó âàí íÿ ñóñïіëü íèõ âіäíî ñèí, 
çáà ëàí ñó âàí íÿ ïðè âàò íèõ і ïóáëі÷íèõ іíòå ðåñіâ òà ñïðè ÿí íÿ 
ôóíêöіîíó âàí íþ ñóñïіëüñòâà ÿê öіëіñíîї ñèñ òå ìè.

 4. Істо ричні ти пи дер жа ви і пра ва: по нят тя
і за галь на ха рак те рис ти ка

Êîæ íî ìó òè ïó ñóñïіëüñòâà, âè ðîá íè ÷èõ âіäíî ñèí âіäïîâі-
äàє іñòî ðè÷ íèé òèï äåð æà âè і ïðà âà ç õà ðàê òåð íè ìè ðè ñà ìè 
òà îñîá ëè âîñ òÿ ìè.

 Нор ма за ко ну

Іñòî ðè÷ íèé òèï äåð æà âè – öå ñó êóïíіñòü íàé ñóò-
òєâіøèõ îç íàê, ïðè òà ìàí íèõ äåð æà âàì ó ðіçíі ïåðіîäè 
іñòîðії, ÿêі ïðî ÿâ ëÿ þòü ñÿ â єäíîñòі çà êî íîìіðíîñ òåé 
ðîç âèò êó, çàñíîâàíі íà îä íà êî âèõ åêî íîìі÷íèõ, êóëü-
òóð íèõ âіäíî ñè íàõ.

За первісних
форм ор ганізації

суспіль них
відно син

Те ри торіаль ний роз поділ
на се лен ня (нап рик лад, се ли ще, 
се ло, місто, район, об ласть)

Ро до вий прин цип
ор ганізації на се лен ня

На явність публічної вла ди,
дії якої не завж ди співпа дають
з інте ре са ми на се лен ня

На явність суспіль ної вла ди,
яка ви ра жає інте ре си
всь о го суспільства і спи раєть-
ся на ав то ри тет

Зап ро вад жен ня офіційної
по дат ко вої сис те ми

Відсутність по дат ко вої
сис те ми

Скла даєть ся пев на сис те ма
за галь но обов’яз ко вих пра вил 
по ведінки – пра во вих норм

На явність не пи са них пра вил
по ведінки – зви чаїв

Зміни
 в ор ганізації 

суспіль них відно син
з по я вою дер жа ви
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Ïå ðåõіä âіä îäíієї ñóñïіëü íî-åêî íîìі÷íîї ôîð ìàöії äî іíøîї 
âіäáó âàєòü ñÿ âíàñëіäîê çìіíè âіäæè ëèõ òèïіâ âè ðîá íè ÷èõ 
âіäíî ñèí і çàìіíè їõ íî âèì åêî íîìі÷íèì ëà äîì. 

Ïðè òà êî ìó ïіäõîäі äåð æà âà íà áó âàє ñó òî êëà ñî âîї âèç íà ÷å-
íîñòі, âèñ òó ïà þ ÷è ÿê äèê òà òó ðà åêî íîìі÷íî ïà íó þ ÷î ãî êëà ñó. 
Íà çè âà þ ÷è òðè îñ íîâíі òè ïè åêñïëó à òà òîðñü êèõ äåð æàâ (ðà-
áîâ ëàñ íèöü êèé, ôå î äàëü íèé, áóð æó àç íèé), Ê. Ìàðêñ, Ô. Åí-
ãåëüñ, Â. Ëåíіí âèäіëÿ ëè é îñ òàííіé (íå åê ñïëó à òà òîðñü êèé) 
іñòî ðè÷ íèé òèï – ñîöіàëіñòè÷ íó äåð æà âó, ÿêà, íà їõ äóìêó, â 
íàéá ëèæ÷іé іñòî ðè÷íіé ïåðñ ïåê òèâі ïî âèí íà ïå ðå ðîñ òè â ãðî-
ìàäñü êå êî ìóíіñòè÷ íå ñà ìîâ ðÿ äó âàí íÿ. 

Ïðèõèëüíè êè öü î ãî ïіäõî äó â íàø ÷àñ âèäіëè ëè ñó ÷àñ íèé 
òèï äåð æà âè, ÿêèé іíîäі ðîçäіëÿ þòü íà ïîñò áóð æó àç íèé òà 
ïîñò ñîöіàëіñòè÷ íèé. Ñó ÷àñ íèé òèï äåð æà âè õà ðàê òå ðè çóєòü ñÿ 
ñîöіàëü íîþ ñïðÿ ìî âàíіñòþ, äå ìîê ðà òè÷ íèì ðå æè ìîì óò âî ðåí-
íÿ äåð æàâ íèõ îð ãàíіâ і çäіéñíåí íÿ äåð æàâ íîї âëà äè, ïðà âî-
âîþ ôîð ìîþ òà õà ðàê òå ðîì äåð æàâ íîї äіÿëü íîñòі. Ñó ÷àñíі äåð-
æà âè çà áåç ïå ÷ó þòü çà äî âî ëåí íÿ çà ãàëü íî ëþäñü êèõ ïîò ðåá, 
ðå àëü íå çäіéñíåí íÿ òà çà õèñò îñ íîâ íèõ ïðàâ ëþ äè íè. Їõ åêî-
íîìі÷íîþ îñ íî âîþ є íà ÿâíіñòü ñå ðåä íà ñå ëåí íÿ çíà÷ íîї êіëü-
êîñòі âëàñ íèêіâ çà ñîáіâ і ðå çóëü òàòіâ âè ðîá íè ÷îї äіÿëü íîñòі òà 
ðіâíîï ðàâíіñòü ðіçíèõ ôîðì âëàñ íîñòі: ïðè âàò íîї, ìóíіöè ïàëü-
íîї òà äåð æàâ íîї. Ñóòòєâîþ ðè ñîþ ñó ÷àñ íîї äåð æà âè є çà áåç ïå-
÷åí íÿ і çà õèñò ïðè ðîä íèõ ïðàâ ëþ äè íè.
Іíøèé ïіäõіä – öèâіëіçàöіéíèé – ïîê ëà äàє â îñ íî âó òè ïî âîї 

êëà ñèôіêàöії äåð æàâ ïî íÿò òÿ «öèâіëіçàöіÿ», її ðіâåíü, äî ñÿã-
íó òèé òè ìè ÷è іíøè ìè íà ðî äà ìè. Ïðè õèëü íè êè öèâіëіçàöіéíî-
ãî ïіäõî äó (Ã. Êåëü çåí, À. Òîéíáі) âіäêè äà þòü ôîð ìàöіéíèé 

За фор маційним
 підхо дом

Фор мація – це істо рич ний тип 
суспільства, зас но ва ний на
пев но му спо собі ви роб ни цт ва

Ра бов лас-
ниць ка дер-

жава

Соціалістич-
на держава

Су час на
держава

Фе о даль на 
держава

Бур жу аз на 
держава

Іñíóє äåêіëü êà ïіäõîäіâ äî іñòî ðè÷ íîї òè ïî ëîãіçàöії äåð-
æàâ.
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ïіäõіä ÿê îä íîìіðíèé і ñïіââіäíî ñÿòü äåð æà âó íà ñàì ïå ðåä ç 
äó õîâ íî-ìî ðàëü íè ìè і êóëü òóð íè ìè ÷èí íè êà ìè ñóñïіëü íî ãî 
ðîç âèò êó. Àíãëіéñü êèé іñòî ðèê À. Òîéíáі âèäіëÿє 21 öèâі-
ëіçàöіþ і ðî çóìіє ïіä öèì ïî íÿò òÿì âіäíîñ íî çàìê íå íèé ñòàí 
ñóñïіëü ñòâà, ÿêå âіäðіçíÿєòü ñÿ ñïіëüíіñòþ êóëü òóð íèõ, åêî-
íîìі÷íèõ, ãå îã ðàôі÷íèõ, ðåëіãіéíèõ, ïñè õî ëîãі÷íèõ òà іíøèõ 
îç íàê.

Ïåð âèí íèì öèâіëіçàöіÿì ïðè òà ìàí íà êî ìà íä íî-àäìіíіñòðà-
òèâ íà îð ãàíіçàöіÿ âëà äè. Äåð æà âà çà áåç ïå ÷óє ÿê ïîëіòè÷ íå, 
òàê і ãîñ ïî äàðñü êå ôóíêöіîíó âàí íÿ ñóñïіëüñòâà, à íå âèç íà-
÷àєòü ñÿ íè ìè. Ç ïåð âèí íèõ öèâіëіçàöіé çáå ðåã ëè ñÿ ëè øå òі, 
ùî ñïðî ìîã ëè ñÿ ïîñëіäîâ íî ðîç âèíó òè äó õîâ íî-êóëü òóðíі çà-
ñà äè â óñіõ âè äàõ äіÿëü íîñòі ëþ äè íè (єãè ïåòñü êà, êè òàéñü êà, 
ìåê ñè êàíñü êà, çàõіäíà, ïðà âîñ ëàâ íà, àðàáñü êà òà іí.).

Âòî ðèííі öèâіëіçàöії (äåð æà âè Íî âî ãî і Íîâіòíü î ãî ÷à ñó, 
ñó ÷àñíі äåð æà âè) òÿæіþòü äî ðèí êî âî ãî óñò ðîþ, ãðî ìà äÿíñü-
êî ãî ñóñïіëüñòâà і ïðà âî âîї îð ãàíіçàöії. Äåð æà âè Ïіâíі÷íîї 
Àìå ðè êè ñïðèé íÿ ëè і ðîç âè íóëè öþ ñïðÿ ìî âàíіñòü єâðî ïåéñü-
êèõ äåð æàâ.

Öèâіëіçàöіéíèé ïіäõіä äîç âî ëÿє áà ÷è òè â äåð æàâі íå ëè øå 
іíñòðó ìåíò ïîëіòè÷ íî ãî ïà íó âàí íÿ åêñïëó à òà òîðіâ íàä åêñïëó-
à  òî âà íè ìè, àëå é íàé âàæ ëèâіøèé ÷èí íèê äó õîâ íî-êóëü òóð íî-
ãî ðîç âèò êó ñóñïіëüñòâà.

Êîæ íèé ç äâîõ ïіäõîäіâ ìàє ñâîї ïåðåâàãè é íåäîëіêè. Õè áîþ 
öèâіëіçàöіéíî ãî ïіäõî äó є íå äî îöіíêà ñîöіàëü íî-åêî íîìі÷-
íî ãî ÷èí íè êà òà çâå ëè ÷ó âàí íÿ êóëü òóð íî ãî åëå ìåí òà ÿê «äóøі 
ñóò íîñòі öèâіëіçàöії» (À. Òîéíáі). Äî õèá ôîð ìàöіéíî ãî ïіäõî äó 
íà ëå æèòü ïå ðå îöіíêà êëà ñî âî-åêî íîìі÷íî ãî ÷èí íè êà. Ïî çà ïî-
ëåì éî ãî çî ðó çà ëè øàєòü ñÿ âå ëè ÷åç íèé øàð êóëü òóð íî-öіííіñíèõ 
іäåé і óÿâ ëåíü, êîòðі íå ìîæ íà ñõà ðàê òå ðè çó âà òè ÿê êëà ñîâі.

За цивілізаційним 
підхо дом

Цивілізація – рівень
роз вит ку ду хов ної та 
ма теріаль ної куль ту ри

Пер винні Вто ринні

Дер жа ви Західної Євро пи,
Північної Аме ри ки, Східної 
Євро пи, Ла тинсь кої Аме ри ки
та ін.

Давнь осхідні дер жа ви (Єгипет, 
Персія, Шу ме р, Ва ви лон та 
ін.), еллінсь ка (Спар та, Афіни), 
римсь ка, се реднь овічні
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Êëà ñèôіêàöіÿ äåð æàâ çà òè ïà ìè ìî æå áó òè çäіéñíå íà çà 
іí øè ìè êðè òåðіÿìè:

За тех нок ра тич ним 
підхо дом

За спо со бом
на бут тя вла ди

 Аг рарні (по бу до-
ва ні на по за е ко-
но міч но му при-
мусі до праці, на-
п рик лад на раб-
стві, кріпос но му 
праві).

 Індустріальні (на 
зміну фізичній 
пра ці при хо дять 
ма ши ни і тех но-
логії).

 Постіндустріальні 
(ви ко рис то ву ють-
ся пе ре важ но ін-
фор  маційні тех но-
логії).

 Легітимні (виз на ні 
на се лен ням кра-
їни, за ко ном і між-
на род ним співто-
ва ри ст вом).

 Не легітимні (на-
бут тя вла ди здій-
сне но не за кон ним 
шля хом).

 Тра диційні – це 
ра бов лас ницькі та 
фе  о дальні держа-
ви. Тут на род не є 
дже ре лом вла ди, 
дер жа ва має прак-
тич но не об ме жені 
пов но ва жен ня що-
до біль шості на се-
лен ня, за пе ре чу-
єть ся на явність у 
лю дей при род них 
прав.

 Су часні (конс ти ту-
ційні) – на род є 
дже  ре лом вла ди, 
а дер жа ва слу -
жить сус піль ству.

За ме то да ми 
фор му ван ня

 та здійснен ня
 дер жав ної вла ди

Òà êèì ÷è íîì, іäåї ïðî іñòî ðè÷íі òè ïè äåð æà âè і ïðà âà äà-
þòü êëþ÷ äëÿ ïðà âèëü íî ãî ðî çóìіííÿ ïðî öå ñó ïðè ðîä íî-іñòî-
ðè÷ íî ãî ðîç âèò êó äåð æà âè. Çìіíà іñòî ðè÷ íèõ òèïіâ äåð æà âè і 
ïðà âà є îä íèì ç âóç ëî âèõ, íàéáіëüø âàæ ëè âèõ ìî ìåíòіâ, áåç 
âðà õó âàí íÿ ÿêî ãî íå ìîæ ëè âî ïðà âèëü íî çðî çóìіòè íі їõ ðîç-
âè òîê, íі ñîöіàëü íî-ïîëіòè÷ íèé çìіñò і ïðèç íà ÷åí íÿ, íі çìіíó 
їõíіõ ôîðì, ôóíêöіé, ìіñöÿ і ðîëі â ñòðóê òóðі ïîëіòè÷ íîї ñè-
ñ òå ìè ñóñïіëüñòâà.

 За пи тан ня та зав дан ня

І. Ви ко най те тес тові зав дан ня.

1. Яке з по нять є істо рич но сфор мо ва ною су купністю ін ди-
відів, фор мою ко лек тив но го співжит тя лю дей та си с те- 
мою різно манітних зв’язків і відно син між людь ми?

À. Äåð æà âà.
Á. Ñóñïіëüñòâî.
Â. Íà ñå ëåí íÿ.
Ã. Ãðî ìà äà. 

2. Укажіть при чи ну ви ник нен ня дер жа ви.

À. Âè íèê íåí íÿ ïàòðіàð õàëü íîї ñіì’ї.
Á. Íåñï ðî ìîæíіñòü ñóñïіëü íîї âëà äè ïåðâіñíî ãî ëà äó 

âðå ãóëü î âó âà òè êîíôëіêòè.
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Â. Òðè âå ëèêі ñóñïіëüíі ïîäіëè ïðàöі.
Ã. Íå îáõіäíіñòü ïіäòðè ìàí íÿ ñóñïіëü íî ãî ïî ðÿä êó, ùî 

çà áåç ïå ÷óєòü ñÿ çà äî ïî ìî ãîþ çà ãàëü íî îáîâ’ÿç êî âèõ 
ñîöіàëü íèõ íîðì.

3. Яким ви дом соціаль них норм не ре гу лю ва ли ся су спіль ні 
відно си ни в первісно му суспільстві?

À. Ïðà âîâі íîð ìè.
Á. Íîð ìè ìî ðàëі.
Â. Çâè ÷àї òà òðà äèöії.
Ã. Ðåëіãіéíі íîð ìè.

4. Яке по нят тя ха рак те ри зує істо рич ний тип суспіль ства, 
зас но ва ний на пев но му спо собі ви роб ни цт ва?

À. Öèâіëіçàöіÿ.
Á. Іíäóñòðіàëіçàöіÿ.
Â. Ìî äåðíіçàöіÿ.
Ã. Ôîð ìàöіÿ.

5. Співвіднесіть ха рак те рис ти ку те орії по ход жен ня дер жа ви 
і наз ву те орії.
1. Äåð æà âà âè íè êàє âíà-

ñëіäîê óê ëà äåí íÿ óãî-
äè ìіæ ïðà âè òå ëåì і 
íà ðî äîì äëÿ çà áåç ïå-
÷åí íÿ ñïðà âåä ëè âîñòі.

2. Äåð æà âà ïî õî äèòü âіä 
ñіì’ї і є ðå çóëü òà òîì 
ðîç  ðîñ òàí íÿ ñіì’ї.

3. Äåð æà âà і ïðà âî âè-
íèê ëè îä íî ÷àñ íî ÷å ðåç 
ïî ÿ âó ïðè âàò íîї âëàñ-
íîñòі і ðîç øà ðó âàí íÿ 
ñóñïіëüñòâà íà êëà ñè.

4. Ãî ëîâ íîþ ïðè ÷è íîþ 
ñóñïіëü íèõ ïðî öåñіâ, ó 
òî ìó ÷èñëі é âè íèê íåí-
íÿ äåð æà âè, є çðîñ òàí-
íÿ íà ðî äî íà ñå ëåí íÿ.

À. Òå îðіÿ ãå îã ðàôі÷ íî ãî 
äå   òåðìіíіçìó.

Á. Äå ìîã ðàôі÷íà òå îðіÿ.

Â. Ïàòðіàð õàëü íà òå îðіÿ.

Ã. Êëà ñî âà (åêî íîìі÷íà)
òåîðіÿ.
Ґ. Äî ãîâіðíà òåîðіÿ.

6. Назвіть зас нов ни ка цивілізаційно го підхо ду до ти по-
логізації дер жав, який виділив 21 цивілізацію, що відрізня-
ють ся спільністю куль тур них, еко номічних, ге ог рафічних, 
релігійних та інших оз нак.

À. Ê. Ìàðêñ.
Á. À. Òîéíáі.
Â. Ã. Ñïåí ñåð.
Ã. Äæ. Ôðå çåð.
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II. Порівняй те поняття.

À. Ôîð ìàöіéíèé – öèâіëіçàöіéíèé ïіäõî äè äî іñòî ðè÷-
íîї òèïîëîãіçàöії äåð æàâ.

Á. Äåð æà âà – êðàїíà – ñóñïіëüñòâî.
Â. Îð ãàíіçàöіÿ ñóñïіëü íèõ âіäíî ñèí ó äî äåð æàâ íèé 

ïåðіîä – çìіíè â îð ãàíіçàöії ñóñïіëü íèõ âіäíî ñèí ó 
çâ’ÿç êó ç ïî ÿ âîþ äåð æà âè.

III. Про чи тай те та по ясніть те зи з філо софсь ких роз думів 
англійсь ко го філо со фа Т. Гоб бса. Яку те орію по ход жен ня 
дер жа ви ілюст ру ють перші дві дум ки? Зап ро по нуй те про-
дов жен ня третьої те зи.

À. «Ëþ äè íà ëþ äèíі – âîâê».
Á. «Âіéíà âñіõ ïðî òè âñіõ».
Â. «Ïðè ðîäíі çà êî íè íåçìіííі òà íåñêіí÷åííі. Їõ 

äåâ’ÿò íàä öÿòü: âäÿ÷íіñòü, ñïðà âåä ëèâіñòü, ïðî áà-
÷åí íÿ îá ðàç, ðіâíіñòü ó êî ðèñ òó âàííі çà ãàëü íè ìè 
ðå ÷à ìè, äîâіðà äî æå ðåá êó âàí íÿ …».

IV. За пи тан ня для самоперевірки.

1. Ùî òà êå ñóñïіëüíі âіäíî ñè íè?
2. ßêі âè äè ñóñïіëü íèõ âіäíî ñèí âè çíàєòå?
3. Çà äî ïî ìî ãîþ ÿêèõ çà ñîáіâ âіäáó âà ëî ñÿ âïî ðÿä êó-

âàí íÿ ñóñïіëü íèõ âіäíî ñèí ó äî äåð æàâ íèé ïåðіîä?
4. ßêі çìіíè âіäáó ëè ñÿ â îð ãàíіçàöії ñóñïіëü íèõ âіäíî-

ñèí ç ïî ÿ âîþ äåð æà âè?
5. Äàé òå êî ðîò êó õà ðàê òå ðèñ òè êó 3–4 òå îðіÿì ïî õî-

äæåí íÿ äåð æà âè.
6. ßêі ïіäõî äè іñíó þòü äëÿ âèç íà ÷åí íÿ іñòî ðè÷ íèõ 

òèïіâ äåð æà âè?
7. ßêèé ç íèõ, íà âàø ïîã ëÿä, çàñ ëó ãî âóє íàéáіëü øîї 

óâà ãè? ×î ìó? Çà ÿêèì ïіäõî äîì äîöіëü íî âèâ ÷à òè 
іñòîðіþ ñü î ãîäíі?

§ 2. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà 
äåðæàâè òà äåðæàâíîї âëàäè

 З пог ля ду Г. Ско во ро ди: 

 «Нех ту ван ня ви мо га ми ро зум ної на ту ри пе рет во рює прав ле-
нія – в му чи тель ство, су дей ство – в хи щеніе, во ин ство – в граб-
леніе, а на у ки – в ору дие зло би. На томість “срод на” пра ця, що 
відпо відає виз на че ним Бо гом на хи лам лю ди ни, є не ли ше мож-
ли вою, а й лег ко здійсне ною» (примітка: збе ре же на ор фог рафія 
дже ре ла).
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 Проблемне питання

 Що оз на чає, на ва шу дум ку, по нят тя «срод на» пра ця?
 Чи відповіда ють по нят тю «срод на» пра ця го ловні прин ци пи  

дер жав ної служ би – служіння на ро ду, гу манізм та соціаль на 
спра вед ливість?

 Що мав на увазі Г. Ско во ро да, ко ли го во рив, що «прав леніє» 
мо же пе рет во ри ти ся в «му чи тель ство»?

 1. По нят тя і оз на ки дер жа ви

Ó ñïåöіàëüíіé íà ó êîâіé ëіòå ðà òóðі іñíóє ÷è ìà ëî âèç íà ÷åíü 
ïî íÿò òÿ «äåð æà âà», êîòðі âіäáè âà þòü òàêі éî ãî àñ ïåê òè:

 äåð æà âà ÿê îð ãàíіçàöіÿ ïîëіòè÷ íîї âëà äè;
 äåð æà âà ÿê àïà ðàò âëà äè;
 äåð æà âà ÿê ïîëіòè÷ íà îð ãàíіçàöіÿ âñü î ãî ñóñïіëüñòâà.
Êîæ íèé іç çàç íà ÷å íèõ àñ ïåêòіâ çàñ ëó ãî âóє íà óâà ãó. Ðî çóìіííÿ 

äåð æà âè ÿê îð ãàíіçàöії ïîëіòè÷ íîї âëà äè ïіäêðåñ ëþє, ùî ñå ðåä 
іíøèõ ñóá’єêòіâ ïîëіòè÷ íîї ñèñ òå ìè âî íà âèäіëÿєòü ñÿ îñîá ëè âè-
ìè ÿêîñ òÿ ìè, є îôіöіéíîþ ôîð ìîþ îð ãàíіçàöії âëà äè. Âîä íî ÷àñ 
ïîëіòè÷ íà âëà äà – îä íà ç îç íàê äåð æà âè. Òî ìó íå äîöіëü íî 
ïðèðіâíþ âà òè òіëü êè äî íåї âèç íà ÷åí íÿ ïî íÿò òÿ «äåð æà âà».
Іç çîâíіøíü î ãî áî êó äåð æà âà âèñ òó ïàє ÿê ìå õàíіçì çäіéñíåí-

íÿ âëà äè é óï ðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì, ÿê àïà ðàò âëà äè. Àëå â 
ðàçі òà êî ãî ðîçã ëÿ äó íå âðà õî âóєòü ñÿ äіÿëüíіñòü ñèñ òå ìè îð-
ãàíіâ ìіñöå âî ãî ñà ìîâ ðÿ äó âàí íÿ òà іíøèõ îð ãàíіâ âëà äè.

Ðîçê ðè âà þ ÷è çìіñò ïî íÿò òÿ «äåð æà âà», ñëіä ïіäâåñ òè її ïіä 
òà êå ðî äî âå ïî íÿò òÿ, ÿê ïîëіòè÷ íà îð ãàíіçàöіÿ. ßê ùî äåð æà âó 
äî ñå ðå äè íè XIX ñò. ìîæ íà âèç íà ÷à òè ÿê ïîëіòè÷ íó îð ãà íіçàöіþ 
ïàíіâíî ãî êëà ñó, òî ñó ÷àñ íà äåð æà âà – öå ïîëіòè÷ íà îð ãàíіçàöіÿ 
âñü î ãî ñóñïіëüñòâà. Äåð æà âà ñòàє íå ïðîñ òî âëà äîþ, ùî ñïè-
ðàєòü ñÿ íà ïðè ìóñ, à öіëіñíîþ îð ãàíіçàöієþ ñóñïіëüñòâà. Âîíà 
âè ðà æàє і îõî ðî íÿє іíäèâіäó àëüíі, ãðó ïîâі і ñóñïіëüíі іíòå ðå ñè, 
çà áåç ïå ÷óє îð ãàíіçî âàíіñòü ó êðàїíі íà îñ íîâі åêî íî ìі÷íèõ і äó-
õîâ íèõ ÷èí íèêіâ, ðå àëіçóє ãî ëîâ íå, ùî íà äàє ëþ äÿì öèâіëіçà-
öіÿ, – íà ðî äîâ ëàä äÿ, åêî íîìі÷íó ñâî áî äó, ñâî áî äó îñî áè.

Ùîá ðîçêðèòè ïîíÿòòÿ äåðæàâè, íåîáõіäíî ïðîíèêíóòè äî її 
ñóòíîñòі. Ñóòíіñòü äåðæàâè – öå âíóòðіøíіé çìіñò її äіÿëüíîñòі, 
ÿêèé âèðàæàє єäíіñòü çàãàëüíîñîöіàëüíèõ і âóçüêîñòàíîâèõ (ãðóïî-
âèõ) іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí. Áóäü-ÿêà äåðæàâà âèêîíóє é çàãàëüíîñî-
öіàëüíі çàâäàííÿ («ñïіëüíі ñïðàâè»), áåç ÿêèõ íå ìîæå ôóíêöіîíó-
âàòè æîäíå ñóñïіëüñòâî (áóäіâíèöòâî øëÿõіâ,  áîðîòüáà ç åïіäåìіÿ-
ìè, çëî÷èííіñòþ, çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ìèðó òà іíøі).

Âè îê ðå ìè òè çà ãàëü íå âèç íà ÷åí íÿ äåð æà âè, ÿêå á âіäáè âà ëî 
âñі áåç âè íÿò êó îç íà êè і âëàñ òè âîñòі, õà ðàê òåðíі äëÿ êîæ íî ãî 
ç її ïåðіîäіâ ó ìè íó ëî ìó, ñó ÷àñ íî ìó і ìàé áóòíü î ìó, íå ìîæ ëè-
âî. Âîä íî ÷àñ áóäü-ÿêà äåð æà âà ìàє íàáіð òà êèõ óíіâåð ñàëü íèõ
îç íàê, ùî âè ÿâ ëÿ þòü ñÿ íà âñіõ åòà ïàõ її ðîç âèò êó. 
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Ознаки держави

Те ри торія, яка виз на чаєть ся дер жав ним кор до ном (су-
хо діл, внутрішні мо ря, ріки, зовнішні мо ря і те ри-
торіальні во ди, повітря ний простір, дип пре дс тав ни цт-
ва, морські та повітряні суд на, літа ки та ін.)

Су ве ренітет дер жа ви (дер жав на вла да єди на в ме жах 
своєї те ри торії, не за ле жить від інших влад усе ре дині 
суспільства і має не за лежність і рівноп равність у вирі-
шенні пи тань зовнішньої політи ки)

Пра во ва сис те ма (дер жа ва вста нов лює за галь но обо-
в’яз  кові для всь о го на се лен ня пра ви ла по ведінки і за-
кріп лює їх у нор мах пра ва)

Апа рат публічної вла ди (вла да має політич ний ха рак-
тер, не співпа дає з поглядами на се лен ня країни, про те 
вис ту пає від йо го імені, скла даєть ся з ор ганів вла ди, у 
то му числі й апа ра ту при му су)

По дат ко ва сис те ма (дер жа ва має мо но поль не пра во на 
збір по датків з на се лен ня та на фор му ван ня дер жав но-
го бюд же ту)

Сим воли дер жа ви (зовнішні ат ри бу ти, за яки ми дер жа-
ву іден тифіку ють як су ве рен ну в сис темі внутрішніх і 
міжна род них відно син)

Öåé ïå ðåëіê îç íàê äåð æà âè íå є âè ÷å ðï íèì. Êðіì âè ùåç ãà-
äà íèõ, іíîäі âèäіëÿ þòü:

 îá’єäíàí íÿ íà ñå ëåí íÿ çà òå ðè òîðіàëü íîþ îç íà êîþ ÷å ðåç 
ãðî ìà äÿ í ñòâî;

 íà ÿâíіñòü ôіíàí ñî âîї ñèñ òå ìè òà ãðî øî âîї îäè íèöі;
 іñíó âàí íÿ çà êî íî äàâ ÷î çàêðіïëå íîї äåð æàâ íîї ìî âè òî ùî.
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 Нор ма за ко ну

Äåð æà âà – ñó âå ðåí íà ïîëіòè êî-òå ðè òîðіàëü íà îð ãàíі-
çàöіÿ ñóñïіëüñòâà, ùî âî ëîäіє âëà äîþ, ÿêà çäіéñíþєòü ñÿ 
äåð æàâ íèì àïà ðà òîì íà îñ íîâі ïðà âî âèõ íîðì, ùî çà-
áåç ïå ÷ó þòü çà õèñò і óç ãîä æåí íÿ ñóñïіëü íèõ, ãðó ïî âèõ, 
іíäèâіäó àëü íèõ іíòå ðåñіâ ç îïî ðîþ, ó ðàçі ïîò ðå áè, íà 
ëå ãàëü íèé ïðè ìóñ.

 Для до пит ли вих (де які з філо софсь ких пог лядів на по нят тя)

 2. Функції дер жа ви: по нят тя і ви ди

 Нор ма за ко ну

Ôóíêöії äåð æà âè – öå îñ íîâíі íàï ðÿ ìè її äіÿëü íîñòі 
íà ïåâ íèõ åòà ïàõ ðîç âèò êó. Ó ôóíêöіÿõ äåð æà âè âè ðà-
æàєòü ñÿ її ñóòíіñòü òà ïðèç íà ÷åí íÿ.

Англійсь кий філо соф XVII ст. То мас Гоббс порівняв 
дер жа ву зі своєрідним звіром (Левіафа ном), що 
підко рив собі всі існу ючі струк ту ри.

Німець кий філо соф XVIIІ ст. Йо ганн Фіхте виз на вав 
дер жа ву як най повніше здійснен ня людсь ко го «Я», 
ви щий емпірич ний про яв людсь кої осо бис тості.

Німець кий філо соф XІХ ст. Ар тур Шо пен га у ер пи сав, 
що «дер жа ва – не що інше, як на мо рд ник для при-
бор кан ня... тва ри ни, яка на зи ваєть ся лю ди ною, та 
на дан ня їй част ко во тра воїдно го ха рак те ру».

Предс тав ник німець кої кла сич ної філо софії XІХ ст.
Ге орг Ге гель уба чав у дер жаві най дос ко наліше 
втілен ня світо вої ідеї з при та ман ним їй са мо-
розквітом. «Дер жа ва – це дійсність мо раль ної ідеї, 
мо раль ний дух, як яв на, са ма по собі яс на суб-
станційна во ля, яка мис лить і знає се бе, і ви ко нує те, 
що во на знає, оскіль ки во на це знає».
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Êîíê ðåòíі ôóíêöії äåð æà âè, à їõ äî ñèòü áà ãà òî, äîöіëü íî 
ðîçã ëÿ äà òè ÷å ðåç їõ êëà ñèôіêàöіþ íà âè äè. 

Çà ãà ëîì ôóíêöії äåð æà âè ìîæ íà ïîäіëè òè íà òàêі ãðó ïè. 
Çà ñîöіàëü íîþ çíà ÷óùіñòþ – îñ íîâíі òà íå îñ íîâíі. Îñ íîâíі 
ôóíêöії – íàé çà ãàëüíіøі òà íàé âàæ ëèâіøі êîìï ëåêñíі íàï ðÿ-
ìè äіÿëü íîñòі äåð æà âè ùî äî çäіéñíåí íÿ ñòðà òåãі÷íèõ çàâ äàíü 
і öіëåé, ùî ñòî ÿòü ïå ðåä íåþ â êîíê ðåò íèé іñòî ðè÷ íèé ïåðіîä. 
Äî íèõ âіäíî ñÿòü ôóíêöії: îáî ðî íè, ïіäòðè ìàí íÿ çîâíіøíіõ 
âіäíî ñèí, îõî ðî íè ïðà âî ïî ðÿä êó, ðå ãó ëþ âàí íÿ åêî íîìіêè, çà-
áåç ïå ÷åí íÿ åêî ëîãі÷íîї áåç ïå êè, ïіäòðè ìàí íÿ і ðîç âè òîê êóëü-
òó ðè, çà áåç ïå ÷åí íÿ îñâіòè íà ñå ëåí íÿ òà іí.

Íå îñ íîâíі ôóíêöії – íàï ðÿ ìè äіÿëü íîñòі äåð æà âè çі çäіé-
ñíåí íÿ êîíê ðåò íèõ çàâ äàíü ó äðó ãî ðÿä íèõ ñôå ðàõ ñóñïіëü íî-
ãî æèò òÿ. Äî íèõ íà ëå æàòü: óï ðàâëіííÿ ïåð ñî íà ëîì, ìà òåðі-
àëü íî-òåõíі÷íå çà áåç ïå ÷åí íÿ òà óï ðàâëіííÿ äåð æàâ íèì ìàé-
íîì, çáè ðàí íÿ і ðîç ïîâ ñþä æåí íÿ íå îáõіäíîї äëÿ óï ðàâëіííÿ 
іíôîð ìàöії òî ùî.

Çà ëåæ íî âіä òå ðè òîðіàëü íîї ñïðÿ ìî âà íîñòі – âíóòðіøíі 
òà çîâíіøíі. Âíóòðіøíі ôóíêöії – òàêі íàï ðÿ ìè äіÿëü íîñòі 
äåð æà âè, ó ÿêèõ êîíê ðå òè çóєòü ñÿ âíóòðіøíÿ ïîëіòè êà ñòî ñîâ-
íî åêî íîìі÷íèõ, іäå î ëîãі÷íèõ, åêî ëîãі÷íèõ, êóëü òóð íèõ òà іí-
øèõ àñ ïåêòіâ æèò òÿ ñóñïіëüñòâà. Äî òà êèõ âіäíî ñÿòü ôóíêöії: 
ðå ãó ëþ âàí íÿ åêî íîìіêè, ïіäòðè ìàí íÿ òà ðîç âèò êó êóëü òó ðè, 
îõî ðî íè òà çà õèñ òó âñіõ ôîðì âëàñ íîñòі, ñîöіàëü íî ãî çà õèñ òó 
íà ñå ëåí íÿ, ãàðàíòóâàí íÿ åêî ëîãі÷íîї áåç ïå êè, îõî ðî íè ïðà âî-
ïî ðÿä êó òà іí.

Çîâíіøíі ôóíêöії – îñ íîâíі íàï ðÿ ìè äіÿëü íîñòі äåð æà âè çà 
її ìå æà ìè ó âçàєìîâіäíî ñè íàõ ç іíøè ìè äåð æà âà ìè, ñâіòî âè-
ìè ãðî ìàäñü êè ìè îð ãàíіçàöіÿìè і ñâіòî âèì ñïіâòî âà ðè ñò âîì ó 
öіëî ìó. Ôóíêöіÿìè є: îð ãàíіçàöіÿ ñïіâðîáіòíèöò âà ç іíøè ìè 
ñóá’єêòà ìè ìіæíà ðîä íèõ âіäíî ñèí, çà õèñò äåð æàâ íî ãî ñó âå-
ðåíіòå òó, ïіäòðèì êà ìè ðó â ðåãіîíі, êóëü òóð íèé òà îñâіòíіé 
îáìіí òî ùî. 

Çà ÷à ñîì çäіéñíåí íÿ – ïîñòіéíі òà òèì ÷à ñîâі. Ïîñòіéíі ôóíê-
öії – íàï ðÿì êè äіÿëü íîñòі äåð æà âè, ùî çäіéñíþ þòü ñÿ íà âñіõ 
åòà ïàõ її ðîç âèò êó. Áіëüøіñòü çäіéñíþ âà íèõ äåð æà âîþ ôóíêöіé 
є ïîñòіéíè ìè. Òèì ÷à ñîâі ôóíêöії – íàï ðÿìêè äіÿëü íîñòі äåð æà-
âè, ùî îáó ìîâ ëåíі êîíê ðåò íèì åòà ïîì іñòî ðè÷ íî ãî ðîç âèò êó 
ñóñïіëüñòâà. Ïðèê ëà äîì òèì ÷à ñî âèõ ìî æóòü áó òè ôóíêöії ñòà-
áіëіçàöії åêî íîìіêè â ïå ðåõіäíèé ïåðіîä, ïî äî ëàí íÿ íàñëіäêіâ 
àâàðії íà ×À ÅÑ ÷è ïî âåíі íà ïåâíіé òåðèòîðії Óêðàїíè.

Çà ñôå ðà ìè ñóñïіëü íî ãî æèò òÿ – ãó ìàíіòàðíі, åêî íîìі÷íі 
òà ïîëіòè÷íі. Ãó ìàíіòàðíі ôóíêöії – çà áåç ïå ÷åí íÿ, îõî ðî íà òà 
çà õèñò îñ íîâ íèõ ïðàâ ëþ äè íè; îõî ðî íà ïðè ðîä íî ãî ñå ðå äî âè-
ùà; îõî ðî íà і âіäíîâ ëåí íÿ çäî ðîâ’ÿ; ñîöіàëü íå çà áåç ïå ÷åí íÿ; 
îñâіòà; âè õî âàí íÿ; ðîç âè òîê êóëü òó ðè òî ùî. Ó ìіæíà ðîäíіé 
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ñôåðі – öå ó÷àñòü ó ìіæíà ðîä íî ìó çà áåç ïå ÷åííі òà çà õèñòі 
ïðàâ ëþ äè íè; äî ïî ìî ãà íà ñå ëåí íþ іíøèõ êðàїí (ó ðàçі 
ñòèõіéíî ãî ëè õà, êðè çî âèõ ñè òó àöіé òî ùî); ó÷àñòü ó çà õèñòі 
ïðè ðîä íî ãî ñå ðå äî âè ùà (åêî ëîãі÷íà ôóíêöіÿ); ó÷àñòü ó ìіæíà-
ðîä íî ìó êóëü òóð íî ìó ñïіâðîáіòíèöòâі.

Åêî íîìі÷íі ôóíêöії – ñòâî ðåí íÿ óìîâ äëÿ ðîç âèò êó âè ðîá-
íè öò âà íà îñ íîâі ðіâíîï ðàâ íî ãî âèç íàí íÿ і çà õèñ òó ðіçíèõ 
ôîðì âëàñ íîñòі íà çà ñî áè âè ðîá íè öò âà; ïðîã ðà ìó âàí íÿ òà îð-
ãàíіçàöіÿ âè ðîá íè öò âà íà äåð æàâ íèõ ïіäïðèєìñòâàõ, ðîç ïî ðÿ-
äæåí íÿ îá’єêòà ìè äåð æàâ íîї âëàñ íîñòі; îð ãàíіçàöіÿ òà ñòè ìó-
ëþ âàí íÿ íà ó êî âèõ äîñëіäæåíü. Ó ìіæíà ðîäíіé ñôåðі – öå 
ó÷àñòü ó ñòâî ðåííі ñâіòî âîї åêî íîìі÷íîї ñèñ òå ìè íà îñ íîâі 
ìіæíà ðîä íî ãî ðîç ïîäіëó òà іíòåã ðàöії âè ðîá íè öò âà і ïðàöі; 
ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàííі ãîñ ïî äàðñü êèõ òà íà ó êî âèõ ïðîá ëåì (åíåð-
ãå òè÷ íîї, âè êî ðèñ òàí íÿ Ñâіòî âî ãî îêå à íó, äîñëіäæåíü é îñ-
âîєííÿ êîñ ìî ñó òî ùî).

Ïîëіòè÷íі ôóíêöії – ñòâî ðåí íÿ äå ìîê ðà òè÷ íèõ óìîâ, іíñòè-
òóòіâ äëÿ âіëü íî ãî âè ÿâ ëåí íÿ і âðà õó âàí íÿ іíòå ðåñіâ ðіçíèõ 
ñîöіàëü íèõ ãðóï ñóñïіëüñòâà, çîê ðå ìà äëÿ äіÿëü íîñòі ðіçíî-
ìàíіòíèõ ïîëіòè÷ íèõ ïàðòіé òà іíøèõ ãðî ìàäñü êèõ îá’єäíàíü; 
çà áåç ïå ÷åí íÿ óìîâ äëÿ çáå ðå æåí íÿ і ðîç âèò êó íàöіîíàëü íîї 
ñà ìî áóò íîñòі êîðіííîї òà іíøèõ íàöіé, ùî ïðî æè âà þòü íà òå-
ðè òîðії äåð æà âè; îõî ðî íà і çà õèñò äåð æàâ íî-êîíñ òè òóöіéíî ãî 
ëà äó, çà êîí íîñòі òà ïðà âî ïî ðÿä êó. Ó ìіæíà ðîäíіé ñôåðі äî 
ïîëіòè÷ íèõ ôóíêöіé íà ëå æèòü îð ãàíіçàöіÿ, ïіäòðèì êà і ðîç-
âè òîê ìіæäåð æàâ íèõ äî ãîâіðíèõ âіäíî ñèí íà îñ íîâі çà ãàëü íî-
âè çíà íèõ ïðèí öèïіâ ìіæíà ðîä íî ãî ïðà âà; ó÷àñòü ó çà áåç ïå-
÷åííі íå íà ñèëü íèöü êî ãî ìè ðó â óñіõ ðåãіîíàõ ïëà íå òè.

За ча сом 
здійснен ня:
 постійні
 тим ча сові

За леж но від 
те ри торіаль-
ної спря мо-
ва  ності:
 внутрішні
 зовнішні

За сфе ра ми 
суспіль но го 
жит тя:
 гу манітарні
 еко номічні
 політичні
 куль турні
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 3. Ор га ни дер жа ви: по нят тя, оз на ки, ви ди

Êî æåí äåð æàâ íèé îð ãàí – öå ñòðóê òóð íà ëàí êà, âіäíîñ íî 
ñà ìîñòіéíà ÷àñ òè íà äåð æàâ íî ãî àïà ðà òó. 

Äåð æàâ íèé îð ãàí õà ðàê òå ðè çóєòü ñÿ òàêè ìè îç íà êà ìè:
 çäіéñíþє âіä іìåíі äåð æà âè ïå ðåä áà ÷åíі çà êî íîì ôóíêöії 

ó âіäïîâіäíіé ñôåðі äіÿëü íîñòі;
 âî ëîäіє âëàä íè ìè ïîâ íî âà æåí íÿ ìè;
 ìàє âіäïîâіäíó êîì ïå òåíöіþ (ñó êóïíіñòü çàâ äàíü, ôóíê-

öіé, ïîâ íî âà æåíü);
 õà ðàê òå ðè çóєòü ñÿ âіäïîâіäíîþ îð ãàíіçàöіéíîþ ñòðóê òó ðîþ;
 ôîð ìóєòü ñÿ â ïî ðÿä êó, ÿêèé âñòà íîâ ëþєòü ñÿ çà êî íîì;
 âè äàє îáîâ’ÿç êîâі äëÿ âè êî íàí íÿ ïðè ïè ñè, ðå àëіçàöіÿ 

ÿêèõ çà áåç ïå ÷óєòü ñÿ ìîæ ëèâіñòþ çàñ òî ñó âàí íÿ ïðè ìó ñó.
Îð ãà íè äåð æà âè ñêëà äà þòü ñÿ ç äåð æàâ íèõ ñëóæ áîâöіâ, òîá òî 

îñіá, ÿêі íà ïðî ôåñіéíіé îñ íîâі âè êî íó þòü çàâ äàí íÿ òà ôóíêöії, 
ïîê ëà äåíі íà íèõ äåð æà âîþ çãіäíî ç ïî ñà äîþ, ÿêó âî íè îáіé ìà-
þòü, îäåð æó þòü çà ðîáіòíó ïëà òó çà ðà õó íîê äåð æàâ íèõ êîøòіâ.

 Нор ма за ко ну

Îð ãàí äåð æà âè – öå îê ðå ìèé ñëóæ áî âåöü (íàï ðèê ëàä, 
Ïðå çè äåíò Óê ðàїíè, Óïîâ íî âà æå íèé Âåð õîâ íîї Ðà äè Óê-
ðàїíè ç ïðàâ ëþ äè íè) ÷è ñòðóê òóð íî îôîðì ëå íèé êî ëåê-
òèâ äåð æàâ íèõ ñëóæ áîâöіâ, íàäіëå íèé âëàä íè ìè ïîâ íî-
âà æåí íÿ ìè, óò âî ðå íèé íà çà êîí íèõ ïіäñòà âàõ äëÿ âè-
êî íàí íÿ êîíê ðåò íèõ çàâ äàíü і ôóíêöіé äåð æà âè.

Äåð æàâíі îð ãà íè ôîð ìó þòü ñÿ âñіì íà ðî äîì, ïіäçâіòíі éî ìó 
òà íå ñóòü âіäïîâіäàëüíіñòü ïå ðåä íèì. Ñòà òóñ, ïðà âà і îáîâ’ÿç-
êè, çà ñà äè äіÿëü íîñòі äåð æàâ íèõ ñëóæ áîâöіâ âèç íà ÷à þòü ñÿ 
Çà êî íîì Óê ðàїíè «Ïðî äåð æàâ íó ñëóæ áó».

Ви борні

Ті, що
приз на ча ють ся

Ус пад ко вані

Кла сифікація дер жав них ор ганів

Çà ñïî ñî áîì óò âî ðåí íÿ
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Çà òå ðè òîðієþ, íà ÿêó ïî øè ðþ þòü ñÿ їõíі ïîâ íî âà æåí íÿ

За гальні
(цент ральні)

Місцеві
(ло кальні)

Çà ñêëà äîì

Ко легіальні

Од но осо бові

Çà õà ðàê òå ðîì і çìіñòîì ôóíêöіé

За ко но давчі Су дові
Ви ко нав чо<
роз по рядчі

Конт роль но<
наг ля дові

 4. По нят тя і ви ди вла ди.
Особ ли вості дер жав ної вла ди

Âëà äà – ÿâè ùå ñîöіàëü íå. Ñîöіàëü íà âëà äà ïðè ñóò íÿ (õî ÷à 
é ó ïðè õî âàíіé ôîðìі) ñêðіçü, äå є óñ òà ëåíі îá’єäíàí íÿ ëþ äåé: 
ó ñіì’ї, âè ðîá íè ÷èõ êî ëåê òè âàõ, äåð æàâі, òîá òî òàì, äå є ðå-
àëü íà ìîæ ëèâіñòü âïëè âà òè íà ïî âåäіíêó ëþ äåé çà äî ïî ìî ãîþ 
áóäü-ÿêèõ çà ñîáіâ.

Ó øè ðî êî ìó çíà ÷åííі âëà äà – çàâæ äè âîëü îâі âіäíî ñè íè: 
іíäèâіäà äî ñà ìî ãî ñå áå (âëà äà íàä ñî áîþ), ìіæ іíäèâіäà ìè, 
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ãðó ïà ìè, êëà ñà ìè â ñóñïіëüñòâі, ìіæ ãðî ìà äÿ íè íîì і äåð æà-
âîþ, ìіæ ïî ñà äî âîþ îñî áîþ і ïіäëåã ëèì, ìіæ äåð æà âà ìè. 

Îñ íîâ íè ìè êîì ïî íåí òà ìè âëà äè є її ñóá’єêò, îá’єêò, çà ñî áè (ðå-
ñóð ñè) і ïðî öåñ, ùî ïðèç âî äèòü äî ðó õó âñі її åëå ìåí òè (ìå õàíіçì і 
çà ñî áè âçàєìîäії ñóá’єêòà і îá’єêòà). Âëà äà – çàâæ äè äâîñ òî ðîí íÿ 
âçàєìîäіÿ ñóá’єêòà і îá’єêòà. Âëà äà íіêî ëè íå є âіäíî ñè íà ìè ëè øå 
îäíієї îñî áè (àáî îð ãà íó), ÿê ùî íå ìà òè íà óâàçі âëà äó ëþ äè íè íàä 
ñî áîþ. Âëà äà îç íà ÷àє âіäíî ñè íè çà ëåæ íîñòі ìіæ ëþäü ìè: ç îä íî ãî 
áî êó, íàâ’ÿçó âàí íÿ âîëі, ç іíøî ãî – ïіäêî ðåí íÿ їé. 

Íà âіäìіíó âіä ðàííіõ åêñïëó à òà òîðñü êèõ äåð æàâ, äå îá’єêò 
óïðàâëіí íÿ áóâ áåçï ðàâ íèì і çî áîâ’ÿçà íèì áåç çà ïå ðå÷ íî ïіäêî-
ðÿ òè ñÿ ñóá’єêòó âëà äè, ó ñó ÷àñ íèõ äå ìîê ðà òè÷ íèõ äåð æà âàõ 
ÿêіñòü îá’єêòà ïîëіòè÷ íî ãî âî ëî äà ðþ âàí íÿ âèç íà ÷àєòü ñÿ íà-
ñàì ïå ðåä éî ãî ïîëіòè÷ íîþ і ïðà âî âîþ êóëü òó ðîþ.

 Нор ма за ко ну

Ñîöіàëü íà âëà äà – çäàòíіñòü òà ìîæ ëèâіñòü іíäèâі-
äà àáî êî ëåê òè âó âïëè âà òè íà âî ëþ, ïî âåäіíêó é äіÿëü-
íіñòü ëþ äåé çà äî ïî ìî ãîþ ðіçíî ìàíіòíèõ çà ñîáіâ (àâ òî-
ðè òå òó, ïå ðå êî íàí íÿ, íà ñèëü ñòâà, ïðè ìó ñó òî ùî).

Êëà ñèôіêàöіÿ ñîöіàëü íîї âëà äè:
 çà ñôå ðà ìè ñóñïіëü íî ãî æèò òÿ – ïîëіòè÷ íà, åêî íîìі÷íà, 

ðåëіãіéíà òà іíøі;
 çà ñóá’єêòîì, íîñієì âëà äè, âëà äà ã ëà âè äåð æà âè, êåðіâ-

íè êà ïіäïðèєìñòâà, áàòüêіâ òà іí.;
 çà ìå òî äà ìè òà çà ñî áà ìè ùîäî îð ãàíіçàöії âëà äè – äå-

ìî ê ðà òè÷ íà, íå äå ìîê ðà òè÷ íà.
Îñîá ëè âå ìіñöå ñå ðåä âèäіâ ñîöіàëü íîї âëà äè â êëà ñèôіêàöії 

çà ñôå ðà ìè ñóñïіëü íî ãî æèò òÿ ïîñіäàє ïîëіòè÷ íà âëà äà. 

 Нор ма за ко ну

Ïîëіòè÷ íà âëà äà – öå îñîá ëè âèé âèä ñîöіàëü íîї âëà-
äè, çà äî ïî ìî ãîþ ÿêîї ðå àëіçó þòü ñÿ æèòòєâî âàæ ëèâі 
іíòå ðå ñè âïëè âî âèõ ñîöіàëü íèõ ãðóï. 

Äåð æàâ íà âëà äà є îñîá ëè âèì ðіçíî âè äîì ñîöіàëü íîї âëà äè. 
ßê ùî â ïåðâіñíî ìó ñóñïіëüñòâі ñîöіàëü íà âëà äà ìà ëà ïóáëі÷íèé 
(ñóñïіëü íèé) õà ðàê òåð, òî â êëà ñî âî-îð ãàíіçî âà íî ìó – ïîëіòè÷ íèé. 
Â àíàëіçі ïîëіòè÷ íèõ ñèñ òåì ñóñïіëüñòâà âëà äà ïîñіäàє òà êå ñà-
ìå ìіñöå, ÿê ãðîøі â åêî íîìі÷íèõ ñèñ òå ìàõ: âî íà ìàє ìіöíі êî-
ðåíі â ñóñïіëü íî ìó і ïðè âàò íî ìó æèòòі ãðî ìà äÿí.

ßêå ñïіââіäíî øåí íÿ ïîëіòè÷ íîї òà äåð æàâ íîї âëà äè?
Є äâі òî÷ êè çî ðó іç öü î ãî ïè òàí íÿ:
 ïîëіòè÷ íà âëà äà і äåð æàâ íà âëà äà – òî òîæíі ïî íÿò òÿ, 

îñêіëü êè ïîëіòè÷ íà âëà äà ïî õî äèòü âіä äåð æà âè і çäіé-
ñíþєòü ñÿ çà її ïðÿ ìîї àáî îïî ñå ðåä êî âà íîї ó÷àñòі;
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 ïîëіòè÷ íà âëà äà і äåð æàâ íà âëà äà – ïî íÿò òÿ íå òî òîæíі, 
îä íàê áóäü-ÿ êà äåð æàâ íà âëà äà є ïîëіòè÷ íîþ.

Äіéñíî, ïîëіòè÷ íà âëà äà íå ðîç ðèâ íî ïîâ’ÿçà íà ç âëà äîþ 
äåð æàâ íîþ, çíà õî äèòü ó íіé ñâîє ïðî äîâ æåí íÿ. Äåð æàâ íà âëà-
äà – ãî ëîâ íèé, òè ïî âèé çàñіá çäіéñíåí íÿ ïîëіòè÷ íîї âëà äè.

 Нор ма за ко ну

Äåð æàâ íà âëà äà – óï ðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì, ÿêå 
çäіéñíþєòü ñÿ îð ãà íà ìè äåð æà âè â ìå æàõ їõíüîї êîì ïå-
òåíöії.

Õà ðàê òåð íè ìè îñîá ëè âîñ òÿ ìè äåð æàâ íîї âëà äè є:
 ïóáëі÷íіñòü – âèñ òó ïàє âіä іìåíі âñü î ãî ñóñïіëüñòâà (íà-

ðî äó), ìàє «ïóáëі÷íó» îñ íî âó ñâîєї äіÿëü íîñòі (êà çåí íå 
ìàé íî, âëàñíі ïðè áóò êè, ïî äàò êè);

 âåð õî âå í ñòâî – þðè äè÷ íî óî ñîá ëþє çà ãàëü íî îáîâ’ÿç êî âó 
âî ëþ âñü î ãî ñóñïіëüñòâà, ìàє ó ñâîєìó ðîç ïî ðÿä æåííі 
ìî íî ïîëü íå ïðà âî âè äà âà òè çà êî íè і ñïè ðà òè ñÿ íà àïà-
ðàò ïðè ìó ñó ÿê íà îäèí іç çà ñîáіâ äîò ðè ìàí íÿ çà êîíіâ òà 
іíøèõ ïðà âî âèõ àêòіâ;

 óíіâåð ñàëüíіñòü – ïî øè ðþє âëàäíі ðіøåí íÿ, ÿêі є çà ãàëü-
íî îáîâ’ÿç êî âè ìè äëÿ âñіõ êî ëåê òèâ íèõ òà іíäèâіäó àëü íèõ 
ñóá’єêòіâ, íà âñå ñó ñïіëüñòâî;

 ñó âå ðåííіñòü – âіääіëå íà âіä іíøèõ âèäіâ âëà äè óñå ðå-
äèíі êðàїíè (âіä ïàðòіéíîї, öåð êîâ íîї òà іí.). Âî íà íå çà-
ëåæ íà âіä íèõ і ìàє âèê ëþ÷ íå ìî íî ïîëü íå ñòà íî âè ùå ó 
ñôåðі äåð æàâ íèõ ñïðàâ;

 ëåãіòèìíіñòü – þðè äè÷ íå îáґðóí òó âàí íÿ і âèç íàí íÿ íà-
ðî äîì êðàїíè, à òà êîæ ñâіòî âîþ ñïіëü íî òîþ. Íàï ðèê ëàä, 
ïðåäñ òàâ íèöüêі îð ãà íè íà áó âà þòü ëåãіòèì íîñòі â ðå çóëü-
òàòі ïðî âå äåí íÿ âè áîðіâ, ïå ðåä áà ÷å íèõ і ðåã ëà ìåí òî âà íèõ 
çà êî íîì. Íå ëåãіòèì íà âëà äà ââà æàєòü ñÿ óçóð ïà òîðñü êîþ. 
Óçóð ïàöієþ є ïî ðó øåí íÿ ïðà âî âèõ ïðî öå äóð ïðè ïðî âå-
äåííі âè áîðіâ àáî їõ ôàëü ñèôіêàöіÿ. Âèç íàí íÿ çà êîí íîñòі 
ïî õîä æåí íÿ і ñïî ñî áó âñòà íîâ ëåí íÿ âëà äè îç íà ÷àє îäåð-
æàí íÿ êðå äè òó äîâіðè ç áî êó íà ðî äó, çãî äó íà ðî äó ïіä-
êî ðÿ òè ñÿ. Âè ìî ãà ëåãіòèì íîñòі âè íèê ëà ÿê ðå àêöіÿ ïðî-
òè íà ñèëü íèöü êîї çìіíè âëà äè â äåð æàâі, óñâіäîì ëåí íÿ 
ñóñïіëüñòâîì ïå ðå âà ãè ïî ðÿä êó і ñòàáіëü íîñòі íàä ïî ðó-
øåí íÿì çà ãàëü íî âèç íà íèõ íîðì, çà õîï ëåí íÿì âëà äè
ñè ëîþ.

 Бук ва за ко ну

Ñò. 5 Êîíñ òè òóöії Óê ðàїíè. Íіõòî íå ìî æå óçóð ïó-
âà òè äåð æàâ íó âëà äó.
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 5. Ор га ни дер жав ної вла ди.
За галь на ха рак те рис ти ка ор ганів за ко но дав чої,

ви ко нав чої та су до вої вла ди

Êîæ íèé äåð æàâ íèé îð ãàí ÿê ÷àñ òè íà öіëî ãî є íîñієì äåð-
æàâ íîї âëà äè. Òî ìó ñà ìå ïî íÿò òÿ «îð ãàí äåð æàâ íîї âëà äè» 
ñëó æèòü ÿê äëÿ âèäіëåí íÿ â ìå õàíіçìі äåð æà âè ãðó ïè ïåð âèí-
íèõ îð ãàíіâ, òàê і äëÿ õà ðàê òå ðèñ òè êè êîæ íî ãî îê ðå ìî ãî îð-
ãà íó äåð æà âè, ÷àñ òè íè öü î ãî ìå õàíіçìó.

Ç ïè òàí íÿì îð ãàíіçàöії òà äіÿëü íîñòі äåð æàâ íî ãî àïà ðà òó 
òіñíî ïîâ’ÿçà íà òå îðіÿ ðîç ïîäіëó âëàä. Àíãëіéñü êèé ôіëî ñîô 
Äæ. Ëîêê ïåð øèì çàï ðî ïî íó âàâ öþ òå îðіþ. Âіí çàç íà ÷àâ, ùî 
ïîòðіáíî ðîçðіçíÿ òè òðè âëà äè – çà êî íî äàâ ÷ó, âè êî íàâ ÷ó і ñî-
þç íó (ôå äå ðà òèâ íó). Ñó äî âà âëà äà, çà Äæ. Ëîê êîì, ïîã ëè-
íàєòü ñÿ âè êî íàâ ÷îþ. Óñі òðè âëà äè ìà ëè áó òè ðîçäіëåíі, à öå 
îç íà ÷à ëî, ùî êîæ íà ç íèõ ïî âèí íà çäіéñíþ âà òè ñÿ îê ðå ìèì 
äåð æàâ íèì îð ãà íîì. Ôðàí öóçü êèé ìèñ ëè òåëü ÕVІІІ ñò.
Ø. Ìîí òåñê’є ðîç âè íóâ іäåї, ñôîð ìóëü î âàíі Äæ. Ëîê êîì. 

 Для до пит ли вих (з історії по нят тя)

З історії роз вит ку ук раїнсь кої конс ти туційної думки, а са ме про 
роз поділ дер жав ної вла ди.

Про а налізу вав ши текст Розділу VI Конс ти туції Пи ли па Ор ли ка, 
прий ня тої 5 квітня 1710 р. на ко зацькій раді у м. Бен де рах, ро зуміємо, 
що Пи лип Ор лик про по нує про во ди ти дер жав не уп равління, роз ме-
жу вав ши пов но ва жен ня і об’єднав ши всі гілки вла ди в єди ний дер-
жав ний ме ханізм: «Як що в не за леж них дер жа вах дот ри му ють ся по-
х валь но го і ко рис но го для публічної рівно ва ги по ряд ку, а са ме – і під 
час війни, і в умо вах ми ру зби ра ти при ватні й публічні ра ди, обмірко-
ву ю чи спіль не бла го батьківщи ни, на яких і не за лежні во ло дарі у при-
сут ності йо го ве лич ності не відмов ля ли ся підко ри ти свою дум ку 
спіль но му рішен ню уря довців і рад ників, то чо му ж вільній нації не 
дот ри му ва тися та ко го ж прек рас но го по ряд ку?» Далі слідує, що пер-
шість у країні на ле жить Ге не ральній стар шині, якій підпо ряд ко ву ють-
ся пол ков ни ки, що за ха рак те ром обов’язків прирівню ють ся до рад-
ників. Що до за ко но дав чо го ор га ну, то від кож но го пол ку по винно 
бу ти об рано декіль ка знат них ве те ранів «досвідче них і вель ми зас лу-
же них мужів, що по винні бу ли скла да ти публічну ра ду». 

Яс но вель мож ний геть ман (так на зи ває Пи лип Ор лик у Кон сти туції 
геть ма на Ук раїни) за Конс ти туцією прирівнюєть ся до пре зи ден та в 
рес публіці з пре зи де нтсь кою фор мою правління. Взаємовідно си ни в 
дер жав но му ме ханізмі виз на ча ють ся так: «Ге не ральній стар шині, 
пол ков ни кам і ге не раль ним рад никам на ле жить да ва ти по ра ди 
те перішнь о му яс но вель мож но му геть ма ну та йо го нас туп ни кам про 
цілісність батьківщи ни, про її за галь не бла го і про всі публічні
спра ви». 

За Конс ти туцією УHР (Ста тут про дер жав ний устрій, пра ва і віль-
ності УHР), що бу ла ух ва ле на Ук раїнсь кою Цент раль ною Ра дою
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29 квітня 1918 р., а зок ре ма в статті 22, чи таємо: «Дер жав на вла да в 
Ук раїнській На родній Рес публіці по хо дить від на ро ду. Здійснюєть ся 
во на за прин ци пом роз поділу вла ди на за ко но дав чу, ви ко нав чу і 
су до ву. Вер хов ним ор га ном вла ди в рес публіці є Все на родні збо ри, 
що без по се редньо здійсню ють ви щу за ко но дав чу вла ду. Во ни ж фор-
му ють ор га ни ви ко нав чої і су до вої вла ди. Ви ща ви ко нав ча вла да 
на ле жить Раді На род них Міністрів. Арбітром по се ред цих двох влад є 
Ге не раль ний Суд УHР». Стат тя 63 закріплює не за лежність су до вої 
вла ди: «Су до вих рішень не мо жуть зміни ти ні за ко но давчі, ні 
адміністра тивні ор га ни вла ди».

Сь о годні ідея роз поділу влад зна хо дить своє відоб ра жен ня в конс-
ти туціях май же всіх країн світу. Ук раїна не є винятком. У Конс ти туції 
Ук раїни заз на че но: дер жав на вла да на ле жить на ро дові, оскіль ки він є 
носієм су ве реніте ту і єди ним дже ре лом вла ди в Ук раїні, яку він здій-
снює без по се редньо, а та кож че рез ор га ни дер жав ної вла ди і місце-
во го са мов ря ду ван ня.

 Бук ва за ко ну

Êîíñ òè òóöіÿ Óê ðàїíè
Ñò. 5. Íîñієì ñó âå ðåíіòå òó і єäè íèì äæå ðå ëîì âëà äè 

â Óê ðàїíі є íà ðîä. Íà ðîä çäіéñíþє âëà äó áåç ïî ñå ðåäíüî 
і ÷å ðåç îð ãà íè äåð æàâ íîї âëà äè òà îð ãà íè ìіñöå âî ãî ñà-
ìî âðÿ äó âàí íÿ. Ïðà âî âèç íà ÷à òè і çìіíþ âà òè êîíñ òè-
òóöіéíèé ëàä â Óê ðàїíі íà ëå æèòü âèê ëþ÷ íî íà ðî äîâі і 
íå ìî æå áó òè óçóð ïî âà íå äåð æà âîþ, її îð ãà íà ìè àáî ïî-
ñà äî âè ìè îñî áà ìè.

Ñò. 6. Äåð æàâ íà âëà äà â Óê ðàїíі çäіéñíþєòü ñÿ íà çà-
ñà äàõ ïîäіëó íà çà êî íî äàâ ÷ó, âè êî íàâ ÷ó òà ñó äî âó.

Ñò. 69. Íà ðîä íå âî ëå âè ÿâ ëåí íÿ çäіéñíþєòü ñÿ ÷å ðåç âè-
áî ðè, ðå ôå ðåí äóì òà іíøі ôîð ìè áåç ïî ñå ðåäíüîї äå ìî-
ê ðàòії.

Îñêіëü êè äåð æà âà íà ñàì ïå ðåä çäіéñíþє çà êî íî äàâ ÷ó, âè -
êî íàâ ÷î-ðîç ïî ðÿä ÷ó і ñó äî âó ôóíêöії, òî â ñèñ òåìі її îð ãàíіâ
ïå ðå ä óñіì ñëіä ðîçðіçíÿ òè çà êî íî äàâ÷і, âè êî íàâ ÷î-ðîç ïî ðÿä÷і 
òà ñó äîâі îð ãà íè.

 Нор ма за ко ну

Îð ãà íè çà êî íî äàâ ÷îї âëà äè – öå äåð æàâíі îð ãà íè, äі-
ÿëüíіñòü ÿêèõ ïî ëÿ ãàє â ïðèé íÿòòі, çìіíі àáî ñêà ñó-
âàííі çà êîíіâ.

Ó ñó ÷àñ íèõ äåð æà âàõ çà êî íî äàâ ÷à âëà äà ìàє ïðåäñ òàâ íè-
öüêèé õà ðàê òåð, òîá òî ñêëàä çà êî íî äàâ ÷î ãî îð ãà íó ôîð ìóєòü-
ñÿ øëÿ õîì âè áîðіâ. Òà êèì ÷è íîì íà ðîä ïå ðå äàє âëà äó ñâîїì 
ïðåä ñ òàâ íè êàì. Çà çà ãàëü íèì ïðà âè ëîì çà êî íî äàâ ÷èì îð ãà-
íîì є ïàð ëà ìåíò (âіä ôðàíö. parler – ãî âî ðè òè). Ó ðіçíèõ êðà-
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їíàõ âіí ìàє ðіçíî ìàíіòíі íàç âè – Ðà äà, Ñåéì, Ñå íàò, Ñêóï ùè-
íà, Äó ìà, Çáî ðè, Äè âàí, Ìàäæëіñ, Êîíã ðåñ, Êíå ñåò, Êîð òå ñè, 
Àëü òèíã, Ñòîð òèíã òî ùî. 

Ïàð ëà ìåíò ìî æå áó òè îä íî ïà ëàò íèì àáî äâî ïà ëàò íèì. 
Îä íî ïà ëàòíі ïàð ëà ìåí òè, ÿê ïðà âè ëî, ñòâî ðþ þòü ñÿ â ïðîñ òèõ 
çà ôîð ìîþ óñò ðîþ äåð æà âàõ (íàï ðèê ëàä, Âåð õîâ íà Ðà äà Óê ðà-
їíè). Äâî ïà ëàòíі ïàð ëà ìåí òè (áіêà ìå ðàëіçì) іñíó þòü ó ôå äå ðà-
òèâ íèõ äåð æà âàõ (íàï ðèê ëàä, ó Ðîñії Ôå äå ðàëüíі çáî ðè ñêëà-
äà þòü ñÿ ç äâîõ ïà ëàò – Ðà äè Ôå äå ðàöії òà Äåð æàâ íîї äó ìè). 
Àëå áó âà þòü âè íÿò êè. Â óíіòàðíіé Ïîëüùі Íàöіîíàëü íà 
Àñàìá ëåÿ ñêëà äàєòü ñÿ ç Ñåé ìó òà Ñå íà òó.

Îñ íîâ íà ôóíêöіÿ ïàð ëà ìåí òó – çà êî íîò âîð ÷à äіÿëüíіñòü, 
àëå, îêðіì íåї, çà êî íî äàâ ÷èé îð ãàí ìàє é ðÿä іíøèõ:

 ïðåäñ òàâ íèöü êó;
 çàñ íîâ íèöü êó (óñ òà íîâ ÷ó);
 êîíò ðîëü íó (êîíò ðîëü çà ðî áî òîþ óðÿ äó, іíøèõ ïî ñà-

äîâöіâ âè êî íàâ ÷îї âëà äè) òà іíøі.

 Нор ма за ко ну

Îð ãà íè âè êî íàâ ÷îї âëà äè – öå äåð æàâíі îð ãà íè, ÿêі 
çäіéñíþ þòü âè êî íàâ ÷î-ðîç ïî ðÿä ÷ó äіÿëüíіñòü íà ïіä-
ñòàâі çà êîíіâ òà іíøèõ àêòіâ çà êî íî äàâ ÷îї âëà äè.

Îç íà êè îð ãàíіâ âè êî íàâ ÷îї âëà äè:
 ôîð ìó þòü ñÿ øëÿ õîì ïðèç íà ÷åí íÿ;
 ïðàê òè÷ íî ðå àëіçó þòü öіëі òà çàâ äàí íÿ âíóòðіøíüîї і çî-

âíіøíüîї ïîëіòè êè, ñôîð ìóëü î âàíі ïàð ëà ìåí òîì;
 ïіäêîíò ðîëüíі ïðåäñ òàâ íèöüêіé âëàäі.

Вищі (уряд, а в де я ких
країнах уряд і пре зи дент)

Цент ральні (міністер ства, 
відомства, де пар та мен ти)

Місцеві (місцеві дер жавні
адміністрації)

Сис те ма ор ганів ви ко нав чої вла ди
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 Нор ма за ко ну

Îð ãà íè ñó äî âîї âëà äè – öå ñèñ òå ìà äåð æàâ íèõ îð ãà-
íіâ, ÿêі çäіéñíþ þòü ïðà âî ñóä äÿ.

Îñ íîâíі ôóíêöії ñó äî âîї âëà äè:
 îõî ðîí íà (îõî ðî íà ïðàâ і ñâî áîä ëþ äè íè і ãðî ìà äÿ íè íà);
 ôóíêöіÿ ïðà âî ñóä äÿ (çà õèñò, âіäíîâ ëåí íÿ ïî ðó øå íèõ ïðàâ);
 êîíò ðîëü íî-íàã ëÿ äî âà (ñòðè ìó âàí íÿ äâîõ іíøèõ ãіëîê âëà-

äè â ðàì êàõ ïðà âà øëÿ õîì çäіéñíåí íÿ ñó äî âî ãî êîíò ðî ëþ).

Äî ñèñ òå ìè ñó äî âèõ îð ãàíіâ íà ëå æàòü êîíñ òè òóöіéíèé ñóä 
òà ñó äè çà ãàëü íîї þðèñ äèêöії.

Ó íàø ÷àñ òå îðіÿ ïîäіëó âëà äè є âàæ ëè âèì ÷èí íè êîì óï ðî-
âàä æåí íÿ іíñòè òó òó äå ìîê ðàòії, çà õèñ òó ïðàâ і ñâî áîä ãðî ìà äÿí, 
ôîð ìó âàí íÿ ïðà âî âîї äåð æà âè òà ãðî ìà äÿíñü êî ãî ñó ñïіëüñòâà. 

 За пи тан ня та зав дан ня

I. Ви ко най те тес тові зав дан ня.

1. Яке по нят тя не є оз на кою дер жа ви?

À. Òå ðè òîðіÿ.
Á. Êîð äîí.
Â. Ñèñ òå ìà ïî äàòêіâ.
Ã. Ñèñ òå ìà ïðà âî âèõ íîðì. 

2. Су ве рен на політи ко<те ри торіаль на ор ганізація су спіль-
ства, що во лодіє вла дою, яка здійснюєть ся дер жав ним 
апа ра том на ос нові пра во вих норм, – це .
À. Àïà ðàò äåð æà âè.
Á. Ñóñïіëü íå îá’єäíàí íÿ.
Â. Ìå õàíіçì äåð æà âè.
Ã. Äåð æà âà.

3. Назвіть кри терій кла сифікації функцій дер жа ви відповід-
но до якого ви да ми функцій є: гуманітарні, політич ні, еко-
номічні.
À. Çà ñîöіàëü íîþ çíà ÷óùіñòþ.
Á. Çà ÷à ñîì çäіéñíåííÿ.
Â. Çà òå ðè òîðіàëü íîþ ñïðÿìîâàíіñòþ.
Ã. Çà ñôå ðà ìè ñóñïіëü íî ãî æèò òÿ.

4. Яке по нят тя ви ра жає сутність дер жа ви?
À. Äåð æàâ íèé àïà ðàò.
Á. Ïðåäñ òàâ íèöüêі îð ãà íè.
Â. Ôóíêöії äåð æà âè.
Ã. Ôîð ìà ïðàâëіííÿ.

5. Назвіть підста ву, за якою фор муєть ся пер со наль ний 
склад Вер хов ної Ра ди Ук раїни.
À. Îò ðè ìàí íÿ ïî ñà äè â ñïà äîê.
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Á. Ïðèç íà ÷åí íÿ.
Â. Âè áî ðè.
Ã. Âõîä æåí íÿ äî ñêëà äó çà ïî ñà äîþ.

6. Яка особ ливість дер жав ної вла ди ха рак те ри зуєть ся юри-
 дич ним обґрун ту ван ням, виз нан ням на ро дом країни, а 
та кож світо вою спіль но тою?

À. Âåð õî âå í ñòâî.
Á. Ëåãіòèìíіñòü.
Â. Ïóáëі÷íіñòü.
Ã. Ñó âå ðåííіñòü.

II. Порівняй те по няття.

À. Ñîöіàëü íà âëà äà – äåð æàâ íà âëà äà.
Á. Îð ãà íè çà êî íî äàâ ÷îї âëà äè – îð ãà íè âè êî íàâ ÷îї âëà äè.
Â. Âíóòðіøíі – çîâíіøíі ôóíêöії äåð æà âè.

III. Розг лянь те ма люн ки**.

1. Ук раїна 2. Росія 3. Поль ща 4. США

5. Іспанія 6. Ізраїль 7. Нор вегія 8. Уз бекистан

9. Бол гарія 10. Ве ли ка 
Бри танія

11. Ка за х с тан 12. Сербія

Êî ðèñ òó þ ÷èñü äî äàò êî âîþ ëіòå ðà òó ðîþ, óñ òà íîâіòü 
âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíà ìè òà íàç âà ìè ïàð ëà ìå íòñü êèõ 
óñ òà íîâ. 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. ,
7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. . 

À. Ïàð ëà ìåíò (Ïà ëà òà îá ùèí òà Ïà ëà òà ëîðäіâ).
Á. Ñêóï ùè íà.
Â. Êíå ñåò.
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Ã. Âå ëèêі Íà ðîäíі çáî ðè.
Ґ. Êîíã ðåñ (Ïà ëà òà ïðåäñ òàâ íèêіâ òà Ñå íàò).
Ä. Ôå äå ðàëüíі çáî ðè (Ðà äà Ôå äå ðàöії òà Äåð æàâ íà äó ìà).
Å. Âåð õîâ íà Ðà äà.
Є. Ñòîð òèíã.
Æ. Âåð õîâ íèé Êåí ãåñ (Ñå íàò і Ìàæëіñ).
Ç. Íàöіîíàëü íà Àñàìá ëåÿ (Ñåéì òà Ñå íàò).
È. Ãå íå ðàëüíі Êîð òå ñè (Êîíã ðåñ äå ïó òàòіâ òà Ñå íàò).
І. Îëіé Ìàæëіñ.

IV. Підберіть прик ла ди дер жав них ор ганів (зі світо вої прак-
ти ки) за спо со бом ут во рен ня (ви борні; ті, що приз на ча-
ють ся; ус пад ко вані).

§ 3. Äåðæàâíèé ëàä

 З «Книги буття українського народу» М. Костомарова: 

 «Не пропала вона (Україна), бо вона знати не хотіла ні царя, ні 
панів, а хоч і був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі; а істий 
українець... повинен любити і пам’ятати єдиного Бога Ісуса 
Христа, царя і пана над небом і землею. Так воно було, так і те-
пер зосталось…
Бо голос України не затих. І встане Україна зі своєї могили,
і знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її,
і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича,
ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні пре-
восходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа».

 Проблемне питання

 Який державний лад, на думку автора, повинен запанувати у 
відродженій Україні?

 1. Поняття і загальна характеристика
 державного ладу

Ôóíêöії äåðæàâè і ïðàâà áàãàòîãðàííі, їõíі ñòðóêòóðè 
ñêëàäíі. Îçíàêè äåðæàâè, ùî âèíèêëè â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî 
ðîçâèòêó, óòіëèëèñÿ â ñïåöèôі÷íèé äåðæàâíèé ëàä. 

Äåðæàâíèé ëàä – ñêëàäíå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóє äåð-
æàâó çà òðüîìà àñïåêòàìè, à ñàìå: ôîðìîþ ïðàâëіííÿ, ôîð-
ìîþ òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ òà ïîëіòè÷íèì ðåæèìîì.

 Норма закону

Äåðæàâíèé ëàä – öå óñòðіé êðàїíè, ùî âèðàæàєòüñÿ 
ó õàðàêòåðі ïîëіòè÷íèõ âçàєìèí ìіæ ëþäüìè, ìіæ ëþäü-
ìè і äåðæàâîþ â ïðîöåñі óïðàâëіííÿ (ïîëіòè÷íèé ðåæèì); 
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ó ñïîñîáàõ îðãàíіçàöії âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè 
(ôîðìà ïðàâëіííÿ) і â àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîìó 
ðîçïîäіëі äåðæàâè (ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ). 

Форма 
правління

Форма
політичного

режиму 

Форма
територіального

устрою

Державний
лад

Äåðæàâíèé ëàä çàâæäè ìàє âіäïîâіäíå ïðàâîâå çàêðіïëåí-
íÿ. Óñі éîãî ñêëàäîâі åëåìåíòè ôіêñóþòüñÿ â êîíñòèòóöії, çà-
êîííèõ і ïіäçàêîííèõ àêòàõ. 

 2. Види і загальна характеристика форм 
правління

 Норма закону

Ôîðìà ïðàâëіííÿ – ñïîñіá îðãàíіçàöії âåðõîâíîї äåð-
æàâíîї âëàäè, ïîðÿäîê її óòâîðåííÿ òà äіÿëüíîñòі, êîì-
ïåòåíöіÿ òà âçàєìîçâ’ÿçîê îðãàíіâ, à òàêîæ âçàєìîâіä-
íîñèíè ç íàñåëåííÿì äåðæàâè.

Îñíîâíèìè ôîðìàìè ïðàâëіííÿ є ìîíàðõіÿ òà ðåñïóáëіêà.

Форма
правління

Монархія Республіка

Необмеже-
на (абсо-
лютна)

Обмежена
Президент-
ська

Змішана Парламент-
ська

Парламент-
ська (кон-
ституційна)

Дуаліс-
тична

Пред-
ставни-
цька
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 Норма закону

Ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї äåðæàâíà 
âëàäà ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ 
îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè і ïåðåäàєòüñÿ ó ñïàäîê.

Ìîíàðõі÷íà âëàäà ìàє ïåâíі îñîáëèâîñòі:
 áåçñòðîêîâіñòü;
 ñïàäêîâіñòü;
 íåïіäïîðÿäêîâàíіñòü âëàäè ìîíàðõà áóäü-ÿêèì іíøèì 

ñóá’єêòàì.
Ìîíàðõàìè â ðіçíèõ íàðîäіâ áóëè êíÿçі, êîðîëі, öàðі, іìïå-

ðàòîðè, ñóëòàíè, õàíè, êàãàíè, øàõè, ïðàâèòåëі і ò.ä.
Âіäîìі òàêі ôîðìè ìîíàðõії, ÿê íåîáìåæåíà òà îáìåæåíà.

 Норма закону

Íåîáìåæåíà (àáñîëþòíà) ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà 
ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âåðõîâíà âëàäà â äåðæàâі çîñåðåäæåíà 
â ðóêàõ îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè (ìîíàðõà).

Öåé âèä ìîíàðõії õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäñóòíіñòþ áóäü-ÿêèõ 
ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ, ïîâíèì áåçïðàâ’ÿì íàðîäó, çîñåðå-
äæåííÿì âñієї ïîâíîòè âëàäè â ðóêàõ ìîíàðõà. Ïðèêëàäàìè 
àáñîëþòíîї ìîíàðõії ìîæóòü áóòè â íàø ÷àñ Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, 
Îìàí, Êàòàð òîùî.

Об’єднані
Арабські
Емірати

Усі емірати – абсо-
лютні монархії, тільки
Абу-Дабі наближений

до конституційної монархії. 
Президент – шейх Заід (ІІ)

бен Султан аль-Нахайян,
правитель Абу-Дабі.

Султанат Оман.
Правлячий монарх – султан 
Оману і підлеглих територій

Кабус бен Сайд аль-Саід. 

Королівство Саудівська
Аравія
Правлячий монарх – король
і прем’єр-міністр Абдала
ібн Абдель Азіз
аль-Сауд.

Держава
Катар
Правлячий
монарх – емір
Держави Катар
шейх Хамад бен
Халіфа аль Тані.
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Â Îá’єäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åìіðàòàõ äіє ñâîєðіäíèé ìåõàíіçì 
âèáîðó «ñòàðøîãî ìîíàðõà», ÿêèé, ïî ñóòі, і є ìîíàðõîì ÎÀÅ. 
Éîãî îáèðàþòü ç ìîíàðõіâ-êíÿçіâ òåðìіíîì íà äâà ðîêè. Ñàìå 
òîìó äåÿêі íàóêîâöі âèäіëÿþòü іíøèé ïіäâèä ìîíàðõії – âè-
áîðíó ìîíàðõіþ.

 Норма закону

Îáìåæåíà ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, ó ÿêіé âëà-
äà ìîíàðõà îáìåæåíà êîíñòèòóöієþ, ÿêà ïðèéìàєòüñÿ 
ïàðëàìåíòîì, ó ñôåðі çàêîíîäàâñòâà òà êîíòðîëþ íàä 
äіÿëüíіñòþ óðÿäó. 

Çà îáìåæåíîї ìîíàðõії çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü ïàðëà-
ìåíòó, âèêîíàâ÷à – ìîíàðõó (÷è êàáіíåòó ìіíіñòðіâ), ñóäîâà – 
ñóäàì, ÿêі îáèðàþòüñÿ ÷è ïðèçíà÷àþòüñÿ.

Çà ïàðëàìåíòñüêîї (êîíñòèòóöіéíîї) ìîíàðõії – âëàäà ìîíàð-
õà îáìåæóєòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì, öå çàêðіïëþєòüñÿ, 
ÿê ïðàâèëî, â êîíñòèòóöії, ÿêà óõâàëþєòüñÿ ïàðëàìåíòîì. 
Ìîíàðõ íå ìîæå її çìіíþâàòè. Âèêîíàâ÷à âëàäà íàëåæèòü óðÿ-
äó, ÿêèé ôîðìóєòüñÿ ïàðëàìåíòîì і ëèøå éîìó ïіäçâіòíèé.

Àáñîëþòíà áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ ìîíàðõіé – öå ìîíàðõії ïàðëà-
ìåíòñüêі. Їõíє іñíóâàííÿ çóìîâëåíå íàöіîíàëüíèìè òðàäèöіÿìè.

Королівство
Швеція

Правлячий
монарх – 
король
Карл ХVІ
Густав.

Японія

Правлячий
монарх – 
імператор Акіхіто.
Згідно
з Конституцією 
Японії «імператор
є символом
держави й єдності 
народу.»

Королівство
Іспанія

Правлячий
монарх – 
король
Хуан Карлос І.

Ó ïàðëàìåíòñüêіé ìîíàðõії ìîíàðõ є ëèøå ñèìâîëîì äåð-
æàâè, âіí «öàðñòâóє, àëå íå ïðàâèòü». Ðåàëüíî êðàїíîþ êåðóє 
ïàðëàìåíò, ÿêèé ôîðìóє óðÿä. Óïðàâëіííÿ â êðàїíі çäіéñíþє 
óðÿä, ÿêèé ïіäêîíòðîëüíèé і ïіäçâіòíèé ïàðëàìåíòó. Áóäü-ÿêі 
äії ìîíàðõà ïîòðåáóþòü ñõâàëåííÿ óðÿäó.

Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ (áóëà õàðàêòåðíà äëÿ êðàїí, â ÿêèõ 
âіäáóâàëèñÿ áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷íі ðåâîëþöії), ÿê ïðàâèëî, 
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ìàє äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò. Íèæíÿ  ïàëàòà ôîðìóєòüñÿ âè-
áîðíèì øëÿõîì і ïðåäñòàâëÿє іíòåðåñè áóðæóàçії. Âåðõíÿ ïà-
ëàòà ñêëàäàєòüñÿ çі çíàòі, ÿêà ïðèçíà÷àєòüñÿ ìîíàðõîì. Óðÿä 
ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ ìîíàðõó. Îñòàííіé íà ñâіé ðîçñóä ïðèçíà-
÷àє, ïåðåìіùóє і çâіëüíÿє ç ïîñàä ÷ëåíіâ óðÿäó. Äóàëіçì ïî-
ëÿãàâ ó òîìó, ùî ìîíàðõ, ÿê ïðàâèëî, âіäñòîþâàâ іíòåðåñè 
çíàòі, à ïàðëàìåíò áóâ âèðàçíèêîì іíòåðåñіâ áóðæóàçії і іí-
øèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ìîíàðõ íàäіëåíèé ïðàâîì âåòî ùîäî 
çàêîíіâ, ÿêі ïðèéìàþòüñÿ ïàðëàìåíòîì. Ó äåÿêèõ ñó÷àñíèõ 
äåðæàâàõ (ó Êóâåéòі ç 1991 ð., ó Íåïàëі ç 1994 ð.) ñôîðìóâà-
ëèñÿ äóàëіñòè÷íі ìîíàðõії.

Îêðåìèì ðіçíîâèäîì îáìåæåíîї ìîíàðõії є òåîêðàòè÷íà ìî-
íàðõіÿ. Ãëàâà äåðæàâè (ìîíàðõ) є îäíî÷àñíî і ãëàâîþ öåðêâè. 
Ïîëіòè÷íà âëàäà â òàêèõ êðàїíàõ íàëåæèòü äóõîâåíñòâó.

 Норма закону

Ðåñïóáëіêà – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї ïîâíîâà-
æåííÿ âåðõîâíîї âëàäè çäіéñíþþòü âèáîðíі îðãàíè, ÿêі 
îáèðàþòüñÿ íàñåëåííÿì íà âіäïîâіäíèé òåðìіí.

Þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè ðåñïóáëіêè є:
 îáìåæåííÿ âëàäè ãëàâè äåðæàâè, çàêîíîäàâ÷èõ і âèêî-

íàâ÷èõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ êîíêðåòíèì òåðìіíîì;
 âèáîðíіñòü âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè;
 âіäïîâіäàëüíіñòü ãëàâè äåðæàâè ó âèïàäêàõ, ÿêі ïåðåä-

áà÷åíі çàêîíîì;
 çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâіñòü ðіøåíü çàêîíîäàâ÷îї âëàäè äëÿ 

âñіõ іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ;
 âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáè і äåðæàâè.
Ñó÷àñíі ðåñïóáëіêè ïîäіëÿþòüñÿ íà ïàðëàìåíòñüêі, ïðåçè-

äåíòñüêі òà çìіøàíі.
Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ öåíòðàëüíèì 

ñòàíîâèùåì ïàðëàìåíòó ñåðåä іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ. Óðÿä 
ôîðìóєòüñÿ ïàðëàìåíòñüêèì øëÿõîì ç ÷èñëà äåïóòàòіâ, ùî 
íàëåæàòü äî ïàðòіé, ÿêі îòðèìàëè áіëüøіñòü ãîëîñіâ ó ïàðëà-
ìåíòі. Óðÿä âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Âіí çàëèøà-
єòüñÿ ïðè âëàäі äîòè, äîêè ìàє ïіäòðèìêó ïàðëàìåíòñüêîї 

Прикладом теократичної монархії є Ватикан. Але 
зрозуміло, що не за всіма ознаками ця держава може 
називатися монархією.
Зважаючи на целібат (обітницю безшлюбності) духо-
венства, Папа Римський не може досягти свого сану 
через право спадкування, тому його обирають кар-
динали. Проте він має особливі почесні права монар-
ха, носить корону (тіару).



Основи теорії держави

41

áіëüøîñòі. Ó ïàðëàìåíòñüêіé ðåñïóáëіöі óïðàâëіííÿ ìàє ïàð-
òіéíèé õàðàêòåð, ùî є íå îáîâ’ÿçêîâèì çà ïðåçèäåíòñüêîї ðåñ-
ïóáëіêè. Óðÿä ôîðìóєòüñÿ ëіäåðîì ïàðòії, ÿêà ïåðåìîãëà íà 
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. Øëÿõîì âèíåñåííÿ âîòóìó íåäîâіðè 
ïàðëàìåíò ìîæå âіäïðàâèòè óðÿä ó âіäñòàâêó.

Ó ïàðëàìåíòñüêіé ðåñïóáëіöі ìîæå іñíóâàòè ïîñò ïðåçèäåí-
òà, ÿêèé îáèðàєòüñÿ ïàðëàìåíòîì, ïіäçâіòíèé éîìó і ìàє âè-
êëþ÷íî ïðåäñòàâíèöüêі ôóíêöії. Іíîäі ïðåçèäåíò íå îáèðàєòü-
ñÿ, і ãëàâîþ äåðæàâè ñòàє ïðåì’єð-ìіíіñòð.

Ó íàø ÷àñ ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà іñíóє ó Íіìå÷÷èíі, 
Іòàëії, ×åõії, Óãîðùèíі, Іðëàíäії, Іçðàїëі òà іíøèõ äåðæàâàõ.

Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà ñòàíîâèòü ñîáîþ òàêó ôîðìó 
ïðàâëіííÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîєäíàííÿì ó ðóêàõ ïðåçè-
äåíòà ïîâíîâàæåíü ãëàâè äåðæàâè і ãëàâè óðÿäó. Ïðåçèäåíò і 
ïàðëàìåíò îáèðàþòüñÿ âñіì íàñåëåííÿì. Óðÿä ïðåçèäåíòñüêîї 
ðåñïóáëіêè íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ïðåçèäåíòîì. Îñòàííіé 
íà ñâіé ðîçñóä ïðèçíà÷àє, ïåðåìіùóє і âіäñòîðîíþє âіä ïîñàä 
÷ëåíіâ óðÿäó. Âіí ìàє ïðàâî âåòî ùîäî çàêîíіâ, ÿêі ïðèéìà-
þòüñÿ ïàðëàìåíòîì. ßê ãëàâà äåðæàâè ïðåçèäåíò ïðåäñòàâëÿє 
êðàїíó íà ìіæíàðîäíіé àðåíі, ìîæå ïіäïèñóâàòè ìіæíàðîäíі 
óãîäè ç íàñòóïíîþ їõ ðàòèôіêàöієþ ïàðëàìåíòîì. 

Ïðèêëàäàìè ïðåçèäåíòñüêèõ ðåñïóáëіê є Ñïîëó÷åíі Øòàòè 
Àìåðèêè, Ìåêñèêà, Àðãåíòèíà òà іíøі.

Ó ïðàêòèöі äåðæàâíîãî áóäіâíèöòâà ñó÷àñíèõ äåðæàâ òðàï-
ëÿþòüñÿ ôîðìè ïðàâëіííÿ, ÿêі íå âêëàäàþòüñÿ â çâè÷íó êëà-
ñèôіêàöіþ. Їõ íàçèâàþòü çìіøàíèìè òèïàìè ðåñïóáëіêè.

Îçíàêàìè çìіøàíîї ðåñïóáëіêè є:
 ïîäâіéíà âіäïîâіäàëüíіñòü óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì і ïå-

ðåä ïðåçèäåíòîì;
 ïðåçèäåíò îáèðàєòüñÿ íà âñåíàðîäíèõ âèáîðàõ і ìàє øè-

ðîêі ïîâíîâàæåííÿ;
 óðÿä î÷îëþє ïðåì’єð-ìіíіñòð, à ïðåçèäåíò ìîæå çäіéñíþ-

âàòè çàãàëüíå êåðіâíèöòâî óðÿäîì;
 ïðåçèäåíò є ãëàâîþ äåðæàâè;
 ïðåçèäåíò ìàє ïðàâî â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ 

ðîçïóñòèòè ïàðëàìåíò, à ïàðëàìåíò ìàє ïðàâî íà іìïі÷-
ìåíò ïðåçèäåíòó.

Ó ðіçíèõ âàðіàöіÿõ ïîєäíóþòüñÿ ïðåçèäåíòñüêі òà ïàðëà-
ìåíòñüêі ïîâíîâàæåííÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî âіäíåñåííÿ ðåñïó-
áëіê äî çìіøàíîãî òèïó, ó Ôðàíöії, Ïîðòóãàëії, Ðóìóíії, Ñëî-
âåíії, Õîðâàòії òà іíøèõ äåðæàâàõ.
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 3. Форми територіального устрою держави: 
поняття і види

 Норма закону

Ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ – åëåìåíò ôîðìè 
äåðæàâè, ùî âіäîáðàæàє àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíó 
îðãàíіçàöіþ äåðæàâíîї âëàäè òà ïîðÿäîê âçàєìîäії ìіæ 
öåíòðàëüíèìè é ìіñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè.

Ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ õàðàêòåðèçóє:
 ïðèíöèïè ïîäіëó òåðèòîðії äåðæàâè íà ñêëàäîâі ÷àñòèíè;
 ìîæëèâіñòü âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí 

øëÿõîì íàäàííÿ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії;
 âіäíîñèíè ìіæ ðіçíèìè ðіâíÿìè âëàäíèõ îðãàíіâ.

Форма
територіального 

устрою

Проста

Складна

Унітарна

Федерація

Конфедерація

Імперія

 Норма закону

Óíіòàðíà äåðæàâà – öå ïðîñòà ôîðìà òåðèòîðіàëü-
íîãî óñòðîþ äåðæàâè, îêðåìі ñêëàäîâі ÿêîї íå ìàþòü 
ñóâåðåíіòåòó é óñіõ îçíàê äåðæàâíîñòі.

Äëÿ óíіòàðíîї äåðæàâè õàðàêòåðíà íàÿâíіñòü єäèíîї ñèñòå-
ìè öåíòðàëіçîâàíîї äåðæàâíîї âëàäè, þðèñäèêöіÿ ÿêîї ïîøè-
ðþєòüñÿ íà âñþ òåðèòîðіþ êðàїíè. Іñíóþòü єäèíå ãðîìàäÿí-
ñòâî, єäèíà ñóäîâà ñèñòåìà, єäèíà êîíñòèòóöіÿ. Óíіòàðíі äåð-
æàâè ìîæóòü âêëþ÷àòè àâòîíîìíі óòâîðåííÿ. 

Ïðèêëàäàìè óíіòàðíîї äåðæàâè є Áîëãàðіÿ, Ïîëüùà òà іíøі.

 Норма закону

Ôåäåðàöіÿ – öå ñêëàäíà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñò-
ðîþ ñîþçíîї äåðæàâè, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç äåðæàâíèõ óòâî-
ðåíü, ùî ìàþòü þðèäè÷íó і ïîëіòè÷íó ñàìîñòіéíіñòü.
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Ïðèíöèï ôåäåðàëіçìó ïîëÿãàє â ðîçìåæóâàííі ñôåð êîìïå-
òåíöії ôåäåðàëüíîї (öåíòðàëüíîї) âëàäè і âëàäè ñóá’єêòіâ ôåäå-
ðàöії. Òåðèòîðіÿ òàêîї äåðæàâè â ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíîìó 
âіäíîøåííі íå є єäèíèì öіëèì, à ñêëàäàєòüñÿ іç ñóá’єêòіâ ôå-
äåðàöії. Ñóá’єêò ôåäåðàöії íàäіëÿєòüñÿ óñòàíîâ÷îþ âëàäîþ, 
ìàє ïðàâî ïðèéíÿòè âëàñíó êîíñòèòóöіþ, ìàòè ñâîþ ñóäîâó, 
ïðàâîâó ñèñòåìè. Ó êîíñòèòóöіÿõ ôåäåðàöіé ðîçìåæîâóєòüñÿ 
êîìïåòåíöіÿ ôåäåðàëüíèõ і ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè. Ôåäåðàëüíі 
çàêîíè ìàþòü ïðіîðèòåò íàä çàêîíàìè ñóá’єêòіâ ôåäåðàöії. Äî 
êîìïåòåíöії öåíòðàëüíîї âëàäè íàëåæàòü ïèòàííÿ îáîðîíè 
êðàїíè, çîâíіøíüîї ïîëіòèêè, ôіíàíñіâ, îïîäàòêóâàííÿ òà іíøі 
íàéáіëüø âàæëèâі ïèòàííÿ æèòòÿ äåðæàâè.

Ñêëàäîâі ÷àñòèíè ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ íîñÿòü ðіçíі íàçâè 
і ñêëàäàþòüñÿ ç ðіçíîї êіëüêîñòі ñóá’єêòіâ.

 Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ (21 ðåñïóáëіêà, 49 îáëàñòåé, 6 êðà-
їâ, 10 àâòîíîìíèõ îêðóãіâ);

 ÑØÀ (50 øòàòіâ);
 Ôåäåðàòèâíà Ðåñïóáëіêà Íіìå÷÷èíà (16 çåìåëü);
 Îá’єäíàíі Àðàáñüêі Åìіðàòè (7 åìіðàòіâ).

 Норма закону

Êîíôåäåðàöіÿ – öå äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ ñóâåðåííèõ äåð-
æàâ, ÿêå ñòâîðþєòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíîї ìåòè.

Ïðèíöèï êîíôåäåðàëіçìó ïåðåäáà÷àє çáåðåæåííÿ ïîâíîї 
þðèäè÷íîї òà ïîëіòè÷íîї ñàìîñòіéíîñòі äåðæàâ – ÷ëåíіâ êîí-
ôåäåðàöії, âіäñóòíіñòü öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âëàäè, єäèíèõ çà-
êîíîäàâñòâà, ãðîìàäÿíñòâà òà ñóäîâîї ñèñòåìè. Äåÿêі íàóêîâöі 
íå ââàæàþòü êîíôåäåðàöіþ âèäîì òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ 
äåðæàâè ñàìå òîìó, ùî öå ñîþç äåêіëüêîõ äåðæàâ. Âçàєìèíè 
ìіæ ñóá’єêòàìè êîíôåäåðàöії ґðóíòóþòüñÿ ëèøå íà äîáðîâіëü-
íèõ äîãîâіðíèõ çàñàäàõ äëÿ êîîðäèíàöії äіé ó ðîçâ’ÿçàííі 
ñïіëüíèõ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì. Öå íåñòіéêà ôîðìà îá’єäíàííÿ, 
ÿêà ç ÷àñîì àáî ðîçïàäàєòüñÿ, àáî ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ôåäåðà-
öіþ. Êîíôåäåðàöіÿìè áóëè, íàïðèêëàä, ÑØÀ (1781–1788),  
Øâåéöàðіÿ (1815–1848), Àâñòðî-Óãîðùèíà. Íà ñó÷àñíîìó åòàïі 
êîíôåäåðàöієþ áóëà ÎÀÁ (îá’єäíàííÿ Ñèðії òà Єãèïòó â 1958–
1961).

Дискусійним є питання щодо існування сьогодні 
держав конфедеративного зразка. На сучасному 
етапі конфедеративні держави є рідкісним явищем. 
Деякі дослідники схильні вважати, що така сучасна 
міжнародна організація, як Європейський Союз на-
ближена до конфедеративного об’єднання. Держави – 
члени цієї організації, залишаючись суверенними, 
передають окремі функції, а принцип рівності й од-
ноголосного прийняття рішень дає їм змогу в будь-
який момент повністю відновити свій суверенітет.
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 Норма закону

Іìïåðіÿ – ïðèìóñîâî óòâîðåíà ñêëàäíà äåðæàâà, ùî 
ñêëàäàєòüñÿ ç ãîëîâíîї äåðæàâè (ìåòðîïîëії) òà êîëî-
íіé, ÿêі ïîâíіñòþ çàëåæàòü âіä âåðõîâíîї âëàäè.

Ó íàø ÷àñ іìïåðіÿ – öå àíàõðîíі÷íà ôîðìà äåðæàâíî-òåðè-
òîðіàëüíîãî óñòðîþ. Âîíà ñòâîðþâàëàñÿ ó ðåçóëüòàòі çàâîþ-
âàíü, êîëîíіçàöії òà іíøèõ ôîðì åêñïàíñії. Іìïåðіÿ òðèìàєòü-
ñÿ íà íàñèëüñòâі òà äåðæàâíîìó ïðèìóñі. Êîëè çíèêàє ïðè-
ìóñ, іìïåðіÿ ðîçïàäàєòüñÿ. 

Íàâåäåìî ïðèêëàäè іìïåðіé: Áðèòàíñüêà іìïåðіÿ, Àâñòðî-
Óãîðñüêà іìïåðіÿ (1867–1918), Îñìàíñüêà іìïåðіÿ.

Íèíі ó ñâіòі íå іñíóє іìïåðіé. Ââàæàєòüñÿ, ùî êîëè â 1991 ð. 
îòðèìàëà íåçàëåæíіñòü Íàìіáіÿ, ðîçïàëàñÿ îñòàííÿ іìïåðіÿ.

 Запитання та  завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття не входить до складових елементів держав-
ного устрою?

À. Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ.
Á. Ôóíêöії äåðæàâíèõ îðãàíіâ.
Â. Ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ.
Ã. Ïîëіòè÷íèé ðåæèì.

2. Спосіб організації верховної державної влади, порядок її 
утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок ор-
ганів, а також взаємовідносини з населенням країни – це…

À. Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ.
Á. Ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ.
Â. Ïîëіòè÷íèé ðåæèì.
Ã. Ìåòîäè äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ.

3. За якої форми правління державна влада повністю або 
частково зосереджується в руках одноосібного глави дер-
жави і передається у спадок?

À. Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà.
Á. Ôåäåðàöіÿ.
Â. Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà.
Ã. Ìîíàðõіÿ.

4. Яка країна є прикладом парламентської монархії?

À. Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ.
Á. Îá’єäíàíі Àðàáñüêі Åìіðàòè.
Â. ßïîíіÿ.
Ã. Îìàí.
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5. Які юридичні властивості характерні для республіки?

À. Ñïàäêîâå òðîíîíàñòóïíèöòâî.
Á. Çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâіñòü ðіøåíü çàêîíîäàâ÷îї âëàäè 

äëÿ âñіõ іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ.
Â. Áåçñòðîêîâіñòü âëàäè.
Ã. Íåïіäïîðÿäêîâàíіñòü âëàäè ãëàâè äåðæàâè áóäü-

ÿêèì іíøèì ñóá’єêòàì.

6. Складна форма територіального устрою союзної держа-
ви, яка складається з державних утворень, що мають 
юридичну і політичну самостійність, – це…

À. Óíіòàðíà äåðæàâà.
Á. Ôåäåðàöіÿ.
Â. Êîíôåäåðàöіÿ.
Ã. Іìïåðіÿ.

ІІ. Порівняйте за поданими в таблиці критеріями різні типи 
республік.

Критерії
для порівняння

Парламентська 
республіка

Президентська 
республіка

Змішана
республіка

Порядок форму-
вання уряду

Обсяг повнова-
жень президента

Наявність посади 
прем’єр-міністра

Спосіб виборів 
президента

Сучасні приклади

Çàãàëüíі ðèñè: ; .

ІІІ. Прочитайте інформаційне повідомлення за 2005 р. про 
політичні події в Саудівській Аравії. З’ясуйте, яка форма 
державного правління притаманна державі. Знайдіть у 
тексті факти, що доводять вашу думку.

Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ ïðîãîëîñèëà ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ 
ó ñâîїé іñòîðії âèáîðіâ. Ó ðàìêàõ ïåðøîї ðåàëüíîї ïîëіòè÷-
íîї  ðåôîðìè â êðàїíі – íàéáіëüøîìó â ñâіòі åêñïîðòåðі 
íàôòè – ïðîéäóòü âèáîðè â ìіñöåâі îðãàíè âëàäè.

Äåäàëі áіëüøå ïðèáі÷íèêіâ ðåôîðì ñåðåä іíòåëåêòóà-
ëіâ òà ïðîôåñóðè çâåðòàëèñÿ äî êðîíïðèíöà Àáäóëëè ç 
ïðîõàííÿì  ðîçøèðèòè ó÷àñòü íàñåëåííÿ â ïîëіòè÷íîìó 
æèòòі é äîçâîëèòè ñâîáîäó ñëîâà é âîëåâèÿâëåííÿ. «Ðàäà 
Ìіíіñòðіâ âèðіøèëà ðîçøèðèòè ó÷àñòü ïіääàíèõ â óïðàâ-
ëіííі ìіñöåâèìè ñïðàâàìè ÷åðåç ìіñöåâі ðàäè, ïîëîâèíà 
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÷ëåíіâ ÿêèõ áóäå âèáèðàòèñÿ», – ïîâіäîìèëî äåðæàâíå 
àãåíòñòâî íîâèí SPA. Äðóãà ïîëîâèíà ÷ëåíіâ ðàä, âî÷å-
âèäü, áóäóòü ïðèçíà÷àòèñÿ.

«Öå ðіøåííÿ ïðèéíÿòî íà âèêîíàííÿ ïîëîæåíü ïðî-
ìîâ êîðîëÿ Ôàäõà ïðî ðîçøèðåííÿ íàðîäíîї ó÷àñòі é íà 
ïіäòâåðäæåííÿ ïðîñóâàííÿ êðàїíè äî ïîëіòè÷íîї òà àä-
ìіíіñòðàòèâíîї ðåôîðìè», – ïðîöèòóâàëî SPA óðÿäîâå 
çâåðíåííÿ.

Ó Ñàóäіâñüêіé Àðàâії  íіêîëè íå ïðîâîäèëèñÿ âèáîðè 
íà äåðæàâíі ïîñàäè áóäü-ÿêîãî ðіâíÿ. Ó êðàїíі іñíóє 
Øóðà (Ðàäà), ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 120 ÷ëåíіâ, ÿêà áóëà çà-
ïî÷àòêîâàíà â 1993 ð. Âîíà ìàє äîðàä÷èé ãîëîñ ç äåÿêèõ 
ïèòàíü, àëå íå ìàє çàêîíîäàâ÷èõ ïîâíîâàæåíü.

IV. За поданими нижче схемами з’ясуйте, яку форму терито-
ріального устрою держави вони зображують. Підберіть 
2–3 приклади до кожної схеми.

Метрополія

Колонія

Колонія Колонія

À.

Суверенна
державаСуверенна

держава

Суверенна
держава

Суверенна
держава

Суверенна
держава

Суверенна
держава

Â.

Суверенна
держава

Ã.

Á.

Штат,
провінція 

або інші 
варіанти

Штат,
провінція 
або інші 
варіанти

Штат, провінція 
або інші варіанти

V. Які ознаки характеризують Ватикан як монархію, а які не 
можуть вказувати на монархічну форму правління в цій 
державі?
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§ 4. Ïîëіòè÷íі ðåæèìè

 Український поет В. Стус про життя 
в «найщасливішій країні»:

 Рятуючись од сумнівів, 
б’ю телеграму собі самому: 
вчасколивесьрадянськийнарод 
івсепрогресивнелюдствоготується*
гідно зустріти черговий з’їзд КПРC, 
бажаю тобі великих успіхів, 
щиро заздрю, що ось уже тридцять років 
ти живеш у найщасливішій у світі країні. 
Але й після цього досада не минає. 
Тоді я примушую себе пригадати, 
що міжнародна обстановка 
сьогодні складна як ніколи, 
і заспокоююсь.

 Проблемне питання

 Яке суспільство зображене у вірші українського поета?
 Які рядки підкреслюють іронію поета?
 Чи можна вважати ці рядки свідченням антидемократичних 

тенденцій у тогочасному суспільстві?

 1. Загальна характеристика політичних режимів

Ïîëіòè÷íèé (äåðæàâíèé) ðåæèì òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ôîðìîþ 
ïðàâëіííÿ. ßêùî ïðè ç’ÿñóâàííі ôîðìè ïðàâëіííÿ ìè ñòàâèìî 
çàïèòàííÿ: «Õòî ïðàâèòü? ßê ïîáóäîâàíî ñèñòåìó âëàäè?», òî 
çàïèòàííÿ, ÿêå ðîçêðèâàє ñóòíіñòü ïîíÿòòÿ «ïîëіòè÷íèé ðå-
æèì», áóäå çâó÷àòè: «ßêèìè çàñîáàìè é ìåòîäàìè âіäáóâàєòü-
ñÿ öå ïðàâëіííÿ?».

 Норма закону

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì – öå ñóêóïíіñòü ÷è ñèñòåìà ìå-
òîäіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çäіéñíþєòü ñÿ äåðæàâíà âëàäà 
â ñóñïіëüñòâі. 

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñòàíîì äå ìîêðàòè÷íèõ 
ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà іíøèõ ñóá’єêòіâ ñóñïіëü íèõ âіäíîñèí, 
âіäíîøåííÿì äåðæàâíîї âëàäè äî ïðàâîâèõ îñíîâ äіÿëüíîñòі її 
îðãàíіâ.

Ñó÷àñíà òåîðіÿ äåðæàâè ðîçðіçíÿє äâà îñíîâíèõ òèïè ïî-
ëіòè÷íèõ ðåæèìіâ: äåìîêðàòè÷íèé і àíòèäåìîêðàòè÷íèé.

*Çà àâòîðñüêèì îðèãіíàëîì.
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 Для допитливих (з історії поняття)

Класифікувати політичні режими почав ще Платон, який виділяв, 
окрім «найкращої держави», тимократію (панування шляхетних воїнів), 
олігархію (правління багатих родин), демократію і тиранію. Остання, 
якщо скористатися сучасною термінологією, є тоталітаризмом.

Термін «демократія» в перекладі з грецької означає «влада наро-
ду». У сучасний період є багато визначень демократії. Більшість спе-
ціалістів приходять до висновку, що демократія – це певна форма 
правління, зас нована на дотриманні прав людини і свободи особи. 
Останнім часом демократію розглядають не тільки як владу більшості 
над меншістю, але й як гарантію прав меншості, прав опозиції. 
Де мократія – це свобода і відповідальність усіх суб’єктів суспільних 
відносин за свою поведінку і діяльність. 

Тимократія й олігархія були історією переборені (перша – цілком, 
друга – частково), а демократія і тоталітаризм перетворилися нині в 
пануючі форми. Їхнє сучасне тлумачення відрізняється від платонівсько-
го. Наукова думка ХХ ст. протиставляє демократію як політичну форму, 
що забезпечує прогрес, тоталітаризму як утіленню політичної реакції, 
тоді як у Платона обидві вони суть «найкращої держави».

 2. Особливості демократичних режимів

 Норма закону

Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì – öå ïîðÿäîê ïîëіòè÷íîãî 
æèòòÿ ñóñïіëüñòâà, çà ÿêîãî äåðæàâíà âëàäà çäіéñíþ-
єòüñÿ ç äîòðèìàííÿì îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè, ç âðàõó-
âàííÿì іíòåðåñіâ âñіõ ñîöіàëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç 
äå ìîêðàòè÷íі іíñòèòóòè: âèáîðè, ðåôåðåíäóìè, çàñîáè 
ìàñîâîї іíôîðìàöії. 

Ïîëіòè÷íèìè ïåðåäóìîâàìè äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó є:
 âіäñóòíіñòü єäèíîї, îáîâ’ÿçêîâîї äëÿ âñіõ, äåðæàâíîї îôіöіéíîї 

Політичні
режими

Демократичні

Перехідні від 
недемократич-
ного до демо-
кратичного

Антидемокра-
тичні

Демокра-
тично-ради-
кальний

Тоталітарні

Авторитарні

Демокра-
тично-лібе-
ральний Демокра-

тично-кон-
сервативний
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іäåîëîãії, ùî îäíîçíà÷íî âèçíà÷àє ìåòó ñóñïіëüíî-іñòîðè÷íîãî 
ðîçâèòêó, à іíîäі é ïîëіòè÷íі çàñîáè її äîñÿãíåííÿ;

 íàÿâíіñòü âіëüíî ñôîðìîâàíèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ùî 
âіäáèâàþòü ñîöіàëüíó äèôåðåíöіàöіþ ñóñïіëüñòâà;

 îáìåæåííÿ ïîëіòè÷íîї ðîëі ïàðòіé ó÷àñòþ ó âèáîðàõ, íà 
ÿêèõ âîíè âèñòóïàþòü ç âèáîð÷îþ ïðîãðàìîþ, ùî âіäáè-
âàє іíòåðåñè ïåâíîї ñîöіàëüíîї ãðóïè;

 ôóíêöіîíóâàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, ùî ïðèïóñêàє áîðîòü-
áó, êîíêóðåíöіþ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, óãîäó ìіæ íèìè, óòâî-
ðåííÿ êîàëіöіé ïîëіòè÷íèõ ñèë, ùî ïðàãíóòü äî ïàðëàìåíò-
ñüêîї áіëüøîñòі é îäåðæàííÿ âèðіøàëüíîї ðîëі â äåðæàâíî-
ìó óïðàâëіííі; ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ïîëіòè÷íà áîðîòüáà, ÿêà 
âèíèêàє â òàêèé ñïîñіá, є âіäîáðàæåííÿì ñîöіàëüíî-åêîíî-
ìі÷íîї êîíêóðåíöії âñåðåäèíі ñóñïіëüñòâà;

 іñíóâàííÿ ïîëіòè÷íèõ ìåíøîñòåé, ó ôóíêöіþ ÿêèõ âõî-
äÿòü îïîçèöіéíà ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü, ðîçðîáêà àëüòåð-
íàòèâíèõ ïðîãðàì ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó, ïîçèòèâíà êðè-
òèêà äåðæàâíîãî êåðіâíèöòâà, іäåîëîãі÷íà і êàäðîâà ïіä-
ãîòîâêà éîãî çìіíè;

 íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ ñâîáîä (ãëàñíіñòü, ñâîáîäà ñëîâà, 
ïðåñè, äåìîíñòðàöіé, ìіòèíãіâ, ïðîòåñòіâ òà іíøèõ), çà 
äîïîìîãîþ ÿêèõ îá’єêòè ñóñïіëüñòâà çäіéñíþþòü ñâîþ äі-
ÿëüíіñòü ó ñôåðі ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ.

Ðåàëіçàöіÿ öèõ ïåðåäóìîâ ðîáèòü ïîëіòè÷íèé ðåæèì äåìî-
êðàòè÷íèì. 

Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì ïîäіëÿþòü íà òàêі âèäè: äåìîêðà-
òè÷íî-ëіáåðàëüíèé, äåìîêðàòè÷íî-êîíñåðâàòèâíèé, äåìî êðà-
òè÷íî-ðàäèêàëüíèé.

Демократично-
ліберальний

режим 

Демократично-
консервативний 

режим

Демо кратично-
радикальний

режим

Права людини
і сама людина
визнаються
найвищою
соціальною
цінністю 

Основна увага
приділяється
радикальним
перетворенням
у державі,
здійсненню пошу-
ку радикальних
форм і методів
реорганізації
суспільства

Характеризується 
небажанням
здійснювати
будь-які
перетворення,
наданням переваг 
традиціям 

За цього режиму 
зусилля спрямова-
ні на пошук таких
способів розвитку 
суспільства
і держави, що
забезпечують
незмінюваність
існуючого порядку

Головним 
обов’язком
держави, її органів
і посадових осіб
є забезпечення
реалізації прав
і свобод людини
і громадянина
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Ïåðåõіäíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì – öå ñòàí ïîëіòè÷íîãî æèò-
òÿ ñóñïіëüñòâà, ùî âèíèê ó ðåçóëüòàòі ïåðåìîãè ðàäèêàëüíèõ, 
îïîçèöіéíèõ ñèë òà ìàє àáî äåìîêðàòè÷íó, àáî àâòîðèòàðíó 
ñïðÿìîâàíіñòü. 

Ïåðåõіäíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì õàðàêòåðíèé äëÿ ïîñòðà-
äÿíñüêèõ êðàїí Ñõіäíîї Єâðîïè, áàãàòüîõ êðàїí Àçії, Àôðèêè, 
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, ùî ïåðåæèëè êðàõ òîòàëіòàðíèõ ðå-
æèìіâ.

 3. Характерні риси та види
антидемократичних режимів

Àíòèäåìîêðàòè÷íі ðåæèìè ïîäіëÿþòü íà òîòàëіòàðíі òà
àâòîðèòàðíі.

 Норма закону

Òîòàëіòàðíèé ðåæèì – ñóêóïíіñòü òàêèõ ñïîñîáіâ 
і çàñîáіâ ðåàëіçàöії äåðæàâíîї âëàäè, çà ÿêèõ óñÿ æèòòє-
äіÿëüíіñòü ñóñïіëüñòâà é êîæíîї îêðåìîї ëþäèíè àáñî-
ëþòíî ðåãëàìåíòîâàíà.

Îñîáëèâîñòі òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó:
 âëàäà íà âñіõ ðіâíÿõ ôîðìóєòüñÿ çàêðèòî îäíієþ ÷è êіëü-

êîìà îñîáàìè ç ïðàâëÿ÷îї âåðõіâêè é íå êîíòðîëþєòüñÿ 
íàñåëåííÿì;

 âіäñóòíÿ áóäü-ÿêà ìîæëèâіñòü äëÿ âіëüíîãî âîëåâèÿâëåí-
íÿ і âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ óñіõ ãðóï íàñåëåííÿ;

 іñíóє îäíîïàðòіéíà ñèñòåìà;
 íåçìіííà ðèñà – êóëüò îñîáè «âîæäÿ»;
 çäіéñíþєòüñÿ öіëêîâèòèé êîíòðîëü íàä åêîíîìіêîþ;
 äåðæàâà âòðó÷àєòüñÿ ó ïðèâàòíå æèòòÿ ëþäèíè і ãðîìà-

äÿíèíà.

Ñåðåä ÿñêðàâèõ ïðèêëàäіâ òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó – êîëèø-
íіé ÑÐÑÐ 30–50-õ ðîêіâ ÕÕ ñò., äå іñíóâàâ íàçâàíèé òèï àíòè-
äåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó ç îçíàêàìè âîæäèçìó.

Òîòàëіòàðíèé ðåæèì íàâ’ÿçóє íàñåëåííþ ñóñïіëüíі ïîðÿä-
êè, ìîäåëі ÿêèõ ðîçðîáëåíі íà îñíîâі єäèíîї іäåîëîãії. Ïàíó-
âàííÿ öèõ ïîðÿäêіâ äîñÿãàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ òîòàëіòàðíîãî 
êîíòðîëþ íàä ïîëіòèêîþ, åêîíîìіêîþ, êóëüòóðîþ і ïîáóòîì. 
Іäåîëîãі÷íà é îðãàíіçàöіéíà єäíіñòü çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîëіòè÷-
íèì ïàíóâàííÿì ïàðòії, î÷îëþâàíîї âîæäåì, ÿêà ïіäêîðÿє ñîáі 
äåðæàâó. Ó ðóêàõ ïàðòії çíàõîäÿòüñÿ çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìà-
öії. Ó ìåòîäàõ óïðàâëіííÿ ïåðåâàæàє ïîëіòè÷íå і ôіçè÷íå íà-
ñèëüñòâî, ïîëіöåéñüêèé і æàíäàðìñüêèé òåðîð.

Ïîäіáíі âëàñòèâîñòі, çäàâàëîñÿ á, âèêëþ÷àþòü ìîæëèâіñòü 
íåíàñèëüíèöüêîї çìіíè òîòàëіòàðíîї âëàäè. Îäíàê, ÿê ïîêàçàâ 
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äîñâіä ×åõîñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè, áàãàòî â ÷îìó Ïîëüùі і, 
ìîæëèâî, ÑÐÑÐ, òîòàëіòàðíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì çäàòíèé äî 
ñàìîçìіíè ç ïîñòóïîâèì і âіäíîñíî ìèðíèì ïåðåõîäîì äî ïîñò-
òîòàëіòàðíîãî, à ïîòіì і äåìîêðàòè÷íîãî. Ó âñÿêîìó ðàçі ïîäіá-
íèé ïåðåõіä óñïіøíî çäіéñíåíèé â Іñïàíії, Ãðåöії, ×èëі, ÿêі 
âіäìîâèëèñÿ âіä ôàøèñòñüêèõ ðåæèìіâ і âèáðàëè äåìîêðàòè÷-
íèé øëÿõ ðîçâèòêó. 

 Норма закону

Àâòîðèòàðíèé ðåæèì – öå òàêà ñóêóïíіñòü çàñîáіâ 
і ñïîñîáіâ ðåàëіçàöії äåðæàâíîї âëàäè, çà ÿêèõ âîíà êîí-
öåíòðóєòüñÿ â ðóêàõ ïðàâëÿ÷îї âåðõіâêè; äîïóñêàþòüñÿ 
äåÿêі ðîçìåæóâàííÿ ïîëіòè÷íèõ ñèë, ëåãàëüíі ìîæëèâîñ-
òі ÷åðåç ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè ÷è ãðîìàäñüêі îá’єäíàííÿ 
âіäñòîþâàòè іíòåðåñè ïåâíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Çà õàðàêòåðíèìè ðèñàìè àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó ïðîñòåæó-
єòüñÿ äåÿêà ðîçìèòіñòü, íå÷іòêіñòü áàãàòüîõ éîãî âëàñòèâîñ-
òåé. Ó íüîìó ìîæíà ñïîñòåðіãàòè і ðèñè òîòàëіòàðèçìó, і äåÿêі 
ïðîÿâè äåìîêðàòії. Ãîëîâíà îñîáëèâіñòü ïîëÿãàє â òîìó, ùî 
äåðæàâíà âëàäà íå ìàє òîòàëіòàðíîãî õàðàêòåðó і ïîâíîãî 
êîíòðîëþ íàä óñіìà ñôåðàìè åêîíîìі÷íîãî, ïîëіòè÷íîãî é 
êóëüòóðíîãî æèòòÿ. Âіäñóòíÿ єäèíà äåðæàâíà îáîâ’ÿçêîâà äëÿ 
âñіõ іäåîëîãіÿ, ùî çàìіíþєòüñÿ іäåîëîãі÷íèìè êîíñòðóêöіÿìè 
òèïó òåîðії íàöіîíàëüíîãî іíòåðåñó, іäåÿìè ïàòðіîòèçìó і ò.ï. 
Óïðàâëіííÿ çäіéñíþєòüñÿ íå òàêèìè æîðñòêèìè ÿê ïðè òîòà-
ëіòàðíîìó ðåæèìі, çàñîáàìè. Ìàñîâèé òåðîð âіäñóòíіé.

Çà àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó ïîðóøóþòüñÿ àáî îáìåæóþòüñÿ 
îñíîâíі ïðàâà ëþäèíè, îñîáëèâî її ñâîáîäà, ÷åñòü і ãіäíіñòü; 
âëàäà çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ íåâåëèêîї ãðóïè ëþäåé àáî îä-
íієї îñîáè; çàáîðîíÿєòüñÿ ëåãàëüíà äіÿëüíіñòü ïîëіòè÷ íèõ ïàð-
òіé і ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ â îïîçèöії.

Àâòîðèòàðíі ïîëіòè÷íі ðåæèìè ç’ÿâëÿþòüñÿ íà àâàíñöåíі 
іñòîðії òîäі, êîëè âëàäà ìàє íàìіð äîêîðіííî ðåôîðìóâàòè ñóñ-
ïіëüíèé ëàä і çäіéñíèòè «ðåâîëþöіþ çãîðè» (íàïðèêëàä, ïåðå-
õіä â Іñïàíії âіä ôàøèñòñüêîãî ëàäó äî äåìîêðàòè÷íîãî â 
îñòàííіé ïåðіîä ïðàâëіííÿ êàóäèëüéî Ôðàíêî, â ÑÐÑÐ ó 1985 
ð. ðîçïî÷àòî ïåðåáóäîâó).

Âàðòî ìàòè íà óâàçі, ùî êëàñèôіêàöіÿ ïîëіòè÷íèõ ðåæèìіâ 
ó òåîðії äåðæàâè ðîçãëÿäàє їõíі òèïè, ÿêèõ ó ÷èñòîìó âèãëÿäі 
íå іñíóє.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття характеризує підвид демократичного режи-
му, особливостями якого є вірність традиціям та неба-
жання здійснювати будь-які перетворення?
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À. Äåìîêðàòè÷íî-ëіáåðàëüíèé.
Á. Äåìîêðàòè÷íî-ðàäèêàëüíèé.
Â. Äåìîêðàòè÷íî-òðàäèöіéíèé.
Ã. Äåìîêðàòè÷íî-êîíñåðâàòèâíèé. 

2. Порядок політичного життя суспільства, за якого держав-
на вла да здійснюється з дотриманням основних прав лю-
дини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп насе-
лення через де мократичні інститути, – це .

À. Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì.
Á. Ïåðåõіäíèé ðåæèì.
Â. Àâòîðèòàðíèé ðåæèì.
Ã. Òîòàëіòàðíèé ðåæèì.

3. Яка ознака є характерною для авторитарного режиму?

À. Çäіéñíþєòüñÿ öіëêîâèòèé êîíòðîëü íàä åêîíîìі-
êîþ.

Á. Äîïóñêàєòüñÿ îáìåæåíèé ïëþðàëіçì (áåç ðåàëüíîї 
áîðîòüáè çà âëàäó).

Â. Âіäñóòíÿ áóäü-ÿêà ìîæëèâіñòü äëÿ âіëüíîãî âîëå-
âèÿâëåííÿ і âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ óñіõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ.

Ã. Äåðæàâà âòðó÷àєòüñÿ ó ïðèâàòíå æèòòÿ ëþäèíè і 
ãðîìàäÿíèíà.

4. Яке визначення найбільше відповідає поняттю «політич-
ний режим»?

À. Çàñîáè і ìåòîäè ïðàâëіííÿ.
Á. Ðîçïîäіë âëàäè ìіæ ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè äåðæàâè.
Â. Ñïîñіá îðãàíіçàöії âèùèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ âëàäè.
Ã. Âçàєìîäіÿ ãіëîê âëàäè, їõ ðåàëüíå ñïіââіäíîøåííÿ.

5. Установіть відповідність між режимом і його характерною 
рисою.

1. Äåìîêðàòè÷íî-ëіáåðàëü- À. Ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà
 íèé.  ÿê êîìàíäíà, òàê і ðèí-
    êîâà åêîíîìіêà.
2. Äåìîêðàòè÷íî-ðàäè- Á. Âіä÷óæåííÿ íàðîäó âіä
 êàëüíèé.  âëàäè.
3. Àâòîðèòàðíèé. Â. Ïðàâà ëþäèíè – íàéâè-
    ùà ñîöіàëüíà öіííіñòü.
4. Òîòàëіòàðíèé. Ã. Îñíîâíà óâàãà ïðèäіëÿ-
    єòüñÿ çäіéñíåííþ ðå-
    ôîðì і ïåðåòâîðåíü.

6. Установіть відповідність між режимом і його прикладом.

1. Äåìîêðàòè÷íèé. À. Óêðàїíà íà ïî÷àòêó 90-õ
     ðîêіâ ÕÕ ñò.
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2. Ïåðåõіäíèé. Á. ÑÐÑÐ 30–50-õ ðîêіâ ÕÕ ñò.
    (ñòàëіíіçì).
3. Àâòîðèòàðíèé. Â. ÑÐÑÐ êіíöÿ 50-õ – ïî-
    ÷àòêó 60-õ ðîêіâ ÕÕ ñò.
     («âіäëèãà»).
4. Òîòàëіòàðíèé. Ã. Øâåöіÿ íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.

ІІ. Порівняйте поняття «тоталітаризм» та «авторитаризм», 
додавши характерні риси режимів до таблиці.

Тоталітаризм Авторитаризм

Відсутність єдиної ідеології

Єдина добре організована масо-
ва партія 

Допускається обмежений плюра-
лізм* (без реальної боротьби за 
владу)

Влада не обмежена законом, 
спирається на терор і репресії

Може бути як командна, так і ринко-
ва економіка

«Активна» несвобода особи (дер-
жава примушує особу діями
демонструвати лояльність до ре-
жиму)

Приклади: Приклади: 

Çàãàëüíі ðèñè: ; .

ІІІ. Поміркуйте, чи може абсолютна монархія бути демокра-
тичною державою.

IV. Прочитайте уривки з політичних портретів. Подумайте, 
які режими склалися за часів перебування при владі цих 
політиків. Підтвердіть свої думки конкретними фактами
з поданих текстів.

* Ïëþðàëіçì (âіä ëàò. pluralis – ìíîæèííèé). 

Пол Пот (справжнє ім’я Салот Сар)
(1925–1998) – камбоджійський політик, лідер
«червоних кхмерів» та прем’єр-міністр Камбоджі

À.

Íàðîäèâñÿ â åïîõó ôðàíöóçüêîї êîëîíіçàöії. Îòðèìàâøè àòåñ-
òàò ïðî ñåðåäíþ îñâіòó â ìіñöåâіé ôðàíöóçüêіé øêîëі, âñòóïèâ äî 
Ïàðèçüêîãî óíіâåðñèòåòó, äå çàõîïèâñÿ ëіâîðàäèêàëüíèìè іäåÿ-



ПРАВОЗНАВСТВО

54

ìè. Ïîâåðíóâøèñü äî Êàìáîäæі, çàñíóâàâ ðóõ, âіäîìèé ïіä íà-
çâîþ «÷åðâîíі êõìåðè», ÿêèé ó 1967 ð. ïî÷àâ àíòèóðÿäîâó ïàðòè-
çàíñüêó âіéíó. Ó 1975 ð. çàãîíè Ïîë Ïîòà çàõîïèëè ñòîëèöþ 
Êàìáîäæі Ïíîìïåíü. Ó êðàїíі âñòàíîâèâñÿ ðåæèì æîðñòîêîãî òå-
ðîðó ïðîòè ïðåäñòàâíèêіâ âèùîãî êëàñó òà іíòåëіãåíöії. Áóëè ôі-
çè÷íî çíèùåíі íàóêîâöі, ó÷èòåëі, ëіêàðі. Âñіõ ìåøêàíöіâ ìіñò 
áóëî âèñåëåíî äî ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі, ùîá âîíè çàéìàëèñÿ ïðè-
ìóñîâîþ ïðàöåþ – âèðîùóâàëè ðèñ. Âàæêà ïðàöÿ ïîâèííà áóëà 
âèõîâàòè «íîâîãî ãðîìàäÿíèíà». Іç öієþ ìåòîþ áóëî çíèùåíî âñі 
ìåõàíіçîâàíі ïðèëàäè, óâåñü ïàðê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї òåõíіêè.

Çà 3,5 ðîêó ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàäі Ïîë Ïîòà êіëüêіñòü íàñå-
ëåííÿ çìåíøèëàñÿ íà 26 % (áóëî ðåïðåñîâàíî áіëüøå 2 ìëí êàì-
áîäæіéöіâ). Ó 1979 ð. Ïîë Ïîòà áóëî ñêèíóòî â’єòíàìñüêèìè âіé-
ñüêàìè, ùî âòîðãëèñÿ äî êðàїíè.

Франклін Делано Рузвельт
(1882–1945) – 32 президент США (1933–1945)

Á.

Êîëè Ðóçâåëüò âñòóïèâ íà ïîñàäó, ÑØÀ ïåðåáóâàëè â íåáóâà-
ëіé êðèçі. Ó ëþòîìó 1933 ð. âñіé áàíêіâñüêіé ñèñòåìі çàãðîæóâàâ 
êðàõ. Îäíієþ ç ãàëóçåé, êóäè âіäðàçó ïіñëÿ âñòóïó íà ïîñàäó 
âòðóòèâñÿ óðÿä Ðóçâåëüòà, áóëà ñèñòåìà ãðîøîâîãî і êðåäèòíîãî 
îáіãó ÑØÀ. Ïðåçèäåíò çàïî÷àòêóâàâ ïîëіòèêó «Íîâîãî êóðñó». 
Óñі çàõîäè â öіé ãàëóçі ñëóæèëè òàêèì öіëÿì: ðàäèêàëüíà ðå-
ôîðìà áàíêіâñüêîї ñïðàâè, íàãëÿä і êîíòðîëü çà òîðãіâëåþ öіííè-
ìè ïàïåðàìè.

Ðóçâåëüò ÷îòèðè ðàçè ïåðåîáèðàâñÿ íà ïîñò ïðåçèäåíòà êðàїíè 
(ùî є ðåêîðäîì â іñòîðії ÑØÀ, òîìó ùî çà Êîíñòèòóöієþ ïðåçè-
äåíò îáèðàєòüñÿ íå áіëüøå íіæ íà 2 ñòðîêè ïîñïіëü) і çàéìàâ éîãî 
äî ñàìîї ñìåðòі. 

Ç éîãî іìåíåì ïîâ’ÿçàíà òàêîæ îäíà ç íàéâèçíà÷íіøèõ ñòîðі-
íîê â іñòîðії çîâíіøíüîї ïîëіòèêè ÑØÀ, çîêðåìà âñòàíîâëåííÿ òà 
íîðìàëіçàöіÿ äèïëîìàòè÷íèõ âіäíîñèí ç Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì, 
ó÷àñòü ÑØÀ â àíòèãіòëåðіâñüêіé êîàëіöії. Âåëèêà çàñëóãà 
Ðóçâåëüòà ó âòіëåííі â æèòòÿ òàê çâàíîãî «Íîâîãî êóðñó» âñåðå-
äèíі êðàїíè, ùî âіäіãðàëî âàæëèâó ðîëü ó ñòàáіëіçàöії åêîíîìі÷-
íîї òà ñîöіàëüíîї ñèòóàöії â ïåðіîä ïіñëÿ åêîíîìі÷íîї êðèçè
1929–1933 ðð., äîçâîëèëî óíèêíóòè òÿæêèõ ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ 
ïîòðÿñіíü. Ðóçâåëüò ïðîÿâèâ ñåáå ÿê íåîðäèíàðíèé, ãíó÷êèé ïî-
ëіòèê, ÿêèé çäàòíèé ñâîє÷àñíî ðåàãóâàòè íà çìіíó íàñòðîþ âñіõ 
âåðñòâ ñóñïіëüñòâà. Âіí ðîáèâ óñå, ùîá çáåðåãòè і ðîçâèíóòè іñ-
íóþ÷èé ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íèé ëàä ó êðàїíі і çìіöíèòè äîìіíóþ-
÷å ñòàíîâèùå ÑØÀ â óñüîìó ñâіòі.
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Íàðîäèâñÿ 1942 ð. ó áåäóїíñüêіé ðîäèíі. Çãàäóþ÷è ñâîє äè-
òèíñòâî, Êàääàôі çіçíàâñÿ: «ß âèðіñ ó ÷èñòîìó îòî÷åííі, íå çà-
ðàæåíîìó іíôåêöіÿìè ñó÷àñíîãî æèòòÿ». Ó 1961 ð. âіéñüêîâèé 
êóðñàíò Ìóàììàð ñòâîðèâ ïіäïіëüíó îðãàíіçàöіþ, ùî ñòàâèëà çà 
ìåòó ñêèíåííÿ ìîíàðõії. 

1 âåðåñíÿ 1969 ð. çàãîíè ïіä êåðіâíèöòâîì Ðàäè ðåâîëþöіéíî-
ãî êîìàíäóâàííÿ ó ñêëàäі 12 îôіöåðіâ íà ÷îëі ç Êàääàôі âñòàíî-
âèëè êîíòðîëü íàä îñíîâíèìè äåðæàâíèìè і âіéñüêîâèìè 
îá’єêòàìè. Â åôіð âèéøëî âіäîìå «Êîìþíіêå № 1», ùî ïî÷èíàëî-
ñÿ ñëîâàìè 27-ðі÷íîãî ïîëêîâíèêà Ìóàììàðà Êàääàôі: «Ãðîìàäÿíè 
Ëіâії! Ó âіäïîâіäü íà ïîòàєìíі ñïîäіâàííÿ і ìðії, ùî ïåðåïîâíþ-
þòü âàøі ñåðöÿ, ó âіäïîâіäü íà âàøі áåçïåðåñòàííі âèìîãè çìіí і 
äóõîâíîãî âіäðîäæåííÿ, ïðèñëóõàþ÷èñü äî âàøîãî çàêëèêó ïðî 
ïîâñòàííÿ, âіääàíі âàì àðìіéñüêі ñèëè óçÿëè íà ñåáå öå çàâäàííÿ 
і ïîâàëèëè ðåàêöіéíèé і êîðóìïîâàíèé ðåæèì».

Áàãàòà ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè, àëå çóáîæіëà, âіäñòàëà Ëіâіÿ, 
ç ÿêîї â ïåðøі ðîêè ïðàâëіííÿ Êàääàôі «âèãàíÿëè» àòðèáóòè 
çàõіäíîãî æèòòÿ, áóëà îãîëîøåíà êðàїíîþ îñîáëèâîãî íàïðÿìêó 
ðîçâèòêó. Îôіöіéíà іäåîëîãіÿ áóëà ñóìіøøþ êðàéíüîãî åòíі÷íîãî 
íàöіîíàëіçìó, ïëàíîâîãî ñîöіàëіçìó і äåðæàâíîãî іñëàìó ïðè äå-
êëàðîâàíîìó íàðîäîâëàääі. Îïîðîþ ðåæèìó áóëè àðìіÿ, äåðæ-
àïàðàò і ñіëüñüêå íàñåëåííÿ.

Êîíöåïöіÿ ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó âèêëàäåíà â ïðàöі Êàääàôі – 
«Çåëåíіé êíèçі». Äæàìàõіðіÿ (îôіöіéíà íàçâà äåðæàâíîãî ëàäó 
Ëіâії) ó ïåðåêëàäі ç àðàáñüêîї îçíà÷àє «âëàäà íàðîäíèõ ìàñ».
Ó áåðåçíі 1977 ð. áóëà ïðèéíÿòà Äåêëàðàöіÿ, ÿêà ïðîãîëîñèëà 
íîâó íàçâó êðàїíè Ñîöіàëіñòè÷íà Íàðîäíà Ëіâіéñüêà Àðàáñüêà 
Äæàìàõіðіÿ (ÑÍËÀÄ), çàêîíîäàâñòâî ÿêîї ґðóíòóєòüñÿ íà Êîðàíі. 
Ïðîòå íàéâèùèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí – Çàãàëüíèé íàðîäíèé êîí-
ãðåñ – íå çìіã âèáðàòè ñâîãî ãîëîâó. Ó ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàðіàò 
áóëî âèáðàíî Êàääàôі (ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð) і ÷îòèðüîõ éîãî íàé-
áëèæ÷èõ ñîðàòíèêіâ. Ðіâíî çà äâà ðîêè ï’ÿòіðêà êåðìàíè÷іâ ïіøëà 
ó âіäñòàâêó ç äåðæàâíèõ ïîñàä, ïîñòóïèâøèñü ïðîôåñіéíèì óïðàâ-
ëіíöÿì. Ç òîãî ÷àñó âñÿ ï’ÿòіðêà âîæäіâ іìåíóєòüñÿ Ðåâîëþöіéíèì 
êåðіâíèöòâîì. Ìóàììàð Êàääàôі îôіöіéíî є ëèøå ëіäåðîì ëіâіé-
ñüêîї ðåâîëþöії, õî÷à éîãî ðåàëüíèé âïëèâ íà ïðîöåñ óõâàëåííÿ 
ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ і âіéñüêîâèõ ðіøåíü äóæå âàãîìèé.

Муаммар Каддафі – лідер Лівії з 1969 р.

Â.
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§ 5. Îñîáà, ñóñïіëüñòâî, äåðæàâà

 Г. Ско во ро да про людину і особистість: 

 «Вода без риби, повітря без пташок, час без людей бути не 
можуть».

 «Не тіло, а душа є людиною».

 Проблемне питання

 Що різнить та що поєднує поняття «людина», «особистість», 
«особа», «громадянин»?  

 Прочитайте вислови українського філософа. Яке з названих 
вище понять більше відповідає поданим думкам мислителя, 
ніж вжите ним поняття «людина»? Поясніть. 

 1. Загальна характеристика понять «людина», 
«індивід», «особистість», «особа» і «громадянин». 
Особливості взаємовідносин особи і суспільства

Òåîðіÿ äåðæàâè і ïðàâà ÿê íàóêà âèâ÷àє îêðåìó ëþäèíó, 
іíäèâіäà, îñîáèñòіñòü, ãðîìàäÿíèíà, ðîçãëÿäàє âçàєìèíè ëþ-
äèíè і ñóñïіëüñòâà, ëþäèíè і äåðæàâè. Ó ïîâñÿêäåííîìó âæèò-
êó öі ñëîâà çâó÷àòü ÿê ðіâíîçíà÷íі, àëå â þðèäè÷íіé ìîâі çà 
öèìè òåðìіíàìè çàêðіïëåíî ðіçíі çíà÷åííÿ.

 Норма закону

Ëþäèíà – öå æèâà ðîçóìíà іñòîòà, ÿêà ìàє âîëþ, 
äàð ìèñëåííÿ, çäàòíà âèðîáëÿòè çíàðÿääÿ ïðàöі òà 
ìîæå ñâіäîìî êîðèñòóâàòèñÿ íèìè. 

Áіîëîãі÷íå â ëþäèíі, ÿêà є ÷àñòèíîþ ìàòåðіàëüíîãî ñâіòó, 
ñêëàäàєòüñÿ ç її ïðèðîäíîї îñíîâè, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ íà-
ÿâíіñòþ òіëà, îðãàíіâ ÷óòòÿ, ïðèðîäíîї ôіçè÷íîї ñèëè òà іí-
øèõ áіîëîãі÷íèõ ÿêîñòåé.

Ó ëþäèíè ÿê іíäèâіäà ðîçðіçíÿþòü áіîëîãі÷íі òà ñîöіàëüíі 
ÿêîñòі. 

 Норма закону

Іíäèâіä – öå êîíêðåòíà ëþäèíà, ùî áіîëîãі÷íî і ñîöі-
àëüíî âèðіçíÿєòüñÿ ç-ïîìіæ іíøèõ ëþäåé, ìàє іíäèâіäó-
àëüíî âèðàæåíі ïñèõîôіçè÷íі ÿêîñòі.

Êîæíà ëþäèíà ìàє çâ’ÿçêè іç ñóñïіëüñòâîì, ó ÿêîìó âîíà 
æèâå.  Ëþäè ðіâíі ó ïðàâàõ, àëå öå íå îçíà÷àє, ùî âîíè îäíà-
êîâі àáî ñõîæі îäèí íà îäíîãî ç òî÷êè çîðó ôіçè÷íèõ ÷è ðîçó-
ìîâèõ çäіáíîñòåé, òàëàíòіâ. Ñîöіàëüíå â ëþäèíі õàðàêòåðèçó-
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єòüñÿ êîíöåíòðîâàíèì ïðîÿâîì òèõ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêі 
âіäîáðàæàþòü âçàєìîçâ’ÿçîê іç çîâíіøíіì ñâіòîì.

 Норма закону

Îñîáèñòіñòü – ëþäèíà ÿê íîñіé ñâіäîìîñòі, òîáòî 
ñóá’єêò ïіçíàííÿ, ïåðåæèâàííÿ, âіäíîøåííÿ і àêòèâíîãî 
ïåðåòâîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ 
íåïîâòîðíîþ ñóêóïíіñòþ ñîöіàëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, 
ñïîñîáîì іñíóâàííÿ ÿêîї є її ðîçâèòîê òà äіÿëüíіñòü.  

Ïîíÿòòÿ «îñîáèñòіñòü» âêëþ÷àє â ñåáå õàðàêòåðèñòèêó ëþ-
äèíè ç ïîçèöіé її ñóñïіëüíîї äіÿëüíîñòі і òèõ ïðîâіäíèõ ìîòè-
âіâ, ÿêèìè âîíà êåðóєòüñÿ ó ñâîїõ â÷èíêàõ. Ñóòü îñîáèñòîñòі 
âèçíà÷àєòüñÿ її ñòàâëåííÿì äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ñóñïіëü-
íîãî áóòòÿ, іíøèõ ëþäåé і ñàìîї ñåáå. Îñîáèñòіñòü є іíäèâіäó-
àëüíîþ ñóêóïíіñòþ ðèñ, ÿêі çóìîâëþþòü ñòèëü ìèñëåííÿ, ïî-
âåäіíêè êîæíîї ëþäèíè.

 Норма закону

Îñîáà – öå ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí.

Ó ïðàâîâіé ñèñòåìі ñóñïіëüñòâà ìіñöå і ðîëü îñîáè õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ÷åðåç ïðàâîâèé ñòàòóñ, ùî äàє ìîæëèâіñòü ðîçãëÿ-
íóòè її ôàêòè÷íå òà þðèäè÷íå ñòàíîâèùå â ãðîìàäÿíñüêîìó 
ñóñïіëüñòâі. Âіäîìі ðіçíі âèçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñîáè. 
Ó íàéøèðøîìó çíà÷åííі ïіä ïðàâîâèì ñòàòóñîì îñîáè ðîçóìі-
þòü її þðèäè÷íî çàêðіïëåíå ñòàíîâèùå â ñóñïіëüñòâі. ßäðîì 
çàãàëüíîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñó є ñóá’єêòèâíі ïðàâà, ñâîáîäè, çà-
êîííі іíòåðåñè òà îáîâ’ÿçêè îñîáè. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè çà-
êðіïëþє îñíîâíі ïðàâà і ñâîáîäè îñîáè, ùî ñòàíîâëÿòü îñíîâó 
áóäü-ÿêèõ іíøèõ ïðàâ і ñâîáîä.

Êðіì òîãî, îñîáà òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíà ç äåðæàâîþ. Äåðæàâà 
âèçíà÷àє îñîáó, її æèòòÿ, íåäîòîðêàííіñòü, ÷åñòü і ãіäíіñòü 
íàéâèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ. Ãîëîâíèé îáîâ’ÿçîê äåðæà-
âè – çàáåçïå÷åííÿ âіäïîâіäíèõ óìîâ äëÿ çäіéñíåííÿ ïðàâ і 
ñâîáîä, âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ îñîáîþ. Äåðæàâà âіäïîâіäàëüíà 
ïåðåä îñîáîþ é ñóñïіëüñòâîì çà ñâîþ äіÿëüíіñòü. Çà äîïîìîãîþ 
ïðàâà äåðæàâà çàêðіïëþє âіäïîâіäíèé ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè, 
çàáåçïå÷óє êîæíîìó ðіâíі ìîæëèâîñòі â êîðèñòóâàííі ñóá’єê-
òèâíèìè ïðàâàìè і âèêîíàííі îáîâ’ÿçêіâ.

Öåé âçàєìîçâ’ÿçîê îñîáè ç êîíêðåòíîþ äåðæàâîþ ïîçíà÷à-
єòüñÿ ïîíÿòòÿì «ãðîìàäÿíñòâî».

 Норма закону

Ãðîìàäÿíèí – ëþäèíà, ùî ìàє ñòіéêèé ïðàâîâèé 
çâ’ÿçîê ç êîíêðåòíîþ äåðæàâîþ, ùî ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âçà-
єìíèõ ïðàâàõ òà îáîâ’ÿçêàõ.



ПРАВОЗНАВСТВО

58

Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíèí» âèñâіòëþє çäåáіëüøîãî þðèäè÷íі 
àáî ïîëіòèêî-þðèäè÷íі õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñòîñòі.

 2. Особливості взаємовідносин особистості
і держави. Правовий статус особи

Ñòàíîâèùå îñîáèñòîñòі â äåðæàâі âèçíà÷àєòüñÿ ïðàâîâèìè 
òà іíøèìè âèäàìè ñîöіàëüíèõ íîðì і ïîçíà÷àєòüñÿ òåðìіíîì 
«ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè».

 Норма закону

Ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè – öå її þðèäè÷íî çàêðіïëåíå 
ñòàíîâèùå â äåðæàâі é ñóñïіëüñòâі, ùî ñòàíîâèòü âàæ-
ëèâó ñêëàäîâó ÷àñòèíó ñóñïіëüíîãî ñòàòóñó îñîáèñòîñ-
òі, íàëåæèòü äî її ÿêîñòі ÿê ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, 
õàðàêòåðèçóє çâ’ÿçêè îñîáè ç äåðæàâîþ òà äåðæàâíî îð-
ãàíіçîâàíèì ñóñïіëüñòâîì.

Ïðîñòіøå êàæó÷è, ïðàâîâèì ñòàòóñîì îñîáè є ñóêóïíіñòü 
ïðàâ, ñâîáîä òà îáîâ’ÿçêіâ, ùî ïîøèðþþòüñÿ íà êîíêðåòíó 
îñîáó â êîíêðåòíіé äåðæàâі. 

Òàêі çâ’ÿçêè âèíèêàþòü ó ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñòі 
ñóñïіëüñòâà, ìіæ ðіçíèìè êàòåãîðіÿìè ëþäåé і äåðæàâîþ òà 
ðåãóëþþòüñÿ ïðàêòè÷íî âñіìà ãàëóçÿìè íàöіîíàëüíîãî ïðàâà 
Óêðàїíè, ùî äîçâîëÿє âèîêðåìèòè ðіçíі âèäè ïðàâîâèõ ñòàòó-
ñіâ çà ðіçíèìè ïіäñòàâàìè. Òàê, çà ñóá’єêòàìè ðîçðіçíÿþòü 
ñòàòóñè çàãàëüíèé, ñïåöіàëüíèé, іíäèâіäóàëüíèé.

Загальний
(поширюється
на всіх людей
і громадян)

Спеціальний
(родовий) – харак-
теризує особли-
вості становища 
окремих категорій 
людей і громадян 
(наприклад,
біженців, пенсіо-
нерів, народних 
депутатів тощо)

Індивідуальний – 
притаманний 
окремому індивіду 
(наприклад,
Президентові 
України, Голові 
Верховної Ради 
України)

 Çàëåæíî âіä òîãî, íîðìàìè ÿêîї ãàëóçі ïðàâà âèçíà÷àєòüñÿ 
ñòàíîâèùå ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, âèîêðåìëþþòü ðіçíі ãàëó-
çåâі ñòàòóñè: êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèé, àäìіíіñòðàòèâíî-
ïðàâîâèé, öèâіëüíî-ïðàâîâèé, êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé 
òîùî.

Íàéáіëüø ñóòòєâі çâ’ÿçêè ìіæ ëþäèíîþ, ãðîìàäÿíèíîì і 
äåðæàâîþ îòðèìàëè çàêðіïëåííÿ â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.
Ó ñóêóïíîñòі âîíè ñòàíîâëÿòü êîíñòèòóöіéíèé ñòàòóñ ëþäèíè 
і ãðîìàäÿíèíà. Ñëіä ðîçìåæîâóâàòè ïîíÿòòÿ êîíñòèòóöіéíîãî 
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òà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà: 
ïåðøèé âèçíà÷àєòüñÿ ëèøå Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, à äðóãèé – 
ÿê Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, òàê é іíøèìè äæåðåëàìè ãàëóçі 
êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà, íàïðèêëàä Çàêîíàìè Óêðàїíè «Ïðî 
ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè», «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ òà 
îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà», «Ïðî áіæåíöіâ» òîùî.

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà ïî-
ñіäàє îñîáëèâå ìіñöå â ñèñòåìі ãàëóçåâèõ ïðàâîâèõ ñòàòóñіâ. 
Éîãî ñïåöèôіêà ïîëÿãàє â òîìó, ùî, ïî-ïåðøå, âіí єäèíèé òà 
îäíàêîâèé äëÿ âñіõ ëþäåé і ãðîìàäÿí (òîáòî öå çàãàëüíèé ñòà-
òóñ), ïî-äðóãå, âіí âіäіãðàє ðîëü áàçîâîãî äëÿ âñіõ ãàëóçåâèõ 
ñòàòóñіâ.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè âіäîáðàæàє þðèäè÷íå çàêðіïëåííÿ 
äîñÿãíóòîãî ñóñïіëüñòâîì ðîçóìіííÿ îáñÿãó íåîáõіäíîї ñâîáî-
äè і áàçóєòüñÿ íà ïåâíèõ ïðèíöèïàõ.

Ïðèíöèïè ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà – öå 
âèõіäíі çàñàäè, íà îñíîâі ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ çìіñò і óìîâè 
ðåàëіçàöії ïðàâ, ñâîáîä òà îáîâ’ÿçêіâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. 

Принципи
правового ста-

тусу людини
і громадянина

5. Принцип
 невичерпності 
конституційного 
переліку прав
і свобод людини

6. Принцип
рівності прав 
громадян України 
та рівності їх
перед законом

1. Принцип
свободи людини

4. Принцип
гарантованості 
прав, свобод 
і обов’язків
людини

7. Принцип
єдності прав та 
обов’язків

2. Принцип
рівності людей
у своїй гідності та 
правах

3. Принцип
невідчуженості
й непорушності 
прав і свобод
людини

Öі ïðèíöèïè çàêðіïëåíî â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà ìіæíà-
ðîäíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ. 

Ïðèíöèï ñâîáîäè ëþäèíè âіäòâîðþє îñíîâíó іäåþ ñó÷àñíèõ 
ñóñïіëüíèõ íàóê ïðî ñâîáîäó ÿê ïðèðîäíèé ñòàí ëþäèíè: 
«Ïîäіáíî äî òîãî, ÿê ëþäèíà íàðîäæóєòüñÿ íà ñâіò ç ãîëîâîþ, 
ðóêàìè, íîãàìè, ðîçóìîì і ñåðöåì, òàê âîíà íàðîäæóєòüñÿ і 
âіëüíîþ». Êîíñòèòóöіéíèé ïðèíöèï ñâîáîäè ëþäèíè îáóìîâ-
ëþє її ïðàâî íà âіëüíèé ðîçâèòîê ñâîєї îñîáèñòîñòі, à ìåæåþ 
іíäèâіäóàëüíîї ñâîáîäè є ïðàâà і ñâîáîäè іíøèõ ëþäåé.
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 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 23. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà âіëüíèé ðîçâèòîê 

ñâîєї îñîáèñòîñòі, ÿêùî ïðè öüîìó íå ïîðóøóþòüñÿ ïðà-
âà і ñâîáîäè іíøèõ ëþäåé, òà ìàє îáîâ’ÿçêè ïåðåä ñóñ-
ïіëüñòâîì, â ÿêîìó çàáåçïå÷óєòüñÿ âіëüíèé і âñåáі÷íèé 
ðîçâèòîê її îñîáèñòîñòі.

Ïðèíöèï ðіâíîñòі ëþäåé ó ñâîїé ãіäíîñòі òà ïðàâàõ îçíà÷àє: 
ïðàâà і ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ çà áóäü-ÿêîþ ëþäèíîþ, çàáîðîíÿ-
єòüñÿ äèñêðèìіíàöіÿ â êîðèñòóâàííі ïðàâàìè çà áóäü-ÿêèõ 
ïіäñòàâ, ïîâ’ÿçàíèõ іç ïðèðîäíèìè îñîáëèâîñòÿìè îñîáè òà її 
ñîöіàëüíèì ñòàòóñîì. Ïіä ãіäíіñòþ ðîçóìіþòü âèçíàííÿ çà ëþ-
äèíîþ öіííîñòі ÿê іñòîòè, ÿêà íàäіëåíà ðîçóìîì, âîëåþ òà 
ïî÷óòòÿìè, íåçàëåæíî âіä òîãî, ùî âîíà ïðî ñåáå äóìàє і ÿê 
її îöіíþþòü іíøі.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 21. Óñі ëþäè є âіëüíі і ðіâíі ó ñâîїé ãіäíîñòі і ïðàâàõ.

Ïðèíöèï ðіâíîñòі êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí 
Óêðàїíè òà їõ ðіâíîñòі ïåðåä çàêîíîì îçíà÷àє, ùî çàáîðîíÿ-
þòüñÿ áóäü-ÿêі ôîðìè îáìåæåííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí çà ðàñîâîþ, 
ïîëіòè÷íîþ, ðåëіãіéíîþ, ñòàòåâîþ, åòíі÷íîþ, ìîâíîþ ÷è іíøè-
ìè îçíàêàìè. 

 Буква закону 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 24. Ãðîìàäÿíè ìàþòü ðіâíі êîíñòèòóöіéíі ïðàâà і 

ñâîáîäè òà є ðіâíèìè ïåðåä çàêîíîì.
Íå ìîæå áóòè ïðèâіëåїâ ÷è îáìåæåíü çà îçíàêàìè 

ðàñè, êîëüîðó øêіðè, ïîëіòè÷íèõ, ðåëіãіéíèõ òà іíøèõ 
ïåðåêîíàíü, ñòàòі, åòíі÷íîãî òà ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, 
ìàéíîâîãî ñòàíó, ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, çà ìîâíèìè àáî іí-
øèìè îçíàêàìè.

Ïðèíöèï íåâіä÷óæåíîñòі і íåïîðóøíîñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþ-
äèíè (ñò. 21 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, êðіì òîãî, äåÿêі àñïåêòè 
öüîãî ïðèíöèïó âіäîáðàæåíі â ñòàòòÿõ 24, 25, 27, 28, 29, 40, 
47, 51, 52, 55, 56 òà іíøèõ) ñòîñóєòüñÿ îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè, òîáòî ëèøå òèõ, ùî çàôіêñîâàíі â Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè. Ëþäèíà ìàє îñíîâíі ïðàâà âіä íàðîäæåííÿ, à íå âіä 
äåðæàâè. Âіäìîâà ëþäèíè âіä ñâîїõ îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä є 
þðèäè÷íî íåäіéñíîþ. 

Ïðèíöèï ãàðàíòîâàíîñòі ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ ëþäèíè і 
ãðîìàäÿíèíà îçíà÷àє, ùî âîíè ìàþòü áóòè çàáåçïå÷åíі âіäïîâіä-
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íèìè çàñîáàìè, ÿêі ñïðèÿëè á ïîâíіé òà åôåêòèâíіé ðåàëіçàöії 
ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ êîæíîþ ëþäèíîþ і ãðîìàäÿíèíîì.

 Буква закону 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
×àñòèíà 2 ñò. 22. Êîíñòèòóöіéíі ïðàâà і ñâîáîäè ãà-

ðàíòóþòüñÿ і íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàíі.

Ïðèíöèï íåâè÷åðïíîñòі êîíñòèòóöіéíîãî ïåðåëіêó ïðàâ і 
ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà îçíà÷àє, ùî â ìàéáóòíüîìó 
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè äîïîâíþâàòèìåòüñÿ ïîëîæåííÿìè, â 
ÿêèõ ôіêñóâàòèìóòüñÿ íîâі ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìà-
äÿíèíà. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî ç ðîçâèòêîì ñóñïіëüñòâà óñâі-
äîìëþþòüñÿ íîâі é íîâі ïðàâà і ñâîáîäè, ïðèòàìàííі ëþäèíі âіä 
íàðîäæåííÿ àáî íåîáõіäíі äëÿ ïîâíîї ó÷àñòі ãðîìàäÿíèíà â ñóñ-
ïіëüíîìó òà äåðæàâíîìó æèòòі. Íà ïåâíîìó åòàïі âèíèêàє íå-
îáõіäíіñòü їõ ôіêñàöії â Îñíîâíîìó Çàêîíі ç ìåòîþ їõ ãàðàíòó-
âàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ íàäіéíîãî çàõèñòó ç áîêó äåðæàâè.

 Буква закону 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
×àñòèíà 1 ñò. 22. Ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿ-

íèíà, çàêðіïëåíі öієþ Êîíñòèòóöієþ, íå є âè÷åðïíèìè.

Ïðèíöèï єäíîñòі ïðàâ ëþäèíè òà її îáîâ’ÿçêіâ ïåðåä ñóñ-
ïіëüñòâîì ïðîÿâëÿþòüñÿ:

 ó íàÿâíîñòі ó êîæíîãî îäíî÷àñíî і ïðàâ, і îáîâ’ÿçêіâ;
 ó êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâàõ, ÿêі íåñóòü ó ñîáі ÿêîñòі 

îáîâ’ÿçêó (íàïðèêëàä, ïðàâî íà îñâіòó). 

 3. Поняття громадянства та способи
його набуття і припинення

Çãіäíî іç çàãàëüíèì ïðàâîâèì ñòàòóñîì äåðæàâà ïîäіëÿє 
îñіá íà ãðîìàäÿí, іíîçåìöіâ, îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà òà îñіá ç 
ïîäâіéíèì ãðîìàäÿíñòâîì.

 Для допитливих (з історії поняття)

Сучасне поняття громадянства історично пов’язане з фран-
цузькою революцією XVIII ст. Політико-правова концепція «вільного 
громадянина» сприяла обґрунтуванню ліквідації феодального ладу, 
розвитку нових політичних та економічних відносин. Це поняття замі-
нило категорію підданства, яка за часів феодалізму позначала від-
носини залежності окремого індивіда від держави в особі монарха.
У наші дні категорію підданства іноді застосовують у державно-
політичній практиці країн з монархічними формами правління. У роз-
винутих країнах за своїм юридичним значенням вона практично не 
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відрізняється від громадянства і, по суті, лише фіксує відповідну 
форму правління.

Ãðîìàäÿíñòâî є çàñîáîì ïðèâåäåííÿ â äіþ ïðèíöèïіâ âçàє-
ìîâіäíîñèí äåðæàâè і îñîáè. Ñòàí ãðîìàäÿíñòâà ñòâîðþє âçà-
єìíі ïðàâà і îáîâ’ÿçêè. Äåðæàâà ïîøèðþє ñâîþ âëàäó íà ãðî-
ìàäÿíèíà ÿê íà ñâîїé òåðèòîðії, òàê і ïîçà її ìåæàìè і ìîæå 
âèìàãàòè âіä íüîãî âèêîíàííÿ ïåâíèõ äіé. Âîäíî÷àñ ãðîìàäÿ-
íèí ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà çàõèñò ñâîїõ çàêîííèõ іíòåðåñіâ ç 
áîêó äåðæàâè. Òіëüêè íà îñíîâі ãðîìàäÿíñòâà îñîáà íàäіëÿєòü-
ñÿ âñієþ ïîâíîòîþ êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä. Çîêðåìà, 
ñòàí ãðîìàäÿíñòâà âèçíà÷àє îáñÿã її ïðàâîçäàòíîñòі ó ñôåðі 
âëàñíîñòі.

 Норма закону

Ãðîìàäÿíñòâî – îñîáëèâèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ìіæ îñî-
áîþ і äåðæàâîþ, ùî ïîðîäæóє äëÿ íèõ âçàєìíі ïðàâà і 
îáîâ’ÿçêè.

Çìіñò іíñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà âèÿâëÿєòüñÿ ïðè àíàëіçі çà-
êîíîäàâñòâà âіäïîâіäíîї äåðæàâè. Çàêîíè ïðî ãðîìàäÿíñòâî і 
äåÿêі êîíñòèòóöії âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê íàáóòòÿ і ïðèïèíåííÿ 
ãðîìàäÿíñòâà. Ñïîñîáè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà: ôіëіàöіÿ, íàòó-
ðàëіçàöіÿ, ðåïàòðіàöіÿ, íà ïіäñòàâі ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ 
(îïòàöіÿ, òðàíñôåðò).

Ãîëîâíèì і îá’єêòèâíî íàéáіëüø ðåàëüíèì ñïîñîáîì íàáóò-
òÿ ãðîìàäÿíñòâà є ôіëіàöіÿ, àáî íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íà-
ðîäæåííÿì. Ôіëіàöіÿ ïîâ’ÿçàíà ç ìîìåíòîì íàðîäæåííÿ, à її 
çìіñò âèçíà÷àєòüñÿ äâîìà ïðèíöèïàìè – «ïðàâà êðîâі» і «ïðà-
âà ґðóíòó». Îäíàê ó ðÿäі êðàїí Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè íàáóòòÿ 
ãðîìàäÿíñòâà â ïîðÿäêó ôіëіàöії íå ìàє ïðÿìîãî âіäíîøåííÿ 
äî ìîìåíòó íàðîäæåííÿ. Òóò ñòàí ãðîìàäÿíñòâà ó âіäïîâіäíèõ 
âèïàäêàõ âèíèêàє ç ìîìåíòó ïîâíîëіòòÿ і ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç íàÿâ-
íіñòþ â îñîáè ïîëіòè÷íèõ ïðàâ, íàñàìïåðåä âèáîð÷îãî ïðàâà.
Іñòîðè÷íî ïåðøèì áóâ ïðèéíÿòèé ïðèíöèï «ïðàâà êðîâі». 

Âіí ñòàíîâèâ ùå ïðèíöèï ðèìñüêîãî ïðàâà. Ó ôåîäàëüíó åïî-
õó íàðîäæåííÿ íà òåðèòîðії, ïіäâëàäíіé êîíêðåòíîìó ñóâåðå-
íó, ïðèçâîäèëî äî âñòàíîâëåííÿ ïðàâîâîãî çâ’ÿçêó ïіääàíñòâà. 
Çâіäñè é âèíèê ïðèíöèï «ïðàâà ґðóíòó», ùî äîìіíóâàâ ó 
Єâðîïі äî êіíöÿ XVIII ñò. «Ïðàâî êðîâі» çíîâó íàáóëî çíà÷åí-
íÿ ïіñëÿ éîãî çàêðіïëåííÿ ó ôðàíöóçüêîìó Öèâіëüíîìó êî-
äåêñі 1804 p. (êîäåêñі Íàïîëåîíà).

Ñó÷àñíå çàêîíîäàâñòâî ïðî ãðîìàäÿíñòâî ïåðåâàæíîї áіëü-
øîñòі êðàїí âñòàíîâèëî çìіøàíèé ïðèíöèï, çà ÿêèì äîìіíó-
þ÷èì є «ïðàâî êðîâі», ùî óçãîäæóєòüñÿ ç åëåìåíòàìè «ïðàâà 
ґðóíòó». Òàê, çà îñòàííіì âèçíà÷àєòüñÿ ãðîìàäÿíñòâî äіòåé, 
áàòüêè ÿêèõ íåâіäîìі.
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Іíøèì ñïîñîáîì íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà є íàòóðàëіçàöіÿ, 
àáî íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà âîëåâèÿâëåííÿì îñîáè. Âîäíî÷àñ 
íàòóðàëіçàöіÿ – öå ïðîöåäóðà, ÿêà çäіéñíþєòüñÿ êîìïåòåíò-
íèì îðãàíîì âіä іìåíі äåðæàâè і âèÿâëÿєòüñÿ â íàäàííі ãðî-
ìàäÿíñòâà öієї äåðæàâè îñîáі íà її ïðîõàííÿ àáî çà її çãîäîþ.

Íàòóðàëіçîâàíå ãðîìàäÿíñòâî, ÿê ïðàâèëî, íàäàєòüñÿ îñîáі, 
ÿêà íå є ãðîìàäÿíèíîì іíøîї äåðæàâè. Ó äåÿêèõ êðàїíàõ íà-
áóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà âîëåâèÿâëåííÿì îçíà÷àє àâòîìàòè÷íó 
âòðàòó ïîïåðåäíüîãî ãðîìàäÿíñòâà. Ó áіëüøîñòі æ êðàїí âòðà-
òà ïîïåðåäíüîãî ãðîìàäÿíñòâà íàñòàє ëèøå çà ðіøåííÿì êîì-
ïåòåíòíèõ îðãàíіâ. Íàäàííÿ íàòóðàëіçîâàíîãî ãðîìàäÿíñòâà 
çâè÷àéíî çäіéñíþєòüñÿ â іíäèâіäóàëüíîìó ïîðÿäêó, õî÷à òðà-
ïëÿþòüñÿ âèïàäêè êîëåêòèâíîї íàòóðàëіçàöії. 

Íàäàííÿ ãðîìàäÿíñòâà â ïîðÿäêó íàòóðàëіçàöії çâè÷àéíî 
ïîòðåáóє ÷іòêî âèðàæåíîãî (ó ôîðìі âіäïîâіäíîї çàÿâè) âîëåâè-
ÿâëåííÿ îñîáè, ÿêà áàæàє éîãî íàáóòè. Àëå çà ïåâíèõ îáñòàâèí 
òàêå âîëåâèÿâëåííÿ ïðàêòè÷íî âіäñóòíє і ëèøå äîìèñëþєòüñÿ 
çãîäà íà ãðîìàäÿíñòâî. Öå ìàє ìіñöå ïðè íàáóòòі íàòóðàëіçîâà-
íîãî ãðîìàäÿíñòâà ìàëîëіòíіìè. Çàãàëüíîïðèéíÿòèì є ïðèí-
öèï, çà ÿêèì äіòè äî äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî âіêó àâòîìàòè÷íî çìі-
íþþòü ñâîє ãðîìàäÿíñòâî ðàçîì іç ñâîїìè áàòüêàìè.
Іíäèâіäóàëüíà íàòóðàëіçàöіÿ ïðàêòè÷íî çàâæäè ïîâ’ÿçàíà ç 

ïåâíèìè óìîâàìè, àáî âèìîãàìè. Ãîëîâíîþ óìîâîþ íàòóðàëіçà-
öії є òàê çâàíå óêîðіíåííÿ. Çãіäíî ç öієþ óìîâîþ, îñîáà, ÿêà 
ïðåòåíäóє íà çäîáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà êîíêðåòíîї äåðæàâè, ïîâèí-
íà äî ïîäàííÿ âіäïîâіäíîї çàÿâè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó ïðîæè-
âàòè íà її òåðèòîðії. Âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîãî ñòðîêó ìàє íà 
ìåòі íàäàííÿ іíîçåìöåâі ìîæëèâîñòі іíòåãðóâàòèñü ó íîâå äëÿ 
íüîãî ñóñïіëüíå ñåðåäîâèùå і íàëåæíèì ÷èíîì ïðîÿâèòè ñåáå.

Çàêîíîäàâñòâî âñòàíîâëþє ðіçíі ñòðîêè óêîðіíåííÿ. Çâè-
÷àéíèì є ï’ÿòèðі÷íèé ñòðîê, õî÷à â äåÿêèõ êðàїíàõ âіí ñÿãàє 
äåñÿòè ðîêіâ (Áåëüãіÿ, Іñïàíіÿ). Ó ñêàíäèíàâñüêèõ êðàїíàõ 
ñòðîê óêîðіíåííÿ âèçíà÷åíèé ó ñіì ðîêіâ, à â ëàòèíîàìåðè-
êàíñüêèõ êðàїíàõ öåé ñòðîê äîðіâíþє äâîì ðîêàì. Âîäíî÷àñ ó 
áіëüøîñòі êðàїí ïðèïóñêàєòüñÿ ìîæëèâіñòü ñêîðî÷åííÿ ïåðіî-
äó óêîðіíåííÿ. Íàïðèêëàä, â Іñïàíії âіí ìîæå áóòè çìåíøå-
íèé äî ï’ÿòè ðîêіâ і íàâіòü äî äâîõ ðîêіâ äëÿ îñіá, ÿêі ïðå-
òåíäóþòü íà íàòóðàëіçîâàíå ãðîìàäÿíñòâî і çðîáèëè «çíà÷íі 
ïîñëóãè» öіé äåðæàâі. Ó Ôðàíöії ï’ÿòèðі÷íèé ñòðîê óêîðіíåí-
íÿ ìîæå áóòè ñêîðî÷åíèé äî äâîõ ðîêіâ äëÿ òèõ, õòî ïðîòÿãîì 
öèõ äâîõ ðîêіâ ïðîâ÷èâñÿ ó ôðàíöóçüêîìó óíіâåðñèòåòі àáî 
іíøîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі, «çðîáèâ àáî ìîæå çðî-
áèòè âàæëèâі ïîñëóãè ñâîїì òàëàíòîì àáî çäіáíîñòÿìè».

Çàêîíîäàâñòâî é àäìіíіñòðàòèâíà ïðàêòèêà âèçíà÷àþòü òà-
êîæ іíøі óìîâè, ùî îáìåæóþòü ìîæëèâîñòі íàòóðàëіçàöії. 
Ñåðåä íèõ ñëіä íàçâàòè íàÿâíіñòü ïåâíîãî ðіâíÿ ìàòåðіàëüíîãî 
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äîáðîáóòó, êâàëіôіêàöії òà ïðîôåñіéíîї ïіäãîòîâêè, ïîâàãó äî 
çàêîíó, âіäñóòíіñòü çàáîðãîâàíîñòі ùîäî ñïëàòè ïîäàòêіâ òîùî. 
Çâè÷àéíîþ є âèìîãà çíàííÿ äåðæàâíîї ìîâè.

Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà øëÿõîì ðåïàòðіàöії, òîáòî ïîâåð-
íåííÿ íà áàòüêіâùèíó, çäіéñíþєòüñÿ íà ïіäñòàâі çàãàëüíîäåð-
æàâíîãî àêòà ïðî òàêå ïîâåðíåííÿ. Ïîâåðíåííÿ êðèìñüêèõ 
òàòàð â Óêðàїíó є ïðèêëàäîì ðåïàòðіàöії. 

Ðåïàòðіàöіþ іíîäі âіäíîñÿòü äî ïіäâèäó íàòóðàëіçàöії. Ïî-
íîâëåííÿ â ãðîìàäÿíñòâі  âіäáóâàєòüñÿ ó ñïðîùåíîìó ïîðÿäêó. 
Ó äåÿêèõ êðàїíàõ ïîëåãøåíà ïðîöåäóðà òàêîãî âèäó íàòóðàëі-
çàöії âñòàíîâëåíà äëÿ îñіá êîðіííîї íàöіîíàëüíîñòі (Áîëãàðіÿ, 
Ãðåöіÿ, Іçðàїëü, ÔÐÍ òà іíøі). 

Ãðîìàäÿíñòâî ìîæå íàáóâàòèñÿ òàêîæ íà ïіäñòàâі ìіæíà-
ðîäíèõ äîãîâîðіâ øëÿõîì:

 îïòàöії, òîáòî ïåðåõîäó ïіä ñóâåðåíіòåò ïåâíîї äåðæàâè â 
ðåçóëüòàòі, íàïðèêëàä, çàâîþâàííÿ òåðèòîðії, íà ÿêіé 
ïðîæèâàє îñîáà;

 òðàíñôåðòó, òîáòî îáìіíó íàñåëåííÿì ìіæ äåðæàâàìè, 
ùî çóìîâëþє àâòîìàòè÷íó çìіíó ãðîìàäÿíñòâà.

Іñíóþòü òàêîæ і іíøі ñïîñîáè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà, îäíàê 
ãîëîâíèìè є ôіëіàöіÿ і íàòóðàëіçàöіÿ.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè іíñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà âàæëèâèìè є 
ïèòàííÿ ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà, à ñàìå: âèõіä іç ãðîìà-
äÿíñòâà, âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà, ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà.

Вихід із
громадянства

Здійснюється у вільному або дозвільному порядку. 
Заяву про вихід розглядають компетентні органи. 
Вони враховують юридичні й фактичні обставини, 
що склалися у зв’язку з цією заявою, і за певних умов 
можуть відмовити. Проте в жодній з розвинутих
країн можливість виходу з громадянства не запере-
чується. 

Втрата
громадянства

Найчастіше умовою такої втрати громадянства є 
натуралізація в іншій державі. Звичайно, у країнах, 
де встановлений дозвільний порядок виходу з гро-
мадянства, не припускається його автоматична 
втрата. У країнах, де визнаний принцип вільного ви-
ходу з громадянства, автоматична втрата його є 
звичайною процедурою.

Позбавлення
громадянства

Позбавлення громадянства, набутого в порядку фі-
ліації, називається денаціоналізацією, а позбав-
лення натуралізованого громадянства – денатура-
лізацією. Денатуралізація є досить звичайною про-
цедурою. Вона нерідко пов’язана з різного роду 
протиправними діями, зокрема з набуттям особою 
громадянства з порушенням закону.
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 4. Іноземці, особи без громадянства та особи
з подвійним громадянством

Äî ñêëàäó íàñåëåííÿ äåðæàâè ÿê ñóêóïíîñòі ëþäåé, ùî 
ïðîæèâàþòü ó ìåæàõ її òåðèòîðії і ïіäëÿãàþòü її þðèñäèêöії, 
êðіì ãðîìàäÿí, âõîäÿòü òàêîæ іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìà-
äÿíñòâà (àïàòðèäè).

 Норма закону

Іíîçåìåöü – îñîáà, ÿêà íå ïåðåáóâàє â ãðîìàäÿíñòâі 
äåðæàâè, íà òåðèòîðії ÿêîї çíàõîäèòüñÿ â êîíêðåòíèé 
÷àñ, і є ãðîìàäÿíèíîì (ïіääàíèì) іíøîї äåðæàâè àáî
äåðæàâ.

Îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà – îñîáà, ÿêó æîäíà äåðæàâà 
âіäïîâіäíî äî ñâîãî çàêîíîäàâñòâà íå ââàæàє ñâîїì ãðî-
ìàäÿíèíîì.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà âèçíà-
÷àєòüñÿ âíóòðіøíіì çàêîíîäàâñòâîì äåðæàâ ç óðàõóâàííÿì 
їõíіõ ìіæíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ç ìіæíàðîäíèõ àêòіâ ó öіé 
ãàëóçі äіþòü Êîíâåíöіÿ ïðî ñòàòóñ àïàòðèäіâ (1954), Êîíâåíöіÿ 
ïðî ñêîðî÷åííÿ áåçãðîìàäÿíñòâà (1961) òîùî.

Çà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ» ïðà-
âîâèé ñòàòóñ іíîçåìíèõ ãðîìàäÿí і îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà â 
îñíîâíîìó ñïіâïàäàþòü. Ïðè öüîìó Çàêîí, ÿê і Êîíñòèòóöіÿ 
Óêðàїíè, âèõîäèòü іç çàãàëüíîãî ïðèíöèïó óðіâíþâàííÿ â ãî-
ëîâíîìó ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ іíîçåìöіâ і îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà, 
ùî ïåðåáóâàþòü â Óêðàїíі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ, ç ïðàâàìè 
òà îáîâ’ÿçêàìè ãðîìàäÿí Óêðàїíè. 

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 26. Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ùî ïåðå-

áóâàþòü â Óêðàїíі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ, êîðèñòóþòüñÿ 
òèìè ñàìèìè ïðàâàìè і ñâîáîäàìè, à òàêîæ íåñóòü òàêі 
ñàìі îáîâ’ÿçêè, ÿê і ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, – çà âèíÿòêà-
ìè, âñòàíîâëåíèìè Êîíñòèòóöієþ, çàêîíàìè ÷è ìіæíà-
ðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðàїíè.
Іíîçåìöÿì òà îñîáàì áåç ãðîìàäÿíñòâà ìîæå áóòè íà-

äàíî ïðèòóëîê ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíî-
çåìöіâ» çàêîííèìè ïіäñòàâàìè ïåðåáóâàííÿ â Óêðàїíі є іììі-
ãðàöіÿ â Óêðàїíó íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ àáî äëÿ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ íà âèçíà÷åíèé òåðìіí, à òàêîæ òèì÷àñîâå ïåðåáó-
âàííÿ íà її òåðèòîðії âіäïîâіäíî äî âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë. 
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Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі іììіãðóâàëè íà ïî-
ñòіéíå ïðîæèâàííÿ àáî äëÿ òèì÷àñîâîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 
îòðèìóþòü ïîñâіä÷åííÿ âіäïîâіäíî íà ïîñòіéíå àáî òèì÷àñîâå 
ïðîæèâàííÿ.

Ùî æ ñòîñóєòüñÿ іíîçåìöіâ і îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі 
îïèíèëèñÿ â Óêðàїíі íà íåçàêîííèõ ïіäñòàâàõ, òî äî íèõ âæè-
âàþòü âіäïîâіäíèõ çàõîäіâ âïëèâó, âêëþ÷àþ÷è їõ ïðèìóñîâå 
âèäâîðåííÿ çà ìåæі êðàїíè.

Ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ іíîçåìöі і îñîáè áåç ãðî-
ìàäÿíñòâà ìîæóòü íàáóòè ñòàòóñó áіæåíöÿ. Áіæåíöåì ââàæà-
єòüñÿ іíîçåìíèé ãðîìàäÿíèí àáî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі 
âíàñëіäîê îáґðóíòîâàíèõ ïîáîþâàíü ñòàòè æåðòâîþ ïåðåñëіäó-
âàíü çà îçíàêàìè ðàñè, íàöіîíàëüíîñòі, ñòàâëåííÿ äî ðåëіãії, 
ãðîìàäÿíñòâà, íàëåæíîñòі äî ïåâíîї ñîöіàëüíîї ãðóïè àáî çà 
ïîëіòè÷íèìè ïåðåêîíàííÿìè âèìóøåíі çàëèøèòè òåðèòîðіþ 
äåðæàâè, ãðîìàäÿíàìè ÿêîї âîíè є (àáî òåðèòîðіþ êðàїíè
ñâîãî ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ), òà ùîäî ÿêèõ âіäïîâіäíèìè
îðãàíàìè ïðèéíÿòå ðіøåííÿ ïðî íàäàííÿ їì ñòàòóñó áі-
æåíöіâ.
Іíîçåìöі і îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ùî íà çàêîííèõ ïіäñòà-

âàõ ïåðåáóâàþòü â Óêðàїíі:
 ìàþòü ïðàâî íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü, ïðàöþ, âіä-

ïî÷èíîê, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ñîöіàëüíèé çàõèñò, îñâіòó, 
æèòëî, ñâîáîäó ñîâіñòі;

 їì ãàðàíòóþòüñÿ íåäîòîðêàííіñòü îñîáè, æèòëà, íåâòðó-
÷àííÿ â îñîáèñòå òà ñіìåéíå æèòòÿ, òàєìíèöÿ ëèñòóâàí-
íÿ, ïîâàãà їõíüîї ãіäíîñòі.

Âîäíî÷àñ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåì-
öіâ» ïåðåäáà÷åíî, ùî çäіéñíåííÿ іíîçåìíèìè ãðîìàäÿíàìè і 
îñîáàìè áåç ãðîìàäÿíñòâà íàäàíèõ їì ïðàâ і ñâîáîä íå ïîâèí-
íî çàâäàâàòè øêîäè íàöіîíàëüíèì іíòåðåñàì Óêðàїíè, ïðà-
âàì, ñâîáîäàì і çàêîííèì іíòåðåñàì її ãðîìàäÿí òà іíøèõ îñіá, 
ÿêі ïðîæèâàþòü â Óêðàїíі. Іíîçåìöі і îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà 
çîáîâ’ÿçàíі äîòðèìóâàòèñÿ Êîíñòèòóöії і çàêîíіâ Óêðàїíè, øà-
íóâàòè òðàäèöії òà çâè÷àї íàðîäó Óêðàїíè.

 Норма закону

Îñîáè ç ïîäâіéíèì ãðîìàäÿíñòâîì (áіïàòðèäè) – 
öå îñîáè, ÿêі íà ïіäñòàâі ìіæäåðæàâíîãî äîãîâîðó âèçíà-
íі îäíî÷àñíî ãðîìàäÿíàìè òèõ äåðæàâ, ÿêі ïіäïèñàëè 
öåé äîãîâіð.

Çàêîíîäàâñòâî áàãàòüîõ äåðæàâ, ó òîìó ÷èñëі Óêðàїíè, ïî-
äâіéíîãî ãðîìàäÿíñòâà íå âèçíàє, îñêіëüêè äіє ïðèíöèï єäè-
íîãî ãðîìàäÿíñòâà.
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 Буква закону 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 4. Â Óêðàїíі іñíóє єäèíå ãðîìàäÿíñòâî. Ïіäñòàâè 

íàáóòòÿ і ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè âèçíà÷à-
þòüñÿ çàêîíîì.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття характеризує особу, що не є громадянином 
держави, на території якої знаходиться в конкретний час, 
а є громадянином (підданим) іншої держави або дер-
жав?

À. Іíîçåìåöü.
Á. Àïàòðèä.
Â. Áіïàòðèä.
Ã. Áіæåíåöü. 

2. Назвіть спосіб набуття громадянства за волевиявленням 
особи.

À. Ôіëіàöіÿ.
Á. Íàòóðàëіçàöіÿ.
Â. Ðåïàòðіàöіÿ.
Ã. Òðàíñôåðò.

3. У якій державі до населення застосовується термін «під-
дані»?

À. Óíіòàðíà äåðæàâà.
Á. Ôåäåðàòèâíà äåðæàâà.
Â. Ðåñïóáëіêà.
Ã. Ìîíàðõіÿ.

4. Позначте принцип, який не характеризує правовий ста-
тус особистості за Конституцією України.

À. Ïðèíöèï ðіâíîñòі ëþäåé ó ñâîїé ãіäíîñòі òà ïðàâàõ.
Á. Ïðèíöèï âè÷åðïíîñòі êîíñòèòóöіéíîãî ïåðåëіêó 

ïðàâ і ñâîáîä.
Â. Ïðèíöèï íåâіä÷óæåíîñòі і íåïîðóøíîñòі ïðàâ і 

ñâîáîä ëþäèíè.
Ã. Ïðèíöèï єäíîñòі ïðàâ ëþäèíè òà її îáîâ’ÿçêіâ ïå-

ðåä ñóñïіëüñòâîì.

5. Установіть відповідність між терміном та його визначен-
ням.

1. Ëþäèíà ÿê íîñіé ñâіäîìîñòі, À. Ëþäèíà.
 ñóá’єêò ïіçíàííÿ, àêòèâíîãî  Á. Іíäèâіä.
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 ïåðåòâîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî Â. Îñîáèñòіñòü.
 ñâіòó, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ Ã. Îñîáà.
 íåïîâòîðíîþ ñóêóïíіñòþ 
 ñîöіàëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé.  
2. Ëþäèíà, ùî ìàє ñòіéêèé ïðàâî- Ґ. Ãðîìàäÿíèí.

âèé çâ’ÿçîê ç êîíêðåòíîþ
 äåðæàâîþ, ùî ïðîÿâëÿєòüñÿ ó
 âçàєìíèõ ïðàâàõ òà îáîâ’ÿçêàõ.
3. Æèâà ðîçóìíà іñòîòà, ÿêà ìàє âîëþ, äàð ìèñëåííÿ  

òà êîðèñòóєòüñÿ íèìè.
4. Ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí.

6. Назвіть термін, за яким умовою припинення громадян-
ства є натуралізація в іншій державі.

À. Âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà.
Á. Âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà.
Â. Ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà.
Ã. Çà ïіäñòàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ìіæíàðîäíèìè äî-

ãîâîðàìè.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ëþäèíà – îñîáèñòіñòü – ãðîìàäÿíèí.
 Ôіëіàöіÿ – íàòóðàëіçàöіÿ – ðåïàòðіàöіÿ.
 Іíîçåìåöü – îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà – ãðîìàäÿíèí.

ІІІ.**Розв’яжіть ситуацію.
Іноземець Владайтіс П. ухилився від виїзду з України після 

закінчення відповідного терміну перебування. Чи є це діяння 
правопорушенням? Чи буде Владайтіс П. відповідати за дане право-
порушення? Який вид відповідальності за даний проступок передба-
чено українським законодавством?

Як зміниться ситуація, якщо стане відомо, що його  наміром було 
набути статусу біженця і він перебуває на території України протягом 
часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної 
служби із заявою про надання йому статусу біженця?

Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàöії ñêîðèñòàéòåñÿ Êîäåêñîì ïðî àä-
ìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ àáî äîêóìåíòàìè, ðîçìіùåíè-
ìè íà ñàéòі Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ãðîìàäÿíñòâà 
http://www.ddgirfo.org.ua

IV. Запитання для самоперевірки.

1. ×èì ñõîæі і ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ ïîíÿòòÿ «ëþäèíà», 
«îñîáèñòіñòü», «îñîáà», «ãðîìàäÿíèí»?

2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñóòíіñòü âçàєìîâіäíîñèí îñîáè і ñó-
ñïіëüñòâà, îñîáè і äåðæàâè?

3. Ùî âêëþ÷àє â ñåáå çìіñò ïîíÿòòÿ «ïðàâîâèé ñòàòóñ 
îñîáè»?
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4. ßêі âè çíàєòå ñïîñîáè íàáóòòÿ òà ïðèïèíåííÿ ãðî-
ìàäÿíñòâà? Îõàðàêòåðèçóéòå їõ.

5. ßêі îñîáè âèçíàþòüñÿ іíîçåìöÿìè, îñîáàìè áåç ãðî-
ìàäÿíñòâà, îñîáàìè ç ïîäâіéíèì ãðîìàäÿíñòâîì?

§ 6. Ïðàâîâà òà ñîöіàëüíà
äåðæàâà

 М. Костомаров, із «Книги буття українського народу»: 

 «І хоча апостол сказав: “Всяка влада од Бога”, а не єсть воно 
те, щоб кожний, що захватить владу, був сам од Бога… Правителі 
повинні підпорядковуватися закону… Вони повинні бути слуга-
ми, і не достойно  їм робити те, що здумається, а те, що поста-
новлене, і достойно їм жити просто і працювати для суспільства  
пильно, бо влада їх од Бога, а самі вони грішні люде».

 Проблемне питання

 Прочитайте уривок з програмного документа Кирило-Мефо-
діївського братства. Які ознаки правової держави, як основу 
влади правителя, заклав у документ М. Костомаров? 

 1. Особливості взаємовідносин суспільства
і держави

Äåðæàâà і ñóñïіëüñòâî іñíóþòü âіäíîñíî íåçàëåæíî. Äåðæàâà 
íå ìîæå îòîòîæíþâàòèñÿ іç ñóñïіëüñòâîì. Â іíøîìó âèïàäêó 
ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ùî ñêëàâñÿ â äåðæàâі, íåîáõіäíî áóëî á 
õàðàêòåðèçóâàòè ÿê ðåæèì òîòàëіòàðèçìó, ùî îçíà÷àє ëіêâі-
äàöіþ áóäü-ÿêîї ðіçíèöі ìіæ äåðæàâîþ і ñóñïіëüñòâîì, ïîãëè-
íàííÿ ïåðøîþ äðóãîãî. Ïðîòå ìіæ íèìè ìàє áóòè ïåâíà äèñ-
òàíöіÿ, ÿêà і çàáåçïå÷óє äåìîêðàòіþ, âіäïîâіäíèé ðіâåíü ñâî-
áîäè ñóá’єêòіâ. 

 Для допитливих (з  історії поняття)

Взаємовідносини суспільства та держави по-різному  оцінюва-
лися в різні історичні епохи. У давнину, як правило, поняття «суспіль-
ство» та «держава» ототожнювалися. Представниками такої точки 
зору були грецькі філософи Платон та Арістотель. До суспільства
(й отже, – до держави) вони відносили тільки повноправних громадян 
полісу, ставлячи за межі суспільства іноземців, рабів, жінок.

У часи Середньовіччя державу уособлював правитель, а суспіль-
ство – вищі стани. Термін «держава» (у розумінні окремого від сус-
пільства та правителя явища) ввів італійський мислитель доби 
Відродження Нікколо Макіавеллі.

Але остаточно поняття «суспільство» та «держава» були відокрем-
лені одне від одного європейськими філософами Нового часу –
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Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî» âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïîíÿòòÿ 
«ñóñïіëüñòâî». Ñóñïіëüñòâî (ÿê âëàñòèâèé òіëüêè ëþäèíі ìåõàíіçì 
ñïіëêóâàííÿ і êîëåêòèâíîї äіÿëüíîñòі) âèíèêëî çàäîâãî äî ïîÿâè 
äåðæàâè. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – öå ÿêіñíèé ñòàí ñóñïіëü-
ñòâà, ùî ñêëàëîñÿ â äåÿêèõ äåðæàâàõ íà ñó÷àñíîìó åòàïі.

 Норма закону

Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – öå ñïіëüíîòà âñіõ ãðî-
ìàäÿí, їõ âіëüíèõ îá’єäíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ñóñïіëüíèìè âіä-
íîñèíàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñóñ-
ïіëüíîї ñâіäîìîñòі, ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè, ÿêі ïåðåáóâà-
þòü çà ìåæàìè ðåãóëþâàííÿ äåðæàâè, àëå îõîðîíÿþòüñÿ 
òà ãàðàíòóþòüñÿ íåþ.

Îñíîâíèìè ðèñàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà є:
 íàÿâíіñòü äåìîêðàòè÷íîї äåðæàâíîñòі;
 ñàìîâðÿäóâàííÿ іíäèâіäіâ, äîáðîâіëüíèõ îðãàíіçàöіé ãðî-

ìàäÿí;

Основні уявлення про співвідно-
шення суспільства та держави

Держава стоїть над 
суспільством,
контролює його, щоб 
індивіди не порушу-
вали прав один одно-
го та не посягали на 
правопорядок

Назва теорії
співвідношення
суспільства та держави

Філософи,
що обґрунтували
запропоновану теорію

Теорія етатистської 
держави

Теорія правової
держави

Георг-Фрідріх
Гегель

Філософське
обґрунтування
теорії надав
І. Кант, а правове – 
Роберт фон Моль

Держава підпоряд-
кована суспільству
і має забезпечувати
нормальне функціо-
нування громадян-
ського суспільства

Б. Спінозою, Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо. Саме вони виробили концеп-
цію громадянського суспільства, інтересам  та потребам якого має 
бути підпорядкована держава та її апарат. Держава постає як дого-
вірний результат розумного компромісу між людьми. Суспільство 
наділяє державу повноваженнями охороняти природні права людини 
та карати правопорушників.

У подальшому склалися два основні типи уявлень про співвідно-
шення суспільства та держави.
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 ðіçíîìàíіòíіñòü ôîðì âëàñíîñòі, ðèíêîâà åêîíîìіêà;
 ïëþðàëіçì (ïðèíöèï, ÿêèé ñïðèÿє іñíóâàííþ ðіçíîìàíіò-

òÿ ïîëіòè÷íèõ ñèë, à òàêîæ êîíêóðåíöії ìіæ íèìè) іäåî-
ëîãіé і ïîëіòè÷íèõ ïîãëÿäіâ, áàãàòîïàðòіéíіñòü;

 äîñòóï óñіõ ãðîìàäÿí äî ó÷àñòі â äåðæàâíèõ і ñóñïіëüíèõ 
ñïðàâàõ;

 âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü äåðæàâè òà ãðîìàäÿí ùîäî âè-
êîíàííÿ äåìîêðàòè÷íî ïðèéíÿòèõ çàêîíіâ;

 íàÿâíіñòü ðîçâèíóòîї ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè;
 ðîçâèíåíà ãðîìàäÿíñüêà ïîëіòè÷íà êóëüòóðà і ñâіäî-

ìіñòü;
 êîíòðîëü ñóñïіëüñòâà çà äіÿëüíіñòþ äåðæàâíèõ îðãàíіâ.

Ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñïіëüñòâó âіäïîâіäàє òèï äåðæàâè, ÿêó 
íàçèâàþòü ïðàâîâîþ. Ó ïðàâîâіé äåðæàâі іñíóє ñèñòåìà îðãà-
íіâ é іíñòèòóòіâ, ÿêі ãàðàíòóþòü і çàõèùàþòü íîðìàëüíå 
ôóíêöіîíóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Êîíòðîëü ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà íàä äåðæàâîþ çäіéñíþєòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії, äåìî-
êðàòè÷íèõ âèáîðіâ.  Êîíôðîíòàöіÿ іíòåðåñіâ äåðæàâè і ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà є ïîêàçíèêîì íååôåêòèâíîñòі äåðæàâ-
íîãî óïðàâëіííÿ і ñàìîãî ìåõàíіçìó äåðæàâè.

Äåðæàâà – íå òіëüêè ðåçóëüòàò ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, à é 
÷èííèê ôîðìóâàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè ñóñïіëüñòâà. 

 Норма закону

Ïîëіòè÷íà ñèñòåìà ñóñïіëüñòâà – ñèñòåìà âñіõ ïî-
ëіòè÷íèõ ÿâèù, ùî ôóíêöіîíóþòü і âçàєìîäіþòü (àáî 
ïðîòèäіþòü) ó ñóñïіëüñòâі ç ìåòîþ çàâîþâàííÿ, óòðè-
ìàííÿ àáî ó÷àñòі â ïîëіòè÷íіé âëàäі; öå ìåõàíіçì îðãà-
íіçàöії і ôóíêöіîíóâàííÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè.

Елементи
політичної

системи
суспільства

Суб’єкти:
 держава,
недержавні 
об’єднання
громадян

Зв’язки
між названими 
елементами

Політичні нор-
ми та принципи

Політична
ідеологія,
свідомість, 
погляди,
культура

Політичні
відносини
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Äåðæàâà õî÷à é íàéâàæëèâіøà, àëå íå єäèíà ïîëіòè÷íà îð-
ãàíіçàöіÿ â ñóñïіëüñòâі. Äî ñêëàäó ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè ñóñïіëü-
ñòâà âõîäÿòü òàêі íåäåðæàâíі ãðîìàäñüêі îá’єäíàííÿ, ÿê ïàð-
òії, ïðîôåñіéíі ñïіëêè, ãðîìàäñüêі ðóõè òà іíøі.

Îñîáëèâå ìіñöå â ïîëіòè÷íіé ñèñòåìі ñóñïіëüñòâà íàëåæèòü 
äåðæàâі, îñêіëüêè âîíà є ãîëîâíèì çàñîáîì äîñÿãíåííÿ öіëåé, 
ùî ïîñòàþòü ïåðåä ñóñïіëüñòâîì.

 2. Поняття і ознаки правової
держави

 Для допитливих (з історії поняття)

Уявлення про державу як про організацію, що здійснює свою 
діяльність на основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах 
розвитку людської цивілізації. З ідеєю правової держави пов’язувалися 
пошуки більш досконалих і справедливих форм життя. Мислителі 
античності (Сократ, Демокрит, Платон, Арістотель, Цицерон) намага-
лися виявити такі зв’язки між правом і державною владою, що забез-
печували б гармонійне функціонування суспільства. Вчені давнини 
вважали, що найбільш розумна і справедлива лише та політична 
форма спільного життя людей, за якої закон обов’язковий як для гро-
мадян, так і для самої держави.

«Там, де відсутня влада закону, – писав Арістотель, – немає місця 
і якійсь формі державного ладу». Цицерон говорив про державу як 
про «справу народу», як про правове спілкування і «загальний право-
порядок». Державно-правові ідеї та інститути Давньої Греції і Риму 
зробили помітний вплив на становлення і розвиток більш пізніх про-
гресивних учень про правову державу.

У період розпаду феодалізму ідеї правової державності виклали 
прогресивні мислителі того часу Н. Макіавеллі і Ж. Боден. Макіавеллі 
мету держави бачив у можливості вільного користування майном і 
забезпечення безпеки для кожного. Ж. Боден визначав державу як 
правове керування багатьма родинами.

У період ранніх буржуазних революцій значний внесок у розробку 
концепції правової держави зробили прогресивні мислителі Г. Гроций, 
Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, П. Гольбах, 
Т. Джефферсон та інші.

Монтеск’є пояснював установлення правової державності необ-
хідністю свободи в цивільному товаристві. «Свобода є право робити 
все, що дозволено законами. Якби громадянин міг робити те, що 
забороняється законами, то в нього не було б свободи, тому що те ж 
саме могли б робити й інші громадяни». 

Філософське обґрунтування ідеї правової держави традицій-
но пов’язують з ім’ям І. Канта. Згідно з визначенням Канта, дер-
жава – це поєднання безлічі людей, підпорядкованих правовим
законам.
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Термін «правова держава» запровадили в науковий і політичний обіг 
німецькі вчені ХІХ ст. Карл-Теодор Велькер і Роберт фон Моль. За 
визначенням останнього, правова держава – це конституційна держава, 
заснована на закріпленні в конституції прав і свобод громадян.

Ідея правової держави отримала розвиток у працях відомого укра-
їнського юриста Богдана Кістяківського: «У конституційній державі 
влада перестає бути фактично пануванням людей і перетворюється 
на панування правових норм».

Ідея правової держави закріплена в сучасній Конституції України.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè

Ñò. 1. Óêðàїíà є ñóâåðåííà і íåçàëåæíà, äåìîêðàòè÷-
íà, ñîöіàëüíà, ïðàâîâà äåðæàâà.

Äî îñíîâíèõ îçíàê ïðàâîâîї äåðæàâè íàëåæàòü:
 Ïàíóâàííÿ ïðàâà â ñôåðі ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіä-

íîñèí òà óïðàâëіííі äåðæàâíèìè ñïðàâàìè. Ó äåðæàâі 
ïàíóє ïðàâî ÿê çàãàëüíà ìіðà ñâîáîäè, ðіâíîñòі é ñïðà-
âåäëèâîñòі â ñóñïіëüñòâі, ùî é âèçíà÷àє çìіñò ÷èííèõ çà-
êîíіâ, іíøèõ íîðìàòèâíèõ àêòіâ.

 Âåðõîâåíñòâî çàêîíó â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëü-
ñòâà. Ó ñèñòåìі ïðàâîâèõ öіííîñòåé âèùîþ ôîðìîþ âè-
ðàæåííÿ, îðãàíіçàöії і çàõèñòó ñâîáîäè ëþäåé є çàêîí. Ó 
çàêîíàõ äåðæàâà âñòàíîâëþє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâі ïðàâè-
ëà ïîâåäіíêè, ÿêі ïîâèííі ìàêñèìàëüíî âðàõîâóâàòè ïî-
òðåáè ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó íà îñíîâі ðіâíîñòі і ñïðàâåä-
ëèâîñòі. Ñàìå òîìó çàêîí ìàє âèùó þðèäè÷íó ñèëó. Ó çà-
êîíàõ ïîâèííі âіäîáðàæàòèñÿ ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, ùî 
îá’єêòèâíî ñêëàäàþòüñÿ, òåíäåíöії їõ ðîçâèòêó і ñàìîîíîâ-
ëåííÿ. Âåðõîâåíñòâî çàêîíó, і ïåðåäóñіì êîíñòèòóöії, ñòâî-
ðþє ìіöíèé ðåæèì ïðàâîâîї çàêîííîñòі і ñòàáіëüíîñòі.

 Âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáèñòîñòі é äåðæàâè. Âіä-
íîñèíè ìіæ äåðæàâîþ ÿê íîñієì ïîëіòè÷íîї âëàäè і ãðî-
ìàäÿíèíîì ïîâèííі áóäóâàòèñÿ íà îñíîâі ðіâíîñòі і ñïðà-
âåäëèâîñòі. Âèçíà÷àþ÷è â çàêîíàõ ìіðó ñâîáîäè îñîáèñ-
òîñòі, äåðæàâà îáìåæóє ñåáå ó âëàñíèõ ðіøåííÿõ і äіÿõ. 
Âîíà áåðå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ çàáåçïå÷óâàòè ñïðàâåäëè-
âіñòü ó âіäíîñèíàõ ç êîæíèì ãðîìàäÿíèíîì. Íà òèõ æå 
ïðàâîâèõ çàñàäàõ áóäóєòüñÿ âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáèñòîñòі 
ïåðåä äåðæàâîþ. Çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíîãî ïðèìóñó ïî-
âèííî íîñèòè ïðàâîâèé õàðàêòåð, íå ïîðóøóâàòè ìіðó 
ñâîáîäè îñîáèñòîñòі.

 Ñèñòåìà ïîäіëó âëàäè â  äåðæàâі. Äåðæàâíà âëàäà íå є 
àáñîëþòíîþ. Öå îáóìîâëåíî íå òіëüêè ïàíóâàííÿì ïðà-
âà, àëå é òèì, ÿê îðãàíіçîâàíà äåðæàâíà âëàäà, ó ÿêèõ 
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ôîðìàõ âîíà çäіéñíþєòüñÿ. Ïîäіë âëàäè – öå êîíñòèòó-
öіéíèé ïðèíöèï, ùî ëåæèòü â îñíîâі îðãàíіçàöії âëàäè 
äåìîêðàòè÷íîї ïðàâîâîї äåðæàâè. Іäåÿ ïîäіëó âëàäè, âè-
ñóíóòà ùå àíòè÷íèìè ìèñëèòåëÿìè (Àðіñòîòåëü), áóëà 
ðîçâèíóòà â åïîõó áóðæóàçíèõ ðåâîëþöіé. «Ó êîæíіé 
äåðæàâі, – ïèøå Ø. Ìîíòåñê’є, – є âèäè âëàäè: çàêîíî-
äàâ÷à, ùî âіäàє ïèòàííÿìè ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, і âèêî-
íàâ÷à, ùî âіäàє ïèòàííÿìè ïðàâà öèâіëüíîãî, òà ñóäîâà». 
Ïðèâåäåíà òåçà äåùî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òîãî, ùî ìàє ÷èí-
íіñòü â íàøі äíі. Óòіì, ñàì òâîðåöü äîêòðèíè ïîäіëó âëà-
äè äàє íåîáõіäíі ïîÿñíåííÿ: ïåðøà âëàäà ïîêëèêàíà 
ñòâîðþâàòè çàêîíè, äðóãà âіäàє çîâíіøíіìè âіäíîñèíàìè 
і çàáåçïå÷óє áåçïåêó, äî ïîâíîâàæåíü òðåòüîї âëàäè âіä-
íîñèòüñÿ ïîêàðàííÿ çëî÷èíöіâ і âèðіøåííÿ ñóòè÷îê ìіæ 
ïðèâàòíèìè îñîáàìè. Ó ñó÷àñíіé ïðàâîâіé íàóöі ïðèí-
öèï ïîäіëó âëàäè âіäíîñÿòü äî îñíîâ äåìîêðàòè÷íîãî 
êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó. Öåé ïðèíöèï ïîäіëó âëàäè íà çà-
êîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó і ñóäîâó îçíà÷àє, ùî êîæíà ãіëêà 
âëàäè äіє ñàìîñòіéíî і íå âòðó÷àєòüñÿ â ïîâíîâàæåííÿ 
іíøîї. Âèêëþ÷àєòüñÿ ìîæëèâіñòü ïðèñâîєííÿ òієþ àáî іí-
øîþ âëàäîþ ïîâíîâàæåíü іíøîї. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè 
çàêðіïèëà çäіéñíåííÿ äåðæàâíîї âëàäè íà çàñàäàõ її ïî-
äіëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó i ñóäîâó.

 Çàêðіïëåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó ïðàâ і ñâîáîä îñîáè, ãà-
ðàíòîâàíèõ і çàáåçïå÷óâàíèõ äåðæàâîþ, ðіâíіñòü ãðîìà-
äÿí ïåðåä çàêîíîì, äîñòóïíіñòü ïðàâîâîãî çàõèñòó äëÿ 
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, îáìåæåííÿ âòðó÷àííÿ äåðæàâè â 
öàðèíó ïðèâàòíîї іíіöіàòèâè. Ãðîìàäÿíè äіþòü çà ïðèí-
öèïîì: «äîçâîëåíî âñå, ùî íå çàáîðîíåíî çàêîíîì».

 Äåìîêðàòè÷íèé, ëåãàëüíèé ñïîñіá ôîðìóâàííÿ âëàäè. 
Îðãàíè âëàäè ïðàâîâîї äåðæàâè ôîðìóþòüñÿ øëÿõîì âè-
áîðіâ, à ïðèçíà÷åííÿ íà äåðæàâíі ïîñàäè çäіéñíþєòüñÿ ç 
äîòðèìàííÿì çàêîííîї ïðîöåäóðè.

 Ïðîâіäíà ðîëü ñóäó ó âèðіøåííі ñïіðíèõ ïèòàíü і êîí-
ôëіêòíèõ ñèòóàöіé.

 Åôåêòèâíà äіÿëüíіñòü іíøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ 
ó çàáåçïå÷åííі çàêîííîñòі é ïðàâîïîðÿäêó.

 Âèñîêèé ðіâåíü ïðàâîñâіäîìîñòі òà ïðàâîâîї êóëüòóðè 
ãðîìàäÿí, ïðîôåñіîíàëіçìó ïðàöіâíèêіâ ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàíіâ òîùî.

 Âèñîêèé ðіâåíü ÿêîñòі ïðàâîâèõ àêòіâ òà áåçïîñåðåäíüî 
ïðîöåñó ïðàâîòâîð÷îñòі.

Íàâåäåíèé ïåðåëіê îçíàê ïðàâîâîї äåðæàâè íå є âè÷åðï-
íèì. Àëå ÿêùî áóëî á ìîæëèâî çðîáèòè òàê, ùîá âèùåíàçâà-
íі îçíàêè áóëè âòіëåíі â æèòòÿ, ìè ñòàëè á ñâіäêàìè іñíóâàí-
íÿ íàéäîñêîíàëіøîї äåðæàâè.
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 Норма закону

Ïðàâîâà äåðæàâà – öå ïîëіòè÷íà ôîðìà îðãàíіçàöії 
ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, â ÿêіé ðåàëüíî çàáåçïå÷åíî ìàêñè-
ìàëüíå çäіéñíåííÿ òà çàõèñò ïðàâ і ñâîáîä îñîáèñòîñòі, 
à äåðæàâíà âëàäà áàçóєòüñÿ íà ïðàâі òà çäіéñíþєòüñÿ 
ó ïðàâîâèõ ôîðìàõ.

 3. Соціальна держава

Ñüîãîäíі Óêðàїíà ðóõàєòüñÿ â íàïðÿìêó ïîáóäîâè ñîöіàëü-
íîї äåðæàâè. Âèõіäíîþ áàçîþ äëÿ òàêîãî ðåôîðìàöіéíîãî ïðî-
öåñó є âіäïîâіäíà ñòàòòÿ Êîíñòèòóöії.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 3. Ëþäèíà, її æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü і ãіäíіñòü, 

íåäîòîðêàííіñòü і áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðàїíі íàéâè-
ùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ. Ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè òà їõ 
ãàðàíòії âèçíà÷àþòü çìіñò і ñïðÿìîâàíіñòü äіÿëüíîñòі 
äåðæàâè.

 Норма закону

Ñîöіàëüíà äåðæàâà ïðàãíå äî çàáåçïå÷åííÿ êîæíîìó 
ãðîìàäÿíèíó ãіäíèõ óìîâ іñíóâàííÿ, ñîöіàëüíîї çàõèùå-
íîñòі, ñïіâó÷àñòі â óïðàâëіííі âèðîáíèöòâîì, îäíàêî-
âèõ ìîæëèâîñòåé ñàìîðåàëіçàöії îñîáèñòîñòі.

Ïîíÿòòÿ «ñîöіàëüíà äåðæàâà» áóëî ââåäåíå â îáіã ùå â 1850 ð. 
Ëîðåíöîì ôîí Øòàéíîì, àëå àêòèâíî ïî÷àëî âèêîðèñòîâóâà-
òèñÿ ëèøå â êіíöі ÕÕ ñò.

Ñîöіàëüíà äåðæàâà є âòіëåííÿì ëþäñüêîãî âèìіðó ïîëіòè-
êè. Òàêà äåðæàâà çàâæäè ïðèäіëÿє óâàãó ãàðàíòóâàííþ ïðàâ 
і ñâîáîä, ÿêі áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíі ç ðîçâèòêîì îñîáè.

Ñîöіàëüíà äåðæàâà ïåðåäáà÷àє:

Необхідний 
для людини 
прожитко-
вий мінімум

Соціальну 
рівність

Соціальне 
забезпе-
чення

Підвищення 
загального 
добробуту

Ó ïîñòіíäóñòðіàëüíîìó ðîçâèòêó áàãàòüîõ êðàїí Çàõîäó 
ïðîñòåæóєòüñÿ ïðіîðèòåò ñîöіàëüíèõ ôóíêöіé. Öå ðîçöіíþєòü-
ñÿ ÿê åâîëþöіéíèé ïðîöåñ. Ãîëîâíèì äîñÿãíåííÿì ôóíêöіîíó-
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âàííÿ ñîöіàëüíîї äåðæàâè є ôîðìóâàííÿ òèïó îñîáèñòîñòі, 
ÿêà âіäðіçíÿєòüñÿ åêîíîìі÷íîþ òà ïîëіòè÷íîþ àêòèâíіñòþ, 
óïåâíåíіñòþ â ñâîїõ ñèëàõ, çäàòíіñòþ ïðèéìàòè ðіøåííÿ, õà-
ðàêòåðèçóєòüñÿ ðàöіîíàëüíіñòþ ìèñëåííÿ òà ïîâåäіíêè, êîòðà 
áàçóєòüñÿ íà іíäèâіäóàëіçìі, òîáòî óñâіäîìëåííі âëàñíèõ іí-
òåðåñіâ.

Â Óêðàїíі âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðàâà 
і ñâîáîäè ëþäèíè òà їõ ãàðàíòії ìàþòü âèçíà÷àòè çìіñò і ñïðÿ-
ìîâàíіñòü äіÿëüíîñòі äåðæàâè, є її ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì. 

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття означає систему всіх політичних явищ, що 
взаємодіють у суспільстві з метою завоювання, утриман-
ня або участі у політичній владі?

À. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî.
Á. Ïîëіòè÷íà ñèñòåìà ñóñïіëüñòâà.
Â. Äåðæàâíі îðãàíè.
Ã. Ïîëіòè÷íі âіäíîñèíè.

2. Закінчіть думку за Конституцією України: «Людина, її жит-
тя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні ».

À. Íàéáіëüøèì ïðіîðèòåòîì.
Á. Íàäáàííÿì ïðàâîâîї äåðæàâè.
Â. Ðåçóëüòàòîì іñíóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.
Ã. Íàéâèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ.

3. Назвіть науковців, що запровадили в науковий і політич-
ний обіг термін «правова держава».

À. Ã. Ãåãåëü òà І. Êàíò.
Á. Ã. Ãðîöèé òà Á. Ñïіíîçà.
Â. Ê.-Ò. Âåëüêåð òà Ð. ôîí Ìîëü.
Ã. Ò. Ãîááñ òà Äæ. Ëîêê.

4. Яка теза не є ознакою правової держави?

À. Іñíóâàííÿ ієðàðõі÷íî ïîáóäîâàíîї ïàðòіéíî-äåðæàâ-
íîї åëіòè.

Á. Çàêðіïëåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó ïðàâ і ñâîáîä îñîáè.
Â. Âåðõîâåíñòâî çàêîíó â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëü-

ñòâà.
Ã. Åôåêòèâíà äіÿëüíіñòü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ.

5. Який науковець запровадив у 1850 р. у науковий обіг тер-
мін «соціальна держава»?

À. Ô. Õàєê.
Á. Ô. Òàðàíîâñüêèé.
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Â. Ë. ôîí Øòàéí.
Ã. Ì. Äðàãîìàíîâ.

6. Установіть відповідність поняття та його визначення.

1. Äåðæàâà, ÿêà ïðàãíå äî çàáåç- À. Ãðîìàäÿíñüêå
 ïå÷åííÿ êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó  ñóñïіëüñòâî.
 ãіäíèõ óìîâ іñíóâàííÿ, îäíàêî- Á. Ïîëіòè÷íà
 âèõ ìîæëèâîñòåé ñàìîðåàëіçà-  ñèñòåìà
 öії îñîáèñòîñòі.   ñóñïіëüñòâà.
2. Ñèñòåìà âñіõ ïîëіòè÷íèõ ÿâèù, Â. Ïðàâîâà äåð-
 ùî âçàєìîäіþòü ó ñóñïіëüñòâі  æàâà.
 ç ìåòîþ çàâîþâàííÿ, óòðèìàííÿ Ã. Ñîöіàëüíà
 àáî ó÷àñòі ó ïîëіòè÷íіé âëàäі.  äåðæàâà.
    Ґ. Äåìîêðàòè÷íà
     äåðæàâà.
3. Ñïіëüíîòà âñіõ ãðîìàäÿí, їõ âіëüíèõ
 îá’єäíàíü, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ
 âèñîêèì ðіâíåì ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі,
 ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè, ÿêі ïåðåáóâàþòü
 çà ìåæàìè ðåãóëþâàííÿ äåðæàâè,
 àëå îõîðîíÿþòüñÿ òà ãàðàíòóþòüñÿ íåþ.
4. Ïîëіòè÷íà ôîðìà îðãàíіçàöії ñóñïіëüíîãî
 æèòòÿ, â ÿêіé ðåàëüíî çàáåçïå÷åíå
 ìàêñèìàëüíå  çäіéñíåííÿ òà çàõèñò ïðàâ
 і ñâîáîä îñîáèñòîñòі, à äåðæàâíà âëàäà
 çäіéñíþєòüñÿ ó ïðàâîâèõ ôîðìàõ.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Äåðæàâà – ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî.
 Ïðàâîâà äåðæàâà – ñîöіàëüíà äåðæàâà.

ІІІ. Прочитайте подані тексти з інформаційних та наукових 
видань. Згадайте ознаки правової держави. З’ясуйте, чи 
підпадають під визначення «правова держава» країни, 
характеристика яких запропонована для аналізу.

У листопаді 2008 р. Генеральна Асамблея ООН при-
йняла резолюцію, яка закликає Іран зупинити пору-
шення прав людини в країні. У цій резолюції підкрес-
люється, що іранський уряд має дотримуватися 
міжнародних стандартів стосовно прав людини і по-
класти край практиці смертної кари для малолітніх 
злочинців, яка ганьбить образ Ірану як цивілізованої 
держави. Порушення прав людини в Ірані відбува-
ється в різних формах – від ув’язнення журналістів і 
членів опозиції до повішень засуджених злочинців. 
Іран нині є у світі одним із рекордсменів за числом 
страт.
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IV. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñóòíіñòü âçàєìîâіäíîñèí ñóñïіëü-
ñòâà і äåðæàâè?

2. Ç ÿêèõ åëåìåíòіâ ñêëàäàєòüñÿ ïîëіòè÷íà ñèñòåìà 
ñóñïіëüñòâà?

3. Íàçâіòü îñíîâíі îçíàêè і äàéòå âèçíà÷åííÿ ïðàâî-
âîї äåðæàâè.

4. Íàçâіòü îñíîâíі îçíàêè і äàéòå âèçíà÷åííÿ ñîöіàëü-
íîї äåðæàâè.

 Завдання для узагальнення за темою 

Завдання для контролю знань

І  В А Р І А Н Т

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є 
твердження: «Держава походить від сім’ї, є результатом роз-
ростання сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансфор-
мується у владу монарха над своїми підданими».

À. Ãåîãðàôі÷íà.
Á. Ïàòðіàðõàëüíà.
Â. Ïñèõîëîãі÷íà.
Ã. Îðãàíі÷íà.

2. Яку функцію не виконують органи законодавчої влади?

À. Ïðåäñòàâíèöüêó.
Á. Êîíòðîëüíó.
Â. Ïðàâîñóääÿ.
Ã. Çàêîíîäàâ÷ó.

Скандинавська модель суспільного устрою – це 
бажаний соціалізм. Завжди намагаєшся зрозуміти: 
чому у них не крадуть, не беруть хабара, не кричать 
на дітей, не б’ють затриманих, витрачають величез-
ні кошти на навчання інвалідів і ввічливо поводяться 
з ув’язненими? Навіть в’язниці в Данії специфічні: 
двох типів – відкриті і закриті. У в’язницях закритого 
типу містяться ув’язнені, яких засуджено на термін 
понад пять років, або ті, хто порушив умови пере-
бування у в’язницях відкритого типу. На території є 
церква, тренажерний зал, бібліотека, лікарняне від-
ділення, майданчик для прогулянок. Але данці дуже 
цінують свободу, тому й показники злочинності дуже 
низькі навіть порівняно з іншими країнами Західної 
Європи.
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3. Установіть відповідність між поняттям та визначенням.

1. Іíîçåìíèé ãðîìàäÿíèí àáî îñîáà À. Ãðîìàäÿíèí.
 áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі âíàñëіäîê Á. Іíîçåìåöü.
 îáґðóíòîâàíèõ ïîáîþâàíü ñòàòè Â. Îñîáà áåç
 æåðòâàìè ïåðåñëіäóâàíü çà îçíà-  ãðîìàäÿíñòâà.
 êàìè ðàñè, íàöіîíàëüíîñòі, ñòàâ- Ã. Áіïàòðèä.
 ëåííÿ äî ðåëіãії ÷è іíøèìè âèìó- Ґ. Áіæåíåöü.
 øåíі çàëèøèòè òåðèòîðіþ äåðæàâè,
 ãðîìàäÿíàìè ÿêîї âîíè є, òà ùîäî
 ÿêèõ ïðèéíÿòå ðіøåííÿ ïðî íàäàí-
 íÿ їì âіäïîâіäíîãî ñòàòóñó.
2. Îñîáà, ÿêà ìàє îñîáëèâèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ç äåðæàâîþ, 

ùî ïîðîäæóє äëÿ íèõ âçàєìíі ïðàâà і îáîâ’ÿçêè.
3. Îñîáà, ÿêà íå є ãðîìàäÿíèíîì äåðæàâè, íà òåðèòîðії 

ÿêîї çíàõîäèòüñÿ â êîíêðåòíèé ÷àñ, à є ãðîìàäÿíèíîì 
(ïіääàíèì) іíøîї äåðæàâè àáî äåðæàâ.

4. Îñîáà, ÿêó æîäíà äåðæàâà âіäïîâіäíî äî ñâîãî çàêîíî-
äàâñòâà íå ââàæàє ñâîїì ãðîìàäÿíèíîì.

4. Установіть відповідність між формою державного устрою 
й конкретною державою.

1. Óíіòàðíà (ïðîñòà). À. Àâñòðî-Óãîðùèíà.
2. Ôåäåðàöіÿ. Á. Íіìå÷÷èíà. 
3. Êîíôåäåðàöіÿ. Â. Óêðàїíà.
4. Іìïåðіÿ. Ã. Øâåéöàðіÿ.

5. Доповніть твердження. 
 Ñïîñіá îðãàíіçàöії âåðõîâíîї äåð-æàâíîї âëàäè, ïîðÿäîê 
її óòâîðåííÿ òà äіÿëüíîñòі, êîìïåòåíöіÿ òà âçàєìîçâ’ÿçîê 
îðãàíіâ, à òàêîæ âçàєìîâіäíîñèíè ç íàñåëåííÿì êðàї-
íè íàçèâàєòüñÿ .

 Çà âèçíà÷åíіñòþ ñóá’єêòіâ ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè áóâàє 
íàñòóïíèõ âèäіâ: , , 

. 

ІІ рівень (3 бали)

Знайдіть помилки в реченнях.

1. Çà ïåðâіñíèõ ôîðì îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ñêëà-
ëàñÿ ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè 
(ïðàâîâèõ íîðì).

2. Îçíàêàìè ïðàâà є íàÿâíіñòü òåðèòîðії, ÿêà âèçíà÷àєòüñÿ 
äåðæàâíèì êîðäîíîì, іñíóâàííÿ ïîäàòêîâîї òà ïðàâîâîї 
ñèñòåì òà іíøі.

3. Óðÿä, ìіíіñòåðñòâà, âіäîìñòâà òà ìіñöåâі äåðæàâíі àäìі-
íіñòðàöії ñêëàäàþòü ñèñòåìó çàêîíîäàâ÷îї âëàäè.

4. Ôîðìà ïðàâëіííÿ – öå ñóêóïíіñòü ÷è ñèñòåìà ìåòîäіâ, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíà âëàäà â ñóñïіëüñòâі.
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5. Ïîíÿòòÿì «îñîáèñòіñòü» ïîçíà÷àþòüñÿ ñóá’єêòè ïðàâîâіä-
íîñèí.

6. Ñïіëüíîòà âñіõ ãðîìàäÿí, їõ âіëüíèõ îá’єäíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ 
ñóñïіëüíèìè âіäíîñèíàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñî-
êèì ðіâíåì ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі, ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè, 
ÿêі ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè ðåãóëþâàííÿ äåðæàâè, àëå 
îõîðîíÿþòüñÿ òà ãàðàíòóþòüñÿ íåþ, íàçèâàєòüñÿ ïðàâî-
âîþ äåðæàâîþ.

ІІI рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

 Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè – 
îðãàíè ñóäîâîї âëàäè.

  Óíіòàðíà äåðæàâà – ôåäåðàòèâíà äåðæàâà.

ІV рівень (3 бали)

Охарактеризуйте тоталітарний режим. Виконайте завдання 
за алгоритмом.

1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó.
2. Íàçâіòü éîãî îçíàêè.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè êðàїí, ÿêèì ïðèòàìàííі (áóëè ïðè-

òàìàííі)  îçíàêè òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó.
4. Îïèøіòü êîíêðåòíі ïðîÿâè òîòàëіòàðèçìó â îäíіé ç íà-

çâàíèõ âàìè êðàїí.

IІ В А Р І А Н Т

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Якій стадії розвитку суспільства відповідає наступна харак-
теристика: «Удосконалилися знаряддя праці, нагромадився 
досвід виробничої діяльності. Первісне стадо змінилося ро-
довою общиною. Виникло первісне самоуправління»?

À. Äèêіñòü.
Á. Âàðâàðñòâî.
Â. Öèâіëіçàöіÿ.
Ã. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî.

2. Прихильники якої теорії походження держави прагнуть до-
вести, що головною причиною суспільних процесів, у тому 
числі й виникнення держави, є зростання народонаселення?

À. Êëàñîâîї òåîðії.
Á. Òåîðії ãåîãðàôі÷íîãî äåòåðìіíіçìó.
Â. Äåìîãðàôі÷íîї òåîðії.
Ã. Òåîðії íàñèëüñòâà.
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3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðîä- À. Ðåïàòðіàöіÿ.
 æåííÿì. Á. Òðàíñôåðò.
2. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà âîëåâè- Â. Îïòàöіÿ.
 ÿâëåííÿì îñîáè. Ã. Ôіëіàöіÿ.
3. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà øëÿõîì ¥. Íàòóðàëіçàöіÿ.
 ïîâåðíåííÿ íà Áàòüêіâùèíó.
4. Îáìіí íàñåëåííÿì ìіæ äåðæàâàìè, ùî çóìîâëþє àâòî-

ìàòè÷íó çìіíó ãðîìàäÿíñòâà.

4. Установіть відповідність між формою правління й конкрет-
ною державою.

1. Íåîáìåæåíà ìîíàðõіÿ. À. Іòàëіÿ.
2. Êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ. Á. Áðóíåé.
3. Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ. Â. Àðãåíòèíà.
4. Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà. Ã. Іñïàíіÿ.

 ¥. Îìàí. 
5. Доповніть твердження.

 Çäàòíіñòü òà ìîæëèâіñòü іíäèâіäà àáî êîëåêòèâó âïëèâà-
òè íà âîëþ, ïîâåäіíêó é äіÿëüíіñòü ëþäåé çà äîïîìîãîþ 
ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ (àâòîðèòåòó, ïåðåêîíàííÿ, íàñèëü-
ñòâà, ïðèìóñó òîùî) íàçèâàєòüñÿ 

.
 Çà ñïîñîáîì óòâîðåííÿ äåðæàâíі îðãàíè ïîäіëÿþòüñÿ íà 

,  òà . 

ІІ рівень (3 бали)

Знайдіть помилки в реченнях.

1. Ç ïîÿâîþ äåðæàâè ïðîäîâæóâàëè іñíóâàòè íåïèñàíі ïðà-
âèëà ïîâåäіíêè – çâè÷àї.

2. Çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ôóíêöії äåðæàâè ïîäіëÿ-
þòüñÿ íà âíóòðіøíі òà çîâíіøíі.

3. Îáìåæåíà ìîíàðõіÿ – öå òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї 
ïîâíîâàæåííÿ âåðõîâíîї âëàäè çäіéñíþþòü âèáîðíі îðãà-
íè, ùî îáèðàþòüñÿ íàñåëåííÿì íà âіäïîâіäíèé òåðìіí.

4. Òîòàëіòàðíîìó ðåæèìó ïðèòàìàííà íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ 
ìåíøîñòåé, ôóíêöієþ ÿêèõ є îïîçèöіéíà ïîëіòè÷íà äіÿëü-
íіñòü òà ïîçèòèâíà êðèòèêà äåðæàâíîãî êåðіâíèöòâà.

5. Ïðèíöèï ãàðàíòîâàíîñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìà-
äÿíèíà îçíà÷àє, ùî â ìàéáóòíüîìó Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè 
äîïîâíþâàòèìåòüñÿ ïîëîæåííÿìè, ó ÿêèõ ôіêñóâàòè-
ìóòüñÿ íîâі ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

6. Íåîáõіäíèé äëÿ ëþäèíè ïðîæèòêîâèé ìіíіìóì, ñîöіàëü-
íà ðіâíіñòü òà ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ є îçíàêàìè ïðàâî-
âîї äåðæàâè.
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ІІI рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.

 Ëþäèíà – îñîáèñòіñòü – ãðîìàäÿíèí.
 Îðãàíè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí çà ïåðâіñíèõ ÷àñіâ – çìіíè â 

îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ äåð-
æàâè.

ІV рівень (3 бали)

Охарактеризуйте Україну за формою державного ладу. 
Виконайте це завдання за таким алгоритмом:

1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ôîðìè ïðàâëіííÿ.
2. Âèçíà÷òå, äî ÿêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ íàëåæèòü Óêðàїíà. 

Äîâåäіòü, ñïèðàþ÷èñü íà êîíêðåòíі ïðèêëàäè (àáî ñòàòòі 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè), äî ÿêîãî âèäó ðåñïóáëіêàíñüêîї 
ôîðìè ïðàâëіííÿ âіäíîñÿòü íàøó äåðæàâó.  

3. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ.
4. Ïîÿñíіòü, ÿêà ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ ïðèòàìàííà 

Óêðàїíі. 
5. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó.
6. Íàçâіòü îçíàêè òîãî ðåæèìó, ÿêèé іñíóє â íàøіé äåðæàâі.
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Частина друга

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 7. Ïîíÿòòÿ òà õàðàêòåðèñòèêà
ïðàâà

 Г. Сковорода про необхідність дотримання правил пове-
дінки:

 Братайся не з тим, котрий зло ховає,
 Знай: добрий лише добро в серці має.
 Ти завжди роби не як вітрогони,
 А як тебе вчать мудротні закони.

 Проблемне питання 

 Який сенс український філософ Г. Сковорода вкладає в по-
няття «мудротні закони»?

 1. Соціальні норми: поняття, види

Ùîá çàáåçïå÷èòè íàéáіëüø äîöіëüíå і ãàðìîíіéíå ôóíêöіî-
íóâàííÿ, ñóñïіëüñòâî âèðîáèëî ïåâíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ÿêі 
íàçèâàþòüñÿ ñîöіàëüíèìè íîðìàìè. Öіëіñíà äèíàìі÷íà ñèñòå-
ìà ñîöіàëüíèõ íîðì є íåîáõіäíîþ óìîâîþ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà і 
ôóíêöіîíóâàííÿ äåðæàâè.

Îñêіëüêè ñóñïіëüíå æèòòÿ ñêëàäíå і ðіçíîìàíіòíå, òî ñîöі-
àëüíі íîðìè ïîìіòíî âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà âіä îäíîї íå ëèøå çà 
ñôåðàìè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, à é çà ñïîñîáàìè ñâîãî âñòàíîâ-
ëåííÿ і çàáåçïå÷åííÿ.

Ó ñâîїé ñóêóïíîñòі іñíóþ÷і íîðìè ïðåäñòàâëÿþòü єäèíó 
ñèñòåìó ñîöіàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ, â ÿêіé åôåêòèâíіñòü êîæ-
íîãî âèäó íîðì íàéáіëüøîþ ìіðîþ âèÿâëÿєòüñÿ ëèøå ó âçàє-
ìîäії ç іíøèìè åëåìåíòàìè öієї ñèñòåìè.
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Види соціальних норм

Політичні норми регулю-
ють відносини між соці-
альними групами, нація-
ми, народностями, їх 
участь в організації та 
здійсненні державної 
влади

Залежно від
сфер суспільних

відносин

Норми права – це вид
соціальних норм, що
встановлюється
і охороняється
державою 

Залежно від
способів  установлення

і забезпечення

Економічні норми
регламентують
відносини у сфері
економіки

Естетичні норми
встановлюють правила 
поведінки людей згідно 
з уявленнями про красу, 
які склалися
в суспільстві 

Культурні норми визна-
чають правила поведінки 
людей, зумовлені рівнем 
і традиціями матеріаль-
ної та духовної культури 
суспільства

Соціально-технічні
норми регулюють
ставлення людей до
знарядь виробництва, 
до практичної діяльності

Норми моралі – це правила
поведінки, які склалися
в суспільстві під впливом
громадської думки відповідно 
до уявлень людей про добро
і зло, обов’язок, честь і гідність, 
які забезпечуються через
внутрішнє переконання та
засоби громадського впливу 

Релігійні норми – це норми,
що регулюють поведінку
і специфічні культові дії, які
засновані на вірі в існування 
Бога

Корпоративні норми – це
правила поведінки, які
встановлюються
і забезпечуються об’єднаннями 
громадян

Звичаї чи традиції – це вид
соціальних норм, який склався 
історично та закріплений
у суспільній практиці внаслідок 
багаторазового повторення

Êðіì òîãî, ñîöіàëüíі íîðìè ïîäіëÿþòüñÿ íà óñíі òà ïèñüìî-
âі, ñâіäîìі òà ñòèõіéíі. Ìîæíà òàêîæ âèäіëèòè ñîöіàëüíі íîð-
ìè, ùî ïðèòàìàííі ïåâíèì іñòîðè÷íèì åïîõàì (ñóñïіëüíî-
åêîíîìі÷íèì ôîðìàöіÿì, öèâіëіçàöіÿì òîùî).

Óñі ïåðåëі÷åíі íîðìè ìàþòü ïåâíі îçíàêè, çóìîâëåíі îñî-
áëèâîñòÿìè їõ ôîðìóâàííÿ, ìåòîäàìè âïëèâó íà ïîâåäіíêó 
ñóá’єêòіâ òîùî. Àëå êîæíіé ç íèõ ïðèòàìàííі é çàãàëüíі äëÿ 
âñіõ ñîöіàëüíèõ íîðì îçíàêè:

 âîíè є çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè (äіþòü áåçïåðåðâíî â ÷àñі, 
íàäіëåíі áàãàòîðàçîâîþ äієþ і çâåðíåíі äî íåâèçíà÷åíîãî 
êîëà îñіá);
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 âèíèêàþòü óíàñëіäîê ñâіäîìî-âîëüîâîї äіÿëüíîñòі ëþäåé 
(ñòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñі öіëüîâîї äіÿëüíîñòі, âèíèêàþòü 
óíàñëіäîê áàãàòîðàçîâèõ ïîâòîðþâàíèõ àêòіâ ïîâåäіíêè; 
ôîðìóþòüñÿ ó âèãëÿäі ïðèíöèïіâ, ÿêі çàêðіïëþþòüñÿ â 
ñóñïіëüíіé ñâіäîìîñòі);

 ðåãëàìåíòóþòü ôîðìè ñîöіàëüíîї âçàєìîäії ëþäåé, òîáòî 
ñïðÿìîâàíі íà ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ïîâå-
äіíêè â ñóñïіëüñòâі;

 âèíèêàþòü ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó і ôóíêöіîíó-
âàííÿ ñóñïіëüñòâà;

 âіäïîâіäàþòü òèïó êóëüòóðè і õàðàêòåðó ñîöіàëüíîї îðãà-
íіçàöії ñóñïіëüñòâà.

 Норма закону

Ñîöіàëüíі íîðìè – öå çàãàëüíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè ëþ-
äåé ó ñóñïіëüñòâі, çóìîâëåíі îá’єêòèâíèìè çàêîíîìіðíîñ-
òÿìè, є ðåçóëüòàòîì ñâіäîìîї âîëüîâîї äіÿëüíîñòі ïåâ-
íîї ÷àñòèíè ÷è âñüîãî ñóñïіëüñòâà і çàáåçïå÷óþòüñÿ ðіç-
íîìàíіòíèìè çàñîáàìè ñîöіàëüíîãî âïëèâó.

 2. Поняття і ознаки права

Ó ñèñòåìі ñîöіàëüíèõ íîðì ïðàâî ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå. 
Ðîçãëÿíåìî íàéâàæëèâіøі âëàñòèâîñòі ïðàâà, ÿêі õàðàêòå-

ðèçóþòü éîãî ÿê ñïåöèôі÷íó ñèñòåìó ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí.

 Ïðàâî âñòàíîâëþєòüñÿ àáî ñàíêöіîíóєòüñÿ äåðæàâîþ 
÷è íàñåëåííÿì. Âîíî є єäèíèì ðіçíîâèäîì íîðì, ùî ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ òà ïðèéìàþòüñÿ çà ïåâíîþ ïðîöåäóðîþ.

 Âіäïîâіäíіñòü ïðàâà іäåàëàì ñïðàâåäëèâîñòі і ñâîáîäè 
îçíà÷àє, ùî ïðàâî âòіëþє îñíîâíі ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè 
òà ãðîìàäÿíèíà, âèçíàíі â ñâіòîâîìó ñïіâòîâàðèñòâі, є ìі-
ðîþ ñâîáîäè і ðіâíîñòі ëþäåé, âñòàíîâëåíîþ äåðæàâîþ 
òàê, ùîá ñâîáîäà îäíîãî íå îáìåæóâàëà ñâîáîäó іíøîãî. 
І öієþ ìіðîþ є ñïðàâåäëèâіñòü.

 Íîðìàòèâíіñòü. Çíà÷åííÿ íîðìàòèâíîñòі â ïðàâîâіé ñôå-
ðі – öå íå ëèøå ôîðìóâàííÿ òèïîâîãî ïðàâèëà, à äåùî 
áіëüøå – ãàðàíòіÿ çäіéñíåííÿ ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà. Âîëî-
äіþ÷è ñóá’єêòèâíèì ïðàâîì, ëþäèíà âіëüíà â ñâîїõ äіÿõ, 
її ñâîáîäà çàáåçïå÷åíà, çàõèùåíà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîþ 
íîðìîþ, çà ÿêîþ ñòîїòü ìіöü äåðæàâè.

 Ôîðìàëüíà âèçíà÷åíіñòü. Ôîðìàëüíà âèçíà÷åíіñòü ïðà-
âà äî ïåâíîї ìіðè âëàñòèâà é іíøèì íîðìàòèâíèì ñèñòå-
ìàì. Òàê, êîðïîðàòèâíі íîðìè çàêðіïëþþòüñÿ â ñòàòóòàõ, 
ïîëîæåííÿõ òà іíøèõ íîðìàòèâíèõ àêòàõ. Ðåëіãіéíі íîð-
ìè-çàïîâіäі ñôîðìóëüîâàíі â ñâÿùåííèõ êíèãàõ. Äåðæàâà, 
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íà âіäìіíó âіä íèõ, íàäàє ïðàâó îôіöіéíó ôîðìó âèðàçó. 
Íîðìè ïðàâà îôіöіéíî çàêðіïëþþòüñÿ â çàêîíàõ, іíøèõ 
íîðìàòèâíèõ àêòàõ. Ñàìå äåðæàâà íàäàє ôîðìè ïðàâî-
âîìó çìіñòó. Çâ’ÿçîê ñóñïіëüñòâà, äåðæàâè і ïðàâà â àñ-
ïåêòі, ÿêèé ðîçãëÿäàєòüñÿ, ìîæíà îïèñàòè ôîðìóëîþ – 
«çìіñò ïðàâà ñòâîðþєòüñÿ ñóñïіëüñòâîì, ôîðìà ïðàâà – 
äåðæàâîþ». 

 Çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð, òîáòî íîðìè ïîøèðþ-
þòüñÿ íà âñіõ ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí і є äëÿ íèõ 
îáîâ’ÿçêîâèìè.

 Ñèñòåìíіñòü. Ïðàâî – ñêëàäíå ñèñòåìíå óòâîðåííÿ. 
Âіäñóòíіñòü õî÷à á îäíîãî ç åëåìåíòіâ äåôîðìóє ïðàâî, і 
âîíî âòðà÷àє âëàñòèâіñòü åôåêòèâíîãî ðåãóëÿòîðà ñóñ-
ïіëüíèõ âіäíîñèí і ïîâåäіíêè ëþäåé. 

 Çàáåçïå÷åíіñòü ìîæëèâіñòþ äåðæàâíîãî ïðèìóñó. Öå 
ñïåöèôі÷íà îçíàêà ïðàâà, ÿêà âіäðіçíÿє éîãî âіä іíøèõ 
ñîöіàëüíèõ íîðì. Äåðæàâíèé ïðèìóñ – öå ôàêòîð, ÿêèé 
äîçâîëÿє ÷іòêî ðîçìåæîâóâàòè ïðàâà і îáîâ’ÿçêè, òîáòî 
ñôåðó îñîáèñòîї ñâîáîäè òà її ìåæі.

 Іíòåëåêòóàëüíî-âîëüîâèé õàðàêòåð ïðàâà. Ïðàâî – âè-
ÿâëåííÿ âîëі і ñâіäîìîñòі ëþäåé. Іíòåëåêòóàëüíèé áіê 
ïðàâà ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíî є ôîðìîþ âіäîáðàæåííÿ 
ñîöіàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé і ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Ó ïðà-
âі âіäîáðàæàþòüñÿ ïîòðåáè і іíòåðåñè ñóñïіëüñòâà, îêðå-
ìèõ îñіá і îðãàíіçàöіé. Ðåãóëþþ÷à äіÿ ïðàâà ìîæëèâà 
ëèøå íà ïіäñòàâі ñâіäîìîñòі і âîëі îñіá, ÿêі ðåàëіçóþòü 
þðèäè÷íі íîðìè.

 Норма закону

Ïðàâî – ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ, ôîðìàëüíî 
âèçíà÷åíèõ, çàãàëüíèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè, ùî âñòàíîâëþ-
þòüñÿ, ãàðàíòóþòüñÿ і îõîðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ òà ðå-
ãóëþþòü ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ìіæ ëþäüìè.

 3. Право і мораль

Ó ïðîöåñі ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí óñÿ ñóêóïíіñòü 
ñîöіàëüíèõ íîðì âçàєìîäіє. Êîëè ó âèìîãàõ ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ 
íîðì ìіñòÿòüñÿ àíàëîãі÷íі ïîëîæåííÿ, òîäі íîðìè äîïîâíþþòü 
îäíà îäíó. Êîëè æ ðіçíі ñîöіàëüíі íîðìè ìіñòÿòü âèìîãè, ùî 
âèêëþ÷àþòü îäíà îäíó, òàêà ñèòóàöіÿ óòðóäíþє ðåàëіçàöіþ 
íåîáõіäíèõ ñóñïіëüíèõ äіé.

Ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ îñíîâ ïðàâîâîї äåðæàâè â ðåãóëþâàííі 
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí çðîñòàє çíà÷åííÿ ìîðàëüíèõ âèìîã, ó 
ÿêèõ çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ çàãàëüíîëþäñüêі öіííîñòі. 
Ïðàâîâà âèìîãà çìіöíåííÿ çàêîííîñòі òà ïðàâîïîðÿäêó âîäíî-
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÷àñ є é âàæëèâîþ âèìîãîþ ìîðàëі, ÿêà õàðàêòåðèçóє ìîðàëü-
íó ñòðóêòóðó îñîáè, її ÷åñíіñòü, ñîâіñòü, îáîâ’ÿçîê. 

Íàéáіëüøîї åôåêòèâíîñòі ïðàâî äîñÿãàє â ðàçі çáіãó éîãî 
âèìîã і âèìîã, ùî ôîðìóëþþòüñÿ â ìîðàëüíèõ íîðìàõ. Òàê â 
÷îìó ñïіëüíіñòü і âіäìіííіñòü ïðàâà і ìîðàëі? 

Ñïіëüíèìè ðèñàìè ïðàâà і ìîðàëі є òå, ùî âîíè:
 є ñîöіàëüíèìè íîðìàìè;
 ìàþòü çàãàëüíó ðèñó íîðìàòèâíîñòі;
 іñíóþòü ó ðåàëüíіé ïîâåäіíöі ëþäèíè;
 є îñíîâíèì ðåãóëÿòîðîì ïîâåäіíêè;
 âèñòóïàþòü ìіðèëîì ñâîáîäè іíäèâіäà;
 ìàþòü îñíîâíèì çìіñòîì ïðàâà і îáîâ’ÿçêè;
 áàçóþòüñÿ íà ñïðàâåäëèâîñòі ÿê íàéâèùіé ìîðàëüíіé 

öіííîñòі.
Ó ÷îìó ïîëÿãàє âіäìіííіñòü ìіæ ïðàâîì і ìîðàëëþ, ðîçãëÿ-

íåìî çà äîïîìîãîþ òàáëèöі.

Критерії
для порівняння Право Мораль

Походження Норми права встановлю-
ються державою

Норми моралі склада-
ються в суспільстві на 
основі уявлень про добро 
і зло, честь, совість, спра-
ведливість

Обов’язковість Після вступу в дію нор-
ми стають обов’язковими 
для всіх осіб, що знахо-
дяться у сфері їхньої дії

Отримують обов’язкове 
значення після визнання 
більшістю членів суспіль-
ства і виконуються у
випадку авторитетності 
норм для конкретного 
суб’єкта

Існування в іс-
торичному про-
сторі

Існує тільки в соціально 
неоднорідному суспіль-
стві

Існує як в державному, 
так і недержавному сус-
пільстві

Межі регулю-
вання

Регулює тільки найваж-
ливіші суспільні відно-
сини

Регулює відносини, які не 
регулюються правом (на-
приклад, взаємодопомога)

Форма вира-
ження

Правові норми отриму-
ють втілення в офіційних 
державних актах – зако-
нах, указах та інших нор-
мативних документах

Норми моралі не закріп-
люються в особливих ак-
тах, вони існують у свідо-
мості людей

Ступінь деталі-
зації

Виступають у вигляді де-
талізованих правил пове-
дінки, у яких закріплю-
ються визначені права й 
обов’язки учасників пуб-
лічних правовідносин

Мають вигляд узагальне-
них правил поведінки 
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Критерії
для порівняння Право Мораль

Форма існуван-
ня

Мають, як правило,
письмовий характер

Існують в основному в 
усній формі

Необхідність 
спеціальної 
процедури 
прийняття

Приймаються тільки в 
рамках спеціальної про-
цедури, що закріплена
в Основному Законі дер-
жави

Закріплюються в суспіль-
стві в довільному порядку 
без певної процедури

Механізм реа-
лізації

Реалізуються за допомо-
гою спеціальних органів 
держави

Механізм відсутній, га-
рантується суспільством, 
а не окремими його струк-
турами. Реалізація забез-
печується внутрішнім пе-
реконанням людини, а 
також публічною думкою

Відповідаль-
ність за пору-
шення норм

Використовуються засо-
би державного примусу у 
вигляді застосування од-
ного з видів юридичної 
відповідальності

Порушення норм має на-
слідком застосування за-
собів громадського впли-
ву, які не мають примусо-
вого характеру

Ïðàâî òà ìîðàëü âçàєìîäіþòü. Ïðàâî є ôîðìîþ çäіéñíåííÿ 
ïàíóþ÷îї ìîðàëі. Âîäíî÷àñ ìîðàëü âèçíàє ïðîòèïðàâíó ïîâå-
äіíêó àìîðàëüíîþ, áåçïóòíîþ. 

 4. Джерела та форми права: поняття і види

Ïîíÿòòÿ «äæåðåëà ïðàâà» ìàє áàãàòî òðàêòóâàíü. Ó íàé-
øèðøîìó ðîçóìіííі – öå ìàòåðіàëüíі óìîâè æèòòÿ ñóñïіëü-
ñòâà. Ñàìå ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ñòâîðþþòü ïåâíі âèìîãè, ÿêі é 
çàêðіïëþþòüñÿ â ïðîïèñàíèõ ïðàâèëàõ ïîâåäіíêè.

Îñêіëüêè ïðàâîâі íîðìè є ïðàâîòâîð÷іñòþ óïîâíîâàæåíèõ 
îðãàíіâ äåðæàâè, òî äæåðåëîì ïðàâà âèñòóïàє âîëÿ äåðæàâè. 

Îäíàê íàé÷àñòіøå ïіä äæåðåëîì ïðàâà ðîçóìіþòü ïðàâîâі 
àêòè. Òàêі àêòè ìîæóòü íàáóâàòè ðіçíîї ôîðìè, çâіäñè і ðîç-
ðіçíÿþòü ôîðìè ïðàâà.

 Норма закону

Ôîðìà ïðàâà – ñïîñîáè þðèäè÷íîãî âèðàçó ïðàâà, ùî 
ôîðìàëüíî çàêðіïëþþòü òà îðãàíіçóþòü ïðàâîâі ÿâèùà.

Ïðàâî çàâæäè ïîâèííî ìàòè ïåâíó ôîðìó, ÿêà ìàє áóòè 
çìіñòîâíîþ. ßêùî íîðìі íå íàäàíî ïåâíîї ôîðìè, âîíà çàëè-
øàєòüñÿ íîðìîþ ïîâåäіíêè, à íå íîðìîþ ïðàâà. 

Ïåðøîþ іñòîðè÷íîþ ôîðìîþ ïðàâà є ïðàâîâèé çâè÷àé.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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 Норма закону

Ïðàâîâèé çâè÷àé – öå ñàíêöіîíîâàíå äåðæàâîþ çâè÷à-
єâå ïðàâèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêå â ðå-
çóëüòàòі áàãàòîðàçîâîãî ïîâòîðåííÿ âïðîäîâæ òðèâà-
ëîãî ÷àñó ñòàëî òðàäèöієþ. 

Íå êîæíèé çâè÷àé ñòàє ïðàâîâèì, à òіëüêè òîé, ÿêèé âіä-
ïîâіäàє іíòåðåñàì ïåâíîї ãðóïè ëþäåé, òієї ÷è іíøîї ñîöіàëüíîї 
ñïіëüíîñòі àáî ñóñïіëüñòâà â öіëîìó. Ìіñöå çâè÷àþ â ñèñòåìі 
äæåðåë ïðàâà â ðіçíі åïîõè áóëî ðіçíèì. Âіí çàéìàâ äîìіíóþ-
÷å ñòàíîâèùå ó ïðîöåñі ñòàíîâëåííÿ ïðàâîâèõ ñèñòåì, à â ñó-
÷àñíèõ óìîâàõ – öå ôîðìà ïðàâà, ÿêà òðàïëÿþòüñÿ äîñèòü 
ðіäêî.

 Норма закону

Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò – ïèñüìîâå àáî óñíå ðіøåííÿ 
ñóäîâîãî àáî àäìіíіñòðàòèâíîãî îðãàíó, ÿêîìó íàäàєòü-
ñÿ äåðæàâîþ ôîðìàëüíà îáîâ’ÿçêîâіñòü, і âîíî ñòàє íîð-
ìîþ, åòàëîíîì, çðàçêîì ïðè ðîçãëÿäі âñіõ ïîäіáíèõ ñïðàâ 
ó ìàéáóòíüîìó. 

Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò õàðàêòåðíèé äëÿ êðàїí, ùî âіäíîñÿòü-
ñÿ äî àíãëî-àìåðèêàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї. Ïðàâèëà, ÿêі є â 
ñóäîâèõ ðіøåííÿõ, çãіäíî ç àíãëіéñüêèì ïðàâîì, âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ і â ìàéáóòíüîìó, іíàêøå áóäå ïîðóøåíî ñòàáіëüíіñòü 
çàãàëüíîãî ïðàâà. Çàãàëüíå ïðàâî ó Âåëèêіé Áðèòàíії â îñíîâ-
íîìó ñêëàäàєòüñÿ іç ñóäîâèõ ðіøåíü. Òàì óòâîðèëàñÿ òàêà ñèñ-
òåìà ïðàâèë äії ïðåöåäåíòó:

 ðіøåííÿ, âèíåñåíå ïàëàòîþ ëîðäіâ, є îáîâ’ÿçêîâèì íå 
òіëüêè äëÿ íåї, àëå é äëÿ âñіõ ñóäіâ;

 ðіøåííÿ, ïðèéíÿòі àïåëÿöіéíèì ñóäîì, îáîâ’ÿçêîâі äëÿ 
âñіõ іíøèõ ñóäіâ, êðіì ïàëàòè ëîðäіâ;

Правовий
звичай

Нормативний 
договір

Правовий
(судовий чи
адміністратив-
ний) прецедент

Нормативно-
правовий акт

До форм
права

належать
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 ðіøåííÿ, ïðèéíÿòі Âèùèì ñóäîì ïðàâîñóääÿ, îáîâ’ÿçêîâі 
äëÿ íèæ÷èõ ñóäіâ.

 Норма закону

Íîðìàòèâíèé äîãîâіð – ïðàâèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíî-
ãî õàðàêòåðó, ùî âñòàíîâëþєòüñÿ çà âçàєìíîþ äîìîâëå-
íіñòþ êіëüêîõ ñóá’єêòіâ і çàáåçïå÷óєòüñÿ äåðæàâîþ (íà-
ïðèêëàä, êîëåêòèâíèé äîãîâіð).

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – öå ïèñüìîâèé äîêó-
ìåíò êîìïåòåíòíîãî ñóá’єêòà ïðàâà, ó ÿêîìó çàêðіïëþ-
þòüñÿ ïðàâèëà ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ùî çà-
áåçïå÷óþòüñÿ äåðæàâîþ. 

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò є îñíîâíîþ ôîðìîþ ïðàâà ðîìàíî-
ãåðìàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї (äî ÿêîї íàëåæèòü і Óêðàїíà) і ìàє 
ðÿä ïåðåâàã ñåðåä іíøèõ äæåðåë ïðàâà:

 íîðìàòèâíèé àêò ìîæå áóòè îïåðàòèâíî âèäàíèé і çìіíå-
íèé ó áóäü-ÿêіé ñâîїé ÷àñòèíі, ùî äîçâîëÿє âіäíîñíî 
øâèäêî ðåàãóâàòè íà ñîöіàëüíі ïðîöåñè â ñóñïіëüñòâі;

 íîðìàòèâíі àêòè, ÿê ïðàâèëî, ñèñòåìàòèçîâàíі, ùî äî-
çâîëÿє ëåãêî îðієíòóâàòèñÿ â ñèñòåìі çàêîíîäàâñòâà;

 íîðìàòèâíі àêòè äîçâîëÿþòü òî÷íî ôіêñóâàòè çìіñò ïðà-
âîâèõ íîðì, ùî ñïðèÿє ïðîâåäåííþ єäèíîї ïîëіòèêè, íå 
äîïóñêàє äîâіëüíîãî òëóìà÷åííÿ.

 5. Правові акти. Принцип верховенства законів

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè ïîäіëÿþòü íà çàêîíè é ïіäçàêîí-
íі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè.

 Норма закону

Çàêîí – íîðìàòèâíèé àêò âèùîї þðèäè÷íîї ñèëè, ùî 
âèäàєòüñÿ çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì і ðåãóëþє íàéâàæëèâі-
øі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè â äåðæàâі.

Îñíîâíèìè îçíàêàìè çàêîíó є:
 Çàêîí ïðèéìàєòüñÿ ëèøå çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì ïðåä-

ñòàâíèöüêîãî õàðàêòåðó àáî íàñåëåííÿì äåðæàâè â ïî-
ðÿäêó ðåôåðåíäóìó. Öå çàáåçïå÷óє ïåâíèé ðіâåíü äåìî-
êðàòèçìó ïðîöåñó ïðàâîòâîð÷îñòі.

 Çàêîí ó ìåæàõ ñâîєї äії ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëü-
íі âіäíîñèíè, ùî çóìîâëþє éîãî âèñîêó åôåêòèâíіñòü.

 Çàêîí ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó â ñèñòåìі íîðìàòèâ-
íèõ àêòіâ êðàїíè. Áóäü-ÿêèé іíøèé ïðàâîâèé àêò ïðè-
éìàєòüñÿ íà îñíîâі, íà âèêîíàííÿ і âіäïîâіäíî äî çàêîíó. 
Àêò, ÿêèé ñóïåðå÷èòü çàêîíó, ñêàñîâóєòüñÿ â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó, àáî äіÿ éîãî ïðèçóïèíÿєòüñÿ äî óñóíåííÿ 
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ïðîòèðі÷. Ñèëà çàêîíó çàáåçïå÷óє éîãî âåðõîâåíñòâî, ïіä-
òðèìóє ієðàðõі÷íіñòü òà єäíіñòü ñèñòåìè íîðìàòèâíèõ àê-
òіâ.

 Çàêîí ìàє çàãàëüíèé õàðàêòåð. Âіí íå ìîæå âðàõîâóâà-
òè îñîáëèâîñòåé âñіõ æèòòєâèõ âèïàäêіâ ó ðåãóëüîâàíіé 
íèì ñôåðі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Óñі іíøі àêòè ïðèéìà-
þòüñÿ ç ìåòîþ êîíêðåòèçàöії òà äåòàëіçàöії çàêîíîïîëî-
æåíü.

 ßê ðіçíîâèä íîðìàòèâíèõ àêòіâ çàêîí âñòàíîâëþє çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâі ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ìàє íàëåæíó ôîðìó, ïîðî-
äæóє þðèäè÷íі íàñëіäêè òà ãàðàíòóєòüñÿ äåðæàâîþ.

 Çàêîí є ñòàáіëüíèì íîðìàòèâíèì àêòîì. Ó ðàçі íåîá-
õіäíîñòі âіí äîïîâíþєòüñÿ, çìіíþєòüñÿ ÷è ñêàñîâóєòüñÿ ó 
ïåâíîìó ïîðÿäêó.

 Çàêîí ìàє âіäïîâіäíó ñòðóêòóðó, òîáòî îðãàíіçàöіþ 
çìіñòó.

 Çàêîí є íîðìàòèâíèì àêòîì, ùî ïðèéìàєòüñÿ â îñîáëèâî-
ìó ïîðÿäêó, ÿêèé íàçèâàєòüñÿ çàêîíîäàâ÷èì ïðîöåñîì.

 Çàêîí îõîðîíÿєòüñÿ òà ãàðàíòóєòüñÿ äåðæàâîþ, ÿêà 
çàáåçïå÷óє íåîáõіäíі óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ çàêîíіâ і çà-
ñòîñîâóє çàõîäè ïðèìóñîâîãî õàðàêòåðó äî ñóá’єêòіâ, ÿêі 
íå âèêîíóþòü àáî ïîðóøóþòü âèìîãè çàêîíіâ.

Письмовий
документ
компетентного 
суб’єкта права,
в якому
закріплюються 
правила
поведінки
загального
характеру

Основний
Закон держави –
Конституція

Закони

Декрети

Підзаконні акти

Нормативно-
правові акти

Конституційні
закони

Звичайні
закони

Ç âèùåâèêëàäåíîãî âèïëèâàє, ùî â ïðàâîâіé ñèñòåìі äіє 
ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà çàêîíіâ, ÿêèé îçíà÷àє, ùî çàêîí:

 îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí;
 âðåãóëüîâóє íàéâàæëèâіøі àñïåêòè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, 

à ïіäçàêîííі àêòè íå ïîâèííі âðåãóëüîâóâàòè òèõ âіäíî-
ñèí, ÿêі ìàþòü áóòè âðåãóëüîâàíі çàêîíîì;
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 ìàє ïðіîðèòåò ïåðåä іíøèìè ïðàâîâèìè àêòàìè, òîìó 
ïіäçàêîííі ïðàâîâі àêòè íå ïîâèííі ìіñòèòè ïîëîæåíü, 
ÿêі ìîæóòü ñóïåðå÷èòè òèì, ùî çàêðіïëåíі â çàêîíі;

 òіëüêè Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè ìîæå âèçíàòè çàêîí 
Óêðàїíè ÷è éîãî îêðåìå ïîëîæåííÿ íåêîíñòèòóöіéíèì. 

Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä ïðàâîâèõ àêòіâ çàéìàþòü äåêðåòè. 

 Норма закону

Äåêðåòè – öå âèÿâëåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ïîâíîâàæåíü 
óñòàíîâ÷îãî îðãàíó àáî óðÿäó, çãіäíî ç ÿêèì âіí ñàìî-
÷èííî ïðèéìàє ðіøåííÿ, ùî ìàþòü ñèëó çàêîíó.

Ïðàâî íà âèäàííÿ äåêðåòіâ îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè îòðèìóє 
ÿê òèì÷àñîâî äåëåãîâàíó éîìó îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè ÷àñ-
òèíó ñâîїõ ïîâíîâàæåíü ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâèìè îáñòàâèíàìè.

 Для допитливих (з історії поняття)

У зв’язку з надзвичайною економічною ситуацією, яка склалася 
в Україні на початку 90-х років ХХ ст., Верховна Рада делегувала 
Кабінету Міністрів право видавати декрети. 

З А КО Н  У К РА ЇН И

Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повнова-
жень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання

З метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із здійснен-
ням ринкової реформи, Верховна Рада України постановляє: делегу-
вати Кабінету Міністрів України тимчасово, строком до 21 травня
1993 року, повноваження видавати декрети в сфері законодавчого 
регулювання з питань, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції 
України, щодо відносин власності, підприємницької діяльності, соці-
ального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної 
політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної 
політики оплати праці і ціноутворення.

Цей Закон ввести в дію з дня його опублікування.
Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 18 листопада 1992 року

 Норма закону

Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè – öå ðåçóëü-
òàò íîðìîòâîð÷îї äіÿëüíîñòі êîìïåòåíòíèõ îðãàíіâ 
äåðæàâè (їõ ïîñàäîâèõ îñіá), óïîâíîâàæåíèõ íà òå äåð-
æàâîþ äëÿ âñòàíîâëåííÿ, çìіíè і ñêàñóâàííÿ íîðìàòèâ-
íèõ äîêóìåíòіâ, ùî ðîçâèâàþòü ÷è äåòàëіçóþòü îêðåìі 
ïîëîæåííÿ çàêîíіâ.

Ієðàðõіÿ ïіäçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ çàëåæíî 
âіä ñóá’єêòіâ, ùî їõ âèäàëè, òàêà:
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 6. Систематизація правових актів:
поняття і види

Çàêîíîäàâñòâî ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі àêòіâ, ïðè-
éíÿòèõ äåðæàâíèìè îðãàíàìè â ðіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè. ×àñ 
âіä ÷àñó âèíèêàє íåîáõіäíіñòü ïðèâåäåííÿ éîãî â ÷іòêó ñèñòå-
ìó, ëіêâіäàöії ïðîòèðі÷ øëÿõîì âíåñåííÿ çìіí і äîïîâíåíü, 
çäіéñíåííÿ ñèñòåìàòèçàöії. 

Ñüîãîäíі óêðàїíñüêå çàêîíîäàâñòâî íå çàâæäè âñòèãàє çà äè-
íàìіêîþ ðîçâèòêó ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, іíêîëè âñòóïàє ó ïðîòè-
ðі÷÷ÿ ç ðàíіøå ïðèéíÿòèìè ïðàâîâèìè àêòàìè. Óíàñëіäîê öüîãî 
çàêîíîäàâñòâî ìàє àêòè òà íîðìè, ÿêі ôîðìàëüíî íå äіþòü, ó 
íüîìó ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ïðîãàëèíè, íå çâ’ÿçàíі îäíå ç îäíèì 
ïîëîæåííÿ; äåÿêі çàêîíîäàâ÷і àêòè ïîâòîðþþòüñÿ; іíêîëè íå-
òî÷íî ôîðìóëþþòüñÿ òåðìіíè òà òðàïëÿþòüñÿ іíøі íåäîëіêè.

 Норма закону

Ñèñòåìàòèçàöіÿ íîðì ïðàâà – öå âïîðÿäêóâàííÿ òà 
âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, ïðèâåäåííÿ 
їõ äî ïåâíîї âíóòðіøíüîї óçãîäæåíîñòі øëÿõîì ñòâîðåí-
íÿ єäèíèõ íîðìàòèâíèõ àêòіâ òà їõ çáіðíèêіâ.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ñèñòåìàòèçàöії ïðàâîâèõ àêòіâ є òå, ùî 
âîíà ïðîâîäèòüñÿ íà áàçі äîñÿãíåíü ïðàâîâîї íàóêè, ç óðàõó-
âàííÿì íàêîïè÷åíîãî äîñâіäó. Öå ñïðèÿє ïіäâèùåííþ åôåê-
òèâíîñòі òà íàëåæíîìó çàñòîñóâàííþ ïðàâîâèõ íîðì і, ÿê íà-
ñëіäîê, çìіöíåííþ çàêîííîñòі.

Постанови парламенту

Накази, статути, положення та інструкції мініс-
терств та відомств

Розпорядження голів та накази керівників
підрозділів місцевих державних адміністрацій;
рішення місцевих рад та їх виконкомів

Укази і розпорядження президента

Постанови та розпорядження уряду
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Іíêîðïîðàöіÿ – âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ, 
ÿêèé ïîëÿãàє ó çâåäåííі їõ ó çáіðíèêè â ïåâíîìó ïîðÿäêó áåç 
çìіíè çìіñòó.

Іñíóþòü òàêîæ іíøі âèäè іíêîðïîðàöії, ùî çäіéñíþþòüñÿ çà 
òàêèìè êðèòåðіÿìè: 

 àëôàâіòíèé ïîðÿäîê, ãàëóçü ïðàâà, ñóá’єêò ïðèéíÿòòÿ 
íîðìàòèâíîãî àêòà, òåìàòèêà íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ, 
ñôåðà äіÿëüíîñòі òîùî.

Òàê âіäáóâàєòüñÿ îá’єäíàííÿ öіëіñíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêòіâ ó çáіðíèêè ïðàâîâîãî ìàòåðіàëó çà êðèòåðієì, ÿêèé îáè-
ðàє ñàì ñèñòåìàòèçàòîð.

Êîäèôіêàöіÿ – âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ, ÿêі 
ìàþòü ñïіëüíèé ïðåäìåò ðåãóëþâàííÿ, ùî ïîëÿãàє â їõ çìіñ-
òîâіé ïåðåðîáöі (óñóíåííі ðîçáіæíîñòåé і ñóïåðå÷íîñòåé, ñêà-
ñóâàííі çàñòàðіëèõ íîðì) і ñòâîðåííі çâåäåíîãî íîðìàòèâíîãî 
àêòà.

Основні
форми

систематизації

Інкорпорація Кодифікація Консолідація

Кодекси Статути Регла-
менти

Положення Зводи
законо-
давства

Види
інкорпорації

Офіційна – 
передбачає 
затвердження 
збірників
інкорпорова-
них актів ком-
петентним 
органом

Неофіційна – 
не має обов’язко-
вого характеру, 
здійснюється на-
уковими устано-
вами, навчальни-
ми закладами, 
іншими суб’єк-
тами юридичної 
діяльності для 
зручності в корис-
туванні норматив-
ними актами

Хроноло-
гічна – здій-
снюється
в певній
послідовності 
за часом
видання
нормативних 
актів

Предметна – 
нормативні 
акти об’єдну-
ються на під-
ставі однорід-
ності суспіль-
них відносин, 
що становлять 
відокремлений 
предмет пра-
вового регулю-
вання
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Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè êîäèôіêàöії є:
 Êîäèôіêàöіÿ îõîïëþє ÿê çîâíіøíþ, òàê і âíóòðіøíþ ïå-

ðåðîáêó íîðìàòèâíîãî ìàòåðіàëó. Âіäáóâàєòüñÿ òàêå 
îá’єäíàííÿ íîðìàòèâíèõ àêòіâ, ÿêå äàє çìîãó ïіäãîòóâàòè 
äî ïðèéíÿòòÿ íîâèé єäèíèé äîêóìåíò.

 Çìіñò íîâîãî íîðìàòèâíîãî àêòà ìîæå áóòè іñòîòíî ïåðå-
ðîáëåíèé âіäïîâіäíî äî âèìîã äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþ-
âàííÿ. Âíîñÿòüñÿ äîäàòêè, ñêàñîâóþòüñÿ çàñòàðіëі íîðìè, 
çìіíþþòüñÿ äåÿêі ïîëîæåííÿ, âèìîãè, ïðàâîâі ïðèïèñè.

 Êîäèôіêàöіéíà ðîáîòà çäіéñíþєòüñÿ âèêëþ÷íî äåðæàâ-
íèìè îðãàíàìè çãіäíî ç їõ êîìïåòåíöієþ і ìàє îôіöіéíèé 
õàðàêòåð.

 Ìåòà êîäèôіêàöії – îíîâëåííÿ çàêîíîäàâñòâà, óñóíåííÿ 
ñóïåðå÷íîñòåé, ïðîãàëèí, ïðèâåäåííÿ äî ñó÷àñíèõ âèìîã.

Ó çàêîíîäàâñòâі Óêðàїíè іñíóþòü Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ 
Óêðàїíè, Êîäåêñ ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, Öèâіëü-
íèé êîäåêñ Óêðàїíè, Ñіìåéíèé, Çåìåëüíèé, Æèòëîâèé, Âîäíèé 
òà іíøі êîäåêñè.

Ñòàòóòè, ðåãëàìåíòè, ïîëîæåííÿ – öå êîäèôіêîâàíі àêòè, â 
ÿêèõ âèçíà÷àєòüñÿ ñòàòóñ ïåâíîãî âèäó äåðæàâíèõ îðãàíіâ і 
îðãàíіçàöіé. Äî íèõ íå íàëåæàòü ïîëîæåííÿ ïðî іíäèâіäóàëü-
íîâèçíà÷åíі îðãàíè, ùî íå ìàþòü çàãàëüíîãî õàðàêòåðó.

Êîíñîëіäàöіÿ – ðіçíîâèä іíêîðïîðàöії, ùî ìàє îôіöіéíèé 
õàðàêòåð, ÿêèé ïîëÿãàє ó âíåñåííі ïîòî÷íèõ çìіí і äîïîâíåíü 
äî ÷èííèõ ïðàâîâèõ àêòіâ ó ìåæàõ êîíêðåòíîãî íîðìàòèâíîãî 
àêòà ç ìåòîþ óñóíåííÿ ìíîæèííîñòі àêòіâ.

Ïðîöåñ êîíñîëіäàöії ìàє ðèñè, ùî çáëèæóþòü éîãî ÿê ç 
êîäèôіêàöієþ, òàê і ç іíêîðïîðàöієþ. Ó õîäі êîíñîëіäàöії îá-
ðîáêè çàçíàþòü íå íîðìàòèâíі ïðèïèñè, à íîðìàòèâíî-ïðàâîâі 
àêòè, ùî âіäáóâàєòüñÿ і â ïðîöåñі іíêîðïîðàöії. Ðàçîì ç òèì 
ñóá’єêòîì çäіéñíåííÿ êîíñîëіäàöії, ÿê і êîäèôіêàöії, є çàêîíî-
äàâ÷èé îðãàí, ùî çíà÷íî çáëèæóє öі âèäè ñèñòåìàòèçàöії. 

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Назвіть термін, що означає правила поведінки, які вста-
новлюються і забезпечуються об’єднаннями громадян.

À. Ïðàâî.
Á. Ìîðàëü.
Â. Êîðïîðàòèâíі íîðìè.
Ã. Çâè÷àї òà òðàäèöії.

2. Систематизація законодавства за хронологічним або
алфавітним принципом – це…

À. Іìïëåìåíòàöіÿ.
Á. Іíêîðïîðàöіÿ.
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Â. Êîäèôіêàöіÿ.
Ã. Êîíñîëіäàöіÿ.

3. Яке визначення характеризує поняття «форма права»?
À. Ñïîñîáè þðèäè÷íîãî âèðàçó ïðàâà.
Á. Ôîðìà âòіëåííÿ äåðæàâíîї âîëі.
Â. Çàñіá âèðàçó âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó.
Ã. Ôîðìà çàáåçïå÷åííÿ êëàñîâîãî ïàíóâàííÿ.

4. Визначте поняття, яке є основною формою права романо-
германської правової сім’ї.
À. Ïðàâîâèé çâè÷àé.
Á. Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò.
Â. Íîðìàòèâíèé äîãîâіð.
Ã. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò.

5. Який нормативний акт не належить до підзаконних 
нормативно-правових актів?
À. Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.
Á. Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíі-

ñòðàöії.
Â. Ïîñòàíîâà  Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.
Ã. Äåêðåò Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.

6. Знайдіть характерну особливість моралі як виду соціаль-
них норм.
À. Ïîðóøåííÿ íîðì ìàє íàñëіäêîì çàñòîñóâàííÿ çàñî-

áіâ ãðîìàäñüêîãî âïëèâó.
Á. Íîðìè âñòàíîâëþþòüñÿ äåðæàâîþ.
Â. Íîðìè іñíóþòü òіëüêè â ñîöіàëüíî íåîäíîðіäíîìó 

ñóñïіëüñòâі.
Ã. Íîðìè îòðèìóþòü âòіëåííÿ â îôіöіéíèõ äåðæàâíèõ 

àêòàõ.

ІІ. Порівняйте поняття.
 Êîäèôіêàöіÿ  – іíêîðïîðàöіÿ – êîíñîëіäàöіÿ.
 Ïðàâî – ìîðàëü – çâè÷àé.
 Ïðàâîâèé çâè÷àé – íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – íîð-

ìàòèâíèé ïðåöåäåíò.

ІІІ. Заповніть пропуски в поданих нижче схемах.

?

Суспільні
відносини

Воля держави,
діяльність
державних органів

?

À.
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ІV. Запитання для самоперевірки. 

1. Ðîçêðèéòå çìіñò ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà çàêîíіâ.
2. Îáґðóíòóéòå íåîáõіäíіñòü ñèñòåìàòèçàöії ïðàâîâèõ àêòіâ.
3. Ïðîàíàëіçóéòå âіäìіííіñòü ìіæ ïðàâîâèìè і ìîðàëüíî-

åòè÷íèìè íîðìàìè, ìіæ ïðàâîì і çâè÷àєì, ìіæ ðåëі-
ãіéíèìè і êîðïîðàòèâíèìè íîðìàìè.

4. Äàéòå âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü òåìè, à ñàìå: ñî-
öіàëüíі íîðìè, ìîðàëü, ïðàâî, ôóíêöії ïðàâà, äæåðå-
ëà ïðàâà, ôîðìè ïðàâà, íîðìàòèâíі àêòè, ïіäçàêîííі 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè, äåêðåòè, ïðàâîâі çâè÷àї, 
ïðàâîâі ïðåöåäåíòè, íîðìàòèâíèé äîãîâіð, ñèñòåìàòè-
çàöіÿ çàêîíîäàâñòâà.

Правовий
звичай

Нормативно-
правовий акт

? ?

?

Á.

?

Закони

?
Â.

Конституційні закони

?

?

Укази і розпорядження
президента

?

?

?

Рішення місцевих рад
та їх виконкомів

?

?

Ïðîäîâæåííÿ ñõåìè
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§ 8. Ïîíÿòòÿ і ñòðóêòóðà ïðàâîâîї 
ñèñòåìè 

 Г. Сковорода: 

 Ладить юриста на тон свій права, 
 З диспуту учню тріщить голова…

 1. Поняття системи права

Іñíóþ÷èé ñîöіàëüíèé ëàä ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè âèçíà÷àє òó 
àáî іíøó ñèñòåìó ïðàâà, éîãî âíóòðіøíþ áóäîâó. Ñèñòåìà ïðàâà 
ïîêàçóє, ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàєòüñÿ ïðàâî і ÿê âîíè ñïіââіäíî-
ñÿòüñÿ ìіæ ñîáîþ. Êîæíîìó іñòîðè÷íîìó òèïó ïðàâà âëàñòèâà 
ñâîÿ ñèñòåìà, ùî âіäáèâàє îñîáëèâîñòі òèïó äåðæàâè.

Ïіä ñèñòåìîþ ðîçóìієòüñÿ ñêëàäíî îðãàíіçîâàíå öіëå, ÿêå 
ìіñòèòü îêðåìі åëåìåíòè, îá’єäíàíі ðіçíîìàíіòíèìè çâ’ÿçêàìè 
òà âçàєìîâіäíîñèíàìè. Áóäü-ÿêà ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє äâà îñíîâ-
íі êîìïîíåíòè:

 ñòðóêòóðó – ñòіéêó єäíіñòü åëåìåíòіâ, çâ’ÿçîê ÿêèõ âè-
ðàæàє âïîðÿäêîâàíіñòü, ñòіéêіñòü âіäíîñèí;

 âçàєìîäіþ åëåìåíòіâ ñòðóêòóðè.

 Норма закону

Ñèñòåìà ïðàâà – îá’єêòèâíî çóìîâëåíà âíóòðіøíÿ 
îðãàíіçàöіÿ ïðàâà, ùî âіäîáðàæàєòüñÿ â єäíîñòі òà óçãî-
äæåíîñòі âñіõ її íîðì, äèôåðåíöіéîâàíèõ çà ãàëóçÿìè, 
ïіäãàëóçÿìè, іíñòèòóòàìè òà íîðìàìè ïðàâà.

Ïðàâîâі íîðìè, ùî îá’єäíóþòüñÿ ó ñêëàäíó êîíñòðóêöіþ, 
ïîäіëåíó çà ïðèíöèïîì ієðàðõії, ïîÿñíþþòüñÿ єäíіñòþ:

 äåðæàâíîї âîëі;
 ìåõàíіçìó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ;
 êіíöåâèõ öіëåé òà çàâäàíü, ÿêі ñòîÿòü ïåðåä ñóñïіëü-

ñòâîì.
Ðèñè ñèñòåìè ïðàâà:
 Ðîçêðèâàє âíóòðіøíþ ïîáóäîâó ïðàâà, ñïіââіäíîøåííÿ 

éîãî åëåìåíòіâ.
 Ìàє îá’єêòèâíèé õàðàêòåð, âіäîáðàæàє ñòàí ñóñïіëüíèõ 

âіäíîñèí.
 Ñêëàäîâі åëåìåíòè ñèñòåìè ïðàâà âіäïîâіäàþòü óñіì âè-

ìîãàì ñèñòåìíîñòі.
 ßê öіëіñíå ñèñòåìíå óòâîðåííÿ, ñèñòåìà ïðàâà ìàє ðèñè 
єäíîñòі, âіäìіííîñòі, âçàєìîäії åëåìåíòіâ.

Îòæå, äëÿ áóäü-ÿêîї äåðæàâè ïðàâî ôóíêöіîíóє ÿê єäèíà, 
þðèäè÷íî öіëіñíà, âíóòðіøíüîóçãîäæåíà ñèñòåìà çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè. 
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 2. Галузі права, правові інститути

Öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ ñèñòåìè ïðàâà є ãàëóçü ïðàâà. 

 Норма закону

Ãàëóçü ïðàâà – óïîðÿäêîâàíà ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ 
íîðì, ùî ðåãóëþþòü ïåâíó ñôåðó ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

Ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі ïðàâîâі íîðìè ïîäіëÿþòü íà íîðìè
ïóáëі÷íîãî òà íîðìè ïðèâàòíîãî ïðàâà.

Ïóáëі÷íå ïðàâî – öå ñèñòåìà íîðì, ùî âðåãóëüîâóþòü âіä-
íîñèíè ìіæ äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà ìіæ äåðæàâîþ é îñîáîþ 
(ñóñïіëüñòâîì). Ñàìå òîìó äî ïóáëі÷íîãî ïðàâà ìîæíà âіäíåñòè 
òàêі ãàëóçі ïðàâà, ÿê êîíñòèòóöіéíå, àäìіíіñòðàòèâíå, ôіíàí-
ñîâå, êðèìіíàëüíå òà äåÿêі іíøі.

Ïðèâàòíå ïðàâî – öå ñèñòåìà íîðì, ùî âðåãóëüîâóþòü âіä-
íîñèíè ìіæ ïðèâàòíèìè ôіçè÷íèìè і þðèäè÷íèìè îñîáàìè. 
Öå òàêі ãàëóçі ïðàâà, ÿê öèâіëüíå, òðóäîâå, ñіìåéíå òîùî. 

Àëå òàêèé ïîäіë ïðàâîâèõ íîðì äëÿ ïðàâîâîї ñèñòåìè 
Óêðàїíè íå є õàðàêòåðíèì, îñêіëüêè òóò òðàäèöіéíî â îñíîâі  
ðîçïîäіëó ïðàâà íà ãàëóçі é іíñòèòóòè ëåæàòü äâà îñíîâíèõ 
êðèòåðії – ïðåäìåò і ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ïðåäìåòîì 
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ є òà ñôåðà ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêó 
ðåãóëþє ïåâíà ãàëóçü.

 Буква закону

Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè
Ñò. 1. Âіäíîñèíè, ùî ðåãóëþþòüñÿ öèâіëüíèì çàêîíî-

äàâñòâîì.

Öèâіëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ðåãóëþþòüñÿ îñîáèñòі íåìàéíî-
âі òà ìàéíîâі âіäíîñèíè (öèâіëüíі âіäíîñèíè), çàñíîâàíі íà 
þðèäè÷íіé ðіâíîñòі, ìàéíîâіé ñàìîñòіéíîñòі їõ ó÷àñíèêіâ.

Ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ – öå çàñîáè і ñïîñîáè âïëè-
âó ïðàâà íà ñóñïіëüíі âіäíîñèíè. Íàïðèêëàä, äëÿ ìåòîäó ïðà-
âîâîãî ðåãóëþâàííÿ â öèâіëüíîìó ïðàâі õàðàêòåðíà ðіâíіñòü 
ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí, òîáòî äèñïîçèòèâíèé ìåòîä.

Основні методи правового регулювання

Імперативний метод Диспозитивний метод

Це метод владних розпоряджень, 
що містить у собі, як правило, 
норми заборони. Він використо-
вується у кримінальному, адміні-
стративному і деяких інших
галузях

Метод, протилежний імператив-
ному, дає можливість вибору
варіантів поведінки в межах
закону. Цей метод притаманний 
цивільному, трудовому та іншим 
галузям права
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Ç ïîçèöії âèùåíàçâàíèõ êðèòåðіїâ ðîçïîäіëó íà ãàëóçі ïðà-
âî ðîçðіçíÿþòü:

 Äåðæàâíå (êîíñòèòóöіéíå) ïðàâî – öå ïðîâіäíà ãàëóçü 
íàöіîíàëüíîãî ïðàâà, ùî є ñóêóïíіñòþ ïðàâîâèõ íîðì, 
ÿêі ðåãóëþþòü âіäíîñèíè íàðîäîâëàääÿ âñòàíîâëþþ÷è 
îðãàíіçàöіþ ïóáëі÷íîї âëàäè òà ãàðàíòії îñíîâíèõ ïðàâ 
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

 Öèâіëüíå ïðàâî – ðåãóëþє ìàéíîâі é îñîáèñòі íåìàéíîâі âіäíî-
ñèíè, ùî ÿê ïîâ’ÿçàíі ç ìàéíîâèìè, òàê і íå ïîâ’ÿçàíі ç íèìè.

 Êðèìіíàëüíå ïðàâî – âèçíà÷àє äіÿííÿ, ÿêі âèçíàþòüñÿ 
çëî÷èíàìè, é ìіðè ïîêàðàííÿ, ÿêі íàëåæèòü çàñòîñîâóâà-
òè äî îñіá, ùî їõ ñêîїëè.

 Àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëà-
äàþòüñÿ ó ñôåðі óïðàâëіíñüêîї äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îð-
ãàíіâ, òà âèçíà÷àє äіÿííÿ, ùî âèçíàþòüñÿ àäìіíіñòðàòèâ-
íèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè.

 Ôіíàíñîâå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ 
ó ïðîöåñі ôіíàíñîâîї äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îðãàíіâ, òîáòî 
ìîáіëіçàöії, ðîçïîäіëó, ïåðåðîçïîäіëó і âèòðà÷àííÿ äåð-
æàâíèõ êîøòіâ їõ ñïîæèâà÷àìè.

 Òðóäîâå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ó ÿêі âñòóïàþòü 
îñîáè ç ïðèâîäó ïðàöі.

 Ñіìåéíå ïðàâî – âðåãóëüîâóє øëþáíî-ñіìåéíі òà ïðèðіâ-
íÿíі äî íèõ âіäíîñèíè.

 Çåìåëüíå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäàþòü-
ñÿ â ïðîöåñі âèêîðèñòàííÿ çåìëі.

 Åêîëîãі÷íå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäà-
þòüñÿ â ïðîöåñі ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.

 Öèâіëüíî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî – ðåãóëþє ïîðÿäîê ðîçãëÿ-
äó ñóäîì öèâіëüíèõ ñïðàâ і âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ðіøåíü.

 Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíî-
ñèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ó ïðîöåñі ïðîâàäæåííÿ ó êðèìі-
íàëüíèõ ñïðàâàõ, òîáòî âèçíà÷àє ïîðÿäîê äîñóäîâîãî 
ñëіäñòâà і ñóäîâîãî ðîçãëÿäó êðèìіíàëüíèõ ñïðàâ.

 Âèïðàâíî-òðóäîâå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ÿêі 
ñêëàäàþòüñÿ â ïðîöåñі âіäáóòòÿ êðèìіíàëüíèõ ïîêàðàíü.

 Àäìіíіñòðàòèâíå ïðîöåñóàëüíå ïðàâî – öå ñèñòåìà 
ïðîöåñóàëüíèõ íîðì, ÿêі ðåãóëþþòü ïîðÿäîê ðåàëіçàöії 
íîðì àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâà.

 Ãîñïîäàðñüêå ïðîöåñóàëüíå ïðàâî – öå ñèñòåìà ïðîöåñó-
àëüíèõ íîðì, ÿêі ðåãóëþþòü ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ íîðì 
ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà òà âèçíàííÿ ñóá’єêòіâ ãîñïîäàðñüêîї 
äіÿëüíîñòі áàíêðóòàìè.

 Æèòëîâå ïðàâî – ðåãóëþє ñïåöèôі÷íèé âèä ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí, ÿêі âèíèêàþòü ó ñôåðі çàäîâîëåííÿ ëþäèíîþ 
ïîòðåáè â æèòëі.

Ãàëóçі ïðàâà ìîæíà êëàñèôіêóâàòè íå òіëüêè çàëåæíî âіä ïðåä-
ìåòà é ìåòîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, à é çà іíøèìè ïіäñòàâàìè.
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Çà ìіñöåì, ÿêå ïîñіäàþòü ó ïðàâîâіé ñèñòåìі ãàëóçі ïðàâà, 
âîíè áóâàþòü îñíîâíі òà êîìïëåêñíі.

Класифікація галузей
за місцем у правовій системі

Профілюючі 
галузі утво-
рюють юри-
дичну основу, 
обов’язкову 
частину сис-
теми права

Процесуальні 
галузі такі, що 
закріплюють 
порядок
застосування 
матеріального 
права

До спеціаль-
них галузей 
відносять ті,
що на базі про-
філюючих роз-
вивають основ-
ні галузі і забез-
печують право-
вий режим для 
певного виду 
суспільних від-
носин

Наприклад, 
страхове, бан-
ківське, мор-
ське, гірниче, 
податкове, 
житлове,
винахідницьке, 
виправно-
трудове право

Основні галузі права –
це самостійні структурні
утворення в системі 
права

Комплексні галузі права –
це нашарування, надбудова над 
основними галузями, що відок-
ремлюються менше, ніж основні

Наприклад, 
конституційне, 
адміністратив-
не, цивільне, 
кримінальне 
право

Наприклад, 
цивільний, 
кримінальний, 
адміністратив-
ний процеси

Наприклад, 
трудове, аграр-
не, екологічне, 
земельне,
сімейне та
фінансове
право

Îñêіëüêè ãàëóçі ïðàâà є ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè ñèñòåìè 
ïðàâà, òî âîíè ó ñâîþ ÷åðãó ñêëàäàþòüñÿ ç ïðàâîâèõ іíñòèòóòіâ.

 Норма закону

Іíñòèòóò ïðàâà – âіäîêðåìëåíà ãðóïà âçàєìîçâ’ÿçà-
íèõ ïðàâîâèõ íîðì (ïðèïèñіâ), ùî ðåãóëþþòü ïåâíèé âèä 
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і óòâîðþþòü ñàìîñòіéíèé åëåìåíò 
ñèñòåìè ïðàâà.

Äî îçíàê іíñòèòóòó ïðàâà íàëåæàòü:
 íàÿâíіñòü ñóêóïíîñòі íîðìàòèâíèõ ïðèïèñіâ;
 þðèäè÷íà îäíîðіäíіñòü íàçâàíèõ ïðèïèñіâ;
 îá’єäíàííÿ ïðàâîâèõ íîðì ñòіéêèìè çâ’ÿçêàìè, ÿêі âіä-

áèâàþòüñÿ â þðèäè÷íèõ ïðèïèñàõ.
Íàïðèêëàä, ãàëóçü öèâіëüíîãî ïðàâà Óêðàїíè âêëþ÷àє òàêі 

іíñòèòóòè, ÿê іíñòèòóò ïðàâà âëàñíîñòі, іíñòèòóò çîáîâ’ÿçàëü-
íîãî ïðàâà, іíñòèòóò ñïàäêóâàííÿ òà іíøі.
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 3. Правові норми: ознаки, структура. 
Співвідношення правових норм зі статтями 

правових актів

Ïåðâèííèì ëàíöþæêîì ñèñòåìè ïðàâà є ïðàâîâà íîðìà.

Система 
права

Правовий 
інститут

Правовий 
інститут

Правовий 
інститут

Правовий 
інститут

Правова 
норма

Правова 
норма

Правова 
норма

Правова 
норма

Правова 
норма

Галузь 
права

Галузь 
права

Галузь 
права

Іíøèìè ñëîâàìè, ÿêùî óÿâèòè ñèñòåìó ïðàâà ÿê ïðîñòîðî-
âå çîáðàæåííÿ êóáèê Ðóáèêà, òî âñі ïåðåëі÷åíі ïîíÿòòÿ áóäóòü 
âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ òàêèì ÷èíîì:

 óâåñü êóáèê – ñèñòåìà ïðàâà;
 éîãî áіê – ãàëóçü ïðàâà;
 îäèí ç ðÿäіâ – ïðàâîâèé іíñòèòóò;
 ïåðâèííà ëàíêà óñüîãî êóáèêà – ïðàâîâà íîðìà. 

Система
права

Правова
норма

Галузь
права

Правовий 
інститут

  Норма закону

Ïðàâîâà íîðìà – çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå, ôîðìàëüíî âè-
çíà÷åíå, âñòàíîâëåíå àáî ñàíêöіîíîâàíå ïðàâèëî ïîâå-
äіíêè, ÿêå âïëèâàє íà ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ç ìåòîþ їõ 
âïîðÿäêóâàííÿ.
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Ïîâíå íàóêîâå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ïåðåäáà÷àє ç’ÿñóâàííÿ 
ïðèòàìàííèõ íîðìі ïðàâà ñïåöèôі÷íèõ îçíàê:

 Ïðàâîâà íîðìà є çàãàëüíèì ïðàâèëîì ïîâåäіíêè, òîáòî 
çðàçêîì, åòàëîíîì ïîâåäіíêè ëþäåé, їõ êîëåêòèâіâ.

 Ïðàâîâà íîðìà ìàє äåðæàâíî-âëàäíèé õàðàêòåð.
 Ïðàâîâà íîðìà – öå çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå ïðàâèëî ïîâåäіí-

êè, ÿêå ïîõîäèòü âіä äåðæàâè (íàðîäó â õîäі ðåôåðåíäó-
ìó), îõîðîíÿєòüñÿ íåþ, çàêðіïëþє çà ó÷àñíèêàìè ñóñ-
ïіëüíèõ âіäíîñèí äàíîãî âèäó þðèäè÷íі ïðàâà і ïîêëàäàє 
íà íèõ þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè.

 Ôîðìàëüíà âèçíà÷åíіñòü íîðìè ïðàâà âèìàãàє її ïèñüìî-
âîї, äîêóìåíòàëüíîї ôîðìè. Òàêà ôîðìà äàє âñіì âèêî-
íàâöÿì íîðìè ïðàâà ÷іòêå óÿâëåííÿ ïðî çìіñò, ìåæі äії 
íîðìè òà іíøі íåîáõіäíі âіäîìîñòі.

 Àáñòðàêòíіñòü ïðàâîâîї íîðìè íå îçíà÷àє íåâèçíà÷åíîñ-
òі çìіñòó. Çàâäÿêè òîìó, ùî íîðìà ðîçïîâñþäæóєòüñÿ íà 
ïåâíèé âèä âіäíîñèí, її âèìîãè ðåàëіçóþòüñÿ óñіìà ÿê 
îáîâ’ÿçêîâі äëÿ êîæíîãî ó÷àñíèêà. 

 Ïðàâîâà íîðìà – ÿâèùå øèðîêå, áàãàòîïëàíîâå і â òîé 
æå ÷àñ êîíêðåòíå çà çìіñòîì. 

Äëÿ ïðàâîâîї íîðìè õàðàêòåðíі єäíіñòü, öіëіñíіñòü, íåïîäіëü-
íіñòü, îñîáëèâà ñòðóêòóðà. Àíàëіçóþ÷è ñòðóêòóðó íîðìè ïðàâà, 
ñëіä âèõîäèòè ç ôіëîñîôñüêîãî ðîçóìіííÿ öієї êàòåãîðії.

Ñòðóêòóðà íîðìè – öå áóäîâà і âíóòðіøíÿ ôîðìà îðãàíі-
çàöії ñèñòåìè, ÿêà âèðàæàє ÿê єäíіñòü çâ’ÿçêіâ ìіæ åëåìåíòà-
ìè, òàê і çàêîíè öèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ.

Ñòðóêòóðà íîðìè ïðàâà є ôîðìîþ її âíóòðіøíüîãî çìіñòó. 
Òðàäèöіéíî ââàæàєòüñÿ, ùî ïðàâîâà íîðìà ìàє òðè÷ëåííó 
ñòðóêòóðó. Äî íåї âõîäÿòü:

Гіпотеза Диспозиція Санкція

Складова частина 
норми права, що 
визначає умови, за 
наявності яких 
суб’єкти права
мають здійснювати 
свої права та 
обов’язки, вказані 
в диспозиції норми

Складова частина 
норми права, що 
визначає саме
правило поведін-
ки, згідно з яким
дозволяється,
забороняється або 
рекомендується 
здійснення певних 
дій

Складова частина 
норми, яка в разі її 
невиконання
визначає заходи 
щодо відновлення 
порушеного права 
та покарання
правопорушника 

Несприятливі
наслідки

Припущення,
умова

Правило
поведінки від лат. – 
dispositio –
розпорядження,
настанова
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Ñòðóêòóðà íîðìè ïðàâà – öå çâ’ÿçîê ìіæ її åëåìåíòàìè. 
Ãіïîòåçà îáîâ’ÿçêîâî çâ’ÿçàíà ç äèñïîçèöієþ, à îñòàííÿ – іç 
ñàíêöієþ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå çäàòèñÿ, ùî â áàãàòüîõ 
íîðìàõ ïðàâà ñàíêöії áåçïîñåðåäíüî íåìàє. Òàêі íîðìè є â 
êîíñòèòóöіéíîìó, àäìіíіñòðàòèâíîìó, òðóäîâîìó і äåÿêèõ іí-
øèõ ãàëóçÿõ. Àëå çà òèìè íîðìàìè ñòîїòü ìîæëèâіñòü äåð-
æàâíîãî ïðèìóñó.

Ñòàòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà âèñòóïàє çîâíіøíüîþ 
ôîðìîþ íîðìè ïðàâà і íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ïðèïèñó ÿê öі-
ëіñíîãî, ëîãі÷íî çàâåðøåíîãî äåðæàâíî-âëàäíîãî âåëіííÿ íîð-
ìàòèâíîãî õàðàêòåðó. Ñòàòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà é 
ïðàâîâà íîðìà ÷àñòî çáіãàþòüñÿ, êîëè ñòðóêòóðíі åëåìåíòè 
íîðìè ïðàâà âіäîáðàæåíі â ñòàòòі çàêîíó. Ïðîòå çäåáіëüøîãî â 
ñòàòòі âèêëàäàþòüñÿ íå âñі åëåìåíòè íîðìè ïðàâà. Çàëåæíî 
âіä öüîãî ðîçðіçíÿþòü ïðÿìèé, âіäñèëüíèé òà áëàíêåòíèé ñïî-
ñîáè âèêëàäåííÿ íîðì ó ñòàòòі.

Бланкетний
спосіб

Прямий
спосіб

Відсильний
спосіб

Застосовується 
тоді, коли всі еле-
менти норми права 
містяться у статті 
нормативно-
правового акта

Застосовується, 
коли робиться по-
силання на іншу 
статтю чи статті

Застосовується, 
коли стаття відси-
лає до іншого 
нормативно-
правового акта

 4. Система права і система законодавства

Ñèñòåìà ïðàâà і ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà ñïіââіäíîñÿòüñÿ ìіæ 
ñîáîþ ÿê çìіñò і ôîðìà. Ïîíÿòòÿ ñèñòåìè ïðàâà õàðàêòåðèçóє 
ñóòíіñíó âíóòðіøíþ ñòîðîíó îá’єêòèâíîãî ïðàâà, ïîíÿòòÿ ñèñ-
òåìè çàêîíîäàâñòâà âіäáèâàє éîãî çîâíіøíþ ñòîðîíó – ôîðìó.

Ìіæ ñèñòåìîþ ïðàâà і ñèñòåìîþ çàêîíîäàâñòâà є âіäìіííîñ-
òі. Âîíè ñïîñòåðіãàþòüñÿ â ñòðóêòóðíèõ åëåìåíòàõ, çìіñòі, îá-
ñÿçі.

№ Система права Система законодавства

1 Система права є не-
видимою, оскільки 
відбиває внутрішню 
будову права.

Система законодавства є видимою зо-
внішньою формою системи права.

2 Є сукупністю право-
вих норм.

Є сукупністю нормативно-правових актів.
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№ Система права Система законодавства

3 У системі права нор-
ми права логічно роз-
поділені за галузями, 
підгалузями та пра-
вовими інститутами.

Являє собою систему законодавчих актів, 
що складаються з нормативних приписів, 
які розподілені залежно від предмета ре-
гулювання за галузями та інститутами за-
конодавства.

4 Система права форму-
ється об’єктивно, від-
повідно до існуючих 
суспільних відносин.

Є суб’єктивно-об’єктивним явищем, оскіль-
ки виникає в результаті діяльності уповно-
важених суб’єктів.

5 Система права скла-
дається з галузей 
права, які мають свій 
предмет і метод пра-
вового регулювання.

Система законодавства включає галузі за-
конодавства, в яких відсутній метод регу-
лювання, а предмет регулювання не зав-
жди однорідний, як у галузей права.

6 Система права має 
лише галузеву, гори-
зонтальну будову.

Система законодавства може мати і гори-
зонтальну (галузеву), і вертикальну (ієрар-
хічну) будову. У федеративних державах 
існує законодавство федерації і законо-
давство її суб’єктів (вертикальна будова).

7 Первинний елемент 
системи права – нор-
ма права зі своєю 
структурою: гіпотеза, 
диспозиція, санкція.

Первинний елемент системи законодав-
ства – стаття закону, яка містить норматив-
не розпорядження, котре, як правило, не 
містить у собі всі три структурні елементи 
логічної правової норми. Нормативне роз-
порядження нерідко складається лише з 
гіпотези і санкції; диспозиція може містити-
ся або в іншій статті даного закону (відсиль-
ний спосіб викладу), або в іншому правово-
му акті (бланкетний спосіб викладу).

8 Структурні елементи 
системи права не ма-
ють зовнішніх реквізи-
тів: назв розділів, ста-
тей, глав та інших час-
тин, властивих закону.

Структурні елементи системи законодав-
ства (нормативно-правові акти), як прави-
ло, мають назви розділів, глав, статей. 
Вони можуть містити преамбули, форму-
лювання цілей і принципів, загальні норма-
тивні визначення.

9 Відсутня юридична 
сила нормативно-
правового матеріалу.

Існує ієрархічна юридична сила законо-
давчих актів (наприклад, конституція має 
вищу юридичну силу).

Ôîðìàëüíî âèçíà÷åíå іñíóâàííÿ ïðàâà ó ôîðìі çàêîíó, à 
ñèñòåìè ïðàâà ó ôîðìі çàêîíîäàâñòâà ñòàëî äëÿ áіëüøîñòі äåð-
æàâ ó ñâіòі ïðіîðèòåòíèì. Àëå ïðàâî іñíóє íå òіëüêè â çàêîíî-
äàâ÷èõ àêòàõ òà ðàòèôіêîâàíèõ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðàõ, àëå 
é â іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ äåðæàâè (íàïðèêëàä, ïіä-
çàêîííèõ àêòàõ). Âîíî ìàє é іíøі ôîðìè ïðîÿâó – ïðàâîâèé 
ïðåöåäåíò, ïðàâîâèé çâè÷àé, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé äîãîâіð 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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òîùî. Ïîçà ôîðìàìè ïðàâà (ïðàâîâіäíîñèíè, ïðàâîñâіäîìіñòü) 
âîíî іñíóє íàñòіëüêè, íàñêіëüêè ñòàëî íîðìîþ. Òàêèì ÷èíîì, 
ñèñòåìà ïðàâà ìàє áіëüø øèðîêó àäåêâàòíó їé ôîðìó ïðîÿâó, 
àíіæ ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà.

 5. Види правових систем

Ïîíÿòòÿ «ïðàâîâà ñèñòåìà» ñëіä âіäðіçíÿòè âіä òåðìіíà 
«ñèñòåìà ïðàâà». Ñèñòåìà ïðàâà, íà âіäìіíó âіä ïðàâîâîї ñèñ-
òåìè, âіäîáðàæàє íå âñþ ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ ÿâèù, à ëèøå 
âíóòðіøíþ áóäîâó ïðàâà ÿê ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ íîðì. 
Ïðàâîâà ñèñòåìà – öå áіëüø øèðîêå ïîíÿòòÿ, ÿêå îõîïëþє íå 
ëèøå ïðàâî ÿê íîðìàòèâíó ñèñòåìó, òà éîãî äæåðåëà, à é ïðà-
âîòâîð÷іñòü, ïðàâîçàñòîñóâàííÿ, þðèäè÷íó ïðàêòèêó òà іíøі 
åëåìåíòè.

 Норма закону

Ïðàâîâà ñèñòåìà – ñóêóïíіñòü âçàєìîçâ’ÿçàíèõ, óçãî-
äæåíèõ і âçàєìîäіþ÷èõ þðèäè÷íèõ çàñîáіâ òà âñіõ ïðàâî-
âèõ ÿâèù (íîðì, óñòàíîâ, âіäíîñèí, ïðàâîñâіäîìîñòі), 
ùî іñíóþòü ó êîíêðåòíіé êðàїíі, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âіä-
áóâàєòüñÿ ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

Ïðàâîâà ñâîєðіäíіñòü êðàїí äîçâîëÿє êàçàòè ïðî їõ ñàìî-
áóòíіñòü, ñïåöèôіêó і ïðî òå, ùî êîæíà ç íèõ óòâîðþє ñâîþ 
ïðàâîâó ñèñòåìó. Óòіì, є ïіäñòàâè ãîâîðèòè і ïðî îá’єäíàííÿ 
òèõ ÷è іíøèõ ïðàâîâèõ ñèñòåì â îäíó ïðàâîâó ñіì’þ, îñêіëüêè 
â íèõ іñíóþòü çàãàëüíі ðèñè, åëåìåíòè ñõîæîñòі (ïðàâîâі ñèñ-
òåìè â øèðîêîìó ðîçóìіííі).

Ïðàâîâà ñіì’ÿ – øèðîêà ñóêóïíіñòü íàöіîíàëüíèõ ïðàâîâèõ 
ñèñòåì ó ìåæàõ îäíîãî òèïó ïðàâà, ùî îá’єäíàíі ñïіëüíіñòþ 
іñòîðè÷íîãî ôîðìóâàííÿ, ñòðóêòóðè äæåðåë, ïðîâіäíèõ ãàëó-
çåé, þðèäè÷íîї êóëüòóðè òà іäåîëîãії, à òàêîæ ïðàêòèêîþ çà-
ñòîñóâàííÿ. 
Іñíóє ÷èìàëî êëàñèôіêàöіé ïðàâîâèõ ñèñòåì. Їõ âèîêðåì-

ëþþòü çà ïåâíîþ ñóêóïíіñòþ êðèòåðіїâ:
 Ñïіëüíіñòü ãåíåçèñó (âèíèêíåííÿ і ïîäàëüøèé ðîçâèòîê). 

Ïðàâîâі ñèñòåìè ðîçâèâàëèñÿ â ïîäіáíèõ óìîâàõ, à ãîëîâ-
íå – ґðóíòóâàëèñÿ  íà òèõ ñàìèõ ïðàâîâèõ íà÷àëàõ, 
ïðèíöèïàõ, íîðìàõ.

 Ñïіëüíіñòü îñíîâíîї þðèäè÷íîї ôîðìè ïðàâà – íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî äîãîâîðó, ïðàâîâî-
ãî ïðåöåäåíòó, ïðàâîâîãî çâè÷àþ ÷è  ðåëіãіéíî-ïðàâîâîї 
íîðìè.

 Ïðàâîâі ñèñòåìè êðàїí, îá’єäíàíі â îäèí ïðàâîâèé òèï 
(ñіì’þ), ìàþòü ïîäіáíіñòü ñòðóêòóðíîї ïîáóäîâè ñèñòå-
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ìè ïðàâà. Öå âèðàæàєòüñÿ â ïîäіëі ñèñòåìè ïðàâà íà ïіä-
ñèñòåìè (ïóáëі÷íó і ïðèâàòíó) і ïіäðîçäіëè – îá’єêòèâíå і 
ñóá’єêòèâíå ïðàâî, ïðèðîäíå і ïîçèòèâíå ïðàâî òà іí.

 Ñïіëüíіñòü ïðèíöèïіâ ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. 
Îäíі ïðàâîâі ñèñòåìè êåðóþòüñÿ іäåÿìè ñâîáîäè, ðіâíî-
ñòі, ñïðàâåäëèâîñòі ïðàâîñóääÿ, іíøі – âіääàþòü ïåðåâàãó 
ðåëіãіéíèì çàñàäàì (ìóñóëüìàíñüêі êðàїíè), òðåòі – çâè-
÷àÿì і òðàäèöіÿì (êðàїíè Àôðèêè).

 Єäíіñòü þðèäè÷íîї òåõíіêè, âêëþ÷àþ÷è òåðìіíîëîãіþ, 
þðèäè÷íі êàòåãîðії, ïîíÿòòÿ, êîíñòðóêöії.

Класифікація правових систем

Назва
правової 

сім’ї

Коротка 
характеристика

Приклади країн, правова
 система яких належить

до названого типу

Романо-
германська 
правова 
сім’я

Романо-германську правову сім’ю 
утворюють правові системи кра-
їн, в яких право склалося  на 
основі римського права. 
На першому плані – правові нор-
ми, котрі визнаються як норми 
поведінки, що відповідають ви-
могам моралі і справедливості. 
Структура цієї правової сім’ї 
складається з двох елементів – 
публічного та приватного права. 
Первинним елементом права є 
правова норма. У всіх країнах 
романо-германської правової 
сім’ї правову норму розуміють, 
оцінюють та аналізують однако-
во. Завдання юристів полягає в 
тому, щоб дати практикам за-
гальну модель для прийняття 
рішення в конкретних справах.

Виникла і склалася 
романо-германська 
правова сім’я в конти-
нентальній Європі. Уна-
слідок колонізації на-
була поширення в ба-
гатьох країнах світу.
Приклади країн: Італія, 
Франція, Іспанія, Пор-
тугалія, Германія, Ав-
стрія, Швейцарія та 
інші.

Англосак-
сонська 
(англо-
американ-
ська) пра-
вова сім’я

В основі цієї правової сім’ї ле-
жить англійське право. У ньому 
не існує традиційного поділу на 
приватне і публічне право. У той 
же час англійське право поділя-
ють на загальне і право спра-
ведливості. Відмінність між ан-
глійським і романським правом 
існує і на рівні правової норми. 
Норма англійського права більш 
конкретна.
Основною формою права є су-
довий прецедент. За традицією

Англосаксонська пра-
вова система застосо-
вується в Англії. Англо-
американська – у США, 
Канаді тощо. У США за-
стосовується загальне 
право Англії з 1607 року. 
Після здобуття США 
незалежності правова 
система країни розви-
валася незалежно.
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Назва
правової 

сім’ї

Коротка 
характеристика

Приклади країн, правова
 система яких належить

до названого типу

 закони в англійському праві віді-
грають другорядну роль. Вони 
вносять лише доповнення чи ко-
рективи в існуюче право, утво-
рене Вестмінстерськими суда-
ми і канцлерським судом.

Сім’я 
релігійного  
права

Прикладом може бути мусуль-
манське право. Воно зафіксова-
не у шаріаті (шлях прямування). 
Ґрунтується на обов’язках, що 
покладаються на віруючу люди-
ну, а не на правах, які вона може 
мати. Діє тільки стосовно му-
сульман. 
Структуру мусульманського 
права становлять два розділи: 
коріння і зміст. Перший розділ 
пояснює, з яких джерел виника-
ють правила поведінки. Другий 
розділ вивчає рішення, що міс-
тять норми матеріального му-
сульманського права.
Крім того, до релігійного типу 
належить індуське та іудейське 
право.

Арабський Схід (Іран, 
Ірак, Йорданія, Кувейт 
та ін.).
Мусульманські грома-
ди Африки (Сомалі, 
Танзанія, Кенія тощо).
Ряд країн СНД (Азер-
байджан, Узбекистан 
та ін.)
Індуське право – Індія, 
Сінгапур та ін. Іудей-
ське – Ізраїль.

Традиційне 
право

Населення Африки і Мадагаска-
ру багато століть жило за нор-
мами звичаєвого права. Люди 
добровільно виконували існуючі 
звичаї та додержувалися тради-
цій. Гарантом їх додержання був 
не примус, а побоювання над-
природних сил. 
Не було в цих народів і структу-
ри права, його поділу на публіч-
не і приватне та ін. Сьогодні зви-
чаєве право відродилося й до-
повнилося новими елементами.
Другою соціальною моделлю 
традиційного права можна вва-
жати правові моделі Далекого 
Сходу.

Країни Африки і Мада-
гаскар.

Ïåðåëіê ïðàâîâèõ ñіìåé íå є âè÷åðïíèì. Іñíóє çìіøàíèé 
(êîíâåðãåíòíèé) òèï – ñêàíäèíàâñüêîї é ëàòèíîàìåðèêàíñüêîї 
ãðóï, êèòàéñüêå, ÿïîíñüêå ïðàâî òà іíøі ïðàâîâі ñіì’ї.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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 6. Поняття міжнародного права

 Норма закону

Ìіæíàðîäíå ïðàâî – îñîáëèâà ïðàâîâà ñèñòåìà, ùî 
ñêëàäàєòüñÿ ç ïðèíöèïіâ і íîðì, ÿêі ðåãóëþþòü âіäíîñè-
íè ìіæ äåðæàâàìè òà іíøèìè ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíî-
ãî ïðàâà. Òàêі ïðèíöèïè і íîðìè ñòâîðþþòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ óçãîäæåííÿ ïîçèöіé ó÷àñíèêіâ öèõ âіäíîñèí і çà-
áåçïå÷óþòüñÿ, ó ðàçі íåîáõіäíîñòі, іíäèâіäóàëüíèì àáî 
êîëåêòèâíèì ïðèìóñîì.

Ìіæíàðîäíå ïðàâî âèêîíóє äåêіëüêà îñíîâíèõ ôóíêöіé:
 Êîîðäèíóþ÷à, çà ÿêîþ äåðæàâè âñòàíîâëþþòü çàãàëüíî-

ïðèéíÿòі ñòàíäàðòè ïîâåäіíêè â ðіçíèõ ñôåðàõ âіäíîñèí 
çà äîïîìîãîþ íîðì ìіæíàðîäíîãî ïðàâà.

 Ðåãóëþþ÷à, çà ÿêîþ ïðèéíÿòòÿ äåðæàâàìè òâåðäî âñòà-
íîâëåíèõ ïðàâèë, áåç ÿêèõ íåìîæëèâå їõ ñïіëüíå іñíó-
âàííÿ.

 Çàáåçïå÷óâàëüíà, çà ÿêîþ íîðìè ìіæíàðîäíîãî ïðàâà 
ñïîíóêàþòü äåðæàâè äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïðàâèë ïî-
âåäіíêè.

 Îõîðîííà, çà ÿêîþ іñíóâàííÿ ìåõàíіçìіâ çàõèñòó ïðàâ і 
іíòåðåñіâ ñóá’єêòіâ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà.

Äæåðåëà ìіæíàðîäíîãî ïðàâà: îñíîâíі (ìіæíàðîäíèé äîãî-
âіð, ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèé çâè÷àé, çàãàëüíі ïðèíöèïè ïðàâà); 
äîïîìіæíі (àêòè ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, ðіøåííÿ ìіæíà-
ðîäíèõ ñóäîâèõ і àðáіòðàæíèõ îðãàíіâ, äåðæàâíà ïðàâîâà 
ïðàêòèêà çàñòîñóâàííÿ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà òà іíøі).
Іñíóє êіëüêà òåîðіé ñïіââіäíîøåííÿ íàöіîíàëüíîãî òà ìіæ-

íàðîäíîãî ïðàâà. Ñåðåä íèõ íàéïîøèðåíіøèìè є äóàëіñòè÷íà 
òà ìîíіñòè÷íà êîíöåïöії.

Дуалістична  теорія
(концепція)

Моністична концепція

Теорія примату
міжнародного права

Теорія примату внутріш-
ньодержавного права 

(нігілістична теорія)

Теорія виходить з того, 
що міжнародне та на-
ціональне право – аб-
солютно різні системи 
права як за своїм ха-
рактером, так і за сфе-
рою дії, а тому вони 
існують незалежно 
одне від одного як дві 
рівноправні та само-
стійні системи права.

Концепція проголо-
шує, що міжнародне 
право та національне 
право є двома гілками 
одного дерева. Проте 
міжнародне право є 
правом значно вищо-
го порядку, воно має 
пріоритетом щодо 
внутрішнього держав-
ного права.

Нігілістична теорія, 
проголошуючи абсо-
лютну перевагу внут-
рішнього державного 
права, зводиться до 
заперечення обов’яз-
ковості міжнародного 
права.
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Дуалістична  теорія
(концепція)

Моністична концепція

Теорія примату
міжнародного права

Теорія примату внутріш-
ньодержавного права 

(нігілістична теорія)

Д. Анцелотті: «Міжна-
родне право і внутріш-
ньодержавне право є 
окремими правопо-
рядками, самостійни-
ми галузями права, 
що впливають на ство-
рення окремого пра-
вопорядку».

Г. Кельзен: «Виходячи 
з чистої теорії права 
співвідношення між-
народного правопо-
рядку і національних 
правопорядків нага-
дує співвідношення 
національного право-
порядку і внутрішніх 
норм корпорації».

Г. Гегель: «Держава мо-
же з власної волі ство-
рювати і змінювати не 
лише норми внутріш-
ньодержавного права, 
а й норми зовнішньо-
державного права».
А. Цорн: «Міжнародне 
право юридично є 
правом лише тоді, 
коли воно є правом 
державним».

 Буква закону

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè»
Ñò. 12. Äîòðèìàííÿ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ Óêðàїíè
1. Ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè ïіäëÿãàþòü íåóõèëü-

íîìó äîòðèìàííþ Óêðàїíîþ âіäïîâіäíî äî íîðì ìіæíà-
ðîäíîãî ïðàâà. 

Ñò. 17. Äіÿ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ Óêðàїíè íà òåðè-
òîðії Óêðàїíè

1. Óêëàäåíі і íàëåæíèì ÷èíîì ðàòèôіêîâàíі ìіæíàðîä-
íі äîãîâîðè Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü íåâіä’єìíó ÷àñòèíó íàöіî-
íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè і çàñòîñîâóþòüñÿ ó ïîðÿä-
êó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ íîðì íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

2. ßêùî ìіæíàðîäíèì äîãîâîðîì Óêðàїíè, óêëàäåííÿ 
ÿêîãî âіäáóëîñü ó ôîðìі çàêîíó, âñòàíîâëåíî іíøі ïðàâè-
ëà, íіæ òі, ùî ïåðåäáà÷åíі çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè, òî 
çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâèëà ìіæíàðîäíîãî äîãîâîðó Óêðàїíè.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яка галузь права регулює відносини, які складаються у 
сфері управлінської діяльності державних органів?

À. Òðóäîâå ïðàâî.
Á. Êîíñòèòóöіéíå ïðàâî.
Â. Àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî.
Ã. Ãîñïîäàðñüêå ïðàâî. 

2. Яке поняття означає засоби і способи впливу права на 
суспільні відносини?

À. Ñèñòåìà ïðàâà.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Á. Ôóíêöії ïðàâà.
Â. Ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.
Ã. Ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.

3. Визначте, до якого з перерахованих структурних ут-
ворень у системі права належить екологічне право.

À. Ïðîôіëþþ÷èõ ãàëóçåé.
Á. Ïðîöåñóàëüíèõ ãàëóçåé.
Â. Ñïåöіàëüíèõ ãàëóçåé.
Ã. Êîìïëåêñíèõ ãàëóçåé.

4. Назвіть ознаку, яка не характеризує поняття правового 
інституту.

À. Є çàãàëüíèì ïðàâèëîì ïîâåäіíêè.
Á. Є ñóêóïíіñòþ íîðìàòèâíèõ ïðèïèñіâ.
Â. Ïðèïèñàì ïðèòàìàííà þðèäè÷íà îäíîðіäíіñòü.
Ã. Ïðàâîâі íîðìè ïîєäíóþòüñÿ ñòіéêèìè çâ’ÿçêàìè.

5. Якій правовій сім’ї притаманна така характеристика: 
«Систему права поділяють на загальне право і право 
справедливості. Основною формою права є судовий пре-
цедент»?

À. Ðîìàíî-ãåðìàíñüêіé.
Á. Àíãëîñàêñîíñüêіé.
Â. Ìóñóëüìàíñüêіé.
Ã. Òðàäèöіéíіé.

6. Серед джерел міжнародного права виберіть те, що нале-
жить до групи основних джерел.

À. Ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі çâè÷àї.
Á. Àêòè ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.
Â. Äåðæàâíî-ïðàâîâà ïðàêòèêà çàñòîñóâàííÿ ìіæíà-

ðîäíîãî ïðàâà.
Ã. Ðіøåííÿ ìіæíàðîäíèõ ñóäîâèõ îðãàíіâ.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ðîìàíî-ãåðìàíñüêà – àíãëîñàêñîíñüêà ïðàâîâі ñіì’ї.
 Ñèñòåìà ïðàâà – ïðàâîâà ñèñòåìà.
 Îñíîâíі ãàëóçі – êîìïëåêñíі ãàëóçі.
 Іìïåðàòèâíèé – äèñïîçèòèâíèé ìåòîäè ïðàâîâîãî 

ðåãóëþâàííÿ.

ІІІ. Назвіть елементи правової норми. Дайте їх визначення. 
Вкажіть спосіб викладу норми права у статті нормативно-
правового акта. Доведіть вашу думку. Ст. 173-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення:

«Ïîøèðþâàííÿ íåïðàâäèâèõ ÷óòîê, ùî ìîæóòü âèêëè-
êàòè ïàíіêó ñåðåä íàñåëåííÿ àáî ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
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ïîðÿäêó, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó âіä äåñÿòè 
äî ï’ÿòíàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðî-
ìàäÿí àáî âèïðàâíі ðîáîòè íà ñòðîê äî îäíîãî ìіñÿöÿ ç 
âіäðàõóâàííÿì äâàäöÿòè ïðîöåíòіâ çàðîáіòêó».

ІV. Користуючись нормативними актами українського зако-
нодавства, підберіть приклади прямого, відсильного та 
бланкетного способів викладу норми права. 

V. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Äî ÿêîї ïðàâîâîї ñіì’ї íàëåæèòü Óêðàїíà? Äîâåäіòü âà-
øó äóìêó.

2. Ïðî÷èòàéòå ñòàòòі 12 і 17 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ìіæ-
íàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè» ç ðóáðèêè «Áóêâà çàêîíó». 
Çðîáіòü âèñíîâîê, ÿêà ç âіäîìèõ âàì òåîðіé ñïіââіäíî-
øåííÿ íàöіîíàëüíîãî òà ìіæíàðîäíîãî ïðàâà ïðèòà-
ìàííà óêðàїíñüêîìó çàêîíîäàâñòâó.

3. ßêі іñíóþòü âіäìіííîñòі ìіæ ïîíÿòòÿìè «ñèñòåìà ïðà-
âà» і «ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà»?

§ 9–10. Ïðàâîâіäíîñèíè

 Проблемне питання

 Чому правовідносини більш захищені, ніж інші суспільні від-
носини?

 1. Поняття і види правовідносин. Склад 
правовідносин

Âіäíîñèíè ìіæ ëþäüìè òà їõ îðãàíіçàöіÿìè â ðåàëüíîìó 
æèòòі ìàþòü ðіçíîìàíіòíі ôîðìè âèÿâëåííÿ. Âîíè ìîæóòü 
áóòè ðåëіãіéíèìè, ïîëіòè÷íèìè, ìîðàëüíèìè, íàöіîíàëüíèìè 
і ïðàâîâèìè.

Ïðàâîâі íîðìè є îñîáëèâèì îôіöіéíèì ðåãóëÿòîðîì ñóñïіëü-
íèõ âіäíîñèí. Ðåãóëþþ÷è òі ÷è іíøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, íîð-
ìè òèì ñàìèì íàäàþòü їì ïðàâîâîї ôîðìè. Òàêèì ÷èíîì, âè-
íèêàє îñîáëèâèé âèä ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí – ïðàâîâіäíîñèíè.

 Норма закону

Ïðàâîâіäíîñèíè – öå âðåãóëüîâàíі íîðìàìè ïðàâà 
ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, ó÷àñíèêè ÿêèõ ìàþòü ñóá’єêòèâíі 
ïðàâà і îáîâ’ÿçêè, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ äåðæàâîþ. 

Ïðàâîâіäíîñèíàì âëàñòèâі ñîöіàëüíі òà þðèäè÷íі îçíàêè.
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Іñíóþòü ðіçíі âèäè ïðàâîâіäíîñèí, â îñíîâó êëàñèôіêàöії 
ÿêèõ ïîêëàäåíî âіäïîâіäíі êðèòåðії.

Çà êіëüêіñòþ ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèíè ïîäіëÿþòüñÿ íà 
ïðîñòі, ó ÿêèõ äâà ñóá’єêòè ïîâ’ÿçàíі ç ðåàëіçàöієþ ïðèïèñіâ 
îäíієї íîðìè (íàïðèêëàä, âіäíîñèíè ç ïðèâîäó óêëàäåííÿ äðіá-
íîї ïîáóòîâîї óãîäè), òà ñêëàäíі, ÿêі âèíèêàþòü ó ïðîöåñі ðå-
àëіçàöії êîìïëåêñó þðèäè÷íèõ íîðì, îá’єäíàíèõ єäèíèì öі-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì (íàïðèêëàä, ïðàâîâіäíîñèíè ó ñôåðі 
ïðàâîñóääÿ).

Çà ïðåäìåòîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâіäíîñèíè ïî-
äіëÿþòüñÿ íà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі, àäìіíіñòðàòèâíî-ïðà-
âîâі, öèâіëüíî-ïðàâîâі, êðèìіíàëüíî-ïðàâîâі, ôіíàíñîâî-ïðàâîâі, 
ñіìåéíî-ïðàâîâі òà іíøі.

Çà äієþ â ÷àñі ïðàâîâіäíîñèíè ïîäіëÿþòüñÿ íà êîðîòêî-
òðèâàëі, ÿêі ïðèïèíÿþòüñÿ ïіñëÿ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó (íà-
ïðèêëàä, ñïëàòè íåóñòîéêè ó âèãëÿäі øòðàôó ÷è ïåíі), òà äîâ-
ãîòðèâàëі, ÿêі іñíóþòü ïåâíèé ÷àñ (íàïðèêëàä, ïðàâîâіäíîñè-
íè ìіæ àäìіíіñòðàöієþ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ó÷íåì ÷è ñòó-
äåíòîì äî çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ). 

Çà ìåòîäîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâіäíîñèíè ïîäі-
ëÿþòüñÿ íà äèñïîçèòèâíі (äîãîâіðíі), ÿêі âèíèêàþòü ó ïðî-

Ознаки
правовідносин

Соціальні 
ознаки

Відносини можуть
реалізовуватися лише під 
час взаємодії сторін

Покликані приводити учас-
ників до досягнення соціаль-
но значимих результатів

Виникають на підставі норм 
права або укладення
договору

Учасники наділені 
суб’єктивними правами
та юридичними обов’язками

Суб’єктом
може бути тільки 
правосуб’єктивна особа

Відносини забезпечуються 
системою державних
гарантій

В основі виникнення, зміни 
чи припинення правовідно-
син лежить юридичний факт

Юридичні 
ознаки
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öåñі óêëàäåííÿ òà çäіéñíåííÿ öèâіëüíîãî äîãîâîðó (íàïðèêëàä, 
ïіäðÿäó, ìàéíà, ïåðåâåçåííÿ òîùî), òà іìïåðàòèâíі (êåðіâíі), 
ÿêі âèíèêàþòü, êîëè îäèí ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí ìàє äåðæàâ-
íі òà іíøі çàêîííі ïîâíîâàæåííÿ (íàïðèêëàä, ïðèçîâ äî àðìії, 
ñïëàòà ïîäàòêіâ òîùî).

Çà çìіñòîì ïîâåäіíêè çîáîâ’ÿçàíîї ñòîðîíè ïðàâîâіäíîñè-
íè ïîäіëÿþòüñÿ íà àêòèâíі, ÿêі ìàþòü ìіñöå â ðàçі àêòèâíîї 
äіÿëüíîñòі ñóá’єêòіâ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîáіò, ïåðåäà÷åþ 
ìàéíà òîùî, òà ïàñèâíі, ÿêі óòâîðþþòüñÿ, êîëè ñóá’єêòè ïîâè-
ííі óòðèìóâàòèñÿ âіä äії, íàïðèêëàä âіä ïîðóøåííÿ ïðàâà 
âëàñíîñòі, àâòîðñüêîãî ïðàâà òîùî.

Çà ôóíêöіîíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ïðàâîâіäíîñèíè ïîäі-
ëÿþòüñÿ íà ðåãóëÿòèâíі òà îõîðîííі. Ðåãóëÿòèâíі âèíèêàþòü 
іç ïðàâîìіðíèõ äіé ñóá’єêòіâ. Íàïðèêëàä, ïðàâîâі âіäíîñèíè 
ìіæ çàìîâíèêîì òà ïåðåâіçíèêîì âèíèêëè íà ïіäñòàâі ïðàâî-
ìіðíèõ äіé – óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïåðåâåçåííÿ – і òîìó є ðåãó-
ëÿòèâíèìè. Ïðàâîâі æ âіäíîñèíè  ìіæ îñîáîþ, ÿêà ïіäîçðþ-
єòüñÿ â çäіéñíåííі çëî÷èíó, òà ñëіä÷èì, ÿêèé âåäå ðîçñëіäó-
âàííÿ, є îõîðîííèìè ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïîøòîâõîì äî їõ 
âèíèêíåííÿ ïîñëóæèëè íåïðàâîìіðíі äії ïіäîçðþâàíîãî. 

Ïðàâîâіäíîñèíè ìàþòü ñêëàäíó þðèäè÷íó êîíñòðóêöіþ, â 
ÿêó âõîäÿòü òàêі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè, ÿê ñóá’єêòè, îá’єêòè 
òà çìіñò ïðàâîâіäíîñèí.

Структурні елементи правовідносин

Суб’єкти – це
учасники правовід-
носин, які є носіями 
суб’єктивних прав та 
юридичних 
обов’язків

Об’єкти – це ті
реальні соціальні 
блага, які задоволь-
няють інтереси і по-
треби людей, з при-
воду яких змінюють-
ся чи припиняються 
правовідносини

Зміст правовідно-
син включає два 
елементи: юридич-
ний зміст (права і 
обов’язки суб’єктів) і 
фактичний зміст 
(поведінка суб’єктів, 
їхня діяльність)

 2. Суб’єкти права та правовідносин. 
Правосуб’єктність осіб

Ñóá’єêòè ïðàâà òà ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí íå є òîòîæíèìè 
ïîíÿòòÿìè. 

 Норма закону

Ñóá’єêòè ïðàâà – öå ëþäè òà їõíі îá’єäíàííÿ, ÿêі âè-
ñòóïàþòü íîñіÿìè ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ.

Ñóá’єêòè ïðàâà – íåîáõіäíèé åëåìåíò ïðàâîâіäíîñèí ó âñіõ 
ãàëóçÿõ ïðàâà, àëå âîíè ìîæóòü áóòè ëèøå íîñіÿìè ñóá’єê-
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òèâíîãî ïðàâà, íå áåðó÷è áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі â ïðàâîâіäíî-
ñèíàõ. Íàïðèêëàä, îñîáè, ÿêі çà ðіøåííÿì ñóäó âèçíàíі íåäі-
єçäàòíèìè, íå ìîæóòü áóòè ñóá’єêòàìè ïðàâîâіäíîñèí. Òîáòî 
ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí ìîæóòü áóòè íå âñі ëþäè, à ëèøå 
òі, õòî âîëîäіє ïðàâîçäàòíіñòþ òà äієçäàòíіñòþ (ïðàâî-
ñóá’єêòíіñòþ). Ïðàâîñóá’єêòíіñòþ âîëîäіþòü íå ëèøå ëþäè, à é 
îðãàíіçàöії, ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè (òîáòî þðèäè÷íі îñîáè).

 Норма закону

Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå îñîáè, ÿêі íà ïіäñòàâі 
þðèäè÷íèõ íîðì ìîæóòü áóòè ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíî-
ñèí – íîñіÿìè ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ.

Ó ìåæàõ îäíієї ãàëóçі ïðàâà àáî â ìіæãàëóçåâîìó êîìïëåê-
ñі âèäіëÿþòü çàãàëüíі òà ñïåöіàëüíі ñóá’єêòè, ÿêі âіäðіçíÿþòü-
ñÿ òàêèìè ñîöіàëüíî-þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, ÿê: ïðàâî-
çäàòíіñòü, äієçäàòíіñòü, óãîäîçäàòíіñòü, äåëіêòîçäàòíіñòü òà 
ïðàâîñóá’єêòíіñòü.

Ñóá’єêòàìè ïðàâîâіäíîñèí є îñîáè, ÿêі ìàþòü ïðàâîçäàò-
íіñòü òà äієçäàòíіñòü.

 Норма закону

Ïðàâîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü ñóá’єêòà ïðàâà áóòè 
íîñієì ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ і þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ. Çäàò-
íіñòü ìàòè ïðàâà òà íåñòè îáîâ’ÿçêè âèçíàєòüñÿ â ðіâ-
íіé ìіðі çà óñіìà ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí. 

Громадяни України, 
іноземці, особи без 
громадянства

Державні органи, 
установи, організації, 

підприємства,
органи місцевого
самоврядування, 

громадські 
об’єднання та інші

Держава, державні 
утворення, 
адміністративно-
територіальні оди-
ниці

Нація, народ, 
етнічна група, 
територіальна 

громада та інші

Держава
та ї ї струк-

турні
одиниці

Фізичні
особи

Юридичні 
особи

Спільноти

Суб’єкти правовідносин

Äієçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè ñâîїìè äіÿìè íàáóâà-
òè і ðåàëіçîâóâàòè ñóá’єêòèâíі ïðàâà і þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè. 
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Äієçäàòíіñòü ïîâ’ÿçàíà ç ïñèõі÷íèìè òà âіêîâèìè âëàñòèâîñ-
òÿìè ëþäèíè і çàëåæèòü âіä íèõ. Ïðàâîçäàòíіñòü ðåàëіçó-
єòüñÿ çàâäÿêè äієçäàòíîñòі.

Äієçäàòíіñòü âêëþ÷àє â ñåáå óãîäîçäàòíіñòü òà äåëіêòîçäàò-
íіñòü. Óãîäîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè óêëàäàòè äîãîâîðè. 
Äåëіêòîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè íåñòè þðèäè÷íó âіäïî-
âіäàëüíіñòü çà â÷èíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íåâèêîíàííÿ ÷è 
íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó.

Ñóêóïíіñòü ïðàâîçäàòíîñòі òà äієçäàòíîñòі óòâîðþє ïðàâî-
ñóá’єêòíіñòü îñîáè. 

 Норма закону

Ïðàâîñóá’єêòíіñòü – öå çäàòíіñòü (ìîæëèâіñòü) îñî-
áè áóòè ó÷àñíèêîì ïðàâîâіäíîñèí. Âîíà íàñòàє â ïåâíèé 
ìîìåíò, ïîâ’ÿçàíà ç âіêîì äëÿ ôіçè÷íîї îñîáè, ðåєñòðà-
öієþ äëÿ þðèäè÷íîї îñîáè. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü õàðàêòåðè-
çóє îñîáó ÿê ñóá’єêò ïðàâà.

 3. Особливості правосуб’єктності фізичних
і юридичних осіб  

Âèíèêíåííÿ òà îáñÿã ïðàâîçäàòíîñòі òà äієçäàòíîñòі äåùî 
ðіçíі ó ôіçè÷íèõ і þðèäè÷íèõ îñіá.

Ïðàâîñóá’єêòíіñòü þðèäè÷íèõ îñіá (äåðæàâíèõ і ãðîìàä-
ñüêèõ ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ ÷è îðãàíіçàöіé) âèçíà÷àєòüñÿ çìіñ-
òîì їõ êîìïåòåíöії, òîáòî ñóêóïíіñòþ çàêðіïëåíèõ ó íîðìàõ 
ïðàâà ïîâíîâàæåíü, ÿêі íàäàþòüñÿ їì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âè-
êîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêöіé.

Ïðàâîçäàòíіñòü і äієçäàòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè íàáóâàþòüñÿ 
îäíî÷àñíî â ìîìåíò її äåðæàâíîї ðåєñòðàöії і ïðèïèíÿþòüñÿ ç 
ëіêâіäàöієþ.

Ïðàâîñóá’єêòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè íîñèòü ñïåöіàëüíèé õà-
ðàêòåð – âîíà ìàє ëèøå òі ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ÿêі âіäïîâіäàþòü 
її äіÿëüíîñòі. Öіëі òà âèäè äіÿëüíîñòі þðèäè÷íîї îñîáè âèçíà-
÷àþòüñÿ ðіøåííÿì éîãî çàñíîâíèêіâ і çàêðіïëþþòüñÿ óñòàíîâ-
÷èìè äîêóìåíòàìè (óñòàíîâ÷èì äîãîâîðîì ÷è ñòàòóòîì). Äëÿ 
çäіéñíåííÿ äåÿêèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі þðèäè÷íà îñîáà îòðèìóє 
ëіöåíçіþ (ñïåöіàëüíèé äîçâіë íà çäіéñíåííÿ òàêîãî ðîäó äіÿëü-
íîñòі, ÿê, íàïðèêëàä, íàäàííÿ îñâіòíіõ ïîñëóã, âèãîòîâëåííÿ 
ëіêіâ òîùî). Äієçäàòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç 
її îðãàíè óïðàâëіííÿ. Äії îðãàíіâ óïðàâëіííÿ þðèäè÷íîї îñîáè 
є äіÿìè ñàìîї þðèäè÷íîї îñîáè – òîáòî çäіéñíþþòüñÿ áåç áóäü-
ÿêîї íà òå äîâіðåíîñòі. Äåëіêòîçäàòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè âè-
ÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî þðèäè÷íà îñîáà âіäïîâіäàє çà ñâîїìè 
çîáîâ’ÿçàííÿìè ìàéíîì, ÿêå íàëåæèòü їé íà ïðàâàõ âëàñíîñòі.
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Ïðàâîñóá’єêòíіñòü ôіçè÷íèõ îñіá – áіëüø ñêëàäíå ÿâèùå. 
Ïðàâîçäàòíіñòü і äієçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè ìàє óíіâåðñàëü-
íèé õàðàêòåð, òîáòî ôіçè÷íà îñîáà ìîæå íàáóâàòè і ðåàëіçî-
âóâàòè áóäü-ÿêі ñóá’єêòèâíі ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè (íà-
áóâàòè ìàéíî, âèêîíóâàòè ðîáîòó íà çàìîâëåííÿ, áðàòè ó÷àñòü 
ó âèáîðàõ, ïëàòèòè ïîäàòêè òîùî).

Загальна – здатність 
суб’єкта мати права і 
обов’язки, закріплені в 
Конституції України (ви-
никає з моменту наро-
дження і припиняється 
зі смертю)

Галузева – здат-
ність суб’єкта мати 
права і обов’язки, 
закріплені певною 
галуззю права

Спеціальна – здатність 
суб’єкта мати права і 
обов’язки, що виникають 
з факту обіймання певної 
посади, тобто пов язана 
з правовим статусом 
особи, яка здійснює
певний професійний 
обов’ язок

Ïðàâîçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè âèíèêàє ç ìîìåíòó íàðî-
äæåííÿ, à ïðèïèíÿєòüñÿ çі ñìåðòþ. Ïðàâîçäàòíіñòü áóâàє çà-
ãàëüíîþ, ãàëóçåâîþ òà ñïåöіàëüíîþ.

Äієçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè çàëåæèòü âіä ðÿäó ôàêòîðіâ:
 âіêó (ïîâíà äієçäàòíіñòü íàñòàє  ç 18 ðîêіâ);
 ñòàíó ïñèõі÷íîãî çäîðîâ’ÿ; 
 ðіâíÿ îñâіòè (íàïðèêëàä, îáіéìàòè ïîñàäó ñóääі ìîæå ëþ-

äèíà, ùî ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâіòó);
 ñòàòі (áðàòè øëþá æіíêè ìîæóòü ç 17 ðîêіâ, ÷îëîâіêè – ç 

18 ðîêіâ).
Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì, ïîâíà äієçäàòíіñòü íàñòàє ç äîñÿã-

íåííÿì ïîâíîëіòòÿ. Îñîáà, ùî ñòðàæäàє íà ïñèõі÷íó õâîðîáó 
àáî íåäîóìñòâî, çà ðіøåííÿì ñóäó ìîæå áóòè âèçíàíà íåäіє-
çäàòíîþ. Íåäієçäàòíі îñîáè ìîæóòü áóòè íîñіÿìè ïðàâ і îáî-
â’ÿçêіâ, àëå їõ ðåàëіçàöіþ çäіéñíþþòü іíøі îñîáè (îïі-
êóíè).
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 4. Об’єкти правовідносин

Çà äîïîìîãîþ ïðàâîâіäíîñèí îñîáè çàäîâîëüíÿþòü ñâîї іí-
òåðåñè і ïîòðåáè.

 Норма закону

Îá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå ìàòåðіàëüíі, äóõîâíі òà 
іíøі ñîöіàëüíі áëàãà, ùî çàäîâîëüíÿþòü іíòåðåñè òà ïî-
òðåáè ôіçè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñіá і ç ïðèâîäó ÿêèõ 
ñóá’єêòè âñòóïàþòü ó ïðàâîâіäíîñèíè.

Ñåðåä îá’єêòіâ òðàäèöіéíî ðîçðіçíÿþòü:
 ìàòåðіàëüíі öіííîñòі – ðå÷і (ðóõîìå і íåðóõîìå ìàéíî);
 íåìàòåðіàëüíі öіííîñòі – ðåçóëüòàòè іíòåëåêòóàëüíîї òâîð÷îї äі-

ÿëüíîñòі, ïîñëóãè, ÷åñòü, ãіäíіñòü, äіëîâà ðåïóòàöіÿ îñîáè òîùî.

Засоби виробництва – об’єкти, за допомогою яких 
створюється новий продукт (заводи, окремі верстати, 
машини, механізми, комп’ютери)

Предмети споживання – предмети, призначення яких 
полягає у задоволенні життєвих потреб людей (про-
дукти харчування, одяг, взуття, житло)

Продукти духовної (інтелектуальної) творчості людини 
(твори літератури, образотворчого мистецтва, наукові 
твори)

Особисті немайнові блага фізичної особи (здоров’я, 
ім’я, життя, честь, гідність)

Кошти, гроші та цінні папери (облігації, заставні
розписки)

Види об’єктів залежно від соціального призначення
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Îäíàê і òå ñàìå áëàãî ìîæå áóòè îá’єêòîì ðіçíîìàíіòíèõ 
ïðàâîâіäíîñèí. Íàïðèêëàä, ñòâîðåíà õóäîæíèêîì êàðòèíà є 
îá’єêòîì àâòîðñüêîãî ïðàâà, îá’єêòîì êóïіâëі-ïðîäàæó, ÿêùî 
âіí âèñòàâëÿє її íà ïðîäàæ, îá’єêòîì ïðàâà âëàñíîñòі, ÿêùî її 
õòîñü êóïèòü, îá’єêòîì îõîðîíè êóëüòóðíèõ öіííîñòåé òîùî.

 5. Зміст правовідносин

 Норма закону

Çìіñò ïðàâîâіäíîñèí – öå êîíêðåòíà ïîâåäіíêà ñóá’єê-
òіâ ïðàâîâіäíîñèí òà її þðèäè÷íå çàêðіïëåííÿ íîðìàìè ïðà-
âà ó âèãëÿäі ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ òà þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.

Äî çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí âіäíîñÿòü ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ó÷àñíè-
êіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Çìіñò ïðàâîâіäíîñèí ìàє äâі ñòîðîíè – 
þðèäè÷íó і ôàêòè÷íó. Öі ñòîðîíè çìіñòó íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі 
ìіæ ñîáîþ, àëå íå òîòîæíі. Íàïðèêëàä, îñîáà, ùî ìàє ñåðåäíþ 
îñâіòó òà îòðèìàëà ñåðòèôіêàò іç çîâíіøíüîãî íåçàëåæíîãî îöі-
íþâàííÿ ç áàëàìè íå íèæ÷èìè çà 124 ç êîæíîãî ïðåäìåòà, 
íàäіëåíà ïðàâîì âñòóïàòè äî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òîá-
òî ïåðåä íåþ âåëèêèé âèáіð ìîæëèâîñòåé, ÿêі ñêëàäàþòü çìіñò 
її ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà. Ïðîòå ðåàëüíî âñòóïèòè ìîæëèâî ëèøå 
â îäèí íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Îòæå, ôàêòè÷íèé çìіñò – òіëüêè 
îäèí іç âàðіàíòіâ ðåàëіçàöії ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà.

Òàêèì ÷èíîì, ôàêòè÷íèé çìіñò ïðàâîâіäíîñèí – öå ðåàëü-
íà ïîâåäіíêà ñóá’єêòіâ, їõíÿ äіÿëüíіñòü, â ÿêіé ðåàëіçóþòüñÿ 
ñóá’єêòèâíі ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè. Þðèäè÷íèé çìіñò 
áåçïîñåðåäíüî ñêëàäàþòü ñóá’єêòèâíі ïðàâà і þðèäè÷íі îáî-
â’ÿçêè ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí, òîáòî ìîæëèâіñòü ïåâíèõ äіé. 
Öі ñóá’єêòèâíі ïðàâà і îáîâ’ÿçêè çàêðіïëåíі â íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêòàõ òà іíøèõ íîðìàõ ïðàâà.

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî – öå âèä і ìіðà ìîæëèâîї ïîâåäіíêè ñóá’єêòà, 
ÿêà îõîðîíÿєòüñÿ òà çàõèùàєòüñÿ і ãàðàíòóєòüñÿ äåðæàâîþ.

Результати поведінки суб’єктів, процеси (будівництво 
будинків, доріг, ремонт побутової техніки тощо)

Стан природних об’єктів (заповідники, заказники, 
екологічна чистота водосховищ тощо)
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Þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê – ìіðà íàëåæíîї (íåîáõіäíîї) ïîâåäіí-
êè ñóá’єêòà ïðàâà. 

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî òà þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê ñêëàäàþòü 
ñòðóêòóðó þðèäè÷íîãî çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí.

Çìіñò ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà: äіÿëüíіñòü çà ñâîїì áàæàííÿì; 
âèìàãàííÿ ïåâíèõ äіé âіä çîáîâ’ÿçàëüíîãî ñóá’єêòà; êîðèñòó-
âàííÿ ñîöіàëüíèì áëàãîì; çâåðíåííÿ äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó 
÷è ïîñàäîâîї îñîáè çà çàõèñòîì ñâîãî ïðàâà.

Çìіñò þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ: íåîáõіäíіñòü çäіéñíþâàòè ïåâíі 
äії, óòðèìóâàòèñÿ âіä äіé, ùî ñóïåðå÷àòü іíòåðåñàì іíøèõ 
îñіá; þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæ-
íå âèêîíàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ íîðìîþ ïðàâà äіé.

Âèäàìè ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ є ãðîìàäÿíñüêі, ïîëіòè÷íі, ñî-
öіàëüíі, åêîíîìі÷íі, êóëüòóðíі, åêîëîãі÷íі, ñіìåéíі òà іíøі. 
Êîíñòèòóöіéíі îáîâ’ÿçêè çàêðіïëåíі â Îñíîâíîìó Çàêîíі Óêðà-
їíè. Ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèí òіñíî ïîâ’ÿçàíі 
ìіæ ñîáîþ: íå ìîæíà îäåðæàòè ÿêі-íåáóäü ïðàâà, ùîá îäíî-
÷àñíî íå âèíèêëè ïåâíі îáîâ’ÿçêè.

 6. Підстави виникнення, зміни і припинення 
правовідносин

Ïðàâîâіäíîñèíè – ÿâèùå äèíàìі÷íå. Âîíè âèíèêàþòü, çìі-
íþþòüñÿ, ïðèïèíÿþòüñÿ íà ïіäñòàâі ðåàëüíèõ æèòòєâèõ îá-
ñòàâèí, ç ÿêèìè íîðìà ïðàâà ïîâ’ÿçóє íàñòàííÿ ïåâíèõ ïðàâî-
âèõ íàñëіäêіâ. Ðåàëüíі æèòòєâі îáñòàâèíè, òîáòî òàê çâàíі 
þðèäè÷íі ôàêòè, ôіêñóþòüñÿ â ãіïîòåçі íîðìè ïðàâà. 

 Норма закону

Þðèäè÷íі ôàêòè – öå ïåðåäáà÷åíі íîðìàìè ïðàâà 
êîíêðåòíі æèòòєâі îáñòàâèíè, ÿêі çóìîâëþþòü âèíèê-
íåííÿ, çìіíó àáî ïðèïèíåííÿ ïðàâîâèõ âіäíîñèí. 

Þðèäè÷íі ôàêòè ðіçíîìàíіòíі. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîíè 
âіääçåðêàëþþòü áàãàòîìàíіòíіñòü ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, їõ 
ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ïåâíèìè êðèòåðіÿìè.

Çàëåæíî âіä áàãàòüîõ îçíàê þðèäè÷íі ôàêòè ïîäіëÿþòüñÿ:

За характером правових наслідків

Правоутворюючі

Правоутворюючі 
юридичні факти 
зумовлюють ви-
никнення право-
відносин. Напри-
клад, укладення 
шлюбу

Правозмінюючі

Правозмінюючі 
юридичні факти 
зумовлюють зміну 
правовідносин. На-
приклад, отриман-
ня чергового ран-
гу, чину тощо

Правоприпиняючі

Правоприпиняючі 
юридичні факти зу-
мовлюють припи-
нення правовідно-
син. Наприклад, при-
пинення дії найму 
(оренди) житла
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Ïîäії – öå îáñòàâèíè (ÿâèùà), ùî íå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ ó÷àñ-
íèêіâ êîíêðåòíèõ ïðàâîâіäíîñèí. Äî íèõ âіäíîñÿòüñÿ äії ñèë 
ïðèðîäè (çåìëåòðóñ, ïîâіíü), íàðîäæåííÿ òà ïðèðîäíà ñìåðòü 

Факти одноразової
дії 

Наприклад, купівля квит-
ка для оплати в громад-
ському транспорті

Факти безперерв-
них юридичних дій

Наприклад, перебуван-
ня на службі в органах 
внутрішніх справ

Прості

Складаються з одного фак-
ту, якого досить для настан-
ня юридичних наслідків

Складні

Певна сукупність фактів, не-
обхідних для настання юри-
дичних наслідків (напри-
клад, для виникнення пен-
сійних відносин необхідна 
сукупність юридичних фак-
тів: досягнення певного віку, 
наявність трудового стажу, 
рішення відповідного органу 
про призначення пенсії)

За характером діяльності

За своїм складом

За вольовим критерієм

Юридичні 
факти

Правомірні Неправо-
мірні Абсолютні Відносні

Юридичні 
акти

Поступки 
(вчинки)

Проступки Злочини

Юридичні 
дії

Юридичні 
події
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ëþäèíè, ñïëèâ ñòðîêіâ. Àáñîëþòíі ïîäії – öå òі ôàêòè, ÿêі 
àáñîëþòíî íå çàëåæàòü âіä âîëі ëþäåé (íàïðèêëàä, ïðèðîäíі 
ÿâèùà). Âіäíîñíі ïîäії íå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ ó÷àñíèêіâ êîí-
êðåòíèõ ïðàâîâіäíîñèí, àëå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ òðåòіõ îñіá (íà-
ïðèêëàä, ïіäïàë áóäèíêó ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåííÿ 
ñòðàõîâèõ âіäíîñèí ìіæ âëàñíèêîì òà ñòðàõîâîþ êîìïàíієþ).

Äії – öå òàêі ôàêòè, íàñòàííÿ ÿêèõ çàëåæèòü âіä âîëі îñîáè 
(íàïðèêëàä, óêëàäåííÿ äîãîâîðó, ñêîєííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ). 
Äî äіé â þðèäè÷íîìó ðîçóìіííі íå âіäíîñÿòüñÿ âíóòðіøíі ïñè-
õі÷íі ïðîöåñè ëþäåé (äóìêè, іäåї òîùî), à òàêîæ äіÿìè íå 
ââàæàþòüñÿ ïîñòóïêè, ÿêі çäіéñíåíі áåç ó÷àñòі ñâіäîìîñòі і 
âîëі îñîáè. Îäíî÷àñíî äî äіé âіäíîñÿòü íå ëèøå çîâíіøíüî âè-
ðàæåíі àêòèâíі ïîñòóïêè, àëå é ñâіäîìå óòðèìàííÿ âіä äіé.

Çà þðèäè÷íîþ ïðèðîäîþ äії ïîäіëÿþòüñÿ íà ïðàâîìіðíі і 
íåïðàâîìіðíі (ïðîòèïðàâíі).

Ïðàâîìіðíі â ñâîþ ÷åðãó ïîäіëÿþòüñÿ íà:
 Þðèäè÷íі àêòè (äії, ùî çäіéñíþþòüñÿ ç íàìіðîì ïîðîäè-

òè þðèäè÷íі íàñëіäêè, ÿêі є íàñëіäêîì àêòèâíîї ðåàëіçà-
öії ïðàâà):

 àäìіíіñòðàòèâíі àêòè – íàêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ, іíñòðóê-
öії òîùî;

 àêòè þðèñäèêöіéíèõ îðãàíіâ – àäìіíіñòðàòèâíèõ îðãà-
íіâ, ñóäіâ; 

 ïðàâî÷èíè – ÿê þðèäè÷íèõ, òàê і ôіçè÷íèõ îñіá.
 Þðèäè÷íі ïîñòóïêè (ôàêòè÷íі ïðàâîìіðíі äії, ùî íå 

ñóïåðå-÷àòü ïðàâó і ïðèâîäÿòü äî þðèäè÷íèõ íàñëіäêіâ 
íåçàëåæíî âіä íàìіðіâ îñîáè, ÿêà їõ ïîðîäæóє). Íàïðèêëàä, 
çíàõіäêà, òâîð÷іñòü â її áàãàòîìàíіòíèõ ôîðìàõ – íàóêî-
âіé, ëіòåðàòóðíіé, õóäîæíіé, ðàöіîíàëіçàòîðñüêіé.

Äî íåïðàâîìіðíèõ ôàêòіâ âіäíîñÿòüñÿ: äèñöèïëіíàðíі ïðî-
ñòóïêè, àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, öèâіëüíі ïðàâîïî-
ðóøåííÿ (äåëіêòè) òà çëî÷èíè.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. На які види поділяються правовідносини за методом пра-
вового регулювання?

À. Öèâіëüíі, êðèìіíàëüíі, ôіíàíñîâі, ñіìåéíі òà іíøі.
Á. Êîðîòêîòðèâàëі òà äîâãîòðèâàëі.
Â. Іìïåðàòèâíі òà äèñïîçèòèâíі.
Ã. Ðåãóëÿòèâíі òà îõîðîííі.

2. Реальні соціальні блага, з приводу яких виникають, змі-
нюються чи припиняються правовідносини, – це .

À. Ñóá’єêòè.
Á. Îá’єêòè.
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Â. Þðèäè÷íèé çìіñò.
Ã. Ôàêòè÷íèé çìіñò.

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначен-
ням.

1. Çäàòíіñòü ñóá’єêòà ïðàâà À.  Ïðàâîñóá’єêòíіñòü.
 áóòè íîñієì ñóá’єêòèâíèõ Á.  Ïðàâîçäàòíіñòü.
 ïðàâ і þðèäè÷íèõ 
 îáîâ’ÿçêіâ. 
2. Çäàòíіñòü îñîáè ñâîїìè Â.  Äієçäàòíіñòü.
 äіÿìè íàáóâàòè і ðåàëіçîâó- Ã. Óãîäîçäàòíіñòü.
 âàòè ñóá’єêòèâíі ïðàâà
 і þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè.
3. Çäàòíіñòü (ìîæëèâіñòü) Ґ. Äåëіêòîçäàòíіñòü.
 îñîáè áóòè ó÷àñíèêîì 
 ïðàâîâіäíîñèí.
4. Çäàòíіñòü îñîáè íåñòè þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü 

çà â÷èíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íåâèêîíàííÿ àáî 
íåíàëåæíå âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ.

4. Міра належної (необхідної) поведінки суб’єктів права –
це .

À. Ñóá’єêòèâíå ïðàâî.
Á. Þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê.
Â. Äåëіêòîçäàòíіñòü.
Ã. Ïðàâîçäàòíіñòü.

5. Залежно від характеру правових наслідків, юридичні фак-
ти поділяються на:

À. Äії òà ïîäії.
Á. Ïðîñòі òà ñêëàäíі.
Â. Ôàêòè îäíîðàçîâîї äії òà ôàêòè áåçïåðåðâíîї þðè-

äè÷íîї äії.
Ã. Ïðàâîóòâîðþþ÷і, ïðàâîçìіíþþ÷і, ïðàâîïðèïèíÿþ÷і.

6. Установіть відповідність між конкретним юридичним фак-
том і його кваліфікацією за вольовим критерієм.

1. Çíàõіäêà. À. Çëî÷èí.
2. Õóëіãàíñòâî. Á. Âіäíîñíà ïîäіÿ.
3. Òîðíàäî. Â. Þðèäè÷íèé àêò.
4. Ðіøåííÿ ñóäó. Ã. Ïîñòóïîê.
    Ґ. Àáñîëþòíà ïîäіÿ.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ïðàâîçäàòíіñòü – äієçäàòíіñòü.
 Ñóá’єêòè ïðàâà – ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí.
 Äії – ïîäії.
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ІІІ. Завдання для самостійної роботи.

1. Вкажіть, які твердження правильні, а які – ні.

Íà óðîêàõ ïðàâîçíàâñòâà Êàòåðèíà ñòâåðäæóâàëà, ùî: 
 Ïðàâîâіäíîñèíè – öå âіäíîñèíè, ùî âèíèêàþòü â 

ïðîöåñі ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі.
 Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå ôіçè÷íі îñîáè, îá’єä-

íàííÿ, ñîöіàëüíі ñïіëüíîòè.
 Îá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå ìàòåðіàëüíі òà íåìàòå-

ðіàëüíі áëàãà.
 Îçíàêàìè ïðàâîâіäíîñèí є ñîöіàëüíі, åêîíîìі÷íі òà 

êóëüòóðíі.
 Ïðàâîñóá’єêòíіñòü – öå ïðàâîçäàòíіñòü òà óãîäî-

çäàòíіñòü.
 Ó ñòðóêòóðó çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí âõîäÿòü ñóá’єê-

òèâíі ïðàâà і ïîëіòè÷íі îáîâ’ÿçêè.

2. Визначте суб’єкт, об’єкт та юридичний зміст правовідно-
син.

 Êóïіâëÿ àâòîìîáіëÿ.
 Ïîїçäêà â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòі.
 Çàíÿòòÿ â ïëàòíîìó ãóðòêó.
** Âèçíà÷òå þðèäè÷íі ôàêòè, ÿêі ñòàëè ïіäñòàâîþ âè-

íèêíåííÿ âêàçàíèõ ïðàâîâіäíîñèí.

3. Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юри-
дичними вчинками, а які – юридичними актами. Свою від-
повідь обґрунтуйте.

À. Ìèêîëà òà Іðèíà óêëàëè øëþáíèé äîãîâіð.
Á. Îëåêñіé ñòâîðèâ âèíàõіä.
Â. Íàòàëіÿ íàïèñàëà ðîìàí.
Ã. Ìàêñèì âèÿâèâ ñêàðá.
Ґ. Ñóä âèçíàâ ïðàâà âëàñíîñòі çà Ñèäîðåíêîì íà ñàìî-

âіëüíî çáóäîâàíèé ãàðàæ ïіñëÿ òîãî, ÿê éîìó áóëî 
íàäàíî çåìåëüíó äіëÿíêó ïіä ãàðàæ.

IV. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Ñõàðàêòåðèçóéòå îçíàêè ïðàâîâіäíîñèí.
2. ßêі ÿêîñòі âëàñòèâі ñóá’єêòàì ïðàâîâіäíîñèí?
3. ** ßê âè ââàæàєòå, ÷îìó ïðàâîçäàòíіñòü і äієçäàò-

íіñòü ðîçðіçíÿþòüñÿ  ñòîñîâíî ãðîìàäÿí, à âіäíîñíî  
þðèäè÷íèõ îñіá òà äåðæàâíèõ îðãàíіâ íå ðîçðіçíÿ-
þòüñÿ?

4. Ùî ñêëàäàє þðèäè÷íèé çìіñò ïðàâîâіäíîñèí?
5. Ùî є îá’єêòîì ïðàâîâіäíîñèí?
6. Ùî âõîäèòü â çìіñò ïîíÿòòÿ  «þðèäè÷íèé ôàêò»?
7. ßêі є âèäè þðèäè÷íèõ ôàêòіâ?
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§ 11–12. Ïðàâîïîðÿäîê
і ïðàâîïîðóøåííÿ

 Г. Сковорода про правопорядок, правосвідомість та пору-
шення соціальних норм:

 «Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче бажання боро-
тися з нею».

 «О солодкий шлях життя, коли совість чиста!»  
 «Розум завжди любить до чогось братися, і коли він не мати-

ме хорошого, то звертатиметься до поганого».

 1. Поняття суспільного порядку та дисципліни, 
способи їх забезпечення

Îðãàíіçîâàíіñòü, óïîðÿäêîâàíіñòü ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí õà-
ðàêòåðèçóє ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê. Âіí ñòâîðþєòüñÿ ïіä âïëèâîì 
ñîöіàëüíèõ íîðì, ÿê-òî: ìîðàëі, çâè÷àїâ, ðåëіãіéíèõ, êîðïîðà-
òèâíèõ, åñòåòè÷íèõ íîðì, à òàêîæ ïðàâà.  

 Норма закону

Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê – öå ñòàí óðåãóëüîâàíîñòі ñó-
ñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêèé çàñíîâàíèé íà ðåàëіçàöії ñîöі-
àëüíèõ íîðì і ïðèíöèïіâ.

Äîòðèìàííÿ íàëåæíîãî ïîðÿäêó ãðîìàäÿíàìè є íàéâàæëè-
âіøèì íàïðÿìîì ôîðìóâàííÿ ïðàâîâîї äåðæàâè é äîáðîáóòó. 
Ïîäіáíà ìåòà äîñÿãàєòüñÿ ïåðåäóñіì äèñöèïëіíîþ êîæíîãî. 
«Äèñöèïëіíà» â ïåðåêëàäі ç ëàòèíè îçíà÷àє «íàâ÷àííÿ», «âè-
õîâàííÿ», «ïîðÿäîê».

 Норма закону

Äèñöèïëіíà – öå òî÷íå, ñâîє÷àñíå і íåóõèëüíå äîäåð-
æàííÿ âñòàíîâëåíèõ ïðàâîâèìè òà іíøèìè ñîöіàëüíè-
ìè íîðìàìè ïðàâèë ïîâåäіíêè â äåðæàâíîìó òà ñóñïіëü-
íîìó æèòòі.

Äèñöèïëіíà ñïðÿìîâàíà íà âïîðÿäêîâàíіñòü і óçãîäæåíіñòü 
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і âèñòóïàє íàéâàæëèâіøèì ñîöіàëüíèì 
÷èííèêîì, ùî ìàє áåçïîñåðåäíіé âïëèâ íà æèòòÿ ñóñïіëüñòâà 
òà êîæíîї ëþäèíè. Âîíà є íåîáõіäíîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî 
ôóíêöіîíóâàííÿ ñóñïіëüñòâà òà äåðæàâè.

Âñòàíîâëþєòüñÿ äèñöèïëіíà çàêîíàìè і ïіäçàêîííèìè àê-
òàìè, ñòàòóòàìè, ïîëîæåííÿìè òà ïðàâèëàìè âíóòðіøíüîãî 
òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó, íîðìàìè ìîðàëі, êîðïîðàòèâíèìè і іí-
øèìè íîðìàìè ñóñïіëüíîãî ñïіâæèòòÿ. Çàáåçïå÷óєòüñÿ äèñöè-
ïëіíà çàñîáàìè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі òà ìåõàíіçìàìè 
äåðæàâíîãî é ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ. 
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Çàëåæíî âіä âîëі îñîáè, ðîçðіçíÿþòü íàñòóïíі ñïîñîáè çà-
áåçïå÷åííÿ äèñöèïëіíè: 

 ñâіäîìà (âіëüíå êåðóâàííÿ îñîáè ñâîїìè â÷èíêàìè âіäïî-
âіäíî äî âèìîã ñîöіàëüíèõ íîðì);

 ïðèìóñîâà (ñïîñіá çàáåçïå÷åííÿ âіäïîâіäíîñòі â÷èíêіâ îñîáè 
âñòàíîâëåíèì ñîöіàëüíèì íîðìàì çàõîäàìè ïðèìóñó).

 2. Правопорядок як складова суспільного
порядку

Ñòðóêòóðíèì åëåìåíòîì ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó є ïðàâîâèé 
ïîðÿäîê (ïðàâîïîðÿäîê) ÿê ðåçóëüòàò ðåàëіçàöії çàêîííîñòі â 
ñóñïіëüñòâі. Ïåðø çà âñå ïðàâîïîðÿäîê – öå îðãàíіçîâàíіñòü, 
ñòіéêіñòü åëåìåíòіâ ïåâíîї ñèñòåìè. Îòæå, ïðàâîïîðÿäîê õà-

Види дисципліни

Державна дисципліна
 Неухильне дотримання всіма органами державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами, організаціями, посадовими особа-
ми встановлених державою правил поведінки, а та-
кож своєчасне виконання державних завдань

Фінансова дисципліна
 Додержання порядку і правил здійснення фінан-

сово-кредитних операцій, зберігання і раціональ-
ного використання коштів та інших матеріальних 
цінностей

Трудова дисципліна
 Сукупність нормативно-правових приписів,  які ре-

гулюють обов’язки сторін трудових правовідносин, 
спрямованих на забезпечення належного процесу 
праці

Військова дисципліна
 Дотримання всіма військовослужбовцями поряд-

ку і правил, встановлених законодавством та вій-
ськовими статутами

 Військова дисципліна є важливою умовою боє-
здатності збройних сил

Навчальна, громадська, партійна, технологічна 
та інші види дисципліни
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ðàêòåðèçóє ñòóïіíü óïîðÿäêîâàíîñòі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. 
Ïðàâîâèé ïîðÿäîê ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ìåòó ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ, ñòâîðåííÿ çà äîïîìîãîþ ïðàâà òà ïðàâîâèõ çàñîáіâ 
òàêîãî ïîðÿäêó і òàêîї óðåãóëüîâàíîñòі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, 
ÿêі ñëóæàòü çìіöíåííþ іñíóþ÷îãî ëàäó.

 Норма закону

Ïðàâîïîðÿäîê – öå îäíà çі ñêëàäîâèõ ñóñïіëüíîãî ïî-
ðÿäêó, ÿêà ïîëÿãàє ó ïðàâîâіé ðåãëàìåíòàöії ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí òà âèìîçі äîäåðæàííÿ ÷èííèõ ïðàâîâèõ íîðì.

Îñîáëèâîñòі ïðàâîïîðÿäêó: 
 Öå ïîðÿäîê, ÿêèé ïåðåäáà÷åíèé íîðìàìè ïðàâà.
 Ïðàâîïîðÿäîê âèíèêàє â ðåçóëüòàòі ôàêòè÷íîї ðåàëіçàöії 

ïðàâîâèõ íîðì.
 Ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ çäіéñíåííÿ ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ.
 Ïåðåäáà÷àє íåóõèëüíå âèêîíàííÿ þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.
 Çàáåçïå÷óєòüñÿ äåðæàâíèìè і ãðîìàäñüêèìè çàñîáàìè.
 Âèìàãàє íåâіäâîðîòíîї þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà 

ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ïðàâîïîðÿäîê âìіùóє â ñåáå íå òіëüêè âіäíîñèíè ëþäåé ó 

ñóñïіëüñòâі, à é îðãàíіçàöіþ ïîëіòè÷íîї âëàäè, ÿêà áàçóєòüñÿ 
íà íîðìàõ ïðàâà, òîáòî äåðæàâó. Íà öþ âëàñòèâіñòü ïðàâîïî-
ðÿäêó çâåðòàâ óâàãó ùå ðèìñüêèé ôіëîñîô Öèöåðîí, íàãîëî-
øóþ÷è: «Ùî òàêå äåðæàâà, ÿê íå çàãàëüíèé ïðàâîïîðÿäîê?»

Ïðàâîïîðÿäîê íå ñàìîöіëü, à ñîöіàëüíî é іñòîðè÷íî îáóìîâ-
ëåíèé çàãàëüíèé çàñіá і ôîðìà çàïðîâàäæåííÿ  ñâîáîäè, à òà-
êîæ ñïðàâåäëèâîñòі â ñóñïіëüíèõ âіäíîñèíàõ.

 3. Поняття і гарантії законності

Çàêîííіñòü âèðàæàє çàãàëüíèé ïðèíöèï ñòàâëåííÿ ñóñïіëü-
ñòâà äî ïðàâà â öіëîìó. Ïðàâîâі íîðìè çàáåçïå÷óþòü âñòàíîâ-
ëåííÿ ïîðÿäêó â ñóñïіëüñòâі. Âіäïîâіäíî äîòðèìàííÿ ïðàâî-
âèõ íîðì ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ âñòàíîâëåííÿ çàêîííîñòі. 

 Норма закону

Çàêîííіñòü – öå ñóâîðå äîòðèìàííÿ çàêîíіâ òà іí-
øèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ  àêòіâ óñіìà ñóá’єêòàìè ïðà-
âîâіäíîñèí.

Іíøèìè ñëîâàìè, çàêîííіñòü ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ïðàâîâèé ðå-
æèì, çà ÿêîãî äіÿëüíіñòü óñіõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ, þðèäè÷íèõ і 
ôіçè÷íèõ îñіá çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà.

Äëÿ äîòðèìàííÿ çàêîííîñòі íåîáõіäíå ôóíêöіîíóâàííÿ äâîõ ñòîðіí:
 íàÿâíіñòü ïðàâîâèõ, ñïðàâåäëèâèõ, íàóêîâî îáґðóíòîâà-

íèõ çàêîíіâ (çìіñòîâà ñòîðîíà); 
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 їõ âèêîíàííÿ, àäæå ëèøå íàÿâíіñòü íàâіòü íàéäîñêîíàëі-
øèõ çàêîíіâ áóäå íåäîñòàòíüîþ (ôîðìàëüíà ñòîðîíà).

Âàæëèâå çíà÷åííÿ â çàáåçïå÷åííі çàêîííîñòі  ìàþòü її ãà-
ðàíòії. Âèìîãè çàêîííîñòі íå âòіëþþòüñÿ â æèòòÿ àâòîìàòè÷-
íî, ñòèõіéíî. Ùîá ïðàâîâі ïðèïèñè íå çàëèøèëèñü íà ïàïåðі, 
íåîáõіäíі âіäïîâіäíі óìîâè òà îðãàíіçàöіéíі, іäåîëîãі÷íі, ïî-
ëіòè÷íі, þðèäè÷íі çàõîäè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ðåàëіçàöіþ, òîáòî 
ãàðàíòії çàêîííîñòі.

 Норма закону

Ãàðàíòії çàêîííîñòі – öå îá’єêòèâíі óìîâè і ñóá’єê-
òèâíі ÷èííèêè, à òàêîæ ñïåöіàëüíі çàñîáè, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ çàáåçïå÷óєòüñÿ ðåæèì çàêîííîñòі.

Умови, засоби, чинники, що 
забезпечують законність

Серед
гарантій 
окремо
виділяють 
суб’єктивні 
чинники –
стан 
правової
науки,
розвиток 
прогре-
сивних 
ідей тощо

Гарантії законності

Загальні – це 
об’єктивні умови 
суспільного життя

Спеціальні – це 
юридичні й організа-
ційні засоби забезпе-
чення законності

Економічні 
(стан роз-
витку су-
спільства, 
організація 
системи 
господа-
рювання)

Політичні 
(реальний 
стан прав і 
свобод 
громадян, 
можливість 
їх участі в 
політично-
му житті та 
управлінні 
державою)

Соціальні 
(ефективні 
засоби 
подолання 
бідності, 
безробіт-
тя, соці-
альний 
захист 
населен-
ня)

Юридичні 
(система 
засобів, 
яка закрі-
плена в 
діючому 
законодав-
стві і без-
посеред-
ньо спря-
мована на 
забезпе-
чення за-
конності)

Організа-
ційні (різні 
заходи, 
що забез-
печують 
зміцнення 
законнос-
ті, бороть-
бу з пра-
вопору-
шеннями)

Ідеологічні 
(рівень 
політичної, 
правової
і загальної 
культури 
населення)

Правові 
(стабіль-
ність чин-
ного зако-
но давства, 
існування 
механізмів 
реалізації 
прав лю-
дини)

Міжна-
родні
гарантії 
законності

Äî þðèäè÷íèõ ãàðàíòіé íàëåæàòü:
 ñèñòåìà ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêà âіäïîâіäàє çàãàëüíî-

ïðèéíÿòèì ìіæíàðîäíèì ñòàíäàðòàì ó ñôåðі ïðàâ ëþäè-
íè òà Êîíñòèòóöії Óêðàїíè;
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 äіÿëüíіñòü ñóäîâèõ îðãàíіâ, ÿêі çîáîâ’ÿçàíі âèçíà÷èòè 
ñïðàâåäëèâó ìіðó ïîêàðàííÿ ïðàâîïîðóøíèêó, çàáåçïå-
÷èòè åôåêòèâíå âіäíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ;

 äіÿëüíіñòü ïðàâîîõîðîííèõ і êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâèõ îð-
ãàíіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîôіëàêòèêó, ïðèïèíåííÿ і âè-
êðèòòÿ ïðàâîïîðóøåíü.

 4. Поняття правосвідомості

ßêùî âèçíàòè ïðàâî îá’єêòèâíîþ ðåàëüíіñòþ, òî ñëіä âè-
çíàòè і íàÿâíіñòü ñóá’єêòèâíîї ðåàêöії ëþäåé íà ïðàâî, ùî 
íàçèâàєòüñÿ ïðàâîñâіäîìіñòþ. Ïðàâîñâіäîìіñòü – öå ôîðìà 
ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі, ÿêà ç äîïîìîãîþ ñèñòåìè ïîíÿòü, óÿâ-
ëåíü, іäåé âіäîáðàæàє, ÿêèì ìàє áóòè ïîðÿäîê ïðàâîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ. Âîíà ìàє ñïіëüíó ïðèðîäó ç ïðà-
âîì, à òîìó ïîõіäíà äî іñíóþ÷èõ åêîíîìі÷íèõ âіäíîñèí; ôîð-
ìóєòüñÿ ïіä áåçïîñåðåäíіì âïëèâîì îá’єêòèâíî îáóìîâëåíèõ 
ïîòðåá òà іíòåðåñіâ ñóñïіëüñòâà, ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï; äèíà-
ìі÷íî ðîçâèâàєòüñÿ ïіä âïëèâîì îá’єêòèâíèõ óìîâ і ïðîöåñіâ; 
є ÷àñòèíîþ ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі і òîìó çàçíàє íà ñîáі âïëèâó 
ôіëîñîôñüêèõ, іäåîëîãі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü.

 Норма закону

Ïðàâîñâіäîìіñòü – âèä (ôîðìà) ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñ-
òі, ùî ìіñòèòü ó ñîáі ñóêóïíіñòü ïîãëÿäіâ, ïî÷óòòіâ, 
іäåé, òåîðіé òà óÿâëåíü, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü ñòàâëåí-
íÿ ëþäèíè, ñîöіàëüíèõ ãðóï і ñóñïіëüñòâà â öіëîìó äî 
ïðàâà òà äіÿëüíîñòі, ïîâ’ÿçàíîї ç íèì.

Ïðàâîñâіäîìіñòü  ìàє ñêëàäíó çìіñòîâó ñòðóêòóðó, ÿêó â 
çàãàëüíîìó âèãëÿäі ìîæíà ïðåäñòàâèòè ç òî÷êè çîðó ïîáóäîâè 
ó âèãëÿäі äâîõ îñíîâíèõ åëåìåíòіâ – ïðàâîâîї іäåîëîãії òà ïðà-
âîâîї ïñèõîëîãії.

Правова психологія –
це сукупність право-
вих почуттів, емоцій, 
оцінок, що домінують 
у суспільстві та про-
являються в суспіль-
ній думці

Правова ідеологія – 
це сукупність юри-
дичних ідей, теорій, 
поглядів, які в систе-
матизованому вигля-
ді відображають і оці-
нюють правову ре-
альність 

Структурні
компоненти

право-
свідомості

Äëÿ ðîçóìіííÿ ïîíÿòòÿ ïðàâîñâіäîìîñòі äîöіëüíî ðîçãëÿíó-
òè її ðіçíîâèäè. 
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Îäíієþ ç ïіäñòàâ ïîäіëó ïðàâîñâіäîìîñòі íà âèäè є ðіâåíü 
óñâіäîìëåííÿ íåîáõіäíîñòі ïðàâà, ãëèáèíà ïðîíèêíåííÿ â ñóò-
íіñòü ïðàâà і ïðàâîâèõ ÿâèù ó ñóñïіëüñòâі. Çà öèìè êðèòåðі-
ÿìè ïðàâîñâіäîìіñòü ïîäіëÿєòüñÿ íà òðè ðіâíі:

 Íàóêîâà – іäåї, ïîíÿòòÿ, êîíöåïöії, ùî âèðàæàþòü òåî-
ðåòè÷íå îñìèñëåííÿ ïðàâà.

 Ïðîôåñіéíà – ïåðåêîíàííÿ, òðàäèöії, ùî ñêëàäàþòüñÿ â 
þðèñòіâ íà îñíîâі þðèäè÷íîї ïðàêòèêè.

 Áóäåííà – ìàñîâі óÿâëåííÿ, íàñòðîї ëþäåé ç ïðèâîäó 
ïðàâîâèõ ÿâèù, ùî âèíèêàþòü ïіä âïëèâîì æèòòєâîãî 
äîñâіäó.

Íàñòóïíîþ ïіäñòàâîþ ïîäіëó ïðàâîñâіäîìîñòі íà âèäè є її 
ñóá’єêòè (íîñії):

 Ñóñïіëüíà – âèðàæàє ñòàâëåííÿ äî ïðàâà âñüîãî ñóñïіëü-
ñòâà.

 Ãðóïîâà – âіäîáðàæàє ñòàâëåííÿ äî ïðàâà ñîöіàëüíèõ ãðóï 
(ïðîôåñіéíèõ, òåðèòîðіàëüíèõ, íåôîðìàëüíèõ òîùî).

 Іíäèâіäóàëüíà – ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ ïîãëÿäіâ, ïî÷óòòіâ, 
íàñòðîїâ і ïåðåêîíàíü êîíêðåòíîãî іíäèâіäà.

Âïëèâ ïðàâîñâіäîìîñòі íà îðãàíіçàöіþ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ 
äîâîëі çíà÷íèé. Íàéáіëüø âіä÷óòíó ðîëü ïðàâîñâіäîìіñòü âіäі-
ãðàє íà ñòàäії ðåàëіçàöії ïðàâà, ó ïðîöåñі âòіëåííÿ â æèòòÿ  
þðèäè÷íèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ. Æèòòÿ ëþäèíè äåìîíñòðóє, ùî 
ñâіäîìіñòü, äóìêà, âîëüîâå çóñèëëÿ äіéñíî êåðóþòü ïîâåäіí-
êîþ ëþäåé, ðåãóëþþòü їõíі äії òà â÷èíêè â óñіõ ñôåðàõ æèò-
òєäіÿëüíîñòі.

 5. Поняття правопорушення та його склад

Ïîâåäіíêà ëþäåé íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíà. Îñíîâíèì її 
ðіçíîâèäîì є ïîâåäіíêà ïðàâîìіðíà, òîìó ùî ïåðåâàæíà áіëü-
øіñòü ãðîìàäÿí і îðãàíіçàöіé ó ñôåðі ïðàâà äіþòü ñàìå òàê. 
Ïðàâîïîðóøåííÿ є ïðÿìîþ ïðîòèëåæíіñòþ ïðàâîìіðíіé ïîâå-
äіíöі. Ó ñîöіàëüíîìó ðîçóìіííі âîíî ñóïåðå÷èòü іíòåðåñàì 
ñóñïіëüñòâà. 

 Норма закону

Ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ïðîòèïðàâíå, âèííå, ñóñïіëüíî 
íåáåçïå÷íå äіÿííÿ (äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü) äåëіêòîçäàòíî-
ãî ñóá’єêòà, ÿêå òÿãíå çà ñîáîþ þðèäè÷íî âèçíà÷åíі äëÿ 
ïðàâîïîðóøíèêà íåãàòèâíі íàñëіäêè.

Âіäñóòíіñòü õî÷à á îäíієї îçíàêè íå äîçâîëÿє ðîçãëÿäàòè äі-
ÿííÿ ÿê ïðàâîïîðóøåííÿ. Âîíè äîçâîëÿþòü âіäìåæóâàòè ïðà-
âîïîðóøåííÿ âіä ïîðóøåíü іíøèõ ñîöіàëüíèõ íîðì і óòâîðþ-
þòü ïîíÿòòÿ «ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ».
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 Норма закону

Ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ñóêóïíіñòü ïåðåäáà÷å-
íèõ çàêîíîì îá’єêòèâíèõ і ñóá’єêòèâíèõ îçíàê ñóñïіëü-
íî íåáåçïå÷íîãî äіÿííÿ, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî âèííà îñîáà 
íåñå þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü. 

Îá’єêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæóòü áóòè òіëüêè ñóñïіëüíі 
âіäíîñèíè, ùî îõîðîíÿþòüñÿ íîðìàìè ïðàâà, à ìàòåðіàëüíі 
ïðåäìåòè і äóõîâíі áëàãà ìîæóòü âèñòóïàòè ÿê ïðåäìåò ïðàâî-
ïîðóøåííÿ.  

Ðîçðіçíÿþòü íàñòóïíі âèäè îá’єêòіâ ïðàâîïîðóøåííÿ:
 çàãàëüíèé îá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ñóñïіëüíі âіäíî-

ñèíè, âçÿòі ïіä îõîðîíó ïåâíîþ ãàëóççþ ïðàâà; 
 ðîäîâèé îá’єêò – öå ïåâíå êîëî îäíîðіäíèõ і âçàєìî-

ïîâ’ÿçàíèõ âіäíîñèí, óçÿòèõ ïіä îõîðîíó îêðåìîþ ãðóïîþ 
ïðàâîâèõ íîðì (íàïðèêëàä, ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíі 
ïðîòè ïðàâà âëàñíîñòі â êðèìіíàëüíîìó ïðàâі);

 áåçïîñåðåäíіìè îá’єêòàìè є ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ç ïðèâî-
äó êîíêðåòíèõ ìàòåðіàëüíèõ (ìàéíî, öіííі ïàïåðè òîùî) 
і íåìàòåðіàëüíèõ (æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü, ãіäíіñòü) áëàã ó 
ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.

Îá’єêòèâíà ñòîðîíà, ÿê і іíøі åëåìåíòè ñêëàäó ïðàâîïîðó-
øåííÿ, ÷іòêî çàêðіïëåíà â çàêîíі. Íàïðèêëàä, òіëåñíі óøêî-

Завдає суспільству 
певної шкоди, а 
тому завжди є неба-
жаним, суспільно 
небезпечним

Основні ознаки
правопорушення

Це протиправний 
акт поведінки, тобто 
такий, що порушує 
правову норму

Наявність причинного 
зв’язку між діянням і 
суспільно небезпечни-
ми наслідками, що зу-
мовлені саме цим діян-
ням

Це зовнішній акт пове-
дінки діяння, що прояв-
ляється у формі дії чи 
бездіяльності

Це лише винне діян-
ня, тобто скоєне 
умисно або з необе-
режності

Це свідомий і вольо-
вий акт поведінки, 
тобто скоєний осо-
бою, що розуміє зна-
чення свого діяння
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äæåííÿ ìîæóòü áóòè òÿæêèìè, ìåíø òÿæêèìè, ëåãêèìè. 
Êîæíå ç íèõ óòâîðþє ñàìîñòіéíèé ñêëàä çëî÷èíó, ùî ïåðåä-
áà÷åíèé Êðèìіíàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè.

Îçíàêàìè îá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïîðóøåííÿ є:
 äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü;
 ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íі íàñëіäêè;
 ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ìіæ äіÿííÿìè і íåáåçïå÷íèìè íàñëіä-

êàìè;
 ôàêóëüòàòèâíі (äîäàòêîâі) åëåìåíòè: ìіñöå, ÷àñ, ñïîñіá, 

çíàðÿääÿ, îáñòàâèíè ñêîєííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.

Елементи складу правопорушення

Об’єкт правопору-
шення – це ті су-
спільні відносини, 
які охороняються 
нормами права і 
на які посягає пра-
вопорушення

Суб’єкт правопо-
рушення – делік-
тоздатна фізична 
чи юридична осо-
ба

Об’єктивна сто-
рона – це зовніш-
ній прояв проти-
правного діяння, 
викликані ним не-
безпечні наслідки і 
причинний зв’язок 
між діянням і на-
слідками

Суб’єктивна сто-
рона – це внут-
рішня психічна 
діяльність суб’єк-
та, пов’язана зі 
скоєнням право-
порушення

Ó êðèìіíàëüíèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ òà òðóäîâèõ ïðàâîïîðó-
øåííÿõ ñóá’єêòàìè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ âèñòóïàþòü іíäè-
âіäè, òîáòî ôіçè÷íі îñîáè, ÿêі äîñÿãëè ïåâíîãî âіêó, і є îñóäíèìè. 
Îñóäíіñòü – öå ñòàí ëþäèíè, êîëè âîíà ðîçóìіє õàðàêòåð і çíà-
÷åííÿ ñâîїõ äіé òà ìîæå êåðóâàòè íèìè. Íå ïіäëÿãàє âіäïîâі-
äàëüíîñòі îñîáà, ÿêà ïіä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåðåáóâàëà â 
ñòàíі íåîñóäíîñòі. Äî òàêîї îñîáè çà ðіøåííÿì ñóäó ìîæóòü 
áóòè çàñòîñîâàíі ïðèìóñîâі çàõîäè ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó.

Îáîâ’ÿçêîâèì åëåìåíòîì ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïîðó-
øåííÿ є âèíà – ïñèõі÷íå ñòàâëåííÿ îñîáè äî â÷èíåíîãî íåþ 
ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íîãî äіÿííÿ òà éîãî øêіäëèâèõ íàñëіäêіâ.
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Êðіì îáîâ’ÿçêîâîãî åëåìåíòà – âèíè, ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà  
ìàє і ôàêóëüòàòèâíі åëåìåíòè:

 ìîòèâ – óñâіäîìëåíå ïðàãíåííÿ äî çäіéñíåííÿ êîíêðåò-
íèõ âîëüîâèõ äіé ÷è óòðèìàííÿ âіä íèõ (áåçäіÿëüíіñòü);

 ìåòà – óÿâà îñîáè ïðî áàæàíèé ðåçóëüòàò, äî ÿêîãî âîíà 
ïðàãíå, ñêîþþ÷è ïðàâîïîðóøåííÿ. 

Ìîòèâ і ìåòà áëèçüêі çà çíà÷åííÿì. ßêùî ìîòèâ ïîÿñíþє, 
÷èì êåðóєòüñÿ îñîáà, ñêîþþ÷è ïðàâîïîðóøåííÿ, òî ìåòà ïîêàçóє 
ñïðÿìîâàíіñòü äіÿííÿ ïðàâîïîðóøíèêà, íàéáëèæ÷èé ðåçóëüòàò, 
òîáòî òå, äî ÷îãî ïðàâîïîðóøíèê ïðàãíå, ÷îãî õî÷å äîñÿãòè.

 6. Види правопорушень

 Норма закону

Âèäè ïðàâîïîðóøåíü – öå êëàñèôіêàöіéíі ãðóïè ïðà-
âîïîðóøåíü çà ðіçíèìè ïіäñòàâàìè. 

Çà ñòóïåíåì ñóñïіëüíîї íåáåçïå÷íîñòі òà õàðàêòåðîì ñàíê-
öії, ùî çàñòîñîâóєòüñÿ äî ñóá’єêòіâ, ïðàâîïîðóøåííÿ ïîäіëÿ-
þòüñÿ íà çëî÷èíè (ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íі, êðèìіíàëüíî êàðàíі 
äіÿííÿ) і ïðîñòóïêè (â÷èíêè, ùî є ïðàâîïîðóøåííÿìè, ïåðåä-
áà÷åíèìè іíøèìè ãàëóçÿìè çàêîíîäàâñòâà).

Çëî÷èí – öå âèä ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àєòüñÿ êðè-
ìіíàëüíèì çàêîíîì, òîáòî ïðîòèïðàâíå, ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íå, 
âèííå äіÿííÿ (äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü), ÿêå ñïðè÷èíÿє ÷è ìîæå 
ñïðè÷èíèòè іñòîòíó øêîäó îõîðîíþâàíèì äåðæàâîþ ñóñïіëü-

Залежно від інтелектуаль-
ного та вольового змісту 

вину поділяють на:

Прямий уми-
сел – форма 
провини, яка 
характеризу-
ється тим, що 
особа усвідом-
лювала проти-
правний харак-
тер діяння, пе-
редбачала його 
небезпечні на-
слідки і бажала 
їх настання

Непрямий 
(евентуальний) 
умисел – ха-
рактеризуєть-
ся тими сами-
ми умовами, 
що і прямий, 
але особа не 
бажала, а пе-
редбачала 
можливість їх 
настання

Протиправна 
самовпевне-
ність: особа 
передбачала 
можливість 
настання су-
спільно небез-
печних наслід-
ків свого діян-
ня, але легко-
важно розра-
ховувала на їх 
відвернення

Протиправна 
недбалість: 
особа не пе-
редбачала 
можливості 
настання су-
спільно небез-
печних наслід-
ків діяння, але 
повинна та мо-
гла їх передба-
чити

Умисел Необережність
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íèì âіäíîñèíàì – äåðæàâíîìó і ñóñïіëüíîìó ëàäó, ïîëіòè÷-
íіé, åêîíîìі÷íіé òà ñîöіàëüíіé ñèñòåìàì, ïðàâîïîðÿäêó, âëàñ-
íîñòі, æèòòþ, çäîðîâ’þ, ïðàâàì і ñâîáîäàì îñîáè.

Класифікація 
злочинів

 проти держави
 проти власності
 проти особи
 інші злочини

 умисні
 необережні 

 корисливі
 некорисливі

 закінчені
 незакінчені

 невеликої тяжкості
 середньої тяжкості
 тяжкі
 особливо тяжкі

Залежно від об’єкта 
посягання

За формою вини

Якщо за критерій 
береться корисли-
ва мета

Залежно від
моменту закінчення 
злочину

За тяжкістю
злочину

 Норма закону

Ïðîñòóïêè – öå ìåíø íåáåçïå÷íі, íіæ çëî÷èí, ïðàâî-
ïîðóøåííÿ (ïîðóøåííÿ òðóäîâîї äèñöèïëіíè, ñóñïіëüíîãî 
ïîðÿäêó, íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ òà іíøі).

Ïðîñòóïêè ïîäіëÿþòüñÿ íà àäìіíіñòðàòèâíі, äèñöèïëіíàð-
íі, öèâіëüíî-ïðàâîâі òà іí.

Àäìіíіñòðàòèâíèé ïðîñòóïîê – öå â÷èíåíå ó ôîðìі ïðîòè-
ïðàâíîї äії àáî áåçäіÿëüíîñòі âèííèìè îñîáàìè ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, ÿêå ïîñÿãàє íà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, âëàñíіñòü, ïðàâà і 
ñâîáîäè ãðîìàäÿí, ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ó ñôåðі äåðæàâíîãî 
óïðàâëіííÿ, âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷îї äіÿëüíîñòі îðãàíіâ äåðæà-
âè (ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ñàíіòàðíèõ, ìèòíèõ ïðà-
âèë ïåðåòèíàííÿ êîðäîíó, òîðãіâëі, âóëè÷íîãî ðóõó, íåñïëàòà 
ïîäàòêіâ òà іí.) òà çà ÿêå çàêîí ïåðåäáà÷àє àäìіíіñòðàòèâíó 
âіäïîâіäàëüíіñòü.

Öèâіëüíî-ïðàâîâå ïðàâîïîðóøåííÿ ìàє ìіñöå ó ñôåðі ìàéíî-
âèõ і îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ âіäíîñèí ìіæ ñóá’єêòàìè öèâіëü-
íîãî ïðàâà (ôіçè÷íèìè і þðèäè÷íèìè îñîáàìè), îá’єêò ÿêîãî 
ÿâëÿє ñîáîþ ìàòåðіàëüíó (ìàéíîâó) àáî äóõîâíó (îñîáèñòó íå-
ìàéíîâó) öіííіñòü.
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Äèñöèïëіíàðíі ïðîñòóïêè – ñóñïіëüíî øêіäëèâі ïðîòèïðàâ-
íі â÷èíêè ôіçè÷íèõ îñіá, ÿêі çàâäàþòü øêîäè âíóòðіøíüîìó 
ðîçïîðÿäêó äіÿëüíîñòі ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé, íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäіâ øëÿõîì ïîðóøåííÿ íîðì, ùî âñòàíîâëþ-
þòü ïðàâèëà òðóäîâîї, ñëóæáîâîї, íàâ÷àëüíîї, âіéñüêîâîї òà 
іíøèõ äèñöèïëіí, і, ÿê íàñëіäîê, òÿãíóòü çà ñîáîþ çàñòîñóâàí-
íÿ äèñöèïëіíàðíèõ ñòÿãíåíü (ïîêàðàíü).

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття характеризується як точне, своєчасне і не-
ухильне додержання встановлених правовими та іншими 
соціальними нормами правил поведінки в державному та 
суспільному житті?

À. Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê.
Á. Äèñöèïëіíà.
Â. Çàêîííіñòü.
Ã. Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà. 

2. Які з перерахованих положень належать до спеціальних 
засобів гарантій  законності?

À. Åêîíîìі÷íі.
Á. Ïîëіòè÷íі.
Â. Îðãàíіçàöіéíі.
Ã. Іäåîëîãі÷íі.

3. Сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, що домінують 
у суспільстві та проявляються у суспільній думці, – це .

À. Ïðàâîñâіäîìіñòü.
Á. Ïðàâîâà êóëüòóðà.
Â. Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ.
Ã. Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ.

4. Який елемент не відноситься до складу правопорушення?

À. Çìіñò ïðàâîïîðóøåííÿ.
Á. Îá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ.
Â. Ñóá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ã. Ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà ïðàâîïîðóøåííÿ.

5. Установіть відповідність між характеристикою і формою вини.

1. Îñîáà ïіä ÷àñ ñêîєííÿ çàáî- À. Ïðÿìèé óìèñåë.
 ðîíåíîãî çàêîíîì äіÿííÿ Á. Íåïðÿìèé óìèñåë.
 óñâіäîìëþâàëà éîãî ïðîòè- Â. Ïðîòèïðàâíà
 ïðàâíèé õàðàêòåð, íå áàæà-  ñàìîâïåâíåíіñòü.
 ëà, àëå ïåðåäáà÷àëà ìîæ- Ã. Ïðîòèïðàâíà
 ëèâіñòü íàñòàííÿ ñóñïіëü-  íåäáàëіñòü.
 íî íåáåçïå÷íèõ íàñëіäêіâ.
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2. Îñîáà íå ïåðåäáà÷àëà ìîæëèâîñòі íàñòàííÿ òàêèõ 
íàñëіäêіâ, õî÷à ïîâèííà áóëà òà ìîãëà їõ ïåðåäáà-
÷èòè.

3. Îñîáà ïåðåäáà÷àëà ìîæëèâіñòü íàñòàííÿ ñóñïіëüíî 
íåáåçïå÷íèõ íàñëіäêіâ ñâîãî äіÿííÿ, àëå ëåãêîâàæ-
íî ðîçðàõîâóâàëà íà їõ âіäâåðíåííÿ.

4. Îñîáà óñâіäîìëþâàëà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâîãî 
äіÿííÿ, ïåðåäáà÷àëà éîãî íåáåçïå÷íі íàñëіäêè і áà-
æàëà їõ íàñòàííÿ.

6. Яке правопорушення не відноситься до проступків?

À. Àäìіíіñòðàòèâíå.
Á. Êðèìіíàëüíå.
Â. Äèñöèïëіíàðíå.
Ã. Öèâіëüíî-ïðàâîâå.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ – ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ.
 Óìèñåë – íåîáåðåæíіñòü.
 Çëî÷èí – ïðîñòóïîê.

ІІІ. Прочитайте поданий нижче текст. Визначте, які твер-
дження правильні, а які – ні.

Íà óðîêàõ ïðàâîçíàâñòâà Ðîìàí ñòâåðäæóâàâ: 
 Äèñöèïëіíà – öå âіäïîâіäíèé ïîðÿäîê ïîâåäіíêè ëþ-

äåé, ÿêèé âіäïîâіäàє íîðìàì і ìîäåëÿì, ùî ñêëàëèñÿ 
â ñóñïіëüñòâі, à òàêîæ âèìîãàì òієї ÷è іíøîї îðãàíіçà-
öії.

 Ãàðàíòії çàêîííîñòі – öå ïðèíöèïè, ÿêі ëåæàòü â îñíî-
âі çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîïîðÿäêó. 

 Іñíóþòü òàêі âèäè ïðàâîñâіäîìîñòі, ÿê îñîáèñòіñíà, ìà-
ñîâà, ñóñïіëüíà, æіíî÷à, ÷îëîâі÷à, íàóêîâà, ïðîôåñіé-
íà, ïîáóòîâà.

 Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà – öå ñóñïіëüíî êîðèñíà, ñóñïіëü-
íî íåîáõіäíà, áàæàíà і äîïóñòèìà ïîâåäіíêà îñіá.

 Äî ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ âõîäÿòü îá’єêò, ñóá’єêò, 
îá’єêòèâíà ñòîðîíà, ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà. 

 Ôîðìàìè âèíè є óìèñåë і íåîáåðåæíіñòü.

 IV. Розв’яжіть ситуації.

А. Під час перерви учні 10-го класу вийшли на шкільне 
подвір’я і почали грати в сніжки. Один із школярів, вирішивши 
продемонструвати свою силу, почав кидати сніжки на дах 
школи. Одна із сніжок потрапила у вікно, в результаті чого було 
розбито скло і його уламком поранено школярку 3-го класу.

×è ìîæíà ââàæàòè öå ïðàâîïîðóøåííÿì? Äîâåäіòü.
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Б. Десятикласники Микола і Петро вирішили здійснити вза-
ємовигідний обмін. За два диски Миколи з записами сучасних 
фільмів Петро віддавав комп’ютерний ігровий компакт-диск. 
Вдома Петро раптом виявив, що на дисках нічого не запи-
сано.

×è áóëî Ìèêîëîþ çäіéñíåíî ïðàâîïîðóøåííÿ? Äîâåäіòü.

V. Запитання та завданняі для самоперевірки.

1. Ùî òàêå ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê і  ÿêèìè íîðìàìè âіí 
âèçíà÷åíèé?

2. **ßêèìè ãàðàíòіÿìè çàáåçïå÷óєòüñÿ çàêîííіñòü?  
3. Ùî òàêå ïðàâîñâіäîìіñòü?
4. ßêі âèäè ïðàâîñâіäîìîñòі ðîçðіçíÿþòü?
5. Ùî òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ?
6. ßêі åëåìåíòè âõîäÿòü äî ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ?
7. Ðîçêðèéòå çìіñò ôîðì âèíè.
8. Ñõàðàêòåðèçóéòå âèäè ïðàâîïîðóøåíü.

§ 13. Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü

 Г. Сковорода про необхідність відповідальності: 

 «Не досить, щоб сяяло світло денного сонця, коли світло голо-
ви твоєї затьмарене».

 Проблемне питання

 Яку мету має юридична відповідальність?   

 1. Поняття і види відповідальності

Ëþäèíà ôîðìóєòüñÿ і ðîçâèâàєòüñÿ â ñóñïіëüñòâі і òîìó 
ïîâ’ÿçàíà ïåâíèìè ïðàâèëàìè ñïіâæèòòÿ, ÿêі âñòàíîâëþþòü-
ñÿ, ïіäòðèìóþòüñÿ і îõîðîíÿþòüñÿ ñàìèì ñóñïіëüñòâîì, äåð-
æàâîþ òà її îðãàíàìè. Êðіì òîãî, іñíóє і âіäïîâіäàëüíіñòü çà їõ 
íåâèêîíàííÿ àáî íåäîòðèìàííÿ. 

Âіäïîâіäàëüíіñòü іñíóє ÿê óñâіäîìëåííÿ îñîáîþ ñâîãî ìіñöÿ 
â ñóñïіëüñòâі, ñâîєї ðîëі â ðîçâèòêó ñóñïіëüíîãî ïðîãðåñó, ñâî-
єї îñîáèñòîї ó÷àñòі â ñïðàâàõ äåðæàâè. Âіäïîâіäàëüíіñòü ó öüî-
ìó ñåíñі  є ñâîєðіäíèì ìîðàëüíèì òà ïîëіòè÷íèì ðåãóëÿòîðîì 
ïîâåäіíêè ëþäåé.

 Норма закону

Âіäïîâіäàëüíіñòü – öå îáîâ’ÿçîê îñîáè çàçíàòè íåãà-
òèâíèõ íàñëіäêіâ çà â÷èíêè, ÿêі íå âіäïîâіäàþòü âñòà-
íîâëåíèì ñóñïіëüñòâîì ñîöіàëüíèì íîðìàì.
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Îñíîâíі âèäè ñîöіàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі:
 Ìîðàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü ïîëÿãàє â îñóäі ñóñïіëüñòâîì 

â÷èíêó îñîáè, ùî íå âіäïîâіäàє ïîíÿòòÿì äîáðà і çëà, 
÷åñíîñòі і ñïðàâåäëèâîñòі.

 Ïîëіòè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü – íåîáõіäíіñòü ñóá’єêòà ïîëі-
òè÷íèõ âіäíîñèí âіäïîâіäàòè çà ñâîї ðіøåííÿ ïåðåä îðãàíі-
çàöієþ, ùî íàäіëèëà éîãî âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè.

 Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.
Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü є îñîáëèâèì ðіçíîâèäîì ñîöі-

àëüíîї. Ñàìå її íàëåæíіñòü äî ñîöіàëüíèõ êàòåãîðіé âèçíà÷àє 
íàÿâíіñòü ó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі âñіõ îçíàê ñîöіàëüíîї, 
àäæå âîíà çäіéñíþєòüñÿ â ñóñïіëüñòâі, çàáåçïå÷óє ñóñïіëüíèé 
ïîðÿäîê, ãàðàíòóє çàõèñò ñóñïіëüíèõ іíòåðåñіâ òà ïåðåäáà÷àє 
íàÿâíіñòü ñóñïіëüíèõ ñóá’єêòіâ. Îäíàê ñàìîñòіéíèé õàðàêòåð 
þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі çóìîâëþє іñíóâàííÿ і îñîáëèâèõ 
ðèñ, ÿêі âèçíà÷àþòü ñâîєðіäíіñòü öієї êàòåãîðії òà íàäàþòü 
ìîæëèâіñòü âіäíåñòè її äî ïðàâîâèõ ïîíÿòü.

 2. Поняття, ознаки і підстави юридичної 
відповідальності. Обставини, що виключають 

юридичну відповідальність

 Норма закону

Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå ñïåöèôі÷íі ïðàâî-
âіäíîñèíè ìіæ äåðæàâîþ і ïðàâîïîðóøíèêîì, ùî õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ çàñóäæåííÿì ïðîòèïðàâíîãî äіÿííÿ і 
ñóá’єêòà ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîêëàäàííÿì íà îñòàííüîãî 
îáîâ’ÿçêó çàçíàòè íåñïðèÿòëèâèõ íàñëіäêіâ çà ñêîєíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ òàêèìè îçíàêàìè:

Підставою є тільки 
правопорушення

Визначається не-
гативними наслід-
ками для особи, 
яка вчинила пра-
вопорушення

Реалізується за до-
помогою застосу-
вання заходів дер-
жавного примусу

Ïіäñòàâàìè ïðèòÿãíåííÿ äî þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі є:
 íàÿâíіñòü ïðàâîâîї íîðìè, ùî ïåðåäáà÷àє ñêëàä ïðàâî-

ïîðóøåííÿ;
 þðèäè÷íèé ôàêò – â÷èíåííÿ ñàìîãî ïðàâîïîðóøåííÿ;
 íàÿâíіñòü ïðàâîçàñòîñîâíîãî àêòà, ùî íàáðàâ ÷èííîñòі.
Íåâіäâîðîòíіñòü âіäïîâіäàëüíîñòі ÿê îäèí іç ïðèíöèïіâ çà-

êîííîñòі äåðæàâè íå îçíà÷àє, ùî îñîáà çà êîæíå ïðàâîïîðó-
øåííÿ îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííà íåñòè þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü. 
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Çàêîíîäàâåöü ïåðåäáà÷àє ïіäñòàâè çâіëüíåííÿ âіä þðèäè÷íîї 
âіäïîâіäàëüíîñòі.

Òàê, êðèìіíàëüíå çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àє íàñòóïíі ïіä-
ñòàâè çâіëüíåííÿ îñîáè âіä êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі:

 ó çâ’ÿçêó ç äіéîâèì êàÿòòÿì – òîáòî îñîáà, ÿêà âïåðøå 
â÷èíèëà çëî÷èí íåâåëèêîї òÿæêîñòі, ùèðî ïîêàÿëàñÿ, àê-
òèâíî ñïðèÿëà ðîçêðèòòþ çëî÷èíó і ïîâíіñòþ âіäøêîäóâàëà 
çàâäàíі íåþ çáèòêè àáî óñóíóëà çàïîäіÿíó øêîäó;

 ó çâ’ÿçêó ç ïðèìèðåííÿì âèííîãî ç ïîòåðïіëèì òà âіä-
øêîäóâàííÿì çàâäàíèõ îñîáîþ, ÿêà âïåðøå â÷èíèëà çëî-
÷èí íåâåëèêîї òÿæêîñòі, çáèòêіâ àáî óñóíåííÿì çàïîäіÿ-
íîї øêîäè;

 ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ íà ïîðóêè – îñîáó, ÿêà âïåðøå â÷è-
íèëà çëî÷èí òà ùèðî ïîêàÿëàñÿ, ìîæå áóòè çâіëüíåíî âіä 
êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ç ïåðåäà÷åþ її íà ïîðóêè 
êîëåêòèâó ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè ÷è îðãàíіçàöії çà
їõíіì êëîïîòàííÿì çà óìîâè, ùî âîíà ïðîòÿãîì ðîêó ç 
äíÿ ïåðåäà÷і її íà ïîðóêè âèïðàâäàє äîâіðó êîëåêòèâó, íå 
óõèëÿòèìåòüñÿ âіä çàõîäіâ âèõîâíîãî õàðàêòåðó òà íå
ïîðóøóâàòèìå ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó;

 ó çâ’ÿçêó іç çìіíîþ îáñòàíîâêè – îñîáó, ÿêà âïåðøå â÷è-
íèëà çëî÷èí íåâåëèêîї àáî ñåðåäíüîї òÿæêîñòі, ìîæå áóòè 
çâіëüíåíî âіä êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ÿêùî áóäå 
âèçíàíî, ùî íà ÷àñ ðîçñëіäóâàííÿ àáî ðîçãëÿäó ñïðàâè â 
ñóäі âíàñëіäîê çìіíè îáñòàíîâêè â÷èíåíå íåþ äіÿííÿ 
âòðàòèëî ñóñïіëüíó íåáåçïå÷íіñòü àáî öÿ îñîáà ïåðåñòàëà 
áóòè ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íîþ;

 ó çâ’ÿçêó іç çàêіí÷åííÿì ñòðîêіâ äàâíîñòі – îñîáà çâіëü-
íÿєòüñÿ âіä êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ÿêùî ç äíÿ 
â÷èíåííÿ íåþ çëî÷èíó і äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííîї 
ñèëè ìèíóëè âіäïîâіäíі âñòàíîâëåíі êðèìіíàëüíèì êî-
äåêñîì ñòðîêè.

Ïіäñòàâè çâіëüíåííÿ âіä àäìіíіñòðàòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі:
 äàâíіñòü ïðèòÿãíåííÿ äî àäìіíіñòðàòèâíîї âіäïîâіäàëü-

íîñòі;
 ïåðåäà÷à ìàòåðіàëіâ ñïðàâè íà ðîçãëÿä òîâàðèñüêîãî ñóäó, 

ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії ÷è òðóäîâîãî êîëåêòèâó;
 îáìåæåííÿ óñíèì çàóâàæåííÿì ïðè â÷èíåííі íåçíà÷íîãî 

àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ïðè çâіëüíåííі âіä äèñöèïëіíàðíîї âіäïîâіäàëüíîñòі âëàñ-

íèê ìîæå çàìіñòü íàêëàäåííÿ äèñöèïëіíàðíîãî ñòÿãíåííÿ
ïåðåäàòè ïèòàííÿ ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ íà ðîçãëÿä òðóäîâîãî 
êîëåêòèâó àáî éîãî îðãàíó.

Ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà ïåðåäáà÷àє îáñòàâèíè, ÿêі âèêëþ÷à-
þòü þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü çà íàíåñåíó øêîäó і çîâíіøíє 
íà÷åáòî ïðîòèïðàâíå äіÿííÿ. Îáñòàâèíè çâіëüíåííÿ âіä þðè-
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äè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïåðåäáà÷àþòüñÿ â òðóäîâîìó, àäìіíі-
ñòðàòèâíîìó, êðèìіíàëüíîìó òà іíøèõ ãàëóçÿõ çàêîíîäàâ-
ñòâà.

 3. Види юридичної відповідальності

Іñíóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷àє é ïîäіë 
þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі íà ñàìîñòіéíі âèäè. Іñíóþòü ðіçíі 
ïіäñòàâè äëÿ òàêîãî ïîäіëó.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність

 Дії, що мають ознаки правопорушення, але вчине-
ні з метою захисту від суспільно небезпечного по-
сягання шляхом заподіяння шкоди, необхідної
і достатньої в даній обстановці для негайного від-
вернення чи припинення посягання 

 Не можна допускати перевищення меж необхідної 
оборони

Необхідна
оборона

 Дії, що мають ознаки правопорушення, але вчинені 
з метою усунення серйозної небезпеки, що безпо-
середньо загрожує правоохоронюваним інтересам, 
за умов, що цю небезпеку в даній обстановці не 
можна було усунути іншими засобами і заподіяна 
шкода була значно меншою, ніж відвернена

Крайня
необхідність

 Випадкова дія, що має зовнішні ознаки правопо-
рушення, у якій відсутній елемент вини, і ця дія, як 
правило, не тягне за собою юридичну відпові-
дальність

Казус

 Це нездоланна сила чи непередбачувана подія, 
яку не можна усунути чи уникнути, тому що вона 
незалежна від волі людей

Непереборна 
сила

 Психічний стан особи, за якого вона під час вчи-
нення правопорушення не могла усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслі-
док хронічного психічного захворювання, тимча-
сового розладу психічної діяльності, недоумства 
чи іншого хворобливого стану психіки

Неосудність

 Уявна оборона
 Затримання особи, що вчинила злочин
 Фізичний або психічний примус
 Виконання наказу або розпорядження, інші обста-

вини

Інші
обставини
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Çàëåæíî âіä îðãàíіâ, ùî íàêëàäàþòü þðèäè÷íó âіäïîâі-
äàëüíіñòü, її ïîäіëÿþòü íà òàêó, ùî ïîêëàäàєòüñÿ:

 îðãàíàìè äåðæàâíîї âëàäè;
 âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷èìè îðãàíàìè;
 ñóäîâèìè òà іíøèìè þðèñäèêöіéíèìè îðãàíàìè.
Ïîøèðåíîþ є êëàñèôіêàöіÿ þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà-

ëåæíî âіä ãàëóçі ïðàâîâîї íîðìè, ùî ïîðóøåíà:
 äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé ðіçíîâèä 

þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà çà ïîðóøåííÿ 
òðóäîâîї äèñöèïëіíè іç çàñòîñóâàííÿì äî íüîãî äèñöèïëі-
íàðíèõ ñòÿãíåíü; 

 ìàòåðіàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé ðіçíîâèä þðè-
äè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà çà ìàòåðіàëüíó øêîäó, 
çàïîäіÿíó  ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíіçàöії âíàñëіäîê 
ïîðóøåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçêіâ;

 àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü – âèä þðèäè÷íîї âіä-
ïîâіäàëüíîñòі ôіçè÷íèõ (þðèäè÷íèõ) îñіá, ÿêà íàñòàє çà 
â÷èíåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ і ñòâîðþє 
äëÿ öèõ îñіá (êîëåêòèâіâ) íåñïðèÿòëèâі íàñëіäêè ìàéíî-
âîãî ÷è ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó;

 öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé âèä þðè-
äè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç íàêëàäåííÿì 
öèâіëüíî-ïðàâîâèõ ñòÿãíåíü (ïåíі, øòðàôó і âіäøêîäó-
âàííÿ çáèòêіâ) íà ôіçè÷íó òà þðèäè÷íó îñîáó çà íåâèêî-
íàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü àáî çàïîäі-
ÿííÿ ïîçàäîãîâіðíîї øêîäè, à òàêîæ çà ïîðóøåííÿ äå-
ÿêèõ îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ (÷åñòü, ãіäíіñòü, äіëîâà 
ðåïóòàöіÿ îñîáè òîùî);

 êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé âèä âіäïîâі-
äàëüíîñòі, ùî ïîëÿãàє ó çàñòîñóâàííі äî âèííîї ó çëî÷èíі 
ôіçè÷íîї îñîáè âèäіâ êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ;

 êîíñòèòóöіéíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå ïîðіâíÿíî íîâèé 
âèä þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ÿêà âèíèêëà íà ïіäñòàâі 
íîðì Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (іìïі÷ìåíò ïðåçèäåíòà, âіä-
ñòàâêà óðÿäó). Îñîáëèâіñòþ êîíñòèòóöіéíîї âіäïîâіäàëü-
íîñòі є òå, ùî âîíà ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ çà óìîâ, êîëè 
íîðìè ïðàâà íå ïîðóøóâàëèñÿ. Ó öèõ âèïàäêàõ âіäïîâі-
äàëüíіñòü ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç òèìè äіÿìè, ùî ðîçöіíþþòüñÿ, 
ÿê íåãàòèâíі â ïîëіòè÷íîìó ïëàíі.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Який вид відповідальності полягає в осуді суспільством 
вчинків особи, що не відповідають загальноприйнятим 
уявленням про добро і зло?

À. Ìîðàëüíà.
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Á. Ïîëіòè÷íà.
Â. Åêîíîìі÷íà.
Ã. Þðèäè÷íà. 

2. Який вид відповідальності не відноситься до юридичної?

À. Êðèìіíàëüíà.
Á. Äèñöèïëіíàðíà.
Â. Êîíñòèòóöіéíà.
Ã. Ïîëіòè÷íà.

3. Що не є обставиною юридичної відповідальності?

À. Êàçóñ.
Á. Äæåðåëî ïіäâèùåíîї íåáåçïåêè.
Â. Íåïåðåáîðíà ñèëà.
Ã. Êðàéíÿ íåîáõіäíіñòü.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ïðàâîïîðóøåííÿ – þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.
 **Ìàòåðіàëüíà – ìàéíîâà þðèäè÷íà âіäïîâіäàëü-

íіñòü.

ІІІ. Прочитайте подані твердження. Вкажіть, які твердження 
правильні, а які – ні. 

Íà óðîöі ïðàâîçíàâñòâà Âîëîäèìèð ñòâåðäæóâàâ:
 Ïіäñòàâè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі є ôàêòè÷íі, ïî-

ëіòè÷íі òà åêîíîìі÷íі.
 Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü íå іñíóє çà íàÿâíîñòі âñіõ 

îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü þðèäè÷íó âіäïîâіäàëü-
íіñòü.

 Êëàñèôіêàöії þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі â îñíîâíîìó 
ïðîâîäÿòüñÿ çàëåæíî âіä òîãî, äî ÿêîї ãàëóçі ïðàâà 
âіäíîñÿòüñÿ íîðìè, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü þðèäè÷íó âіäïî-
âіäàëüíіñòü, і çàëåæíî âіä îðãàíіâ, ÿêі íàêëàäàþòü 
þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü.

ІV. Розв’яжіть ситуацію.
Десятикласниця Настя Поліглот, поспішаючи на урок англій-

ської, перейшла вулицю в двадцяти метрах від пішохідного 
переходу. Намагаючись об’їхати школярку, водій автомобіля 
змушений був різко звернути на узбіччя. В результаті відбувся 
наїзд на газетний кіоск. Автомобіль і кіоск було пошкоджено.

Äàéòå ïðàâîâèé àíàëіç äіé Íàñòі Ïîëіãëîò. ×è ìî-
æóòü її ïðèòÿãòè äî þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі? ßêùî 
òàê, òî äî ÿêîãî âèäó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі її áóäå 
ïðèòÿãíóòî?

V. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Ùî òàêå âіäïîâіäàëüíіñòü?
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2. ßêі іñíóþòü âèäè âіäïîâіäàëüíîñòі?
3. ßêі âè çíàєòå ïіäñòàâè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі?
4. Ñõàðàêòåðèçóéòå îçíàêè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.
5. Íàçâіòü îáñòàâèíè, ùî âèêëèêàþòü þðèäè÷íó âіäïî-

âіäàëüíіñòü.
6. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó âèäіâ þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëü-

íîñòі.

 Завдання для узагальнення за темою 

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Ùî òàêå ñîöіàëüíі íîðìè? Íàçâіòü їõ âèäè.
 2. ßêі íîðìè і ÷îìó çàéìàþòü îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä ñîöі-

àëüíèõ íîðì?
 3. Ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «ïðàâî» òà ÿêі éîãî îçíàêè?
 4. Ùî òàêå äæåðåëî ïðàâà? Ùî òàêå ôîðìà ïðàâà?
 5. Íàçâіòü âèäè  äæåðåë ïðàâà.
 6. Ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «ïðàâîâі àêòè»? Íàâåäіòü ïðèêëàäè 

ïðàâîâèõ àêòіâ.
 7. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «âåðõîâåíñòâî ïðàâà».
 8. Ùî òàêå ñèñòåìàòèçàöіÿ ïðàâîâèõ àêòіâ і ÿêі її âèäè 

іñíóþòü?
 9. Ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «ñèñòåìà ïðàâà»?
10. Ç ÿêèõ åëåìåíòіâ ñêëàäàєòüñÿ ñòðóêòóðà ïðàâîâîї íîðìè?
11. Ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «ïðàâîâà ñèñòåìà» і ÿêі ïðàâîâі 

ñèñòåìè âè çíàєòå?
12. Äî ÿêîї ïðàâîâîї ñèñòåìè íàëåæèòü Óêðàїíà? 
13. Ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «ïðàâîñóá’єêòíіñòü îñіá»?
14. ßêі åëåìåíòè âêëþ÷àє ïîíÿòòÿ «ïðàâîâіäíîñèíè»?
15. Ùî îçíà÷àє ïîíÿòòÿ «þðèäè÷íèé ôàêò»? ßêі âè çíàєòå 

âèäè þðèäè÷íèõ ôàêòіâ?
16. Ùî òàêå ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê?
17. Ùî òàêå ïðàâîïîðÿäîê і ÷èì âіí çàáåçïå÷óєòüñÿ?
18. Ùî òàêå ïðàâîñâіäîìіñòü і ç ÿêèõ  åëåìåíòіâ âîíà ñêëà-

äàєòüñÿ?
19. ßêі âèäè ïðàâîñâіäîìîñòі âàì âіäîìі?    
20. Ùî òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ і ÿêі îçíàêè  âîíî ìàє?
21. ßêі åëåìåíòè âõîäÿòü äî ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ?   
22. Ùî òàêå çàêîííіñòü і ÿêèìè ãàðàíòіÿìè âîíà çàáåçïå÷ó-

єòüñÿ?
23. ßêі ôîðìè âèíè âàì âіäîìі?
24. Ùî òàêå êàçóñ? 
25. Çà ÿêèìè îçíàêàìè êëàñèôіêóþòü ïðàâîïîðóøåííÿ íà âèäè?
26. Ùî òàêå çëî÷èí?  
27. Ùî òàêå ïðîñòóïîê і ÿêі éîãî âèäè âè çíàєòå?
28. Ùî òàêå þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü? Íàçâіòü її îçíàêè.
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29. ßêі íàñëіäêè âèêëþ÷àþòü íàñòàííÿ þðèäè÷íîї âіäïîâі-
äàëüíîñòі?

30. Íàçâіòü ïіäñòàâè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.

Завдання для контролю знань

І  В А Р І А Н Т

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Назвіть, для яких норм характерні загальнообов’яз-
ковість і формальна визначеність.
À. Ìîðàëі.
Á. Ïðàâà.
Â. Çâè÷àїâ.
Ã. Ðåëіãіéíèõ íîðì.

2. Які основні елементи норми права?
À. Çàãàëüíà і îñîáëèâà.
Á. Ãіïîòåçà, äèñïîçèöіÿ і ñàíêöіÿ.
Â. Ïðàâèëî òà âèíÿòîê.
Ã. Òåçà, àðãóìåíò, âèñíîâîê.

3. Установіть відповідність між видом юридичної відпові-
дальності і діянням.
1. Êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëü- À. Íåâèêîíàííÿ
 íіñòü.   äîãîâîðó.
2. Àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâі- Á. Êðàäіæêà.
 äàëüíіñòü.  Â. Ïðîãóë.
3. Öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâі- Ã. Ðîçïèâàííÿ ñïèðò-
 äàëüíіñòü.   íèõ íàïîїâ ó ãðî-
4. Äèñöèïëіíàðíà âіäïîâі-   ìàäñüêèõ ìіñöÿõ.
 äàëüíіñòü.  Ґ. Íåâèêîíàííÿ ïàð-
     òіéíîãî äîðó÷åííÿ. 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.
1. ×àñòèíà ïðàâîâîї íîðìè,  À. Äèñöèïëіíà.
 â ÿêіé çàôіêñîâàíі óìîâè, Á. Íåîáåðåæíіñòü.
 îáñòàâèíè, ç íàñòàííÿì ÿêèõ Â. Ãіïîòåçà.
 çäіéñíþєòüñÿ äèñïîçèöіÿ. Ã. Іíñòèòóò ïðàâà.
2. Òî÷íå, ñâîє÷àñíå і íåóõèëüíå  äîäåðæàííÿ âñòàíîâ-

ëåíèõ ñîöіàëüíèìè íîðìàìè ïðàâèë ïîâåäіíêè.
3. Ðіçíîâèä þðèäè÷íèõ ôàêòіâ, ÿêі âèíèêàþòü íåçà-

ëåæíî âіä âîëі ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèí.
4. Îäíà іç ôîðì âèíè.
5. Ñèñòåìà þðèäè÷íèõ íîðì, ùî ðåãóëþþòü ïåâíó  

ãðóïó îäíîðіäíèõ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó ðàìêàõ 
ãàëóçі ïðàâà.
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5. Доповніть твердження.

  – çäàòíіñòü îñîáè ìàòè ñóá’єêòèâíі 
ïðàâà і âèêîíóâàòè þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè âіäïîâіäíî äî 
íîðì ïðàâà.

 Âíóòðіøíÿ áóäîâà ïðàâà, â ÿêіé âèðàæàєòüñÿ єäíіñòü 
òà äèôåðåíöіàöіÿ éîãî íîðì, – öå .

IІ рівень (3 бали)

Виправте помилки.

Ïіä ÷àñ êîíòðîëüíîї ðîáîòè ç ïðàâîçíàâñòâà Îëåêñіé íàïèñàâ:
«Ëþäñüêå ñóñïіëüñòâî ç ÷àñó âèíèêíåííÿ äî ñòâîðåííÿ 

äåðæàâè âèðîáèëî ñîöіàëüíі íîðìè – çâè÷àї, òðàäèöії, ðå-
ëіãіéíі, ìîðàëüíі, êîðïîðàòèâíі íîðìè – äëÿ ðåãóëþâàííÿ 
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

Ñòâîðåííÿ äåðæàâ çóìîâèëî âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ñîöі-
àëüíèõ íîðì – íîðì ïðàâà, îñíîâíèì äæåðåëîì (ôîðìîþ) 
âèíèêíåííÿ ÿêèõ íà ïåðøîìó åòàïі áóâ ïðàâîâèé ïðåöå-
äåíò. Çà äîïîìîãîþ íîðì ïðàâà â êðàїíі âèçíà÷àєòüñÿ ïåâ-
íèé ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê. Òðàäèöіéíî ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі 
íîðìè ïðàâà ïîäіëÿþòüñÿ íà ïóáëі÷íі òà îñîáèñòі. Ðåàëіçàöіÿ 
æ íîðì ïðàâà ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ â ôîðìі âèêîðèñòàííÿ, 
âèêîíàííÿ, äîïîâíåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ. Íîðìè ïðàâà ðåãó-
ëþþòü ïåâíèé àñïåêò ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, âèçíà÷àþ÷è 
ñâîáîäè і îáîâ’ÿçêè їõ ó÷àñíèêіâ».

IIІ рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.
 Ïðàâîâà íîðìà – ñòàòòÿ ïðàâîâîї íîðìè.
 Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò – íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò.

IV рівень (3 бали)

Визначте правовідносини в тексті та розкрийте їх склад. 
Cхарактеризуйте підстави виникнення цих правовідносин.

«Ñüîãîäíі ó Ìèõàéëà äåíü íàðîäæåííÿ. Éîãî ïðèâіòàëè áàòü-
êè, äіäóñü ç áàáóñåþ, ñåñòðà, äðóçі. Íàéáëèæ÷èé äðóã Êîñòÿ  
ïîäàðóâàâ çáіðêó ôіëüìіâ Іíãìàðà Áåðãìàíà äëÿ éîãî êîëåêöії 
ñâіòîâîї êëàñèêè êіíî. Ìèõàéëî äóæå çðàäіâ ïîäàðóíêó».

IІ В А Р І А Н Т

І рівень (4 бали)

Виконайте тестові завдання.

1. Склад правопорушення – це .

À. Ñòàòòі Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè.
Á. Þðèäè÷íі àêòè òà þðèäè÷íі ïîñòóïêè.
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Â. Îá’єêò, ñóá’єêò, îá’єêòèâíà òà ñóá’єêòèâíà ñòîðîíè 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ã. Íàìіðè òà äії ïðàâîïîðóøíèêà.

2. До якої групи можна віднести указ про відзначення гро-
мадянина України державною нагородою?

À. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò óïðàâëіííÿ.
Á. Іíäèâіäóàëüíî-ïðàâîâèé àêò óïðàâëіííÿ.
Â. Çìіøàíî-ïðàâîâèé àêò óïðàâëіííÿ.
Ã. Çàãàëüíî-ïðàâîâèé àêò óïðàâëіííÿ. 

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначен-
ням.

1. Äåëіêò. À. Òî÷íå, ñâîє÷àñíå і íåóõèëüíå
    äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ ñî-
    öіàëüíèìè íîðìàìè ïðàâèë
    ïîâåäіíêè.
2. Ñèñòåìàòèçàöіÿ Á. Ñàíêöіîíîâàíå і çàáåçïå÷óâàíå
 çàêîíîäàâñòâà.  äåðæàâîþ ïðàâèëî ïîâåäіíêè,
    ùî ñêëàëîñÿ â ðåçóëüòàòі òðè-
    âàëîãî ïîâòîðåííÿ ëþäüìè äіé.
3. Ïðàâîâèé çâè÷àé. Â. Áóäü-ÿêå ïðàâîïîðóøåííÿ.
4. Äèñöèïëіíà. Ã. Ðåæèì óïîðÿäêîâàíîñòі, îðãà-
    íіçîâàíîñòі ñóñïіëüíèõ âіäíî-
    ñèí, ùî іñíóє â äåðæàâі çà
    óìîâè íàëåæíîãî äîòðèìàííÿ
    çàêîííîñòі.
   Ґ. Çàñіá ðåôîðìóâàííÿ, âïîðÿä-
    êóâàííÿ  çàêîíîäàâñòâà, çâå-
    äåííÿ éîãî äî ïåâíîї âíóòðіø-
    íüî óçãîäæåíîї ñèñòåìè. 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1. Іíñòèòóò ïðàâà. À. Îáîâ’ÿçêîâіñòü âèêîíàííÿ çà-
    êîíó, îáìåæåíà ïåâíèì ÷àñîì,
    ïðîñòîðîì і êîëîì îñіá, íà ÿêі
    âіí ïîøèðþєòüñÿ. 
2. Ïðîòèïðàâíà Á. Íåìîæëèâіñòü äëÿ îñîáè âëàñ-
 ïîâåäіíêà.  íèìè äіÿìè íàáóâàòè öèâіëü-
    íèõ ïðàâ і ñòâîðþâàòè äëÿ
    ñåáå öèâіëüíі îáîâ’ÿçêè.
3. Ïðàâîçäàòíіñòü. Â. Ñèñòåìà þðèäè÷íèõ íîðì, ùî
    ðåãóëþє ïåâíó ãðóïó îäíîðіä-
    íèõ âіäíîñèí ó ðàìêàõ ãàëóçі
    ïðàâà.
4. ×èííіñòü çàêîíó. Ã. Çàêðіïëåíà ó çàêîíîäàâñòâі é
    çàáåçïå÷åíà äåðæàâîþ ìîæëè-
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    âіñòü ñóá’єêòà ìàòè ïðàâà
    і îáîâ’ÿçêè. 
   Ґ. Ðіçíîâèä ïðàâîâîї ïîâåäіíêè, 
    ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê ñîöі-
    àëüíå âіäõèëåííÿ âіä íîðì,
    çëîâæèâàííÿ. 

5. Доповніть твердження.
  – öå ñóêóïíіñòü íîðì ïðàâà, ÿêі 

ñêëàäàþòü âіäîñîáëåíó ÷àñòèíó ñèñòåìè ïðàâà; ðåãó-
ëþþòü ÿêіñíî îäíîðіäíі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ñïåöè-
ôі÷íèì ìåòîäîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.

Ðіçíîâèä þðèäè÷íèõ ôàêòіâ, ÿêèé âèíèêàє íåçàëåæ-
íî âіä âîëі ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèí, – öå .

IІ рівень (3 бали)

Виправте помилки.

Ïіä ÷àñ êîíòðîëüíîї ðîáîòè ç ïðàâîçíàâñòâà Ñåðãіé íà-
ïèñàâ íàñòóïíå:

«Äåðæàâà äëÿ ðåãóëþâàííÿ âіäíîñèí ìіæ ëþäüìè âñòà-
íîâëþє ñîöіàëüíі íîðìè – ïðàâîâі òà ìîðàëüíі, ïіäòðèìàí-
íÿ ÿêèõ ïîêëàäàєòüñÿ íà ãðîìàäñüêі îðãàíè. Ïðàâîâèì íîð-
ìàì âëàñòèâі òàêі îçíàêè, ÿê íîðìàòèâíіñòü, ôîðìàëüíà 
âèçíà÷åíіñòü, іíäèâіäóàëüíіñòü, ñèñòåìíіñòü, âіäïîâіäíіñòü 
іäåàëàì ñïðàâåäëèâîñòі і ñâîáîäè. 

Îá’єêòèâíî çóìîâëåíîþ âíóòðіøíüîþ îðãàíіçàöієþ ïðàâà 
є ñèñòåìà ïðàâà. Âîíà (ñèñòåìà ïðàâà) çàëåæèòü âіä âîëі 
çàêîíîäàâöÿ. Íîðìè ïðàâà çíàõîäÿòü ñâîє çàêðіïëåííÿ â 
çàêîíàõ òà іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ. Óñÿ ñèñòåìà 
÷èííèõ âçàєìîäіþ÷èõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ óòâîðþє 
ñèñòåìó ïðàâîçíàâñòâà. Çà þðèäè÷íîþ ñèëîþ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâі àêòè ïîäіëÿþòüñÿ íà çàêîíè òà ïіäçàêîííі àêòè».

IIІ рівень (2 бали)

Порівняйте поняття.
 Ïðàâîïîðÿäîê – ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê.
 Ñèñòåìà ïðàâà – ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà.

IV рівень (3 бали)

Визначте об’єкти, суб’єкти та юридичний зміст правовідносин.  
Визначте юридичні факти, які стали підставою виникнення право-
відносин.

À. Êóïіâëÿ àâòîìîáіëÿ.
Á. Ïîїçäêà â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòі.
Â. Çàíÿòòÿ â ïëàòíіé ñïîðòèâíіé ñåêöії.
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Частина третя

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

§ 14. Êîíñòèòóöіéíå ïðàâî

 Філософ та правознавець ХІХ – початку ХХ ст. Б. Кістяків-
ський: 

 «Сучасна держава заснована на компромісі, і конституція кожної 
окремої держави є компромісом, що примирює різні погляди най-
більш впливових соціальних груп у конкретній державі».

 Проблемне питання

 Коли була прийнята сучасна Конституція України? 
 Що ви знаєте про зміни до Основного Закону України, які були 

прийняті 8 грудня 2004 р.?
 Чи можна назвати ці зміни політичним компромісом?

 1. Загальна характеристика
конституційного права

 Норма закону

Êîíñòèòóöіéíå ïðàâî Óêðàїíè – öå ïðîâіäíà ãàëóçü 
íàöіîíàëüíîãî ïðàâà, ùî є ñóêóïíіñòþ ïðàâîâèõ íîðì, 
ÿêі ðåãóëþþòü âіäíîñèíè íàðîäîâëàääÿ, âñòàíîâëþþ÷è 
îðãàíіçàöіþ ïóáëі÷íîї âëàäè òà ãàðàíòії îñíîâíèõ ïðàâ 
і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Ïðåäìåòîì êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà є îñîáëèâå êîëî ñóñïіëü-
íèõ âіäíîñèí, ÿêі âèíèêàþòü ó ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñ-
òі ñóñïіëüñòâà ó çâ’ÿçêó ç îðãàíіçàöієþ òà çäіéñíåííÿì ïóáëі÷-
íîї âëàäè. Ïðè öüîìó òðàäèöіéíî âèðіçíÿþòü äâі âçàєìîïîâ’ÿçàíі 
ãðóïè âіäíîñèí:
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 âіäíîñèíè ìіæ ëþäèíîþ, ãðîìàäÿíèíîì òà äåðæàâîþ, іí-
øèìè іíñòèòóòàìè ïóáëі÷íîї âëàäè;

 âіäíîñèíè, ùî âèçíà÷àþòü óñòðіé äåðæàâè і îðãàíіçàöіþ 
äåðæàâíîї âëàäè.

Ìåòîäîì êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ є ñóêóï-
íіñòü ñïîñîáіâ і çàñîáіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ óïîðÿäêîâóþòüñÿ 
ñóñïіëüíі âіäíîñèíè. Ó êîíñòèòóöіéíіé äåðæàâі ìîæóòü çàñòî-
ñîâóâàòèñÿ âèêëþ÷íî ïðàâîâі ìåòîäè âïëèâó. Çîêðåìà, ó 
êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîìó ðåãóëþâàííі âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêі 
ìåòîäè, ÿê óñòàíîâëåííÿ ïðàâ ó÷àñíèêіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, 
ïîêëàäàííÿ îáîâ’ÿçêіâ і âіäïîâіäàëüíîñòі, äîçâіë àáî çàáîðîíà 
íà çäіéñíåííÿ òèõ ÷è іíøèõ äіé òîùî.

Êîíêðåòíі ìåòîäè âèçíà÷àþòüñÿ õàðàêòåðîì ïðèïèñó êîí-
ñòèòóöіéíèõ íîðì. 

Назва методу 
конституційно-

правового
регулювання 

Характеристика
методу

Приклад
з Конституції України

Уповноважуючі 
норми конститу-
ційного права 
містять метод 
установлення

Закріплюють по-
вноваження від-
повідних суб’єктів 

Ст. 98. Контроль за використан-
ням коштів Державного бюдже-
ту України від імені Верховної 
Ради України здійснює Рахунко-
ва палата

Метод 
зобов’язання

Обов’язок суб’єк-
тів визначати свою 
поведінку відпо-
відно до встанов-
леного припису

Ст. 68. Кожен зобов’язаний не-
ухильно додержуватися Консти-
туції України та законів України, 
не посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей

Метод
дозволяння

Дає можливість 
в і д п о в і д н о м у 
суб’єктові діяти за 
тих чи інших об-
ставин на свій 
розсуд

Ст. 87. Верховна Рада України за 
пропозицією не менш як однієї 
третини народних депутатів 
України від її конституційного 
складу може розглянути питан-
ня про відповідальність Кабінету 
Міністрів України та прийняти 
резолюцію недовіри Кабінетові 
Міністрів України більшістю від 
конституційного складу Верхов-
ної Ради України

Метод
заборони

Суб’єктам кон-
ституційного пра-
ва забороняють-
ся відповідні дії

Ч. 3. ст. 15. Цензура заборонена.
Ч. 6. ст. 17. На території України 
забороняється створення і
функціонування будь-яких 
збройних формувань, не перед-
бачених законом
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Ãàëóçü êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà õàðàêòåðèçóєòüñÿ єäíіñòþ і 
âçàєìîäієþ åëåìåíòіâ ñèñòåìè, äî ÿêèõ íàëåæàòü êîíñòè-
òóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè òà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі іíñòèòóòè.

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè ìàþòü çàãàëüíі ðèñè, ïðèòà-
ìàííі âñіì âèäàì ïðàâîâèõ íîðì, âîäíî÷àñ їì âëàñòèâі é äåÿêі 
ñïåöèôі÷íі ðèñè. Òàê, êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè ìàþòü:

Особливий зміст (регулюють особливе коло відносин)

Установчий характер приписів (визначають основи по-
будови правової системи та державного механізму)

Є основоположним джерелом (Конституція України)

Особливості структури (переважна більшість норм не 
містить санкцій)

Особливе коло суб’єктів (народ, держава тощо)

Загальнорегулятивний характер (це – норми-
принципи, норми-дефініції, норми-програми тощо)

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèé іíñòèòóò – öå âіäíîñíî ñàìî-
ñòіéíèé âіäîêðåìëåíèé êîìïëåêñ êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ 
íîðì, ùî ðåãóëþþòü ó ìåæàõ ãàëóçі ïåâíó ñôåðó àáî ãðóïó 
îäíîðіäíèõ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

Çàãàëüíі êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі іíñòèòóòè ìàþòü êîìïëåêñ-
íèé õàðàêòåð і ðåãóëþþòü âåëèêі ñôåðè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. 
Äî íèõ íàëåæàòü:

 çàãàëüíі çàñàäè êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè;
 îñíîâè ïðàâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà;
 ïðÿìå âîëåâèÿâëåííÿ (âèáîðè, ðåôåðåíäóì);
 êîíñòèòóöіéíà ñèñòåìà îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè;
 òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè;
 êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі îñíîâè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 

òîùî.
Íîðìè êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ â 

ðіçíèõ çîâíіøíіõ ôîðìàõ, ÿêі іìåíóþòüñÿ äæåðåëàìè êîíñòè-
òóöіéíîãî ïðàâà. Ó ñó÷àñíіé íàóöі âèðіçíÿþòü äâі îñíîâíі 
ñôåðè äæåðåë êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà: ïðèðîäíå ïðàâî і ïî-
çèòèâíå ïðàâî.

Ïðèðîäíå ïðàâî âіäîáðàæàє çàãàëüíîëþäñüêі óÿâëåííÿ ïðî 
ñâîáîäó, ñïðàâåäëèâіñòü, íåâіä÷óæóâàíіñòü ïðàâ ëþäèíè. Âîíî 
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âèñòóïàє êðèòåðієì äåìîêðàòèçìó âñієї ïðàâîâîї ñèñòåìè 
Óêðàїíè. Ó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàêðіïëåíî âñі íàéâàæëèâіøі 
ïðèðîäíі ïðàâà (ïðàâî íà æèòòÿ, íà íåäîòîðêàííіñòü îñîáè, 
÷åñòü і ãіäíіñòü òîùî). Öå ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî ïðèïèñè
ïðèðîäíîãî ïðàâà íàáóâàþòü ÷іòêîї ïðàâîâîї îáîëîíêè і
ïîçèòèâíå ïðàâî çíà÷íîþ ìіðîþ çëèâàєòüñÿ ç ïðèðîäíèì
ïðàâîì. 

Äæåðåëà ïîçèòèâíîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà Óêðàїíè ñèñòå-
ìàòèçóþòüñÿ çà їõíüîþ þðèäè÷íîþ ñèëîþ. Äî íèõ íàëåæàòü:

 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè – îñíîâíå äæåðåëî íàöіîíàëüíîãî 
ïðàâà Óêðàїíè.

 Çàêîíè Óêðàїíè, ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè, іíøі
íîðìàòèâíі àêòè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

 Íîðìàòèâíі ïîñòàíîâè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.
 Íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè Âåðõîâíîї Ðàäè ÀÐÊ і Ðàäè 

Ìіíіñòðіâ ÀÐÊ.
 Ñòàòóòè òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä, іíøі àêòè îðãàíіâ ìіñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àêòè ìіñöåâèõ ðåôåðåíäóìіâ.
Îêðåìîї óâàãè çàñëóãîâóє ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñòі âіäíå-

ñåííÿ äî êîëà äæåðåë êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà ðіøåíü Êîíñòè-
òóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè, ÿêі, ç îäíîãî áîêó, ìàþòü íåíîðìà-
òèâíèé õàðàêòåð, à ç іíøîãî – є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ 
íà òåðèòîðії Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі âіäíîñèíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðèñà-
ìè ÿê ñïіëüíèìè äëÿ âñіõ ïðàâîâіäíîñèí, òàê і ñïåöèôі÷íèìè, 
ïðèòàìàííèìè ëèøå öüîìó âèäó ïðàâîâіäíîñèí. Òàê, êîíñòè-
òóöіéíî-ïðàâîâі âіäíîñèíè ìàþòü єäèíó äëÿ âñіõ ïðàâîâіäíî-
ñèí ñòðóêòóðó – îá’єêò, ñóá’єêò і çìіñò, à їõíÿ ñïåöèôіêà 
ïîâ’ÿçàíà ç:

 їõíіì çìіñòîì – âîíè âèíèêàþòü â îñîáëèâіé ñôåðі ñóñ-
ïіëüíèõ âіäíîñèí, ùî ïîâ’ÿçàíі çі çäіéñíåííÿì ïóáëі÷íîї 
âëàäè òà ðåàëіçàöієþ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè;

 îñîáëèâîñòÿìè îá’єêòà, ñóá’єêòà òà õàðàêòåðîì þðèäè÷-
íèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ñóá’єêòàìè öèõ âіäíîñèí.

Îá’єêòè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí – öå ÿâèùà,
ìàòåðіàëüíà ÷è íåìàòåðіàëüíà ðåàëüíіñòü, ç ïðèâîäó ÿêèõ
âèíèêàþòü ïðàâîâіäíîñèíè. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âіäíîñèòü 
äî îá’єêòіâ íàðîäíèé і äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò, äåðæàâíó
òåðèòîðіþ, äåðæàâíó ñèìâîëіêó, ïîëіòè÷íó і іäåîëîãі÷íó
áàãàòîìàíіòíіñòü, çåìëþ, äåðæàâíèé áþäæåò òîùî.

Ñóá’єêòè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ ïðàâîâіäíîñèí – öå
îñîáè, ñïіëüíîòè ëþäåé, îðãàíè, îðãàíіçàöії, ÿêі çãіäíî ç ïðè-
ïèñàìè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ íîðì є íîñіÿìè ñóá’єêòèâíèõ 
þðèäè÷íèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ. Ñóá’єêòàìè êîíñòèòóöіéíîãî 
ïðàâà çàçíà÷åíі îñîáè ìîæóòü ñòàòè ëèøå çà óìîâè їõíüîї 
ïðàâîñóá’єêòíîñòі. 
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Çìіñò êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí õàðàêòåðèçóєòüñÿ 
ñêëàäíîþ ñòðóêòóðîþ. Âèðіçíÿþòü þðèäè÷íèé (ñóá’єêòèâíі 
ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè) і ìàòåðіàëüíèé (ôàêòè÷íà ïî-
âåäіíêà ñóá’єêòіâ) çìіñò. Ïðè öüîìó â êîíêðåòíèõ êîíñòèòó-
öіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèíàõ ñóá’єêòèâíå ïðàâî ó÷àñíèêіâ – öå 
їõíÿ ãàðàíòîâàíà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîþ íîðìîþ ìîæëèâіñòü 
âіëüíî äіÿòè â ïåâíèõ, âèçíà÷åíèõ íîðìîþ ìåæàõ, à þðèäè÷-
íèé îáîâ’ÿçîê – öå óñòàíîâëåíà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîþ
íîðìîþ âèìîãà äіÿòè ïåâíèì, ÷іòêî âèçíà÷åíèì ÷èíîì àáî 
óòðèìàòèñÿ âіä çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé.

 2. Передумови прийняття і загальна 
характеристика Конституції України

 Для допитливих (з історії поняття)

Термін «конституція» у різні часи використовувався у відмінних 
значеннях. Вважається, що слово constitution як нормативно-
правовий термін уперше вживалося в актах Стародавнього Риму 
(вони починалися зі словосполучення «Rem Publicus Constituere…», 
що означає – «Римський народ установлює…» (у цьому випадку «Рим-
ський народ» – як офіційна назва держави).

З історії стародавнього світу залишилося багато прикладів ужи-
вання терміна «конституція» (давньогрецький аналог – «політія») для 
позначення нормативно-правових актів важливого державного зна-
чення. Зокрема, до наших днів дійшла «Афінська політія» (відомо, що 
в бібліотеці Арістотеля зберігалося більше 150 політій грецьких міст-
держав). У Давньому Римі конституціями називали окремі розпорядчі 
акти римських імператорів. У середньовічній Європі конституціями 
були акти, у яких закріплювалися привілеї та вільності феодалів 
(наприклад, Велика хартія вільностей 1215 р. в Англії). 

Утім, ні в античному світі, ні в Середні віки конституції в її сучасно-
му розумінні не існувало. 

«Батьком» нормативно-правового терміна «конституція» в його 
сучасному значенні був французький мислитель Шарль Луї де 
Монтеск’є, який використовував його для характеристики державно-
го ладу тогочасної Великої Британії.

 Норма закону

Êîíñòèòóöіÿ – Îñíîâíèé Çàêîí äåðæàâè, ùî ïðè-
éìàєòüñÿ â îñîáëèâîìó ïîðÿäêó, ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó 
ñèëó òà ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè.

Çà áіëüø ÿê 300-ðі÷íó іñòîðіþ áóëî ñòâîðåíî âåëèêó êіëü-
êіñòü êîíñòèòóöіé. Ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ôîðìè, 
çìіñòó, ïîðÿäêó ïðèéíÿòòÿ òîùî їõ çàçâè÷àé êëàñèôіêóþòü çà 
òàêèìè êðèòåðіÿìè:
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Писані (єдиний нормативний 
акт). Т. Пейн: «Конституції немає, 
якщо її не можна покласти в ки-
шеню»

За формою (структурою)

Неписані (складаються з декіль-
кох джерел, кількість яких не ви-
значена, серед них можуть бути  
як писані – акти парламенту, так
і неписані – конституційні звичаї)

Постійні (не передбачають пев-
ного терміну дії, але це не озна-
чає неможливості їх зміни або 
скасування)

За терміном дії

Тимчасові (приймаються на об-
межений строк або до настання 
певних подій)

Октройовані (розроблені без 
участі представницького органу 
та даровані народу монархом)

За способом прийняття

Народні (прийняті представниць-
ким органом або шляхом рефе-
рендуму)

Гнучкі (змінюються в такому са-
мому порядку, як і звичайні зако-
ни)

За порядком внесення змін, поправок і доповнень

Жорсткі (змінюються в особли-
вому порядку з дотриманням 
ускладненої процедури)

Êðіì òîãî, êîíñòèòóöії ðîçðіçíÿþòü çà ôîðìîþ ïðàâëіííÿ 
(ìîíàðõі÷íі і ðåñïóáëіêàíñüêі), çàëåæíî âіä äåðæàâíî-ïîëі-
òè÷íîãî ðåæèìó (äåìîêðàòè÷íі, àâòîðèòàðíі і òîòàëіòàðíі), çà 
ôîðìîþ äåðæàâíîãî óñòðîþ (ôåäåðàòèâíі òà óíіòàðíі).

Êîíñòèòóöіîíàëіçì â Óêðàїíі ìàє äàâíі òðàäèöії, à ÷àñ éîãî 
çàðîäæåííÿ ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç Ãåòüìàíñüêîþ äåðæàâîþ (ñåðåäèíà 
ÕVІІ – äðóãà ïîëîâèíà ÕVІІІ ñò).

Ñó÷àñíèé êîíñòèòóöіéíèé ïðîöåñ ðîçïî÷àâñÿ ç ïðèéíÿòòÿ 
Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè âіä 16 ëèïíÿ 
1990 ð., äå óòâåðäæóâàëîñÿ çäіéñíåííÿ óêðàїíñüêèì íàðîäîì 
éîãî íåâіä’єìíîãî ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ òà ïðîãîëîøóâà-
ëèñÿ íîâі ïðèíöèïè îðãàíіçàöії ïóáëі÷íîї âëàäè òà ïðàâîâîãî 
ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Íà ÷àñ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè äіÿëà Êîíñòè-
òóöіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð. Ñòðіìêèé ðîçâèòîê ñóñïіëüíèõ і ïîëіòè÷-
íèõ âіäíîñèí â Óêðàїíі âèìàãàâ íå ïðîñòî âíåñòè çìіíè і äîïîâ-
íåííÿ â Êîíñòèòóöіþ 1978 ð., à äîêîðіííî çìіíèòè àáî ïðèéíÿ-
òè íîâèé Îñíîâíèé Çàêîí Óêðàїíè. 
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Ïåðøèé åòàï ñó÷àñíîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðîöåñó â Óêðàїíі 
îõîïëþє ïåðіîä âіä 16 ëèïíÿ 1990 ð. äî 26 æîâòíÿ 1993 ð. 
Ðîçïî÷àëàñÿ ðîáîòà ç ïіäãîòîâêè ïðîåêòó íîâîї Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè. Õðîíîëîãі÷íî âîíà çäіéñíþâàëàñÿ òàêèì ÷èíîì:

 24 æîâòíÿ 1990 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ óòâî-
ðèëà Êîíñòèòóöіéíó êîìіñіþ.

 Êîìіñіÿ ðîçðîáèëàÊîíöåïöіþ íîâîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. 
Öåé äîêóìåíò Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà 19 ÷åðâíÿ 1991 ð.

 Íà îñíîâі Êîíöåïöії Êîìіñіÿ ïіäãîòóâàëà ïðîåêò íîâîї 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (æîâòåíü 1993 ð.). Ïàðàëåëüíî äî 
÷èííîї íà òîé ÷àñ Êîíñòèòóöії ÓÐÑÐ âíîñèëèñÿ çìіíè ç 
ìåòîþ ïðèâåñòè її ó âіäïîâіäíіñòü äî ïîëîæåíü Äåêëà-
ðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò òà Àêòà ïðîãîëîøåííÿ 
íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè.

Àëå ÷åðåç çàãîñòðåííÿ ïîëіòè÷íîї ñèòóàöії, ùî ïîëÿãàëà â 
ïðîòèñòîÿííі ðіçíèõ ãіëîê âëàäè, ïіñëÿ æîâòíÿ 1993 ð. êîí-
ñòèòóöіéíèé ïðîöåñ áóâ ôàêòè÷íî ïåðåðâàíèé.

Äðóãèé åòàï ïî÷àâñÿ ïіñëÿ çàâåðøåííÿ äîñòðîêîâèõ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ і ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðіâ (âіä 10 ëèñòîïàäà 1994 ð.). 
Çàâåðøèâñÿ äðóãèé åòàï 8 ÷åðâíÿ 1995 ð. óêëàäåííÿì Êîí-
ñòèòóöіéíîãî äîãîâîðó ìіæ Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè і Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ ïðî îðãàíіçàöіþ äåðæàâíîї âëàäè і ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ íà ïåðіîä äî ïðèéíÿòòÿ íîâîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Òðåòіé åòàï ïî÷àâñÿ 8 ÷åðâíÿ 1995 ð. і çàêіí÷èâñÿ ïðè-
éíÿòòÿì 28 ÷åðâíÿ 1996 ð. Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (ñêëàäàєòüñÿ 
ç ïðåàìáóëè òà ï’ÿòíàäöÿòè ðîçäіëіâ).

×åòâåðòèé (íîâіòíіé) åòàï ñó÷àñíîãî êîíñòèòóöіéíîãî 
ïðîöåñó â Óêðàїíі ðîçïî÷àâñÿ ïіñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè 28 ÷åðâíÿ 1996 ð. і òðèâàє äîòåïåð. Äî öüîãî åòàïó 
âіäíåñåìî é ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó № 2222-ІV âіä 08.12.2004, ùî 
âíіñ çìіíè äî ïîëîæåíü ñó÷àñíîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Íàçâåìî ñïåöèôі÷íі ðèñè (âëàñòèâîñòі), ùî âіäðіçíÿþòü 
Êîíñòèòóöіþ Óêðàїíè âіä іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ:

 Êîíñòèòóöіÿ ÿê Îñíîâíèé Çàêîí єãîëîâíèì äæåðåëîì íà-
öіîíàëüíîãî ïðàâà, ÿäðîì óñієї ïðàâîâîї ñèñòåìè, þðè-
äè÷íîþ áàçîþ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè õàðàêòåðèçóєòüñÿ þðèäè÷íèì âåð-
õîâåíñòâîì, ùî îçíà÷àє її ïðіîðèòåòíå ñòàíîâèùå â ñèñ-
òåìі íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, ìàє âèùó 
þðèäè÷íó ñèëó ùîäî âñіõ іíøèõ ïðàâîâèõ àêòіâ. 

 Âàæëèâîþ þðèäè÷íîþ âëàñòèâіñòþ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè є 
її ñòàáіëüíіñòü, ÿêà çàáåçïå÷óєòüñÿ îñîáëèâèì, ñêëàäíèì 
ïîðÿäêîì âíåñåííÿ äî íåї çìіí і äîïîâíåíü. Òàê, ðîçäіë ÕІІІ 
Êîíñòèòóöії âñòàíîâëþє äîñèòü ñêëàäíó ïðîöåäóðó çìіíè 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî, ïî-ïåðøå, 
âîíà íå ìîæå áóòè çìіíåíà, ÿêùî çìіíè ïåðåäáà÷àþòü
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ñêàñóâàííÿ ÷è îáìåæåííÿ ïðàâ ÷è ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìà-
äÿíèíà àáî ÿêùî âîíè ñïðÿìîâàíі íà ëіêâіäàöіþ íåçàëåæ-
íîñòі ÷è íà ïîðóøåííÿ òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè; 
ïî-äðóãå, Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âçàãàëі íå ìîæå áóòè çìіíå-
íà ç íàñòàííÿì ïåâíèõ îáñòàâèí – â óìîâàõ âîєííîãî ÷è 
íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó; ïî-òðåòє, äåÿêі ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè ìîæóòü áóòè çìіíåíі ëèøå âñåóêðàїíñüêèì ðåôå-
ðåíäóìîì.

 Äî þðèäè÷íèõ âëàñòèâîñòåé Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ìîæíà 
âіäíåñòè ïðÿìó äіþ її íîðì, ùî çãіäíî ç ÷. 3 ñò. 8 Êîíñòè-
òóöії Óêðàїíè îçíà÷àє ìîæëèâіñòü çâåðíåííÿ äî ñóäó äëÿ 
çàõèñòó êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿ-
íèíà áåçïîñåðåäíüî íà ïіäñòàâі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

 Þðèäè÷íîþ âëàñòèâіñòþ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè є îñîáëè-
âèé ïðàâîâèé çàõèñò, ÿêèé ìàє íà ìåòі çàáåçïå÷åííÿ äî-
òðèìàííÿ êîíñòèòóöіéíèõ ïîëîæåíü. 

Çâàæàþ÷è íà âіäîìі íàì êëàñèôіêàöії, Êîíñòèòóöіÿ Óêðà-
їíè є:

 çà ôîðìîþïèñàíîþ, îñêіëüêè ÿâëÿє ñîáîþ єäèíèé íîðìà-
òèâíèé àêò;

 çà òåðìіíîì äії ïîñòіéíîþ;
 çà ñïîñîáîì ïðèéíÿòòÿ íàðîäíîþ, îñêіëüêè áóëà ïðèéíÿòà 

ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì – Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè;
 çà ïîðÿäêîì âíåñåííÿ çìіí òà äîïîâíåíü æîðñòêîþ, ùî 

ïіäòâåðäæóþòü ñòàòòі ðîçäіëó ÕІІІ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

 3. Основні етапи розвитку української
державності

Ïðîöåñ âèíèêíåííÿ і ðîçâèòêó äåðæàâíîñòі íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè ìàє äàâíþ іñòîðіþ. Áіëüøіñòü іñòîðèêіâ ââàæàþòü, 
ùî âіäëіê ïîòðіáíî âåñòè ïî÷èíàþ÷è âіä äàâíіõ ñëîâ’ÿí, à íå 
ðàíіøå – ç êіììåðіéöіâ, ÿêі ïðîæèâàëè íà òåðèòîðії íèíіø-
íüîї Óêðàїíè, òà ñòâîðèëè ïîòóæíó äåðæàâíó ñòðóêòóðó. 

Äåðæàâíі óòâîðåííÿ ñõіäíèõ ñëîâ’ÿí (ІV–ІÕ ñò.). Єäè-
íèì äæåðåëîì ïðàâà öüîãî ïåðіîäó áóëî òàê çâàíå çâè÷àєâå 
ïðàâî.

Êèїâñüêà Ðóñü (ІÕ–ÕІІ ñò.). Ñòâîðåííÿ äåðæàâè ïîòðåáóâà-
ëî ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Ôåîäàëüíå 
ïðàâî Ðóñі âèíèêëî íà îñíîâі çâè÷àєâîãî ïðàâà. Ïåðøå þðè-
äè÷íå çâåäåííÿ çãàäóєòüñÿ â ðóñüêî-âіçàíòіéñüêèõ äîãîâîðàõ 
911 і 944 ðð. – «Óñòàâ і çàêîí ðóñüêèé». 

Ó ðîêè êíÿçþâàííÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ç’ÿâèâñÿ íîâèé 
çàêîí, òàê çâàíèé «Óñòàâ çåìëÿíèé». Ïðàâîâі óñòàâè ІÕ–Õ ñò. 
óâіéøëè äî «Ðóñüêîї ïðàâäè», íàéäàâíіøó ÷àñòèíó ÿêîї ñêëàëà 
«Ïðàâäà ßðîñëàâà», âèäàíà íèì ó Íîâãîðîäі â 1016 ð. 
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Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê äàâíüîðóñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ïîâ’ÿçà-
íèé ç äіÿëüíіñòþ ñèíіâ ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Ó 1072 ð. Іçÿñëàâ, 
Ñâÿòîñëàâ, Âñåâîëîä çàòâåðäèëè ó Âèøãîðîäі «Ïðàâäó ßðîñëà-
âè÷іâ».

Íîâó êîäèôіêàöіþ ïðàâîâèõ íîðì çäіéñíèâ Âîëîäèìèð 
Ìîíîìàõ. «Óñòàâ» Ìîíîìàõà áóëî çàòâåðäæåíî íà ðàäі â ñåëі 
Áåðåñòîâå â 1113 ð.

Ó ÕІV–XVI ñò. óêðàїíñüêі çåìëі ïåðåáóâàëè ó ñêëàäі Âåëè-
êîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî. Âàæëèâèìè ïðàâîâèìè ïàì’ÿò-
êàìè öüîãî ïåðіîäó áóëè Ëèòîâñüêі ñòàòóòè 1529 òà 1566 ðð. 
Öі äîêóìåíòè âêëþ÷èëè â ñåáå åëåìåíòè çâè÷àєâîãî ïðàâà
і ïîëîæåííÿ «Ðóñüêîї ïðàâäè». Òðåòіé Ëèòîâñüêèé ñòàòóò
1588 ð. áóëî ïðèéíÿòî âæå ïіñëÿ ñòâîðåííÿ Ðå÷і Ïîñïîëèòîї. 
Âіí ñòàâ êëàñè÷íèì êîäåêñîì ôåîäàëüíîãî ïðàâà. 

Óêðàїíñüêі çåìëі  ó ñêëàäі Ðå÷і Ïîñïîëèòîї (1569–1648). Ó 
1641 ð. Ëèòîâñüêèé ñòàòóò 1588 ð. áóëî íàäðóêóâàíî â ìіñòі 
Âіëüíî. Òîäі âïåðøå áóëî ñòâîðåíî єäèíèé äëÿ Ðå÷і Ïîñïîëèòîї 
êîäåêñ – «Ïîñïîëèòå ïðàâî». 

Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ óêðàїíñüêèõ ìіñò ìàëî ìàãäåáóðçüêå 
ïðàâî. Âîíî çâіëüíÿëî ìіñòà âіä ïðàâëіííÿ é ñóäó ôåîäàëіâ òà 
íàäàâàëî ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çà ÷àñіâ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ïіä ÷àñ âèçâîëüíîї âіéíè 
áóëî ïіäïèñàíî Çáîðіâñüêèé (1649) òà Áіëîöåðêіâñüêèé (1651) 
äîãîâîðè, ùî ïіäòâåðäèëè іñíóâàííÿ Ãåòüìàíùèíè.

Ãåòüìàíùèíà (1654–1764). Íàéáіëüø âіäîìà ïàì’ÿòêà óêðà-
їíñüêîї ïðàâîâîї äóìêè ÕVІІ ñò. – öå Áåðåçíåâі ñòàòòі 1654 ð. 
Öåé äîêóìåíò íàäàâàâ Ãåòüìàíùèíі ñàìîñòіéíіñòü ó äіÿëüíîñ-
òі àäìіíіñòðàöії é ñóäî÷èíñòâà, ó çíîñèíàõ ç іíøèìè äåðæàâà-
ìè, çáîðі ïîäàòêіâ òà іíøèõ ïèòàííÿõ äåðæàâíîãî æèòòÿ. 
Íàñòóïíі äîêóìåíòè, ùî ïðèéìàëèñÿ ãåòüìàíàìè, ïîñòóïîâî 
çâåëè íàíіâåöü äåðæàâíó àâòîíîìіþ.

Âàæëèâèì äîêóìåíòîì öієї åïîõè є Êîíñòèòóöіÿ Ï. Îðëèêà – 
«Ïàêòè é Êîíñòèòóöії çàêîíіâ і âîëüíîñòåé Âіéñüêà Çàïîðіçüêîãî», 
ùî áóâ ïðèéíÿòèé 1710 ð. Ç òî÷êè çîðó ïðàâíè÷îї äóìêè âіí áóâ 
äóæå ïðîãðåñèâíèì, àëå íå îòðèìàâ âòіëåííÿ çà âіäñóòíîñòі òåðè-
òîðії, îñêіëüêè Ï. Îðëèê áóâ ãåòüìàíîì ó âèãíàííі.

Óêðàїíà ó ñêëàäі äâîõ іìïåðіé (êіíåöü ÕVIII – ïî÷àòîê
ÕÕ ñò.). Îñêіëüêè â öåé ïåðіîä óêðàїíñüêі çåìëі íå ìàëè ñâîєї äåð-
æàâíîñòі, òî âàæêî íàçâàòè ïðàâîâі äîêóìåíòè, ùî ñïðèÿëè äåð-
æàâîòâîðåííþ. Àëå äåÿêі âèíÿòêè іñíóþòü. Íàïðèêëàä, òàєìíі 
îðãàíіçàöії äåêàáðèñòіâ («Ïðàâèëà», «Êîíñòèòóöіÿ», «Ðóñüêà 
ïðàâäà»), à ïіçíіøå Êèðèëî-Ìåôîäіїâñüêå òîâàðèñòâî («Ñòàòóòè 
Ñëîâ’ÿíñüêîãî òîâàðèñòâà Ñâ. Êèðèëà òà Ìåôîäіÿ», «Êíèãà áóòòÿ 
óêðàїíñüêîãî íàðîäó») íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè ïîäіáíі ïðîåêòè.

Óêðàїíà â 1917–1920 ðð. Ñåðåä äîêóìåíòіâ Öåíòðàëüíîї Ðàäè 
çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ÷îòèðè Óíіâåðñàëè, ùî ñòàëè âіõàìè 
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íà øëÿõó ðîçáóäîâè óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі. IV Óíіâåðñàëîì 
9 ñі÷íÿ 1918 ð. ïðîãîëîøóâàëàñü íåçàëåæíіñòü ÓÍÐ. 

Ðàäÿíñüêà Óêðàїíà. Çà öåé ÷àñ áóëî ïðèéíÿòî ÷îòèðè 
Êîíñòèòóöії – Êîíñòèòóöіÿ Ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè 1919 ð., 
Êîíñòèòóöіÿ ÓÑÐÐ 1929 ð., Êîíñòèòóöії ÓÐÑÐ 1937, 1978 ðð. 

Ó 1991 ð. Óêðàїíà ïðîãîëîøåíà íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ.

 4. Політико-правове закріплення суверенітету 
України

Íåîáõіäíîþ ïåðåäóìîâîþ êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó â áóäü-ÿêіé 
äåðæàâі є її ñóâåðåííіñòü. 

 Для допитливих (з історії поняття)

Основи теорії державного суверенітету були закладені фран-
цузьким вченим Жаном Боденом ще в ХVІ ст. Так, у своїй праці «Шість 
книг про республіку» він характеризував суверенітет як абсолютну, 
ніким і нічим не обмежену верховну владу суверена (держави) над 
своїми громадянами. Згідно з Жаном Боденом, єдиним сувереном, 
носієм влади може бути лише монарх, який уповноважений Богом 
здійснювати правління.

Звичайно, сучасні погляди на політико-правову природу держав-
ного суверенітету відрізняються від поглядів Ж. Бодена. 

Íàóêîâà äóìêà çàëåæíî âіä íîñіÿ âëàäè ðîçðіçíÿє òðè âèäè 
ñóâåðåíіòåòó: äåðæàâíèé, íàðîäíèé і íàöіîíàëüíèé. Äåðæàâíèé 
ñóâåðåíіòåò є âèçíà÷àëüíîþ ÿêіñòþ äåðæàâè. Óêðàїíі ïðèòà-
ìàííі îçíàêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü її ÿê ñóâåðåííó äåðæàâó:

 Âåðõîâåíñòâî äåðæàâíîї âëàäè.
 Єäíіñòü і íåïîäіëüíіñòü äåðæàâíîї âëàäè.
 Ïîâíîòà âëàäè äåðæàâè íà її òåðèòîðії.
 Íåçàëåæíіñòü і ñàìîñòіéíіñòü.
 Ðіâíîïðàâíіñòü ó ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ.
Ïîëіòèêî-ïðàâîâå çàêðіïëåííÿ ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè çäіéñíþ-

âàëîñÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ âіäïîâіäíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ.

 Буква закону

Âèòÿã ç Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò 
Óêðàїíè

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ,
âèðàæàþ÷è âîëþ íàðîäó Óêðàїíè, ïðàãíó÷è ñòâîðèòè äåìîêðàòè÷íå 
ñóñïіëüñòâî, âèõîäÿ÷è ç ïîòðåá âñåáі÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâî-
áîä ëþäèíè, øàíóþ÷è  íàöіîíàëüíі ïðàâà âñіõ íàðîäіâ, äáàþ÷è ïðî 
ïîâíîöіííèé ïîëіòè÷íèé, åêîíîìі÷íèé, ñîöіàëüíèé і äóõîâíèé ðîç-
âèòîê íàðîäó Óêðàїíè, âèçíàþ÷è íåîáõіäíіñòü ïîáóäîâè ïðàâîâîї 
äåðæàâè, ìàþ÷è íà ìåòі óòâåðäèòè ñóâåðåíіòåò і ñàìîâðÿäóâàííÿ 
íàðîäó Óêðàїíè,
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Ï Ð Î Ã Î Ë Î Ø Ó Є
äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè ÿê âåðõîâåíñòâî, ñàìîñòіéíіñòü, 

ïîâíîòó і íåïîäіëüíіñòü âëàäè  Ðåñïóáëіêè â ìåæàõ її òåðèòîðії òà 
íåçàëåæíіñòü і ðіâíîïðàâíіñòü ó çîâíіøíіõ çíîñèíàõ…

I. ÑÀÌÎÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÎЇ ÍÀÖІЇ
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ ÿê ñóâåðåííà íàöіîíàëüíà äåðæàâà ðîçâèâàєòüñÿ 

â іñíóþ÷èõ êîðäîíàõ íà îñíîâі çäіéñíåííÿ óêðàїíñüêîþ íàöієþ ñâîãî 
íåâіä’єìíîãî ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ. Óêðàїíñüêà ÐÑÐ çäіéñíþє çà-
õèñò і îõîðîíó íàöіîíàëüíîї äåðæàâíîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Áóäü-
ÿêі íàñèëüíèöüêі äії ïðîòè íàöіîíàëüíîї äåðæàâíîñòі Óêðàїíè ç 
áîêó ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé, іíøèõ óãðóïó-
âàíü ÷è îêðåìèõ îñіá ïåðåñëіäóþòüñÿ çà çàêîíîì.

II. ÍÀÐÎÄÎÂËÀÄÄß
Ãðîìàäÿíè Ðåñïóáëіêè âñіõ íàöіîíàëüíîñòåé ñòàíîâëÿòü íàðîä 

Óêðàїíè. Íàðîä Óêðàїíè є єäèíèì äæåðåëîì äåðæàâíîї âëàäè â 
Ðåñïóáëіöі. Ïîâíîâëàääÿ íàðîäó Óêðàїíè ðåàëіçóєòüñÿ íà îñíîâі 
Êîíñòèòóöії Ðåñïóáëіêè ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê і ÷åðåç íàðîäíèõ äå-
ïóòàòіâ, îáðàíèõ äî Âåðõîâíîї і ìіñöåâèõ Ðàä Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ.

III. ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÂËÀÄÀ
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ є ñàìîñòіéíîþ ó âèðіøåííі áóäü-ÿêèõ ïèòàíü 

ñâîãî äåðæàâíîãî æèòòÿ. Óêðàїíñüêà ÐÑÐ çàáåçïå÷óє âåðõîâåíñòâî 
Êîíñòèòóöії òà çàêîíіâ Ðåñïóáëіêè íà ñâîїé òåðèòîðії. Äåðæàâíà 
âëàäà â Ðåñïóáëіöі çäіéñíþєòüñÿ çà ïðèíöèïîì її ðîçïîäіëó íà çà-
êîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó.

IV. ÃÐÎÌÀÄßÍÑÒÂÎ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÎЇ ÐÑÐ
V. ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÅ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÎ
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ çäіéñíþє âåðõîâåíñòâî íà âñіé ñâîїé òåðèòîðії. 

Òåðèòîðіÿ Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ â іñíóþ÷èõ êîðäîíàõ є íåäîòîðêàííîþ і 
íå ìîæå áóòè çìіíåíà òà âèêîðèñòàíà áåç її çãîäè.

VI. ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÀ ÑÀÌÎÑÒІÉÍІÑÒÜ
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ ñàìîñòіéíî âèçíà÷àє ñâіé åêîíîìі÷íèé ñòàòóñ і 

çàêðіïëþє éîãî â çàêîíàõ. Íàðîä Óêðàїíè ìàє âèêëþ÷íå ïðàâî íà 
âîëîäіííÿ, êîðèñòóâàííÿ і ðîçïîðÿäæåííÿ íàöіîíàëüíèì áàãàòñòâîì 
Óêðàїíè.

VII. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ
VIII. ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ
IÕ. ÇÎÂÍІØÍß І ÂÍÓÒÐІØÍß ÁÅÇÏÅÊÀ
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ ìàє ïðàâî íà âëàñíі Çáðîéíі Ñèëè.
X. ÌІÆÍÀÐÎÄÍІ ÂІÄÍÎÑÈÍÈ
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ ÿê ñóá’єêò ìіæíàðîäíîãî ïðàâà çäіéñíþє áåçïî-

ñåðåäíі çíîñèíè ç іíøèìè äåðæàâàìè, óêëàäàє ç íèìè äîãîâîðè, 
îáìіíþєòüñÿ äèïëîìàòè÷íèìè, êîíñóëüñüêèìè, òîðãîâåëüíèìè ïðåä-
ñòàâíèöòâàìè, áåðå ó÷àñòü ó äіÿëüíîñòі ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé. 
Óêðàїíñüêà ÐÑÐ âèñòóïàє ðіâíîïðàâíèì ó÷àñíèêîì ìіæíàðîäíîãî 
ñïіëêóâàííÿ, àêòèâíî ñïðèÿє çìіöíåííþ çàãàëüíîãî ìèðó і ìіæíà-
ðîäíîї áåçïåêè, áåçïîñåðåäíüî áåðå ó÷àñòü ó çàãàëüíîєâðîïåéñüêîìó 
ïðîöåñі òà єâðîïåéñüêèõ ñòðóêòóðàõ.

Äåêëàðàöіÿ є îñíîâîþ äëÿ íîâîї Êîíñòèòóöії, çàêîíіâ Óêðàїíè і 
âèçíà÷àє ïîçèöії Ðåñïóáëіêè ïðè óêëàäàííі ìіæíàðîäíèõ óãîä.



Основи публічного права України

159

 Буква закону 

Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè
24 ñåðïíÿ 1991 ð.
Âèõîäÿ÷è іç ñìåðòåëüíîї íåáåçïåêè, ÿêà íàâèñëà áóëà íàä 

Óêðàїíîþ â çâ’ÿçêó ç äåðæàâíèì ïåðåâîðîòîì â ÑÐÑÐ 19 ñåðï-
íÿ 1991 ðîêó,
- ïðîäîâæóþ÷è òèñÿ÷îëіòíþ òðàäèöіþ äåðæàâîòâîðåííÿ â 

Óêðàїíі;
- âèõîäÿ÷è ç ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 

Ñòàòóòîì ÎÎÍ òà іíøèìè ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèìè äîêóìåí-
òàìè;

- çäіéñíþþ÷è Äåêëàðàöіþ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðà-
їíè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíñüêîї Ðàäÿíñüêîї Ñîöіàëіñòè÷íîї 
Ðåñïóáëіêè óðî÷èñòî ïðîãîëîøóє íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè òà 
ñòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї óêðàїíñüêîї äåðæàâè – Óêðàїíè.
Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè є íåïîäіëüíîþ і íåäîòîðêàííîþ. Âіäíèíі 

íà òåðèòîðії Óêðàїíè ìàþòü ÷èííіñòü âèêëþ÷íî Êîíñòèòóöіÿ 
і çàêîíè Óêðàїíè. Öåé àêò íàáèðàє ÷èííîñòі ç ìîìåíòó éîãî 
ñõâàëåííÿ. 

Ç ìåòîþ çàêðіïëåííÿ ñóâåðåíіòåòó áóëè ïðèéíÿòі é òàêі çà-
êîíè:

 «Ïðî åêîíîìі÷íó ñàìîñòіéíіñòü»;
 «Ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî Óêðàїíè»;
 «Ïðî ìîâè â Óêðàїíі»;
 «Ïðî íàöіîíàëüíі ìåíøèíè â Óêðàїíі»;
 «Ïðî ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè»;
 «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè» òà іíøі.

 5. Особливості політичного режиму, форми 
правління та адміністративно-територіального 

устрою України

Óêðàїíà – äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà. Äåìîêðàòè÷íîþ ââàæà-
єòüñÿ äåðæàâà, óñòðіé і äіÿëüíіñòü ÿêîї âіäïîâіäàє âîëі íàðîäó, 
çàãàëüíîâèçíàíèì ïðàâàì і ñâîáîäàì ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. 
Îçíàêàìè Óêðàїíè ÿê äåìîêðàòè÷íîї äåðæàâè є:

 ðåàëüíà ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ 
îáðàííÿì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, 
ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà 
îñíîâі äåìîêðàòè÷íèõ ïðèíöèïіâ âèáîð÷îãî ïðàâà;

 îðãàíіçàöіÿ äåðæàâíîї âëàäè â Óêðàїíі íà çàñàäàõ її ïî-
äіëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó і ñóäîâó;

 êîíñòèòóöіéíå çàêðіïëåííÿ òà ðåàëіçàöіÿ ïðèíöèïó іäåî-
ëîãі÷íîãî і ïîëіòè÷íîãî ïëþðàëіçìó;

 âèçíàííÿ é ãàðàíòîâàíіñòü ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
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 Буква закону 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 5. Óêðàїíà є ðåñïóáëіêîþ. 
Öÿ ñòàòòÿ çàêðіïëþє ðåñïóáëіêàíñüêó ôîðìó ïðàâëіí-

íÿ, íå êîíêðåòèçóþ÷è її. Àíàëіç ðîçäіëіâ Êîíñòèòóöії äàє 
ìîæëèâіñòü çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â Óêðàїíі ïіñëÿ âíåñåí-
íÿ çìіí äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè Çàêîíîì âіä 8 ãðóäíÿ
2004 ð. âñòàíîâëåíî çìіøàíó ôîðìó ïðàâëіííÿ, à ñàìå 
ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêó ðåñïóáëіêó. Ïіäñòàâàìè äëÿ 
òàêîãî âèñíîâêó є òàêі êîíñòèòóöіéíі ïîëîæåííÿ:
 îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè íà çàãàëüíèõ âèáîðàõ 

(ñò. 103);
 ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíіâ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ïàð-

ëàìåíòîì (ñò. 114);
 âіäïîâіäàëüíіñòü óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì òà Ïðåçè-

äåíòîì Óêðàїíè, ïіäêîíòðîëüíіñòü і ïіäçâіòíіñòü óðÿ-
äó ïåðåä ïàðëàìåíòîì (ñò. 113, 115);

 ó÷àñòü Ïðåçèäåíòà ó ôîðìóâàííі óðÿäó (ñò. 114);
 â îêðåìèõ âèïàäêàõ Ïðåçèäåíò ìàє ïðàâî äîñòðîêîâî 

ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè 
(ñò. 90);

 íàÿâíіñòü ó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðàâà çàêîíîäàâ÷îї 
іíіöіàòèâè (ñò. 93);

 іíøі ïîëîæåííÿ.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
×àñòèíà 2 ñò. 2. Óêðàїíà є óíіòàðíîþ äåðæàâîþ.
Âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії, Óêðàїíà є óíіòàðíîþ äåð-

æàâîþ, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäèòü àâòîíîìíå óòâîðåííÿ – 
Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì.

Òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè ґðóíòóєòüñÿ íà ïðèí-
öèïàõ єäíîñòі òà öіëіñíîñòі äåðæàâíîї òåðèòîðії, ïîєä-
íàííÿ öåíòðàëіçàöії і äåöåíòðàëіçàöії â çäіéñíåííі äåð-
æàâíîї âëàäè, çáàëàíñîâàíîñòі і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî 
ðîçâèòêó ðåãіîíіâ, ç óðàõóâàííÿì їõ іñòîðè÷íèõ, åêîíî-
ìі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ, ãåîãðàôі÷íèõ і äåìîãðàôі÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé, åòíі÷íèõ і êóëüòóðíèõ òðàäèöіé.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття визначає такий спосіб конституційно-
правового регулю вання, що дає можливість відповідному 
суб’єктові діяти за тих чи інших обставин на свій розсуд?

À. Ìåòîä óñòàíîâëåííÿ.
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Á. Ìåòîä çîáîâ’ÿçàííÿ.
Â. Ìåòîä äîçâîëÿííÿ.
Ã. Ìåòîä çàáîðîíè. 

2. Назвіть ту сферу суспільних відносин, яка не належить до 
тих, що регулюються конституційно-правовими інститу-
тами.

À. Çîáîâ’ÿçàëüíå ïðàâî.
Á. Îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
Â. Ïðÿìå âîëåâèÿâëåííÿ.
Ã. Òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé.

3. Який вид конституції за способом прийняття розробле-
ний без участі представницького органу та дарований на-
роду монархом?

À. Íàðîäíà.
Á. Іíêîðïîðîâàíà.
Â. Ìîíàðøà.
Ã. Îêòðîéîâàíà. 

4. Визначте назву держави, за існування якої було прийнято 
чотири Універсали 1917–1918 рр.

À. Óêðàїíñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà.
Á. Çàõіäíîóêðàїíñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáëіêà.
Â. Óêðàїíñüêà Äåðæàâà.
Ã. Óêðàїíñüêà Ñîöіàëіñòè÷íà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáëіêà.

5. Назвіть документ, що вперше проголосив «верховенство, 
самостійність, повноту і неподільність влади в межах те-
риторії держави та незалежність і рівноправність у зов-
нішніх зносинах» України.

À. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî».
Á. Äåêëàðàöіÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè.
Â. Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè.
Ã. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè.

6. Визначте форму правління, що існує в Україні після вне-
сення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 
2004 р.

À. Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà.
Á. Ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà.
Â. Ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà.
Ã. Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ìåòîäè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. 
 Âèäè êîíñòèòóöіé çà ïîðÿäêîì âíåñåííÿ çìіí òà 

äîïîâíåíü.



ПРАВОЗНАВСТВО

162

ІІІ. Прочитайте текст Декларації про державний суверенітет 
України. Аргументовано доведіть, що цим документом 
гарантується державний і народний суверенітет.

IV. Дайте загальну характеристику політичного режиму,  
форми правління і територіального устрою України.

V. Охарактеризуйте основні етапи розвитку української дер-
жавності.

VI. Назвіть основні інститути та джерела конституційного 
права.

§ 15. Îñíîâíі ïðàâà, ñâîáîäè
і îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí Óêðàїíè

 Г. Сковорода про свободу та обов’язок: 

 Що є свобода? Добро в ній яке є? 
 Кажуть, неначе воно золотеє?
 Ні ж-бо, не злотне: зрівнивши все злото,
 Проти свободи воно лиш болото!
 «Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай 

справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тієї води, 
яка зросить і твою оселю, і сусідську».

 Проблемні питання 

 З якими благами український філософ порівнює свободу?
 Яке благо (матеріальне – «злото» чи духовне – «свобода»), на 

думку мислителя, є більш пріоритетним? Висловіть свої су-
дження з цього приводу.

 Порівняйте перший вислів Г. Сковороди з тезою відомого су-
часного сатирика М. Жванецького: «Якщо ми зробимо вибір 
на користь хліба замість свободи, то скоро в нас відберуть і 
те, і інше». Подумайте, чи є відмінність між тими благами, які 
і філософ, і сатирик протиставляють свободі.

 Прочитайте другий вислів Г. Сковороди. Подумайте, де про-
понує філософ шукати справжню свободу.

 1. Громадянство України: поняття, підстави 
набуття і припинення

Ñòàíîâèùå îñîáèñòîñòі â ñóñïіëüñòâі âèçíà÷àєòüñÿ ïðàâî-
âèìè òà іíøèìè âèäàìè ñîöіàëüíèõ íîðì.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáèñòîñòі – öå її þðèäè÷íî çàêðіïëåíå 
ñòàíîâèùå â äåðæàâі é ñóñïіëüñòâі, âіí ñòàíîâèòü âàæëèâó 
ñêëàäîâó ÷àñòèíó ñóñïіëüíîãî ñòàòóñó îñîáèñòîñòі, õàðàêòåðè-
çóє çâ’ÿçêè îñîáèñòîñòі ç äåðæàâîþ òà äåðæàâíî îðãàíіçîâà-
íèì ñóñïіëüñòâîì.
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Íîðìè, ÿêі âèçíà÷àþòü êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ ëþ-
äèíè і ãðîìàäÿíèíà, ñêëàäàþòü êіëüêà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâî-
âèõ іíñòèòóòіâ, äî ÿêèõ, çîêðåìà, âіäíîñÿòü:

 ãðîìàäÿíñòâî;
 êîíñòèòóöіéíі ïðèíöèïè ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і 

ãðîìàäÿíèíà;
 îñíîâíі ïðàâà, ñâîáîäè і îáîâ’ÿçêè;
 ãàðàíòії ïðàâîâîãî ñòàòóñó.

 Норма закону

Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè – öå ñòіéêèé, íåîáìåæåíèé ó 
ïðîñòîðі ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ôіçè÷íîї îñîáè ç äåðæàâîþ, çà-
ñíîâàíèé íà þðèäè÷íîìó âèçíàííі äåðæàâîþ öієї îñîáè 
ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè, âíàñëіäîê ÷îãî îñîáà і äåðæàâà 
íàáóâàþòü âçàєìíèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ â îáñÿçі, ïåðåäáà-
÷åíîìó Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè.

Ñèñòåìà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ íîðì, ùî ðåãóëþþòü ïè-
òàííÿ ãðîìàäÿíñòâà, ñêëàäàє ãîëîâíèé êîíñòèòóöіéíî-ïðàâî-
âèé іíñòèòóò – іíñòèòóò ãðîìàäÿíñòâà.

Конституція 
України

Підзаконні акти 
(наприклад, 
Укази Прези-
дента)

Закон України 
«Про громадян-
ство України» 
від 18.01.2001 р.

Чинні міжна-
родні договори 
України з пи-
тань громадян-
ства

Джерела
інституту

громадянства

 Буква закону

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè».
Ñò. 6. Ïіäñòàâè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè.
Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè íàáóâàєòüñÿ:
 çà íàðîäæåííÿì;
 çà òåðèòîðіàëüíèì ïîõîäæåííÿì;
 âíàñëіäîê ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà;

Джерела інституту громадянства
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 âíàñëіäîê ïîíîâëåííÿ ó ãðîìàäÿíñòâі;
 âíàñëіäîê óñèíîâëåííÿ;
 âíàñëіäîê âñòàíîâëåííÿ íàä äèòèíîþ îïіêè ÷è ïіêëó-

âàííÿ;
 âíàñëіäîê âñòàíîâëåííÿ íàä îñîáîþ, âèçíàíîþ ñóäîì 

íåäієçäàòíîþ, îïіêè;
 ó çâ’ÿçêó ç ïåðåáóâàííÿì ó ãðîìàäÿíñòâі Óêðàїíè îä-

íîãî ÷è îáîõ áàòüêіâ äèòèíè;
 âíàñëіäîê âñòàíîâëåííÿ áàòüêіâñòâà;
 çà іíøèìè ïіäñòàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ìіæíàðîäíèìè 

äîãîâîðàìè Óêðàїíè.

Çà íàðîäæåííÿì (ôіëіàöіÿ) є îñíîâíèì ñïîñîáîì íàáóòòÿ 
ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè. Ïðè öüîìó ãðîìàäÿíñòâî íàáóâàєòüñÿ 
íà îñíîâі ïðèíöèïіâ «ïðàâà êðîâі» àáî «ïðàâà ґðóíòó». Ó ïåð-
øîìó âèïàäêó äèòèíà íàáóâàє ãðîìàäÿíñòâà áàòüêіâ (îäíîãî ç 
áàòüêіâ) íåçàëåæíî âіä ìіñöÿ íàðîäæåííÿ, ó äðóãîìó – äèòèíà 
ñòàє ãðîìàäÿíèíîì òієї äåðæàâè, íà òåðèòîðії ÿêîї âîíà íà-
ðîäèëàñÿ, íåçàëåæíî âіä ãðîìàäÿíñòâà áàòüêіâ.

Ó Çàêîíі «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè» çàêðіïëåíî ïðèíöèï 
êðîâі – îñîáà, áàòüêè àáî îäèí ç áàòüêіâ ÿêîї íà ìîìåíò її íàðî-
äæåííÿ áóëè ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè, є ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè.

Â îêðåìèõ âèïàäêàõ çàñòîñîâóþòüñÿ і åëåìåíòè ïðèíöèïó 
ґðóíòó:

 ÿêùî îñîáà íàðîäèëàñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè âіä îñіá áåç 
ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ ïðîæèâàþòü íà 
òåðèòîðії Óêðàїíè;

 ÿêùî îñîáà íàðîäèëàñÿ çà ìåæàìè Óêðàїíè âіä îñіá áåç 
ãðîìàäÿíñòâà, іíîçåìöіâ àáî âіä іíîçåìöÿ і îñîáè áåç ãðî-
ìàäÿíñòâà, ÿêі ïîñòіéíî íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ ïðîæèâà-
þòü íà òåðèòîðії Óêðàїíè, і íå íàáóëà çà íàðîäæåííÿì 
ãðîìàäÿíñòâà іíøîї äåðæàâè;

 ÿêùî îñîáà íàðîäèëàñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè, і îäíîìó ç 
áàòüêіâ ÿêîї íàäàíî ñòàòóñ áіæåíöÿ ÷è ïðèòóëîê â Óêðàїíі, 
і íå íàáóëà çà íàðîäæåííÿì ãðîìàäÿíñòâà æîäíîãî ç 
áàòüêіâ àáî íàáóëà çà íàðîäæåííÿì ãðîìàäÿíñòâî òîãî ç 
áàòüêіâ, ÿêîìó íàäàíî ñòàòóñ áіæåíöÿ â Óêðàїíі ÷è ïðè-
òóëîê â Óêðàїíі;

 ÿêùî íà òåðèòîðії Óêðàїíè çíàéäåíî íîâîíàðîäæåíó äè-
òèíó, îáîє ç áàòüêіâ ÿêîї íåâіäîìі (çíàéäà).

Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà òåðèòîðіàëüíèì ïîõî-
äæåííÿì âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì ðåєñòðàöії:

 îñîáè, ÿêà ñàìà àáî õî÷à á îäèí ç її áàòüêіâ, äіä ÷è áàáà, 
ïîâíîðіäíі áðàò ÷è ñåñòðà íàðîäèëèñÿ àáî ïîñòіéíî ïðî-
æèâàëè äî 16 ëèïíÿ 1990 ð. íà òåðèòîðії, ÿêà ñòàëà òå-
ðèòîðієþ Óêðàїíè;
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 äèòèíè, ÿêà íàðîäèëàñÿ ÷è ïîñòіéíî ïðîæèâàëà íà òåðè-
òîðії ÓÐÑÐ (àáî õî÷à á îäèí ç її áàòüêіâ, äіä ÷è áàáà íà-
ðîäèëèñÿ ÷è ïîñòіéíî ïðîæèâàëè íà òåðèòîðії ÓÐÑÐ) і є 
îñîáîþ áåç ãðîìàäÿíñòâà;

 äèòèíè, ÿêà íàðîäèëàñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè âіä áàòü-
êіâ, ÿêі є іíîçåìöÿìè, і íàáóëà çà íàðîäæåííÿì ãðîìà-
äÿíñòâî іíøîї äåðæàâè àáî äåðæàâ, ÿêå áóëî ïðèïèíåíå, 
òà ðåєñòðóєòüñÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè çà êëîïîòàííÿì 
îäíîãî ç áàòüêіâ àáî îïіêóíà ÷è ïіêëóâàëüíèêà.

Ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè (íàòóðàëіçàöіÿ) çà 
çàÿâîþ ïåðåäáà÷àє ïîäàííÿ â ïèñüìîâіé ôîðìі âіäïîâіäíîї çà-
ÿâè íà іì’ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè. 

 Буква закону 

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè» 
Ñò. 9. Óìîâàìè ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè є:

 âèçíàííÿ і äîòðèìàííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà çàêî-
íіâ Óêðàїíè;

 çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèïèíèòè іíîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî àáî 
íåïåðåáóâàííÿ â іíîçåìíîìó ãðîìàäÿíñòâі;

 áåçïåðåðâíå ïðîæèâàííÿ íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ íà 
òåðèòîðії Óêðàїíè ïðîòÿãîì îñòàííіõ ï’ÿòè ðîêіâ;

 îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ â 
Óêðàїíі;

 âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ àáî її ðîçóìіííÿ â îáñÿ-
çі, äîñòàòíüîìó äëÿ ñïіëêóâàííÿ;

 íàÿâíіñòü çàêîííèõ äæåðåë іñíóâàííÿ. 
Äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè íå ïðèéìàєòüñÿ îñîáà, ÿêà:

 â÷èíèëà çëî÷èí ïðîòè ëþäñòâà ÷è çäіéñíþâàëà ãåíî-
öèä;

 çàñóäæåíà â Óêðàїíі äî ïîçáàâëåííÿ âîëі çà â÷èíåííÿ 
òÿæêîãî çëî÷èíó (äî ïîãàøåííÿ àáî çíÿòòÿ ñóäèìîñòі);

 â÷èíèëà íà òåðèòîðії іíøîї äåðæàâè äіÿííÿ, ÿêå âè-
çíàíå çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè òÿæêèì çëî÷èíîì.

Ñò. 17. Ïіäñòàâè ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè:

Громадянство
України

припиняється

Внаслідок втрати громадянства України

За підставами, передбаченими міжнарод-
ними договорами України

Внаслідок виходу з громадянства України
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1. Âíàñëіäîê âèõîäó ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè (ðåïàòðіàöіÿ).
Ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðàїíè є òàêèì, ùî ïîñòіéíî ïðîæèâàє çà êîðäîíîì, 
ìîæå âèéòè ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà éîãî êëîïîòàííÿì, ÿêå 
ïîäàєòüñÿ íà іì’ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè. Ïåðåäáà÷åíî âèïàäêè, 
êîëè âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè íå äîïóñêàєòüñÿ – ÿêùî 
îñîáó, ÿêà êëîïî÷å ïðî âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè, â 
Óêðàїíі ïðèòÿãíóòî ÿê îáâèíóâà÷åíó â êðèìіíàëüíіé ñïðàâі 
àáî ñòîñîâíî ÿêîї â Óêðàїíі є îáâèíóâàëüíèé âèðîê ñóäó, ùî 
íàáðàâ ÷èííîñòі é ïіäëÿãàє âèêîíàííþ.

2. Âíàñëіäîê âòðàòè ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè. 
Ïіä âòðàòîþ ãðîìàäÿíñòâà ðîçóìіþòü àâòîìàòè÷íå ïðèïè-

íåííÿ ãðîìàäÿíñòâà çà òàêèõ îáñòàâèí:
 äîáðîâіëüíå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè ãðîìàäÿí-

ñòâà іíøîї äåðæàâè, ÿêùî íà ìîìåíò òàêîãî íàáóòòÿ âіí 
äîñÿã ïîâíîëіòòÿ;

 íàáóòòÿ îñîáîþ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè âíàñëіäîê îáìàíó, 
ñâіäîìîãî ïîäàííÿ íåïðàâäèâèõ âіäîìîñòåé àáî ôàëüøè-
âèõ äîêóìåíòіâ; 

 äîáðîâіëüíèé âñòóï íà âіéñüêîâó ñëóæáó іíøîї äåðæàâè, 
ÿêà âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà öієї äåðæàâè íå є çà-
ãàëüíèì âіéñüêîâèì îáîâ’ÿçêîì ÷è àëüòåðíàòèâíîþ (íå-
âіéñüêîâîþ) ñëóæáîþ.

3. Çà ïіäñòàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðà-
ìè Óêðàїíè.

Òàêèìè îáñòàâèíàìè ìîæóòü áóòè, íàïðèêëàä, îïòàöіÿ 
(âіëüíèé âèáіð ãðîìàäÿíñòâà òієї ÷è іíøîї äåðæàâè â ðàçі ïå-
ðåõîäó ÷àñòèíè òåðèòîðії âіä îäíієї äåðæàâè äî іíøîї àáî ïðî-
ãîëîøåííÿ ÷àñòèíè òåðèòîðії êîëèøíüîї äåðæàâè íîâîþ íåçà-
ëåæíîþ äåðæàâîþ) àáî òðàíñôåðò (ïåðåõіä ÷àñòèíè òåðèòîðії 
ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìіíîþ ãðîìàäÿíñòâà áåç ïðàâà âèáîðó).

 2. Поняття і загальна характеристика прав,
свобод і обов’язків людини і громадянина

Ãîëîâíèì åëåìåíòîì ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿ-
íèíà є ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè. Ó ïðàâàõ, ñâîáîäàõ òà 
îáîâ’ÿçêàõ íå ëèøå ôіêñóþòüñÿ ñòàíäàðòè ïîâåäіíêè, ÿêі ââà-
æàþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèìè, êîðèñíèìè, äîöіëüíèìè äëÿ íîðìàëü-
íîї æèòòєäіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà, à é ðîçêðèâàþòüñÿ îñíîâíі 
ïðèíöèïè âçàєìîâіäíîñèí äåðæàâè і îñîáè.

 Норма закону

Ïðàâà ëþäèíè – öå її ñîöіàëüíà ñïðîìîæíіñòü âіëüíî 
äіÿòè, ñàìîñòіéíî îáèðàòè âèä і ìіðó ñâîєї ïîâåäіíêè ç 
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ìåòîþ çàäîâîëåííÿ ðіçíîáі÷íèõ ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ ïî-
òðåá øëÿõîì êîðèñòóâàííÿ ïåâíèìè ñîöіàëüíèìè áëàãàìè â 
ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè.

Ïîíÿòòÿ «ïðàâà ëþäèíè» ñêëàäíå é áàãàòîãðàííå. Ñóòíіñòü 
öüîãî ïîíÿòòÿ âèÿâëÿєòüñÿ â òàêèõ àñïåêòàõ:

 ïðàâà ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ëþäèíè âіä ìîìåíòó íàðîäæåííÿ ÿê 
íåâіä’єìíі óìîâè ôіçè÷íîãî і ñîöіàëüíîãî іñíóâàííÿ òà ðîç-
âèòêó і âîäíî÷àñ ÿê çàñіá і ìåòà æèòòÿ;

 çà çìіñòîì ïðàâà ëþäèíè – öå òàêі її ñîöіàëüíі ìîæëè-
âîñòі, ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç êîíêðåòíî-іñòîðè÷íèìè óìîâàìè, 
åêîíîìі÷íèì і êóëüòóðíèì ðіâíåì æèòòÿ ñóñïіëüñòâà;

 ïðàâà ëþäèíè – öå êàòåãîðіÿ ìîæëèâîї ïîâåäіíêè ëþäè-
íè; ðåàëіçàöіÿ їõ çàëåæèòü âіä áàæàííÿ êîíêðåòíîї ëþ-
äèíè, à äåðæàâà íå ìîæå і íå ïîâèííà ïðèìóøóâàòè äî 
âèêîðèñòàííÿ ïðàâ;

 ïðàâà ëþäèíè ìàþòü óíіâåðñàëüíèé õàðàêòåð, íåïîäіëü-
íі, âçàєìîïîâ’ÿçàíі òà âçàєìîîáóìîâëåíі, âîíè є íàäáàí-
íÿì êîæíîї ëþäèíè. 

Ïîíÿòòÿ «ñâîáîäà» ïîâ’ÿçàíå ç õàðàêòåðèñòèêîþ òàêèõ äі-
ÿíü îñîáè, ÿêі âèçíà÷àþòü ñôåðó її ñàìîñòіéíîñòі, çàõèñòó âіä 
âòðó÷àííÿ â її âíóòðіøíіé ñâіò (ñâîáîäà äóìêè, ñâîáîäà ñâіòî-
ãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ òîùî). 

 Норма закону

Ñâîáîäà – ñóá’єêòèâíå ïðàâî îñîáè, ÿêå ïðîÿâëÿєòüñÿ 
â ñïîñîáàõ її ìîæëèâîї ïîâåäіíêè.

Çàáåçïå÷óþ÷è ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè, äåðæàâà âèìàãàє 
âіä íåї ïåâíîї ïîâåäіíêè, ùî ôîðìóëþєòüñÿ â ñèñòåìі þðèäè÷-
íèõ îáîâ’ÿçêіâ.

 Норма закону

Îáîâ’ÿçîê – îá’єêòèâíî îáóìîâëåíà âèìîãà äåðæàâè 
äî îñîáè äіÿòè ÷іòêî âèçíà÷åíèì ó çàêîíі ÷èíîì àáî 
óòðèìóâàòèñÿ âіä çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé.

Îáîâ’ÿçîê õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè ðèñàìè:
 íà âіäìіíó âіä ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà, þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê –

öå êàòåãîðіÿ íåîáõіäíîї ïîâåäіíêè ëþäèíè, éîãî ðåàëіçà-
öіÿ íå ïîâèííà îáóìîâëþâàòèñÿ áàæàííÿì ëþäèíè;

 îáîâ’ÿçîê – öå çàâæäè ïåâíå îáìåæåííÿ ïðàâ ëþäèíè;
 âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó çàáåçïå÷óєòüñÿ ñïåöіàëüíèì ìåõà-

íіçìîì, ÿêèé ìàє äåðæàâà, à çà íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó 
äåðæàâà âñòàíîâëþє þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü.

Îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñîáè âèçíà÷àþòü ëèøå ïðàâà, 
ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, ÿêі îòðèìàëè 
êîíñòèòóöіéíå çàêðіïëåííÿ і, çàâäÿêè öüîìó, íàçèâàþòüñÿ 
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îñíîâíèìè ïðàâàìè, ñâîáîäàìè òà îáîâ’ÿçêàìè ëþäèíè і ãðî-
ìàäÿíèíà.

Îñíîâíі ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà 
ñòàíîâëÿòü ïåâíó ñèñòåìó і êëàñèôіêóþòüñÿ çà ðіçíèìè ïіä-
ñòàâàìè.

Права
людини

За суб’єктом

Права 
громадя-
нина

Права 
першого 
покоління

За черговістю 
включення

до правових
документів

Права 
другого 
покоління

Права 
третього 
покоління

Природні 
(приро-
джені)

За генезисом 
(розвитком)

Похідні 
від при-
родних

Особисті 
(грома-
дянські) 
права і 
свободи

За змістом

Політичні

Соціаль-
но-еко-
номічні та 
інші

Ïðàâà ëþäèíè ïîâ’ÿçàíі іç ñàìîþ ëþäèíîþ, її іñíóâàííÿì і 
ðîçâèòêîì. Äî öüîãî âèäó ïðàâ íàëåæàòü ïðàâî íà æèòòÿ, 
ïðàâî íà ïîâàãó äî ãіäíîñòі ëþäèíè, ïðàâî íà ñâîáîäó і îñî-
áèñòó íåäîòîðêàííіñòü òîùî.

Ïðàâà ëþäèíè ïîðіâíÿíî ç ïðàâàìè ãðîìàäÿíèíà ïðіîðè-
òåòíі. Àäæå ïðàâà ëþäèíè ïîøèðþþòüñÿ íà âñіõ ëþäåé, ÿêі 
ïðîæèâàþòü ó òіé ÷è іíøіé äåðæàâі, à ïðàâà ãðîìàäÿíèíà – 
ëèøå íà òèõ îñіá, ÿêі є ãðîìàäÿíàìè ïåâíîї äåðæàâè. Ïðè-
êëàäîì ïðàâ ãðîìàäÿíèíà є ïðàâî íà ñâîáîäó îá’єäíàííÿ â 
ïîëіòè÷íі ïàðòії òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії, ïðàâî áðàòè ó÷àñòü 
â óïðàâëіííі äåðæàâíèìè ñïðàâàìè òîùî.

Ùîäî êëàñèôіêàöії ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ çà ÷åðãîâіñòþ 
âêëþ÷åííÿ äî êîíñòèòóöії òà ìіæíàðîäíèõ ïðàâîâèõ äîêóìåí-
òіâ, òî ïåðøå ïîêîëіííÿ âêëþ÷àє ïðîãîëîøåíі áóðæóàçíèìè 
ðåâîëþöіÿìè (ÕVІІ–ÕVІІІ ñò.) ãðîìàäÿíñüêі é ïîëіòè÷íі ïðàâà. 
Âîíè îòðèìàëè íàçâó «íåãàòèâíèõ», òîáòî òàêèõ, ùî âèðàæà-
þòü íåçàëåæíіñòü îñîáèñòîñòі âіä äåðæàâè, ïîçíà÷àþòü ìåæі 
її âòðó÷àííÿ ó ñôåðó ñâîáîäè ëþäèíè (ïðàâî íà æèòòÿ, íåäî-
òîðêàííіñòü æèòëà). 

Äðóãå ïîêîëіííÿ ñòîñóєòüñÿ ñîöіàëüíèõ, åêîíîìі÷íèõ і êóëü-
òóðíèõ ïðàâ, ùî äіñòàëè çàêðіïëåííÿ â ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèõ 
äîêóìåíòàõ і êîíñòèòóöіÿõ áàãàòüîõ äåðæàâ äî ñåðåäèíè ÕÕ ñò. 
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Öþ ãðóïó ïðàâ іíêîëè íàçèâàþòü «ïîçèòèâíèìè», îñêіëüêè їõ 
ðåàëіçàöіÿ âèìàãàє «ïîçèòèâíîãî âòðó÷àííÿ» äåðæàâè, ñòâî-
ðåííÿ âіäïîâіäíèõ ìåõàíіçìіâ ðåàëіçàöії. Öå – ïðàâî íà âіäïî-
÷èíîê, íà ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ, íà îñâіòó.

Äî òðåòüîãî ïîêîëіííÿ âіäíîñÿòü ñîëіäàðíі àáî êîëåêòèâíі 
ïðàâà, іñíóâàííÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç ãëîáàëüíèìè ïðîáëåìàìè 
ëþäñòâà òà ÿêі íàëåæàòü áіëüøå íàöіÿì, íàðîäàì ÷è òåðèòîðі-
àëüíèì ãðîìàäàì, íіæ îêðåìèì іíäèâіäóóìàì. Öå ïðàâî íà 
ìèð, áåçïå÷íå äîâêіëëÿ, íà ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñòàíîâ-
ëåííÿ öієї ãðóïè ïðàâ ïî÷àëîñÿ ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. 

 3. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: 
поняття, акти, що їх визначають

Ó òðàäèöіéíîìó ìіæíàðîäíîìó ïðàâі âіäíîñèíè ìіæ ëþäè-
íîþ і äåðæàâîþ çâè÷àéíî âèçíà÷àëèñÿ ÿê íàöіîíàëüíі іíòå-
ðåñè äåðæàâè. Òіëüêè â ÕÕ ñò. ç’ÿâëÿєòüñÿ ìіæíàðîäíå ðåãó-
ëþâàííÿ ïðàâ ëþäèíè. Õî÷à ùå â 1906 ð. ó Áåðíі áóëî ïіä-
ïèñàíî Êîíâåíöіþ ùîäî çàõèñòó æіíîê âіä ðîáîòè â íі÷íó 
çìіíó, ïåðøèì ñïðàâäі ìіæíàðîäíèì äîãîâîðîì ç ïðàâ ëþäè-
íè ââàæàєòüñÿ Êîíâåíöіÿ ïðîòè ðàáñòâà, ÿêó áóëî ïðèéíÿòî
â 1926 ð. (íàáóëà ÷èííîñòі íàñòóïíîãî ðîêó).

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ç óòâîðåííÿì òàêèõ ìіæíàðîä-
íèõ óñòàíîâ, ÿê ÎÎÍ, Ðàäà Єâðîïè, Îðãàíіçàöіÿ Àìåðèêàíñüêèõ 
êðàїí âèíèêëè íîâі ìîæëèâîñòі äëÿ ïðèéíÿòòÿ íîðì ùîäî 
ïðàâ ëþäèíè òà їõíüîãî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ.

 Норма закону

Ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі ñòàíäàðòè â ãàëóçі ïðàâ ëþ-
äèíè – öå âñòàíîâëåíі â äîãîâіðíîìó ïîðÿäêó ïðàâîâі 
íîðìè ïîâîäæåííÿ äåðæàâè ç ôіçè÷íèìè îñîáàìè, ùî ïå-
ðåáóâàþòü íà її òåðèòîðії.

Ñåðåä ìіæíàðîäíèõ äîêóìåíòіâ íàéáіëüø âàæëèâèìè є:
 Ñòàòóò ÎÎÍ (Ñàí-Ôðàíöèñêî, 1945 ð.);
 Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè (ÎÎÍ, 1948 ð.);
 Єâðîïåéñüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâíèõ 

ñâîáîä (Ðèì, 1950 ð.);
 Єâðîïåéñüêà ñîöіàëüíà õàðòіÿ (Òóðèí, 1961 ð.);
 Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі і êóëüòóðíі 

ïðàâà (ÎÎÍ, 1966 ð.);
 Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі ïðàâà 

(ÎÎÍ, 1966 ð.);
 Çàêëþ÷íèé àêò Íàðàäè ç áåçïåêè òà ñïіâðîáіòíèöòâà â 
Єâðîïі – ÍÁÑЄ (1975);

 Êîíâåíöіÿ ïðî ïðàâà äèòèíè (1989).
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Äåêëàðàöіÿ íå є þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèì äîêóìåíòîì, ïðîòå 
âîíà «âіäîáðàæàє çàãàëüíó äîìîâëåíіñòü íàðîäіâ ñâіòó і є 
çîáîâ’ÿçàííÿì äëÿ ÷ëåíіâ ìіæíàðîäíîãî ñïіâòîâàðèñòâà». 
Þðèäè÷íèõ ñàíêöіé, ÿêі á çìóøóâàëè äåðæàâó äîòðèìóâàòè-
ñÿ òàêèõ çîáîâ’ÿçàíü, íå іñíóє. ßê і â іíøèõ ãàëóçÿõ ìіæíà-
ðîäíîãî ïðàâà, єäèíîþ ñàíêöієþ, ÿêà є â öüîìó âèïàäêó ó 
ñâіòîâîãî ñïіâòîâàðèñòâà, є âèñëîâëåííÿ íåäîâіðè òèì äåðæà-
âàì, ÿêі óõèëÿþòüñÿ âіä âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü.

Ïіñëÿ ïðèéíÿòòÿ Äåêëàðàöії Êîìіñіÿ ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè 
ïî÷àëà îïðàöüîâóâàòè äîêóìåíòè, ÿêі á áóëè þðèäè÷íî 
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ äåðæàâ, ùî їõ ðàòèôіêóâàëè. Ó 1966 ð. 
áóëè ïðèéíÿòі äîêóìåíòè, ÿêі çàõèùàþòü åêîíîìі÷íі, ïîëі-
òè÷íі òà êóëüòóðíі ïðàâà ëþäèíè, – öå Ìіæíàðîäíèé ïàêò 
ïðî ãðîìàäÿíñüêі òà ïîëіòè÷íі ïðàâà òà Ìіæíàðîäíèé ïàêò 
ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі і êóëüòóðíі ïðàâà.

Ïàêòè, íà âіäìіíó âіä Äåêëàðàöії, є þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâèìè 
äîãîâîðàìè. Ïîãîäæóþ÷èñü ñòàòè ñòîðîíàìè-ó÷àñíèêàìè 
Ïàêòіâ, äåðæàâè áåðóòü íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ äîòðèìóâàòèñÿ 
ïðîöåäóð, îáóìîâëåíèõ ó âіäïîâіäíèõ ñòàòòÿõ. Ïàêòè íàáóëè 
÷èííîñòі â 1976 ð., êîëè áóëè ðàòèôіêîâàíі íåîáõіäíîþ êіëü-
êіñòþ äåðæàâ (35). Ïàêòè є îáîâ’ÿçêîâèìè òіëüêè äëÿ äåðæàâ, 
ÿêі є їõíіìè ó÷àñíèêàìè. Óêðàїíà є ó÷àñíèöåþ âñіõ íàçâàíèõ 
äîãîâîðіâ.

 4. Загальна характеристика прав, свобод
і обов’язків громадян України

Ó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (ðîçäіë ІІ «Îñíîâíі ïðàâà, ñâîáîäè і 
îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà») âèçíà÷åíî òàêі ãðóïè îñíîâ-
íèõ ïðàâ: ãðîìàäÿíñüêі (îñîáèñòі), ïîëіòè÷íі, ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íі, êóëüòóðíі, åêîëîãі÷íі.

Загальна декларація прав людини, яка була при-
йнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 
1948 р., є джерелом для численних конвенцій та 
національних конституцій.
Загальна декларація була прийнята як завдання, 
до виконання якого повинні прагнути всі народи і 
всі держави.

Громадянські права – це можливості людей, що ха-
рактеризують їхнє фізичне та біологічне існування, 
задоволення матеріальних та духовних потреб.
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Äî ãðîìàäÿíñüêèõ âіäíîñÿòü òàêі ïðàâà: íà æèòòÿ, íà íåäî-
òîðêàííіñòü îñîáèñòîñòі, æèòëà, íà òàєìíèöþ ëèñòóâàííÿ, òå-
ëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëåãðàôíîї òà іíøîї êîðåñïîíäåíöії; íà âè-
áіð ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ, íà âіëüíå çàëè-
øåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè òà ïîâåðíåííÿ áóäü-êîëè â Óêðàїíó; 
íà ñâîáîäó âëàñíîї äóìêè і ñëîâà, íà âіëüíå âèÿâëåííÿ ñâîїõ 
ïîãëÿäіâ і ïåðåêîíàíü; âіëüíî çáèðàòè, çáåðіãàòè, âèêîðèñòîâó-
âàòè é ïîøèðþâàòè іíôîðìàöіþ óñíî, ïèñüìîâî òà â іíøèé ñïî-
ñіá íà ñâіé âèáіð; íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó, âіðîñïîâіäàííÿ òîùî.

Політичні права – це можливості громадянина брати 
участь у громадському та державному житті, вносити 
пропозиції про поліпшення роботи державних орга-
нів, безпосередньо брати участь у різних об’єднаннях 
громадян.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 36. Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè ìàþòü ïðàâî íà ñâîáîäó 

îá’єäíàííÿ ó ïîëіòè÷íі ïàðòії òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії 
äëÿ çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä òà çàäîâîëåííÿ ïîëіòè÷-
íèõ, åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ, êóëüòóðíèõ òà іíøèõ іí-
òåðåñіâ, çà âèíÿòêîì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì â 
іíòåðåñàõ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè òà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-
êó, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ àáî çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä 
іíøèõ ëþäåé…

Ñò. 38. Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâ-
ëіííі äåðæàâíèìè ñïðàâàìè, ó âñåóêðàїíñüêîìó òà ìіñ-
öåâèõ ðåôåðåíäóìàõ, âіëüíî îáèðàòè і áóòè îáðàíèìè äî 
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. 

Ãðîìàäÿíè êîðèñòóþòüñÿ ðіâíèì ïðàâîì äîñòóïó äî 
äåðæàâíîї ñëóæáè, à òàêîæ äî ñëóæáè â îðãàíàõ ìіñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ñò. 39. Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî çáèðàòèñÿ ìèðíî, áåç 
çáðîї і ïðîâîäèòè çáîðè, ìіòèíãè, ïîõîäè і äåìîíñòðàöії, 
ïðî ïðîâåäåííÿ ÿêèõ çàâ÷àñíî ñïîâіùàþòüñÿ îðãàíè âè-
êîíàâ÷îї âëàäè ÷è îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ…

Ñò. 40. Óñі ìàþòü ïðàâî íàïðàâëÿòè іíäèâіäóàëüíі ÷è 
êîëåêòèâíі ïèñüìîâі çâåðíåííÿ àáî îñîáèñòî çâåðòàòèñÿ 
äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ òà ïîñàäîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá öèõ îðãàíіâ, ùî 
çîáîâ’ÿçàíі ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ і äàòè îáґðóíòîâàíó 
âіäïîâіäü ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê.
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Äî åêîíîìі÷íèõ ïðàâ âіäíîñÿòü: 
 ïðàâî íà ïðèâàòíó âëàñíіñòü;
 ïðàâî íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü;
 ïðàâî íà ïðàöþ, ùî âêëþ÷àє ìîæëèâіñòü çàðîáëÿòè ñîáі 

íà æèòòÿ ïðàöåþ, ÿêó âіëüíî îáèðàє àáî íà ÿêó âіëüíî 
ïîãîäæóєòüñÿ;

 ïðàâî íà çàðîáіòíó ïëàòó, íå íèæ÷ó âіä âèçíà÷åíîї çàêîíîì;
 ïðàâî íà ñòðàéê äëÿ çàõèñòó ñâîїõ åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëü-

íèõ іíòåðåñіâ;
 ïðàâî íà âіäïî÷èíîê òîùî.
Ñîöіàëüíі ïðàâà: íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ; ïðàâî íà æèòëî; ïðà-

âî íà ìàòåðіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ó ñòàðîñòі, ó ðàçі õâîðîáè, 
ïîâíîї àáî ÷àñòêîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, âòðàòè ãîäóâàëü-
íèêà òà іí.; ïðàâî íà äîñòàòíіé æèòòєâèé ðіâåíü äëÿ ñåáå і 
ñâîєї ñіì’ї, ùî âêëþ÷àє äîñòàòíє õàð÷óâàííÿ, îäÿã, æèòëî.

Êóëüòóðíі ïðàâà: ïðàâî íà îñâіòó; ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ 
äîñÿãíåííÿìè âіò÷èçíÿíîї òà ñâіòîâîї êóëüòóðè; ïðàâî íà ñâî-
áîäó íàóêîâîї, òåõíі÷íîї òà õóäîæíüîї òâîð÷îñòі; ïðàâî íà çà-
õèñò іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі; ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ ðå-
çóëüòàòіâ іíòåëåêòóàëüíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі òîùî. 

Соціально-економічні права – це можливості людини 
і громадянина, що характеризують їхню участь у ви-
робленні матеріальних благ та можливість забезпе-
чити належні соціальні умови життя.

Культурні права – це можливості доступу людини до 
духовних цінностей свого народу (нації) та всього 
людства.

Екологічні права – це права людини і громадянина на 
безпечне екологічне середовище.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 50. Êîæåí ìàє ïðàâî íà áåçïå÷íå äëÿ æèòòÿ і 

çäîðîâ’ÿ äîâêіëëÿ òà íà âіäøêîäóâàííÿ çàâäàíîї ïîðó-
øåííÿì öüîãî ïðàâà øêîäè.
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Êîæíîìó ãàðàíòóєòüñÿ ïðàâî âіëüíîãî äîñòóïó äî іí-
ôîðìàöії ïðî ñòàí äîâêіëëÿ, ïðî ÿêіñòü õàð÷îâèõ ïðî-
äóêòіâ і ïðåäìåòіâ ïîáóòó, à òàêîæ ïðàâî íà її ïîøèðåí-
íÿ. Òàêà іíôîðìàöіÿ íіêèì íå ìîæå áóòè çàñåêðå÷åíà.

Îñíîâíі ïðàâà ãðîìàäÿí íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç їõíіìè îáî-
â’ÿçêàìè. Ùîá ëþäèíà ìîãëà óñïіøíî ðåàëіçóâàòè ñâîї ïðàâà, 
îòðèìóâàòè âіä ñóñïіëüñòâà ïåâíі ìàòåðіàëüíі òà äóõîâíі áëà-
ãà, âîíà ïîâèííà âèêîíóâàòè ïîêëàäåíі íà íåї îáîâ’ÿçêè, âіä-
äàâàòè ñóñïіëüñòâó ñâîþ ïðàöþ, ñâîї çóñèëëÿ, ïіêëóâàòèñÿ 
ïðî äåðæàâíі òà ãðîìàäñüêі ñïðàâè.

Îñíîâíі îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí çàêðіïëþє Êîíñòèòóöіÿ Óêðà-
їíè. Óìîâíî їõ ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ãðóïàìè.

Íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îñíîâíèõ îáîâ’ÿçêіâ 
òÿãíå çà ñîáîþ þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü, âèä і ìіðà ÿêîї âè-
çíà÷àєòüñÿ âіäïîâіäíèìè çàêîíàìè Óêðàїíè. 

 5. Гарантії та механізми захисту прав і свобод: 
поняття і види

 Норма закону 

Ãàðàíòії ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà – öå 
óìîâè òà çàñîáè, ùî çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíó ðåàëіçà-
öіþ ïðàâ і ñâîáîä êîæíîþ ëþäèíîþ і ãðîìàäÿíèíîì.

Не заподіювати шкоди
природі, культурній спадщині

Основні обов’язки 
людини

і громадянина

Основні обов’язки 
громадянина

України

Щорічно подавати до
податкових інспекцій за
місцем проживання декларації 
про свій майновий стан та
доходи за минулий рік

Відшкодовувати завдані
збитки

Сплачувати податки і збори

Неухильно додержуватися 
Конституції та Законів України, 
не посягати на права
і свободи інших людей

Захищати вітчизну,
незалежність і територіальну 
цілісність України

Шанувати державні символи 
України
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Íàéâèùîþ ãàðàíòієþ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà 
є êîíñòèòóöіéíèé ëàä Óêðàїíè, çàñíîâàíèé íà íåóõèëüíîìó 
äîòðèìàííі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà çàêîíіâ Óêðàїíè, ïðèíöè-
ïàõ і íîðìàõ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà.

Ñóá’єêòîì, íà ÿêîãî ïîêëàäàþòü îáîâ’ÿçêè ùîäî ãàðàíòó-
âàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, є äåðæàâà. Ðîëü 
äåðæàâè ÿê ãîëîâíîãî ãàðàíòà ïðàâ і ñâîáîä âèïëèâàє çі çìіñ-
òó ñòàòåé Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 3. …Ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè òà їõ ãàðàíòії âèçíà-

÷àþòü çìіñò і ñïðÿìîâàíіñòü äіÿëüíîñòі äåðæàâè. Äåðæàâà 
âіäïîâіäàє ïåðåä ëþäèíîþ çà ñâîþ äіÿëüíіñòü. Óòâåð-
äæåííÿ і çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè є ãîëîâíèì 
îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè.

Ñò. 22. …Êîíñòèòóöіéíі ïðàâà і ñâîáîäè ãàðàíòóþòü-
ñÿ і íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàíі. Ïðè ïðèéíÿòòі íîâèõ 
çàêîíіâ àáî âíåñåííі çìіí äî ÷èííèõ çàêîíіâ íå äîïóñêà-
єòüñÿ çâóæåííÿ çìіñòó òà îáñÿãó іñíóþ÷èõ ïðàâ і ñâî-
áîä.

Ôóíêöіÿ äåðæàâè ÿê ãîëîâíîãî ãàðàíòà ïðàâ і ñâîáîä ðåà-
ëіçóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ ïðàâîâèõ çàñîáіâ ÷åðåç óñþ ñèñ-
òåìó îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè.

Â þðèäè÷íіé ëіòåðàòóðі ðîçðіçíÿþòü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі, 
ïîëіòè÷íі òà þðèäè÷íі ãàðàíòії. 

Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ãàðàíòії ïðåäáà÷àþòü íàÿâíіñòü âіä-
ïîâіäíîãî ñåðåäîâèùà і ìàòåðіàëüíîї îñíîâè, ÿêі çàáåçïå÷èëè 
á ðåàëіçàöіþ ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ, íàïðèêëàä ñîöіàëüíîї 
ñòàáіëüíîñòі, äèíàìі÷íîї åêîíîìіêè, âіäïîâіäíèõ âèðîáíè÷èõ 
ïîòóæíîñòåé, íàëåæíîї іíôðàñòðóêòóðè.

Ïіä ïîëіòè÷íèìè ãàðàíòіÿìè ðîçóìіþòü âіäïîâіäíèì ÷è-
íîì îðієíòîâàíó ïîëіòèêó äåðæàâè, її ñïðÿìîâàíіñòü íà ôîð-
ìóâàííÿ óìîâ іç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ðіâíÿ æèòòÿ ëþäè-
íè; ñòàáіëüíіñòü ïîëіòè÷íèõ ñòðóêòóð; íàëåæíèé ðіâåíü ïîëі-
òè÷íîї êóëüòóðè â ñóñïіëüñòâі.

Þðèäè÷íі (ñïåöіàëüíі) ãàðàíòії îõîïëþþòü óñі ïðàâîâі çà-
ñîáè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ðåàëіçàöіþ ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ 
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. Ïðè öüîìó, êðіì âíóòðіøíüîäåðæàâ-
íèõ, Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє òàêîæ і ìіæíàðîäíî-
ïðàâîâі ãàðàíòії ïðàâ і ñâîáîä. Òàê, âіäïîâіäíî äî ÷. 4 ñò. 55 
Êîíñòèòóöії êîæåí ìàє ïðàâî ïіñëÿ âèêîðèñòàííÿ âñіõ íàöіî-
íàëüíèõ çàñîáіâ ïðàâîâîãî çàõèñòó çâåðòàòèñÿ çà çàõèñòîì 
ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä äî âіäïîâіäíèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, 
ó÷àñíèöåþ ÿêèõ є Óêðàїíà. 
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Ñó÷àñíèé ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèé ìåõàíіçì çàõèñòó ïðàâ і 
ñâîáîä ëþäèíè îõîïëþє ìіæíàðîäíі îðãàíіçàöії òà óñòàíîâè, 
ùî áåçïîñåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàíі ç ïîðóøåí-
íÿì ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.

 Прези-
дент
України –
гарант 
прав і 
свобод 
людини і 
громадя-
нина
(ст. 102 
Конститу-
ції Украї-
ни)
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С
у

д
и Верховна 

Рада Украї-
ни здійснює 
захист прав 
і свобод 
через відпо-
відну зако-
нодавчу ді-
яльність
(ст. 92 Кон-
ституції 
України), 
призначає 
на посаду та 
звільняє з 
посади Упо-
вноважено-
го Верховної 
Ради Украї-
ни з прав лю-
дини (ст. 101 
Конституції 
України)

 Кабінет 
Міністрів 
України 
вживає 
заходів 
щодо 
забезпе-
чення 
прав і 
свобод 
людини і 
громадя-
нина
(ст. 116 
Консти-
туції 
України)

 Парла-
мент-
ський 
контроль 
за до-
держан-
ням кон-
ституцій-
них прав
 і свобод 
людини і 
громадя-
нина 
здійснює 
Уповно-
важений 
Верхо-
вної Ради 
України з 
прав лю-
дини

 Згідно зі 
ст. 55 
Консти-
туції 
України 
права 
людини 
захища-
ються 
судом.

 Судовий 
захист 
здійсню-
ють як 
суди за-
гальної 
юрисдик-
ції, так і 
Консти-
туційний 
Суд 
України

Центр з 
прав люди-
ни Еконо-
мічної і Со-
ціальної 
Ради ООН

Комісія
з прав
людини 
ООН

Спеціаль-
ні органи 
ООН

Верхов-
ний комі-
сар ООН 
із захисту 
прав
людини

Європей-
ський
суд 
з прав
людини

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте групу прав, до якої відносять право на недотор-
канність житла.

À. Ãðîìàäÿíñüêі.
Á. Ïîëіòè÷íі.
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Â. Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі.
Ã. Êóëüòóðíі. 

2. Яке поняття розкриває таке визначення: «Стійкий право-
вий зв’язок фізичної особи з Українською державою, вна-
слідок чого особа і держава набувають взаємних прав і 
обов’язків»?

À. Ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè.
Á. Ïіääàíñòâî.
Â. Ãðîìàäÿíñòâî.
Ã. Ðåïàòðіàöіÿ.

3. Яка підстава припинення громадянства не передбачена 
українським законодавством?

À. Âòðàòà.
Á. Ïîçáàâëåííÿ.
Â. Âèõіä.
Ã. Îïòàöіÿ ÷è òðàíñôåðò.

4. Визначте поняття, що характеризується як об’єктивно 
обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визна-
ченим у законі чином або утримуватися від здійснення 
певних дій.

À. Ïðàâî.
Á. Ñâîáîäà.
Â. Ãàðàíòіÿ.
Ã. Îáîâ’ÿçîê.

5. Укажіть назву міжнародного акта, який «відображає за-
гальну домовленість народів світу і є зобов’язанням для 
членів міжнародного співтовариства», що був прийнятий 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

À. Ñòàòóò ÎÎÍ.
Á. Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè.
Â. Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі 

ïðàâà.
Ã. Êîíâåíöіÿ ïðî ïðàâà äèòèíè.

6. Який державний орган за Конституцією України є гаран-
том додержання прав і свобод людини і громадянина?

À. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè.
Á. Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþ-

äèíè.
Â. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.
Ã. Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ïðàâà – ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
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 Ïðàâà – îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
 Ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáèñòîñòі – ãðîìàäÿíñòâî.
 **Ãðîìàäÿíèí – ïіääàíèé.

ІІІ. Розгляньте ілюстрації. Подумайте, які права їх характери-
зують. До якої групи прав вони належать? Підберіть стат-
тю Конституції України, що відображає їх зміст. 

IV. Прочитайте уривки з наукової літератури. Подумайте, які 
права людини порушувалися в той чи інший період нашої 
історії.

 «Çãіäíî ç íàêàçîì Ðåéõñêîìіñàðà Óêðàїíè êîðèñòó-
âàííÿ çàëіçíèöåþ îñîáàì íå íіìåöüêîãî ïіääàíñòâà 
çàáîðîíåíî» – îãîëîøåííÿ íіìåöüêîї îêóïàöіéíîї 
âëàäè 1942 ð.

 «Ïðîïóñêàííÿ êíèã ìàëîðóñüêîþ ìîâîþ, ÿê äóõîâ-
íîãî çìіñòó, òàê і íàâ÷àëüíèõ, і âçàãàëі ïðèçíà÷å-
íèõ äëÿ ïî÷àòêîâîãî ÷èòàííÿ íàðîäó, ïðèïèíèòè» – 
Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð 1863 ð.

 «ßê âіðíèé ñèí Óêðàїíè ÿ âèðіøèâ âçÿòè íà ñåáå 
òèì÷àñîâî âñþ ïîâíîòó âëàäè. Öієþ ãðàìîòîþ ÿ îãî-
ëîøóþ ñåáå ãåòüìàíîì âñієї Óêðàїíè» – «Ãðàìîòà äî 
âñüîãî óêðàїíñüêîãî íàðîäó» âіä 29 êâіòíÿ 1918 ð.

 «Íà ìіñöå ñòàðøîãî, ÿêèé áіëüøå íå áóäå (âèáèðà-
òèñÿ) ç-ïîñåðåä êîçàêіâ, ìè áóäåìî ñòàâèòè ñòàðøî-
ãî êîìіñàðà, âіä ñåéìó äî ñåéìó, ëþäèíó, ÿêà áóëà 
á íàðîäæåíà â øëÿõåòñüêîìó ñòàíі, â ëèöàðñüêіé 
ñïðàâі äîñâіä÷åíà, ïіäòðèìóâàëà á ó âіéñüêó ëàä, 
çàïîáіãàëà á óñÿêèì áóíòàì… і ç ðîçïîðÿäæåííÿ 
ãåòüìàíà ïðèõîäèëà á ó òîé ÷àñ і íà ïðèçíà÷åíå 
ìіñöå, äå ïîòðåáóâàòèìå Ðі÷ Ïîñïîëèòà...» – «Îðäè-
íàöіÿ âіéñüêà Çàïîðіçüêîãî ðåєñòðîâîãî…» âіä 1638 ð.

 «Ñòàòòÿ 6. Êåðіâíîþ òà ñïðÿìîâóþ÷îþ ñèëîþ ðà-
äÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ÿäðîì éîãî ïîëіòè÷íîї ñè-
ñòåìè, äåðæàâíèõ і ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé є Êîìó-
íіñòè÷íà ïàðòіÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó» – Êîíñòèòóöіÿ 
ÓÐÑÐ 1978 ð. 

 «Ñòàòòÿ 13. Îñíîâó îñîáèñòîї âëàñíîñòі ãðîìàäÿí 
Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü òðóäîâі äîõîäè. Â îñîáèñòіé 
âëàñíîñòі ìîæóòü áóòè ïðåäìåòè âæèòêó, îñîáèñòî-

1 2 3 4
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ãî ñïîæèâàííÿ, êîìôîðòó і ïіäñîáíîãî äîìàøíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà, æèëèé áóäèíîê і òðóäîâі çàîùàäæåí-
íÿ… 

 Ó êîðèñòóâàííі ãðîìàäÿí ìîæóòü áóòè äіëÿíêè 
çåìëі, ÿêі íàäàþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-
ðÿäêó äëÿ âåäåííÿ ïіäñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà» – 
Êîíñòèòóöіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð.

V.  Спираючись на текст Конституції України, сформулюйте 
зміст обов’язку, який належить до наведених груп 
обов’язків:

 îñîáèñòі;
 ïîëіòè÷íі;
 åêîíîìі÷íі;
 åêîëîãі÷íі;
 êóëüòóðíі.

VI. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. ßêі ïðàâîâі àêòè ðåãëàìåíòóþòü ïèòàííÿ ãðîìà-
äÿíñòâà?

2. Íàçâіòü ïіäñòàâè íàáóòòÿ òà ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿí-
ñòâà Óêðàїíè.

3. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ìіæíàðîäíі ñòàíäàðòè 
ó ñôåðі ïðàâ ëþäèíè».

4. ßêі ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі àêòè ðåãëàìåíòóþòü ïè-
òàííÿ ïðàâ ëþäèíè?

5. ßêі ïðàâà ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà âõîäÿòü äî áëîêó 
ïîëіòè÷íèõ ïðàâ (ãðîìàäÿíñüêèõ, ñîöіàëüíèõ, åêî-
íîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ òîùî)?

6. ßêі âè çíàєòå ãàðàíòії çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäè-
íè і ãðîìàäÿíèíà?

§ 16. Îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії
äåðæàâíîї âëàäè â Óêðàїíі

 1. Загальні засади організації державної
влади в Україні

Ó ðîçäіëі І «Çàãàëüíі çàñàäè» Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàêðіï-
ëåíî îñíîâíі ïðèíöèïè êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó äåðæàâè. 

 Буква закону  

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 5. Óêðàїíà є ðåñïóáëіêîþ.
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Íîñієì ñóâåðåíіòåòó і єäèíèì äæåðåëîì âëàäè â Óêðàїíі є 
íàðîä. Íàðîä çäіéñíþє âëàäó áåçïîñåðåäíüî і ÷åðåç îðãàíè 
äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ñò. 5 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè âèçíà÷àє äâі ôîðìè íàðîäîâëàä-
äÿ – áåçïîñåðåäíÿ (ïðÿìà) і ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ. Ïðè 
öüîìó ïðіîðèòåòíîþ ôîðìîþ âèçíàєòüñÿ áåçïîñåðåäíÿ äåìîêðà-
òіÿ, ÿêó ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ïðÿìå âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó 
Óêðàїíè, òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè ÷è іíøîї âèçíà÷åíîї çàêîíîì 
ñïіëüíîòè ãðîìàäÿí Óêðàїíè, ùî çäіéñíþєòüñÿ âñòàíîâëåíèìè 
Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè ñïîñîáàìè – øëÿõîì òàєì-
íîãî ãîëîñóâàííÿ àáî âèðàæåííÿì âîëі ÷åðåç ïîëіòè÷íі ïàðòії, 
іíøі åëåìåíòè ìåõàíіçìó áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії.

 Норма закону

Ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії – öå ñïîñîáè і çàñîáè 
áåçïîñåðåäíüîãî çäіéñíåííÿ âëàäè íàðîäîì àáî éîãî ÷àñòèíîþ 
(òåðèòîðіàëüíîþ ãðîìàäîþ, íàñåëåííÿì àäìіíіñòðàòèâíî-
òåðèòîðіàëüíîї îäèíèöі), ÿêі óíåìîæëèâëþþòü ïåðåäàííÿ 
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü áóäü-ÿêèì îðãàíàì ÷è îñîáàì.

Ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії: âèáîðè, ïåòèöії, ðåôå-
ðåíäóì, íàðîäíі îáãîâîðåííÿ, çàãàëüíі çáîðè ãðîìàäÿí.

 Буква закону 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 69. Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç 

âèáîðè, ðåôåðåíäóì òà іíøі ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìî-
êðàòії.

 Норма закону

Ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ – öå çàñіá ðåàëіçàöії 
âîëі íàðîäó ÷åðåç ïðåäñòàâíèêіâ, îáðàíèõ íèì äî îðãàíіâ 
âëàäè: íàñàìïåðåä íàðîäíèõ äåïóòàòіâ, Ïðåçèäåíòà, 
äåïóòàòіâ Âåðõîâíîї Ðàäè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, 
äåïóòàòіâ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

 2. Референдум як один із способів
безпосереднього волевиявлення народу 

 Норма закону

Ðåôåðåíäóì – âàæëèâà ôîðìà áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðà-
òії, ùî ïîëÿãàє â ïðîâåäåííі ãîëîñóâàííÿ, øëÿõîì ÿêîãî 
ïðèéìàþòüñÿ ðіøåííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü äåðæàâíîãî àáî 
ñàìîâðÿäíîãî õàðàêòåðó, çà âèíÿòêîì òèõ, êîòðі çãіäíî 
іç çàêîíîì íå ìîæóòü áóòè âèíåñåíі íà ðåôåðåíäóì. 
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 Для допитливих (з історії поняття)

Роком проведення першого в історії референдуму прийнято 
вважати 1439 р., а його «батьківщиною» – Швейцарію (кантон
Берн). У незалежній Україні було проведено два референдуми –
1 грудня 1991 р. та 17 квітня 2000 р. 

Ïîðÿä ç òåðìіíîì «ðåôåðåíäóì» ó ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèõ 
äîêóìåíòàõ, çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ іíøèõ êðàїí âèêîðèñòîâó-
єòüñÿ òàêîæ òåðìіí «ïëåáіñöèò». Õî÷à çàêîíîäàâñòâî і íå êî-
ðèñòóєòüñÿ öèì òåðìіíîì, ñëіä ìàòè íà óâàçі, ùî â äåÿêèõ 
äåðæàâàõ ïіä ïëåáіñöèòîì ðîçóìіþòü óñі âèäè ãîëîñóâàííÿ 
(íàïðèêëàä, ÔÐÍ) àáî ëèøå ãîëîñóâàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî 
âèáîð÷èé êîðïóñ âèñëîâëþє ñâîþ ïіäòðèìêó îêðåìіé îñîáі ÷è 
ïîëіòèöі, ÿêó âîíà ïðîâîäèòü (íàïðèêëàä, Ôðàíöіÿ).

Класифікація референдумів

За юридичною си-
лою:

консультативний 
(проводиться з 
метою виявлення 
позицій виборців);

імперативний (рі-
шення мають 
обов’язковий ха-
рактер)

За територією про-
ведення:

загальнодержав-
ний;

місцевий

За способом про-
ведення: 

обов’язковий;
факультативний 

(проводиться з 
питання, що може 
бути вирішене як 
референдумом, 
так і в інший спо-
сіб)

3а предметом:

конституційний;
законодавчий;
міжнародно-

правовий

За ініціатором про-
ведення: 
з ініціативи органу 

державної влади 
або органу місце-
вого самовряду-
вання;

петиційний (на 
вимогу громадян)

За характером рі-
шення: 

затверджуючий 
(ратифікаційний); 

скасовуючий

Ó ìіæíàðîäíîìó ïðàâі ïëåáіñöèò ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê îäèí іç âè-
äіâ íàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ, ùî çàñòîñîâóєòüñÿ ïðè îïèòóâàííі íà-
ñåëåííÿ ïåâíîї òåðèòîðії ùîäî її íàëåæíîñòі òіé ÷è іíøіé äåðæà-
âі. Îäíî÷àñíî â ëіòåðàòóðі âèñëîâëþєòüñÿ ïîçèöіÿ, ùî íіÿêîї âіä-
ìіííîñòі ìіæ ðåôåðåíäóìîì і ïëåáіñöèòîì ó ôîðìàëüíî-þðèäè÷íіé 
ïëîùèíі íåìàє.

Ïðàâîâà ðåãëàìåíòàöіÿ ïèòàíü îðãàíіçàöії òà ïðîâåäåííÿ 
ðåôåðåíäóìіâ â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè 
(ñòàòòі 72–74) òà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî âñåóêðàїíñüêèé òà
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ìіñöåâі ðåôåðåíäóìè» âіä 3 ëèïíÿ 1991 ð. Îêðåìі ïèòàííÿ 
îðãàíіçàöії ìіñöåâèõ ðåôåðåíäóìіâ ðåãëàìåíòóþòüñÿ òàêîæ 
Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі».

Çàëåæíî âіä òåðèòîðії ïðîâåäåííÿ çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè 
âèäіëÿє òðè âèäè ðåôåðåíäóìіâ: âñåóêðàїíñüêі, ðåôåðåíäóìè 
Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì і ìіñöåâі.

Всеукраїнський
референдум

Ст. 72
Конституції

України

Проголошується 

Президентом
України

З питання про змі-
ну території Украї-
ни (п. 2 ст. 85 Кон-
ституції України) 

Щодо змін Консти-
туції України
(п. 6 ст. 106 Кон-
ституції України)

Призначається

За народною ініці-
ативою (п. 6 ст. 106 
Конституції
України) 

На вимогу не менше 
як 3 млн громадян 
України, які мають 
право голосу, за умо-
ви, що підписи зібра-
но не менш як у 2/3 
областей і не менш як 
по 100 тис. підписів у 
кожній області

Верховною Радою 
України

Президентом
України

Ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó є ïèòàííÿ, ùî âèíîñèòüñÿ íà îá-
ãîâîðåííÿ, àáî ñóêóïíіñòü çàïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ êіëüêîõ 
ïèòàíü. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âèçíà÷àє ìåæі çàñòîñóâàííÿ 
âñåóêðàїíñüêîãî ðåôåðåíäóìó, çîêðåìà éîãî ïðåäìåòîì íå ìî-
æóòü áóòè ïèòàííÿ ïîäàòêіâ, áþäæåòó òà àìíіñòії.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 73. Âèêëþ÷íî âñåóêðàїíñüêèì ðåôåðåíäóìîì âè-

ðіøóþòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çìіíó òåðèòîðії Óêðàїíè.
Ñò. 74. Ðåôåðåíäóì íå äîïóñêàєòüñÿ ùîäî çàêîíîïðî-

åêòіâ ç ïèòàíü ïîäàòêіâ, áþäæåòó òà àìíіñòії.

Ìіñöåâèé ðåôåðåíäóì çãіäíî іç Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ìіñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі» є ôîðìîþ âèðіøåííÿ òåðèòîðі-
àëüíîþ ãðîìàäîþ ïèòàíü ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ øëÿõîì ïðÿìîãî 
âîëåâèÿâëåííÿ. Ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè 
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Êðèì ìîæå áóòè ïðèéíÿòòÿ, çìіíà àáî ñêàñóâàííÿ ðіøåíü ç 
ïèòàíü, âіäíåñåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè äî âіäàííÿ ÀÐÊ.

Îðãàíіçàöіÿ ðåôåðåíäóìó òà ãîëîñóâàííÿ íà íüîìó ïîäіáíі 
äî âèáîðіâ, çà âèíÿòêîì òîãî, ùî âèáîðåöü ãîëîñóє íå çà êàí-
äèäàòà àáî ñïèñîê êàíäèäàòіâ, à çà ïðîïîçèöіþ, ÿêà ìіñòèòü 
ïðîåêò ðіøåííÿ ç ïåâíîãî ïèòàííÿ.

Ïèòàííÿ, ùî âèíîñÿòüñÿ íà ðåôåðåíäóì, ìîæóòü áóòè ïî-
ðіçíîìó ñôîðìóëüîâàíі. Âèäіëÿþòü äâà âèäè ôîðìóë: 

 ïåðøèé ÿâëÿє ñîáîþ çâåðíåíå äî âèáîðöÿ çàïèòàííÿ, íà 
ÿêå âіí ïîâèíåí âіäïîâіñòè îäíîçíà÷íî – «òàê» àáî «íі»; 

 äðóãèé ïåðåäáà÷àє ïðîïîçèöіþ âèáîðöåâі äâîõ ÷è áіëüøå 
âàðіàíòіâ âіäïîâіäі, îäèí ç ÿêèõ âіí ìîæå îáðàòè àáî âіä-
õèëèòè âñі. 

 3. Поняття і види виборів в Україні

 Норма закону

Âèáîðè â êîíñòèòóöіéíîìó ïðàâі – öå ñïîñіá ôîðìó-
âàííÿ îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ àáî íàäіëåííÿ ïîâíîâàæåííÿìè їõíüîї ïîñàäîâîї 
îñîáè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ і âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ 
òàêîãî ãîëîñóâàííÿ âñòàíîâëåíîþ áіëüøіñòþ ãîëîñіâ.

 Для допитливих (з історії поняття)

Вибори є одним з найдавніших інститутів людського суспіль-
ства. В стародавні часи влаштування публічної влади ґрунтувалося 
на виборності кращих (старших за віком, мудрих, хоробрих та силь-
них) членів общини, делегуванні їм права на управління суспільним 
життям.

Первісна форма народного волевиявлення полягала, зокрема, в 
тому, що на племінній раді люди криком схвалювали або відхиляли
якусь пропозицію чи рішення ради старійшин. Виявлення спільної волі 
через голосування на народних зборах, тобто вотування (від лат. votum – 
спільна думка, бажання, воля), – це вияви прямої демократії. Посту-
пово епізодичні народні збори замінювалися радою старійшин, яка 
перетворювалася на постійний орган управління. Розвивалася й ви-
борча практика, поширювалися представницькі форми управління дер-
жавою.

Представницьке народоправство виникло в Стародавніх Афінах у 
VІІ ст. до н.е. В античному суспільстві починають обирати колегії «кра-
щих мужів» (дев’ять архонтів – вищих службових осіб), до відання яких 
передавалися судові та військові справи. У V–ІV ст. до н.е. найвищим 
органом влади в Афінах були збори повноправних громадян чоловічої 
статі – еклесія. Найвищою постійно діючою установою була Рада 
п’ятисот, яка мала широке коло функцій та повноважень. Членів Ради 
обирали жеребкуванням на народних зборах. Кандидатів на обрання 
перевіряли на політичну зрілість. 
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До речі, саме від стародавніх часів походить поняття «кандидат» 
(від лат. candida – біла тога). У Давньому Римі громадянин, який пре-
тендував на високу державну посаду, надягав на себе білу одежу і 
ходив вулицями, закликаючи віддати за нього голоси.

Óïðîäîâæ іñòîðії ñóñïіëüñòâà çàâæäè âèêîðèñòîâóâàëè âè-
áîðè, âäîñêîíàëþâàëè ïðàêòèêó ñïіëüíîãî óõâàëåííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ ðіøåíü. 

 Буква закону

Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
Ñò. 21. 1. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â 

óïðàâëіííі ñâîєþ êðàїíîþ áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç âіëü-
íî îáðàíèõ ïðåäñòàâíèêіâ.

2. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî ðіâíîãî äîñòóïó äî äåð-
æàâíîї ñëóæáè â ñâîїé êðàїíі.

3. Âîëÿ íàðîäó ïîâèííà áóòè îñíîâîþ âëàäè óðÿäó; 
öÿ âîëÿ ïîâèííà âèÿâëÿòèñÿ â ïåðіîäè÷íèõ і íåôàëüñè-
ôіêîâàíèõ âèáîðàõ, ÿêі ïîâèííі ïðîâàäèòèñÿ ïðè çà-
ãàëüíîìó і ðіâíîìó âèáîð÷îìó ïðàâі øëÿõîì òàєìíîãî 
ãîëîñóâàííÿ àáî æ ÷åðåç іíøі ðіâíîçíà÷íі ôîðìè, ùî çà-
áåçïå÷óþòü ñâîáîäó ãîëîñóâàííÿ.

За предметом 
обрання:
парламентські;
президентські;
місцеві.

За причинами 
проведення:
чергові;
позачергові;
повторні;
проміжні.

За способом во-
левиявлення ви-
борців:
прямі;
непрямі.

Âèáîðè êëàñèôіêóþòü çà ðіçíèìè ïіäñòàâàìè, çîêðåìà çà-
ëåæíî âіä їõíüîї ðîëі, çíà÷åííÿ, ÷àñó ïðîâåäåííÿ òîùî.

Âèáîðè ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî âіäïîâіäàþòü öіííîñòÿì 
ñïðàâåäëèâîñòі é äåìîêðàòèçìó, à їõíі ðåçóëüòàòè – ïðèéíÿò-
íèìè é ïðàâîìіðíèìè, ÿêùî âîíè çäіéñíþþòüñÿ âіäïîâіäíî äî 
ïðèíöèïіâ âèáîð÷îãî ïðàâà.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 71. Âèáîðè äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ 

ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ є âіëüíèìè і âіäáóâàþòüñÿ íà 
îñíîâі çàãàëüíîãî, ðіâíîãî і ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà 
øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ.

Âèáîðöÿì ãàðàíòóєòüñÿ âіëüíå âîëåâèÿâëåííÿ.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè çàêðіïëþє ïðèíöèïè âèáîð÷îãî ïðàâà 
ÿê óíіâåðñàëüíі, âîíè ñòîñóþòüñÿ âñіõ âèäіâ âèáîðіâ. 
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Означає, що кожний виборець самостійно, без 
будь-якого зовнішнього впливу вирішує – брати 
йому участь у виборах чи ні.

Забороняє будь-яке переслідування за ухиляння 
від участі в голосуванні (абсентеїзм).

Принцип
вільних
виборів

Забороняються обмеження щодо участі громадян 
у виборчому процесі, які не передбачені Консти-
туцією та законами України.

Визначаються спеціальні умови (виборчі цензи) 
для отримання права голосу. До них відносять ві-
ковий ценз (18 років), ценз дієздатності та інші.

Принцип
загального 
виборчого 

права

Означає забезпечення рівних для кожного грома-
дянина прав і можливостей впливати на результат 
виборів.

Принцип
рівного

виборчого 
права

Означає, що виборні особи обираються безпосе-
редньо виборцями, і його слід відрізняти від не-
прямого (багатоступеневого) виборчого права, 
яке застосовується в деяких країнах (наприклад,
у США на виборах президента).

Пряме
виборче

право

Полягає в забороні зовнішнього нагляду і контролю 
за волевиявленням виборців у будь-якій формі.

Виборче законодавство предбачає спеціальні ор-
ганізаційні заходи та процедури із забезпечення 
таємниці голосування (наприклад, виборчий бю-
летень має таку форму, яка унеможливлює вста-
новлення особи, яка його заповнила).

Принцип
таємного

голосування

Забороняється застосування насильства, погроз, 
обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що пере-
шкоджають вільному формуванню та вільному во-
левиявленню виборця.

Принцип
вільного

волевияв-
лення
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Ïîëіòè÷íі âèáîðè íå çâîäÿòüñÿ äî ñàìîãî òіëüêè ãîëîñóâàí-
íÿ. Öå ìàñîâà êàìïàíіÿ, øèðîêèé êîìïëåêñ çàõîäіâ òà ïðî-
öåäóð äëÿ ôîðìóâàííÿ êåðіâíèõ îðãàíіâ ó äåðæàâі. 

Âèáîð÷èé ïðîöåñ – öå çäіéñíåííÿ ñóá’єêòàìè, âèçíà÷åíèìè 
Çàêîíàìè Óêðàїíè ïðî âèáîðè, âèáîð÷èõ ïðîöåäóð.

Ïîëіòè÷íі ñèñòåìè ðіçíèõ êðàїí ñâіòó âіäðіçíÿþòüñÿ îäíà 
âіä îäíîї ðàçîì ç іíøèìè ïîêàçíèêàìè ùå é õàðàêòåðîì іñ-
íóþ÷îї â íèõ âèáîð÷îї ñèñòåìè.

Âèáîð÷à ñèñòåìà – öå ñóêóïíіñòü óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ïðà-
âèë ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ, çäіéñíåííÿ êîíêðåòíèõ ïðîöåäóð âèáîð-
÷îї êàìïàíії, ñïîñîáіâ âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ.

Ïðè öüîìó âèîêðåìëþþòü òðè îñíîâíі âèäè âèáîð÷èõ ñèñòåì, 
ÿêі ðіçíÿòüñÿ ïîðÿäêîì óñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ.

Ìàæîðèòàðíà âèáîð÷à ñèñòåìà áàçóєòüñÿ íà ïðèíöèïі: îá-
ðàíèì ââàæàєòüñÿ êàíäèäàò, ÿêèé îòðèìàâ óñòàíîâëåíó áіëü-
øіñòü ãîëîñіâ âèáîðöіâ íà âèáîð÷îìó îêðóçі, â ÿêîìó âіí áàëî-
òóâàâñÿ, àáî â öіëîìó ïî êðàїíі (ó ðàçі ïðåçèäåíòñüêèõ âèáî-

1. Складання та уточнення списків виборців
2. Утворення виборчих округів

3. Утворення виборчих дільниць
4. Утворення виборчих комісій

5. Висування та реєстрація кандидатів
6. Проведення передвиборної агітації

7. Голосування
8. Підрахунок голосів виборців

9. Встановлення результатів виборів та їх офіцій-
не оприлюднення

Етапи виборчого процесу



ПРАВОЗНАВСТВО

186

ðіâ). Â Óêðàїíі ìàæîðèòàðíà ñèñòåìà çàñòîñîâóâàëàñÿ íà âè-
áîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ ó 1990 і 1994 ð. Çàðàç íà âèáîðàõ 
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà ìіñöåâèõ âèáîðàõ (âèáîðàõ ñіëüñüêèõ, 
ñåëèùíèõ òà ìіñüêèõ ãîëіâ) ïðîäîâæóє çàñòîñîâóâàòèñÿ íàçâà-
íà ñèñòåìà.

Çìіøàíà âèáîð÷à ñèñòåìà çàñíîâàíà íà ïîєäíàííі åëåìåíòіâ 
ìàæîðèòàðíîї òà ïðîïîðöіéíîї ñèñòåì: ÷àñòèíà äåïóòàòіâ îáè-
ðàєòüñÿ çà îäíієþ ñèñòåìîþ, ÷àñòèíà – çà іíøîþ, ùî äîçâîëÿє 
îäíî÷àñíî âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàãè êîæíîї. Óêðàїíà òåæ 
ìàëà ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ çìіøàíîї ñèñòåìè: íà âèáîðàõ 
íàðîäíèõ äåïóòàòіâ 1998 і 2002 ð.

Ïðîïîðöіéíà âèáîð÷à ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє òàêèé ïîðÿäîê 
âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ, çà ÿêèì ðîçïîäіë
ìàíäàòіâ ìіæ ïàðòіÿìè çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êіëüêîñòі 
îòðèìàíèõ íèìè ãîëîñіâ. Òàêà âèáîð÷à ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє 
óòâîðåííÿ âåëèêèõ áàãàòîìàíäàòíèõ îêðóãіâ і çàáåçïå÷óє 
ïðåäñòàâíèöòâî ïàðòіé ó âèáîðíèõ îðãàíàõ âіäïîâіäíî äî
їõíüîї ïîïóëÿðíîñòі ó âèáîðöіâ. Ñüîãîäíі ïðîïîðöіéíà ñèñòåìà 
ïîøèðåíà áіëüø ÿê ó 60 êðàїíàõ ñâіòó. Â Óêðàїíі íàçâàíà ñè-
ñòåìà çàñòîñîâóâàëàñÿ íà âèáîðàõ 2006 ð. і íà ïîçà÷åðãîâèõ 
âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ 2007 ð. Ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî 
óñïіøíіñòü êàìïàíії òà äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü çíà÷íîþ 
ìіðîþ çàëåæèòü âіä ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè âèáîðöіâ. Íå ìîæíà 
âñòàíîâèòè äåìîêðàòè÷íèé ëàä ó ñóñïіëüñòâі, â ÿêîìó ïîøè-
ðåíà íåäåìîêðàòè÷íà êóëüòóðà ãðîìàäÿíñüêîñòі, äå ëþäè áàé-
äóæі é íåîñâі÷åíі ùîäî âëàñíèõ ïðàâ і ñâîáîä, íå âìіþòü íèìè 
êîðèñòóâàòèñÿ é âіäñòîþâàòè їõ.

Ðåçóëüòàò âèáîðіâ çàëåæèòü íå ëèøå âіä äîñòîїíñòâ ïðåòåí-
äåíòіâ íà îáðàííÿ, íå âіä äîáðèõ íàìіðіâ ïàðòії é ïðàâèëüíîñ-
òі її ïðîãðàìè, à ùå é âіä âèáîðöіâ, âіä їõíüîãî áàæàííÿ і 
âìіííÿ ðîçіáðàòèñÿ â ïîçèöіÿõ, çðåøòîþ, âіä ñàìîї çãîäè ãîëî-
ñóâàòè íà âèáîðàõ – ñêîðèñòàòèñÿ ñâîїì âèáîð÷èì ïðàâîì.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке поняття характеризується як способи і засоби безпо-
середнього здійснення влади народом, які унеможлив-

Пропорційна

Типи
виборчих

систем

ЗмішанаМажоритарна
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люють передання владних повноважень будь-яким орга-
нам чи особам?

À. Ïðÿìà äåìîêðàòіÿ.
Á. Ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ.
Â. Îõëîêðàòіÿ.
Ã. Òèðàíіÿ. 

2. Виберіть із запропонованих прикладів форм демократії 
той, що є проявом представницької демократії.

À. Çàãàëüíі çáîðè ãðîìàäÿí.
Á. Âèáîðè.
Â. Ðåôåðåíäóì.
Ã. Çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

3. Визначте питання, яке може виноситися на всеукраїн-
ський референдум.

À. Çìіíà òåðèòîðії.
Á. Ïîäàòêè.
Â. Áþäæåò.
Ã. Ïîìèëóâàííÿ.

4. Який принцип виборчого права означає, що виборні осо-
би обираються безпосередньо виборцями? 

À. Ïðèíöèï âіëüíèõ âèáîðіâ.
Á. Ïðèíöèï çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.
Â. Ïðèíöèï ðіâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà.
Ã. Ïðÿìå âèáîð÷å ïðàâî.

5. Яке поняття характеризується як сукупність установлених 
законом правил проведення виборів, здійснення кон-
кретних процедур виборчої кампанії, способів визначен-
ня результатів голосування?

À. Âèáîð÷à ñèñòåìà.
Á. Âèáîð÷å ïðàâî.
Â. Ïðèíöèïè âèáîð÷îãî ïðàâà.
Ã. Âèáîð÷èé ïðîöåñ.

6. Вкажіть класифікацію виборів, видами якої є парламент-
ські, президент ські та місцеві вибори.

À. Çà ïðè÷èíàìè ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ.
Á. Çàëåæíî âіä ñïîñîáó âîëåâèÿâëåííÿ.
Â. Çàëåæíî âіä òîãî, îáèðàєòüñÿ âèáîðíèé îðãàí ïî-

âíіñòþ ÷è ÷àñòêîâî.
Ã. Çàëåæíî âіä ïðåäìåòà îáðàííÿ.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Ïðèíöèï âіëüíèõ âèáîðіâ – ïðèíöèï âіëüíîãî âîëå-
âèÿâëåííÿ.
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 Ìàæîðèòàðíà – ïðîïîðöіéíà âèáîð÷à ñèñòåìà.
 Áåçïîñåðåäíÿ – ïðåäñòàâíèöüêà ôîðìà äåìîêðàòії.

ІІІ.** Прочитайте запитання, які були винесені на всеукраїн-
ський референдум 17 квітня 2000 р. Визначте, який вид 
референдуму проводився у 2000 р.:
 за юридичною силою рішення;
 за територією проведення;
 за способом проведення.

1. ×è ïіäòðèìóєòå Âè ïðîïîçèöії ïðî äîïîâíåííÿ ñò. 90 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè íîâîþ òðåòüîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî 
çìіñòó: «Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ìîæå òàêîæ äîñòðîêîâî ïðè-
ïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, ÿêùî 
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ïðîòÿãîì îäíîãî ìіñÿöÿ íå çìî-
ãëà ñôîðìóâàòè ïîñòіéíî äіþ÷ó ïàðëàìåíòñüêó áіëüøіñòü 
àáî ó ðàçі íå çàòâåðäæåííÿ íåþ ïðîòÿãîì òðüîõ ìіñÿöіâ 
ïіäãîòîâëåíîãî і ïîäàíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êàáі-
íåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðàїíè», 
ÿêà á óñòàíîâèëà äîäàòêîâі ïіäñòàâè äëÿ ðîçïóñêó Ïðåçè-
äåíòîì Óêðàїíè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè?

2. ×è çãîäíі Âè ç íåîáõіäíіñòþ îáìåæåííÿ äåïóòàòñüêîї 
íåäîòîðêàííîñòі íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè?

3. ×è çãîäíі Âè іç çìåíøåííÿì çàãàëüíîї êіëüêîñòі íà-
ðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè ç 450 äî 300?

4. ×è ïіäòðèìóєòå Âè íåîáõіäíіñòü ôîðìóâàííÿ äâîïà-
ëàòíîãî ïàðëàìåíòó â Óêðàїíі, îäíà ç ïàëàò ÿêîãî 
ïðåäñòàâëÿëà á іíòåðåñè ðåãіîíіâ Óêðàїíè і ñïðèÿëà á 
їõ ðåàëіçàöії?

IV. Подумайте, чому предметом референдуму не можуть 
бути питання бюджету, податків та амністії.

V.** Знайдіть і розкрийте значення термінів «остракізм», 
«балотування», «електорат», «абсентеїзм». 

§ 17. Îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè
â Óêðàїíі

 Проблемне питання

 Пригадайте основні ознаки правової держави. 
 Назвіть три гілки влади за ознакою правової держави про 

розподіл влад.
 Які органи державної влади в Україні відповідають цьому 

принципу? 
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 1. Верховна Рада України

Äîêòðèíà ïîäіëó âëàäè, ÿêà áàçóєòüñÿ íà ïðèíöèïі âіäíîñ-
íîї àâòîíîìíîñòі é íåîáõіäíîãî ïàðèòåòó ãіëîê âëàäè, îäíî-
÷àñíî âèçíàє ïåâíèé ïðіîðèòåò çàêîíîäàâ÷îї âëàäè. Öå îáó-
ìîâëåíå òèì, ùî іíøі ãіëêè âëàäè (âèêîíàâ÷à і ñóäîâà) õî÷ і 
ìàþòü âëàñíó ñôåðó äіÿëüíîñòі, àëå â ïіäñóìêó áóäóþòü ñâîþ 
äіÿëüíіñòü íà îñíîâі âèêîíàííÿ çàêîíó.

Çàêîíîäàâ÷à âëàäà â äåìîêðàòè÷íіé äåðæàâі çäіéñíþєòüñÿ 
çàãàëüíîäåðæàâíèì ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 75. Єäèíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè â Óêðàїíі 

є ïàðëàìåíò – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè 
îáóìîâëåíèé âèçíà÷åíîþ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè çìіøàíîþ 
(ïàðëàìåíòàðíî-ïðåçèäåíòñüêîþ) ôîðìîþ ïðàâëіííÿ і õàðàêòå-
ðèçóєòüñÿ ïåâíèìè ñóòòєâèìè ðèñàìè.

 Âіäïîâіäàëüíіñòü Óðÿäó (Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè) ïå-
ðåä Ïðåçèäåíòîì òà ïàðëàìåíòîì, ïіäçâіòíіñòü і ïіäêîí-
òðîëüíіñòü ïàðëàìåíòó.

 Íàÿâíіñòü ó ãëàâè äåðæàâè (Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè) äîñèòü 
øèðîêèõ ïîâíîâàæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç äіÿëüíіñòþ ïàðëà-
ìåíòó (çàêîíîäàâ÷à іíіöіàòèâà, ïðàâî ðîçïóñêó Âåðõîâíîї 
Ðàäè Óêðàїíè, ïðàâî âåòî).

 Ó÷àñòü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ó ôîðìóâàííі âèêîíàâ÷îї òà 
ñóäîâîї ãіëîê âëàäè.

Ñòðóêòóðà îðãàíіâ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè âèçíà÷àєòüñÿ 
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè і Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, 
Çàêîíàìè Óêðàїíè «Ïðî êîìіòåòè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè» òà 
«Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàїíè». Öåé îðãàí ìàє áà-
ãàòî ïіäðîçäіëіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç äіÿëüíіñòþ äåïóòàòіâ, ôàõіâöіâ-
åêñïåðòіâ, ñåêðåòàðіâ і îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó. 

Êðіì òîãî, äî îñíîâíèõ åëåìåíòіâ îðãàíіçàöії Âåðõîâíîї 
Ðàäè Óêðàїíè íàëåæàòü äåïóòàòñüêі ãðóïè òà ôðàêöії ó 
Âåðõîâíіé Ðàäі òà êîàëіöіÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêöіé, äî ñêëàäó 
ÿêîї âõîäèòü áіëüøіñòü íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè âіä êîí-
ñòèòóöіéíîãî ñêëàäó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Êåðóє Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè 
Óêðàїíè, ÿêèé îáèðàєòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè íà ñòðîê 
її ïîâíîâàæåíü.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè îáèðàє çі ñâîãî ñêëàäó Ãîëîâó Âåð-
õîâíîї Ðàäè, éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà і çàñòóïíèêà.
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Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 88. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè îáèðàє іç ñâîãî ñêëàäó 

Ãîëîâó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, Ïåðøîãî çàñòóïíèêà і 
çàñòóïíèêà Ãîëîâè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè òà âіäêëèêàє 
їõ іç öèõ ïîñàä.

Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè:
 âåäå çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè;
 îðãàíіçîâóє ðîáîòó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, êîîð-

äèíóє äіÿëüíіñòü її îðãàíіâ;
 ïіäïèñóє àêòè, ïðèéíÿòі Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
їíè;

 ïðåäñòàâëÿє Âåðõîâíó Ðàäó Óêðàїíè ó çíîñèíàõ ç 
іíøèìè îðãàíàìè äåðæàâíîї âëàäè Óêðàїíè òà îð-
ãàíàìè âëàäè іíøèõ äåðæàâ; 

 îðãàíіçîâóє ðîáîòó àïàðàòó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðà-
їíè.

Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè çäіéñíþє ïîâíîâàæåí-
íÿ, ïåðåäáà÷åíі Êîíñòèòóöієþ, ó ïîðÿäêó âñòàíîâëåíîìó 
Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíîї Ðàäè.

Îðãàíàìè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè є êîìіòåòè Âåðõîâ-
íîї Ðàäè, òèì÷àñîâі ñïåöіàëüíі êîìіñії, òèì÷àñîâі ñëіä÷і êî-
ìіñії.

Голова Верховної 
Ради України

Перший заступ-
ник Голови Верхо-
вної Ради України

Рахунко-
ва палата

Структура
Верховної Ради 

України

Заступник Голо-
ви Верховної 
Ради України

Уповноваже-
ний Верховної 
Ради України з 
прав людини

Комітети
Верховної Ради 
України

Апарат
Верховної Ради 
України

Тимчасові
спеціальні
комісії

Тимчасові 
слідчі комісії
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Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè 
Ñò. 98. Êîíòðîëü âіä іìåíі Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè çà 

íàäõîäæåííÿì êîøòіâ äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðàїíè 
òà їõ âèêîðèñòàííÿì çäіéñíþє Ðàõóíêîâà ïàëàòà.

Ñò. 101. Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì 
êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà 
çäіéñíþє Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ 
ëþäèíè.

 Норма закону

Êîìïåòåíöіþ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ñêëàäàþòü 
çàêðіïëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ïîâíîâàæåííÿ, íåîá-
õіäíі äëÿ ðåàëіçàöії ôóíêöіé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіéíі ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè (äàëі – 
ÂÐÓ) ìîæíà ñèñòåìàòèçóâàòè âіäïîâіäíî äî ôóíêöіé çà ãðó-
ïàìè.

 Верховна Рада 
України для 
здійснення за-
конопроектної 
роботи, підго-
товки та попе-
реднього роз-
гляду питань, 
віднесених до її 
повноважень, 
виконання 
контрольних 
функцій створює 
з числа народ-
них депутатів 
України комітети 
Верховної Ради 
України та оби-
рає голів, пер-
ших заступників 
та секретарів 
цих комітетів.
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ії Верховна Рада 
України в межах 
своїх повнова-
жень може ство-
рювати тимча-
сові спеціальні 
комісії для під-
готовки і попе-
реднього роз-
гляду питань.

 Верховна Рада 
України для 
проведення 
розслідування з 
питань, що ста-
новлять сус-
пільний інтерес, 
утворює тимча-
сові слідчі комі-
сії, якщо за це 
проголосувала 
не менш як 
одна третина 
від конститу-
ційного складу 
Верховної Ради 
України.

 Висновки і про-
позиції тимча-
сових слідчих 
комісій не є ви-
рішальними 
для слідства і 
суду.
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Законодавча
компетенція

Установча
компетенція 

Контрольна
компетенція 

Повноваження
у сфері 

зовнішньої 
політики, 
оборони 

та безпеки

 Внесення змін 
до Конституції 
України в межах 
і порядку, пе-
редбачених роз-
ділом ХІІІ Кон-
ституції України.
 Призначення 
всеукраїнського 
референдуму з 
питання зміни 
території.
 Прийняття за-
конів.
 Затвердження 
Державного бю-
джету України 
та внесення до 
нього змін.
 Визначення за-
сад внутрішньої 
і зовнішньої по-
літики.
 Затвердження 
з а г а л ь н о д е р -
жавних програм 
економічного, 
науково-техніч-
ного, соціально-
го, національ-
но-культурного 
розвитку, охо-
рони довкілля.
 Затвердження 
переліку об’єк-
тів права дер-
жавної власнос-
ті, що не підля-
гають привати-
зації. 
 Затвердження 
законом Консти-
туції  Автоном-
ної Республіки 
Крим, змін до неї.

 Повноваження 
щодо призна-
чення виборів 
до органів пуб-
лічної влади 
(п р и з н а ч е н н я 
виборів Прези-
дента України, 
позачергових ви-
борів до Верхов-
ної Ради АРК, 
чергових і поза-
чергових вибо-
рів до органів 
місцевого  са-
моврядування). 
 Повноваження 
щодо надання 
згоди на при-
значення Пре-
зидентом Украї-
ни Генераль-
ного прокурора  
України.
 Повноваження 
щодо призна-
чення на посаду 
та звільнення з 
посади відпо-
відних посадо-
вих осіб: 
- за поданням 
Президента Ук-
раїни – Прем’єр-
міністра Украї-
ни, Міністра 
оборони Украї-
ни, Міністра за-
к о р д о н н и х 
справ України, 
Голови Служби 
безпеки України, 
Голови Націо-
нального банку 
України, членів

 Щодо Прези-
дента України: 
- заслуховуван-
ня послань Пре-
зидента Украї-
ни про внутріш-
нє і зовнішнє 
становище Ук-
раїни; 
- усунення Пре-
зидента України 
з поста в поряд-
ку імпічменту;
- прийняття рі-
шення про на-
правлення за-
питу до Прези-
дента України 
на вимогу на-
родних депута-
тів України, по-
передньо під-
триманого не 
менш як 1/3 від 
конституційно-
го складу ВРУ.
 Щодо Кабінету 
Міністрів Украї-
ни:
- прийняття рі-
шення щодо 
схвалення Про-
грами діяльнос-
ті  КМУ; 
- вирішення пи-
тання про від-
ставку Прем’єр-
міністра, членів 
КМУ; 
- здійснення 
контролю за ді-
яльністю КМУ 
відповідно до 
Конституції та 
законів України. 

 Оголошення за 
поданням Пре-
зидента України 
стану війни і ук-
ладання миру. 
 Схвалення рі-
шення Прези-
дента України 
про використа-
ння Збройних 
Сил України та 
інших вій-
ськових форму-
вань у разі 
збройної агресії 
проти України. 
 Затвердження 
загальної струк-
тури, чисель-
ності, визначен-
ня функцій 
Служби безпеки 
України, Зброй-
них Сил України, 
інших військо-
вих формувань, 
а також Мініс-
терства внут-
рішніх справ 
України. 
 Схвалення рі-
шення про на-
дання військо-
вої допомоги ін-
шим державам, 
про направлен-
ня підрозділів 
Збройних Сил 
України до іншої 
держави чи про 
допуск підроз-
ділів збройних 
сил інших дер-
жав на терито-
рію України.
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Законодавча
компетенція

Установча
компетенція 

Контрольна
компетенція 

Повноваження
у сфері

зовнішньої
політики,
оборони 

та безпеки

 Інші. Центральної ви-
борчої комісії;
- за поданням 
П р е м ’ є р - м і -
ністра України – 
інших членів Ка-
бінету Міністрів 
України, Голови 
Антимонополь-
ного комітету 
України, Голови 
Державного Ко-
мітету телеба-
чення та радіо-
мовлення Украї-
ни, інших поса-
дових осіб.
 Повноваження 
з обрання поса-
дових осіб (об-
рання суддів 
безстроково).

 Щодо Гене-
рального проку-
рора України:
- висловлення 
недовіри Гене-
ральному про-
куророві Украї-
ни, що має на-
слідком його 
відставку. 
 Щодо Верхо-
вної Ради Авто-
номної Респу-
бліки Крим:
- дострокове 
припинення по-
вноважень Вер-
ховної Ради АРК 
за наявності ви-
сновку Консти-
туційного Суду 
України про по-
рушення нею 
Конституції або 
законів України. 
 У фінансовій 
сфері: 
- контролює ви-
конання Держ-
бюджету України; 
- приймає рі-
шення щодо зві-
ту про його ви-
конання.

 Затвердження 
протягом двох 
днів з моменту 
звернення Пре-
зидента України 
указів про вве-
дення воєнного 
чи надзвичай-
ного стану в 
Україні або в 
окремих її міс-
цевостях; 
про загальну 
або часткову 
мобілізацію; 
про оголошення 
окремих місце-
востей зонами 
н а д з в и ч а й н о ї 
екологічної си-
туації.

 2. Президент України

Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ïîñіäàє îêðåìå ìіñöå â ñèñòåìі îðãàíіâ 
äåðæàâíîї âëàäè. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè íå âіäíîñèòü Ïðåçèäåíòà 
Óêðàїíè äî çàêîíîäàâ÷îї, âèêîíàâ÷îї ÷è ñóäîâîї ãіëîê âëàäè. 
Ó òîé æå ÷àñ çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè 1996 ð. ãëàâà äåðæàâè 
çáåðіãàâ äîñèòü øèðîêі ïîâíîâàæåííÿ (óñòàíîâ÷і òà êîíòðîëü-
íі) ó ñôåðі âèêîíàâ÷îї âëàäè і íàäіëÿâñÿ ñóòòєâèìè ïðåðîãà-

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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òèâàìè ó ñôåðàõ çàêîíîäàâ÷îї і ñóäîâîї âëàäè. Äîñâіä Ôðàíöії, 
äå òðèâàëèé ÷àñ âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ïîäіáíà ìîäåëü îðãàíіçà-
öії âëàäè, ñâіä÷èòü, ùî òàêå êîíñòèòóöіéíå âèçíà÷åííÿ ñòàòó-
ñó ãëàâè äåðæàâè õàðàêòåðèçóє éîãî îñîáëèâå ìіñöå â ñèñòåìі 
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè: âіí íå âõîäèòü áåçïîñåðåäíüî äî 
æîäíîї ç ãіëîê âëàäè, ãàðàíòóє єäíіñòü äåðæàâíîї âëàäè â óìî-
âàõ її ïîäіëó, ïîãîäæåíå ôóíêöіîíóâàííÿ òà âçàєìîäіþ ðіçíèõ 
âèäіâ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè. Îäíàê äîñâіä іíøèõ äåðæàâ, 
äå íàìàãàëèñÿ çàïðîâàäèòè іíñòèòóò ãëàâè äåðæàâè çà «ôðàí-
öóçüêèì çðàçêîì», ïðîäåìîíñòðóâàâ òåíäåíöії äî çìåíøåííÿ 
ðîëі âñіõ ãіëîê âëàäè.

Öå ñâіä÷èòü ïðî íåñòіéêèé (ïåðåõіäíèé) õàðàêòåð ïðåçèäåíò-
ñüêî-ïàðëàìåíòàðíèõ ôîðì ïðàâëіííÿ, ïîäіáíèõ äî çàêðіïëåíîї 
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè 1996 ð., ùî çíà÷íîþ ìіðîþ îáóìîâèëî 
íåîáõіäíіñòü ïðîâåäåííÿ â Óêðàїíі êîíñòèòóöіéíîї ðåôîðìè.

Ç âíåñåííÿì äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çìіí 8 ãðóäíÿ 2004 ð. 
ñòàòóñ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè îòðèìàâ ïîäàëüøó òðàíñôîðìà-
öіþ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåõîäîì äî ïàðëàìåíòàðíî-ïðåçèäåíòñüêîї 
ôîðìè ïðàâëіííÿ. Òàê, ñóòòєâî çìåíøèëèñÿ éîãî ïðåðîãàòèâè 
ó ñôåðі âèêîíàâ÷îї âëàäè (ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ 
óðÿäó ôàêòè÷íî ïåðåéøëè äî ïàðëàìåíòó), òèì ÷àñîì ðîçøè-
ðèëèñÿ éîãî êîíòðîëüíі ïîâíîâàæåííÿ ñòîñîâíî Âåðõîâíîї 
Ðàäè Óêðàїíè – Ïðåçèäåíò Óêðàїíè îòðèìàâ äîäàòêîâі ïіäñòà-
âè äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó.

  Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 102. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè є ãëàâîþ äåðæàâè і âè-

ñòóïàє âіä її іìåíі.
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè є ãàðàíòîì äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó, 

òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè, äîäåðæàííÿ Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè, ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Êîíñòèòóöіéíà ðåôîðìà íå ïðèçâåëà äî çìіíè ôóíêöіé ãëà-
âè äåðæàâè òà íå âïëèíóëà íà êîíñòèòóöіéíі ãàðàíòії éîãî 
äіÿëüíîñòі. Öå ñâіä÷èòü, ùî і ïіñëÿ âíåñåííÿ çìіí äî Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè 8 ãðóäíÿ 2004 ð. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ïðîäîâ-
æóє âіäіãðàâàòè ñóòòєâó ðîëü â ìåõàíіçìі äåðæàâíîї âëàäè, 
íàñàìïåðåä, ÿê іíñòèòóò, ùî çàáåçïå÷óє ñòàáіëüíіñòü äåðæàâ-
íîї âëàäè, âçàєìîäіþ її ðіçíèõ ãіëîê.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє ïåâíі óìîâè, ùî çàáåçïå-
÷óþòü êîíòðîëü çà äіÿëüíіñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, ÿêі âè-
êëþ÷àþòü ìîæëèâіñòü éîãî ïåðåòâîðåííÿ â àâòîðèòàðíîãî 
ïðàâèòåëÿ. Äî íèõ ìîæíà âіäíåñòè:

 îáìåæåííÿ òåðìіíó ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè 
ï’ÿòèðі÷íèì ñòðîêîì (÷. 1 ñò. 103 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè);
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 éîãî îáðàííÿ íà çàãàëüíèõ ïðÿìèõ âèáîðàõ (÷. 1 ñò. 103);
 çàáîðîíà ìàòè Ïðåçèäåíòîâі Óêðàїíè іíøèé ïðåäñòàâ-

íèöüêèé ìàíäàò, îáіéìàòè ïîñàäó â îðãàíàõ äåðæàâíîї 
âëàäè àáî â îá’єäíàííÿõ ãðîìàäÿí (÷. 4 ñò. 103);

 ìîæëèâіñòü óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ç ïîñòà â ïî-
ðÿäêó іìïі÷ìåíòó â ðàçі â÷èíåííÿ íèì äåðæàâíîї çðàäè 
àáî іíøîãî çëî÷èíó (ñò. 111);

 ìîæëèâіñòü âèçíàííÿ Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì Óêðàїíè 
àêòіâ Ïðåçèäåíòà íåêîíñòèòóöіéíèìè, ÷åðåç ùî âîíè 
âòðà÷àþòü ÷èííіñòü ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóöіéíèì 
Ñóäîì Óêðàїíè âіäïîâіäíîãî ðіøåííÿ (ñò. 152);

 ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïî÷èíàþòüñÿ ç ìî-
ìåíòó ñêëàäàííÿ íèì ïðèñÿãè íà óðî÷èñòîìó çàñіäàííÿ 
Âåðõîâíîї Ðàäè. 

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 108. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè âèêîíóє ñâîї ïîâíîâà-

æåííÿ äî âñòóïó íà ïîñàäó íîâîîáðàíîãî Ïðåçèäåíòà 
Óêðàїíè. 

Ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðèïèíÿþòüñÿ 
äîñòðîêîâî â ðàçі:

 âіäñòàâêè;
 íåìîæëèâîñòі âèêîíóâàòè ñâîї ïîâíîâàæåííÿ çà ñòà-

íîì çäîðîâ’ÿ;
 óñóíåííÿ ç ïîñòà â ïîðÿäêó іìïі÷ìåíòó;
 ñìåðòі.

ßäðî êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè 
ñòàíîâëÿòü íîðìè Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ÿêі âèçíà÷àþòü ôóíê-
öії òà ïîâíîâàæåííÿ ãëàâè äåðæàâè.

Ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ìîæíà ñèñòåìàòèçóâàòè 
çà íèæ÷å ïîäàíèìè ãðóïàìè.

Функції  Президента 
України

Основні напрямки діяльності 
(найважливіші обов’язки) гла-
ви держави обумовлені його 
місцем і роллю в системі орга-
нів державної влади

Основні функції Президента 
України як глави держави ви-
значено в ст. 102 Конституції 
України

Повноваження
Президента  України

Конкретні права та обов’язки 
глави держави з вирішення 
питань, віднесених до його ві-
дання

Основні повноваження Прези-
дента України конкретизують-
ся в ст. 106 Конституції Украї-
ни
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Представницькі повноваження – права та обов’язки
з представництва держави у внутрішньо- та зовнішньо-
політичних відносинах

Як представник держави в зовнішньополітичних відносинах Прези-
дент України:
 представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керів-

ництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде перего-
вори та укладає міжнародні договори України;

 приймає рішення про визнання іноземних держав;
 призначає та звільняє глав дипломатичних представництв Укра-

їни в інших державах і при міжнародних організаціях; 
 приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представни-

ків іноземних держав:
Як представник держави у внутрішньополітичних відносинах Пре-
зидент:
 забезпечує державну незалежність, національну безпеку і пра-

вонаступництво держави;
 звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачер-

говими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і 
зовнішнє становище України.

Повноваження Президента стосовно Верховної Ради 
України та у сфері законодавчої влади:

 користується правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді 
України; 

 підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
 має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України за-

конів з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верхов-
ної Ради України;

 призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції 
України, проголошує всеукраїнський референдум за народною 
ініціативою;

 припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, пе-
редбачених ст. 90 Конституції України;

 призначає позачергові вибори до Верховної Ради України.

Повноваження Президента України у сфері виконавчої 
влади:

 вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верхо-
вній Раді України подання про призначення Верховною Радою 
України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на 
п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

 вносить до Верховної Ради України подання про призначення Мі-
ністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

 вносить до Верховної Ради України подання про призначення на 
посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

 за поданням Кабінету Міністрів України призначає на посаду і 
звільняє з посади голів місцевих державних адміністрацій;

 зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідпо-
відності Конституції з одночасним зверненням до Конституцій-
ного Суду України щодо їх конституційності;

 скасовує акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
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Повноваження Президента України у сфері судової влади:

 утворює суди у визначеному законом порядку;
 здійснює перше призначення на посаду професійного судді 

строком на 5 років;
 виконує інші функції – здійснює помилування.

Повноваження Президента України у сфері національ-
ної безпеки, оборони та військової політики:

 є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; здій-
снює керівництво у сферах національної безпеки та оборони 
держави;

 очолює Раду національної безпеки і оборони України;
 вносить до Верховної Ради України подання про оголошення 

стану війни та в разі збройної агресії проти України приймає рі-
шення про використання Збройних Сил України та інших утворе-
них відповідно до законів України військових формувань;

 приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову 
мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих 
місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній неза-
лежності України;

 приймає в разі необхідності рішення  про введення в Україні над-
звичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі міс-
цевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації – з на-
ступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України.

Повноваження Президента України з формування орга-
нів і призначення посадових осіб, що не відносяться 
безпосередньо до певної гілки влади:

 призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної 
Ради України Генерального прокурора України; 

 призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради 
Національного банку України;

 призначає на посади та звільняє з посад половину складу Націо-
нальної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Інші повноваження Президента України:

 присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та 
інші вищі спеціальні звання і класні чини; 

 нагороджує державними нагородами, встановлює президент-
ські відзнаки та нагороджує ними; 

 вирішує питання громадянства, приймає рішення про надання 
притулку в Україні.

Ïðåçèäåíò Óêðàїíè âèäàє àêòè ó ôîðìі óêàçіâ і ðîçïîðÿ-
äæåíü, ÿêі є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè. 
Óêàçè і ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ìàþòü ïіäçàêîí-
íèé õàðàêòåð: âîíè âèäàþòüñÿ íà îñíîâі Êîíñòèòóöії òà Çà-
êîíіâ Óêðàїíè.
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 3. Органи державної виконавчої влади України. 
Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи 

виконавчої влади

 Норма закону

Îðãàíè äåðæàâíîї âèêîíàâ÷îї âëàäè – öå ñèñòåìà 
îðãàíіâ, îñíîâíèìè íàïðÿìàìè äіÿëüíîñòі ÿêèõ є ðåàëі-
çàöіÿ äâîõ îñíîâíèõ ôóíêöіé: âèêîíàâ÷îї òà ðîçïîðÿä-
÷îї.

Âèêîíàâ÷à ôóíêöіÿ: îðãàíè áåçïîñåðåäíüî âèêîíóþòü íîð-
ìàòèâíі ïðèïèñè òà іíøі àêòè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè. Ðîçïîðÿä÷à 
ôóíêöіÿ: äëÿ âèêîíàííÿ àêòіâ çàêîíîäàâ÷îї âëàäè îðãàíè âè-
êîíàâ÷îї âëàäè âіä ñâîãî іìåíі âèäàþòü óïðàâëіíñüêі àêòè, 
äàþòü âіäïîâіäíі ðîçïîðÿäæåííÿ.

Система органів державної виконавчої влади

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 113. Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè є âèùèì îðãàíîì 

ó ñèñòåìі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè.
Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä 

Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè і Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè, ïіä-
êîíòðîëüíèé і ïіäçâіòíèé Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè â ìå-
æàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öієþ Êîíñòèòóöієþ.

Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ó ñâîїé äіÿëüíîñòі êåðóєòü-
ñÿ öієþ Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè, à òàêîæ 
óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíîї 
Ðàäè Óêðàїíè, ïðèéíÿòèìè âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії òà 
Çàêîíіâ Óêðàїíè.

Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè êåðóє ðîáîòîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ  
Óêðàїíè, ñïðÿìîâóє її íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè äіÿëüíîñòі Êàáіíåòó 
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, ñõâàëåíîї Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè.

Місцеві органи виконавчої влади – міс-
цеві державні адміністрації 

Вищий орган у системі виконавчої вла-
ди – Кабінет Міністрів України

Центральні органи – міністерства, дер-
жавні комітети, центральні органи ви-
конавчої влади зі спеціальним стату-
сом
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Äî ïîâíîâàæåíü Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè çà Êîíñòèòóöієþ 
Óêðàїíè âіäíîñÿòü:

 çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó і åêîíîìі÷íîї ñà-
ìîñòіéíîñòі Óêðàїíè, çäіéñíåííÿ âíóòðіøíüîї і çîâíіø-
íüîї ïîëіòèêè äåðæàâè, âèêîíàííÿ Êîíñòèòóöії і çàêîíіâ 
Óêðàїíè, àêòіâ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè;

 âïðîâàäæåííÿ çàõîäіâ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà;

 çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ôіíàíñîâîї, öіíîâîї, іíâåñòèöіé-
íîї òà ïîäàòêîâîї ïîëіòèêè ó ñôåðàõ ïðàöі é çàéíÿòîñòі 
íàñåëåííÿ, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, îñâіòè, íàóêè і êóëüòó-
ðè, îõîðîíè ïðèðîäè, åêîëîãі÷íîї áåçïåêè і ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ;

 ðîçðîáëåííÿ і çäіéñíåííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïðîãðàì 
åêîíîìі÷íîãî, íàóêîâî-òåõíі÷íîãî, ñîöіàëüíîãî і êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó Óêðàїíè;

 çàáåçïå÷åííÿ ðіâíèõ óìîâ ðîçâèòêó âñіõ ôîðì âëàñíîñòі; 
 ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò 

Óêðàїíè і çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíîãî Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðàїíè, ïî-
äàííÿ Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè çâіòó ïðî éîãî âèêîíàííÿ;

 çäіéñíåííÿ çàõîäіâ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñòі і 
íàöіîíàëüíîї áåçïåêè Óêðàїíè, ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, áî-
ðîòüáè çі çëî÷èííіñòþ;

 îðãàíіçàöіÿ і çàáåçïå÷åííÿ çäіéñíåííÿ çîâíіøíüîåêîíî-
ìі÷íîї äіÿëüíîñòі Óêðàїíè, ìèòíîї ñïðàâè;

 ñïðÿìóâàííÿ і êîîðäèíàöіÿ ðîáîòè ìіíіñòåðñòâ, іíøèõ 
îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè; óòâîðåííÿ, ðåîðãàíіçàöіÿ òà 
ëіêâіäàöіÿ ìіíіñòåðñòâ òà іíøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âè-
êîíàâ÷îї âëàäè; 

 çäіéñíåííÿ іíøèõ ïîâíîâàæåíü. 

Прем’єр-міністр України

Перший віце-прем’єр-міністр

Віце-прем’єр-міністри

Міністри

Склад Кабінету Міністрів України
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Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ ó ìåæàõ ñâîєї êîìïåòåíöії âèäàє ïîñòà-
íîâè é ðîçïîðÿäæåííÿ, ùî є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ. 
Àêòè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ïіäïèñóє Ïðåì’єð-ìіíіñòð 
Óêðàїíè.

Äðóãå ïіñëÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ ìіñöå ó âèêîíàâ÷іé âåðòè-
êàëі âëàäè ïîñіäàþòü öåíòðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.

Ñèñòåìà öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè: 
 äåðæàâíі êîìіòåòè (äåðæàâíі ñëóæáè); 
 ìіíіñòåðñòâà; 
 îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè іç ñïåöіàëüíèì ñòàòóñîì.
Ãîëîâíîþ ëàíêîþ ñèñòåìè îðãàíіâ öåíòðàëüíîї âèêîíàâ÷îї 

âëàäè є ìіíіñòåðñòâà. Âîíè ñòâîðþþòüñÿ äëÿ îðãàíіçàöії äåð-
æàâíîãî óïðàâëіííÿ â íàéâàæëèâіøèõ ñôåðàõ ñîöіàëüíî-
åêîíîìі÷íîãî é ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ і є çäåáіëüøîãî îðãàíàìè 
ãàëóçåâîãî óïðàâëіííÿ. Êåðіâíèöòâî ìіíіñòåðñòâîì çäіéñíþє 
ìіíіñòð. Âіí ñïðÿìîâóє і êîîðäèíóє äіÿëüíіñòü іíøèõ îðãàíіâ 
âèêîíàâ÷îї âëàäè ç ïèòàíü, âіäíåñåíèõ äî éîãî âіäàííÿ. 

Äåðæàâíі êîìіòåòè (äåðæàâíі ñëóæáè) – öåíòðàëüíі îðãà-
íè âèêîíàâ÷îї âëàäè, äіÿëüíіñòü ÿêèõ ñïðÿìîâóє і êîîðäèíóє 
Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè àáî îäèí ç âіöå-ïðåì’єð-ìіíіñòðіâ ÷è 
ìіíіñòðіâ. Äåðæàâíèé êîìіòåò î÷îëþє éîãî ãîëîâà, ÿêîãî ïðè-
çíà÷àє íà ïîñàäó Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè çà ïîäàííÿì 
Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè. Â Óêðàїíі äіþòü òàêі äåðæàâíі êî-
ìіòåòè òà іíøі öåíòðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè, ñòàòóñ 
ÿêèõ ïðèðіâíþєòüñÿ äî Äåðæàâíîãî êîìіòåòó Óêðàїíè: Âèùà 
àòåñòàöіéíà êîìіñіÿ Óêðàїíè, Ïåíñіéíèé ôîíä Óêðàїíè, 
Äåðæàâíà ñëóæáà àâòîìîáіëüíèõ äîðіã Óêðàїíè, Äåðæàâíèé 
êîìіòåò àðõіâіâ Óêðàїíè òà іíøі.

Âèêîíàâ÷ó âëàäó â îáëàñòÿõ і ðàéîíàõ, ìіñòàõ Êèєâі òà 
Ñåâàñòîïîëі çäіéñíþþòü ìіñöåâі äåðæàâíі àäìіíіñòðàöії. 
Ôóíêöіîíóâàííÿ ìіñöåâèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè âèçíà÷à-
єòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè (ðîçäіë VІ) і Çàêîíîì Óêðàїíè 
«Ïðî ìіñöåâі äåðæàâíі àäìіíіñòðàöії» âіä 9 êâіòíÿ 1999 ð. 
Ñêëàä ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé ôîðìóþòü ãîëîâè 
ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé. 

Ãîëîâè ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé ïðèçíà÷àþòüñÿ 
íà ïîñàäó і çâіëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè çà 
ïîäàííÿì Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.

Ãîëîâè ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé ïðè çäіéñíåííі 
ñâîїõ ïîâíîâàæåíü âіäïîâіäàëüíі ïåðåä Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè і 
Êàáіíåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, à ïіäçâіòíі òà ïіäêîíòðîëüíі 
îðãàíàì âèêîíàâ÷îї âëàäè âèùîãî ðіâíÿ.

Ìіñöåâі äåðæàâíі àäìіíіñòðàöії ïіäçâіòíі і ïіäêîíòðîëüíі 
ðàäàì ó ÷àñòèíі ïîâíîâàæåíü, äåëåãîâàíèõ їì âіäïîâіäíèìè 
ðàéîííèìè ÷è îáëàñíèìè ðàäàìè. Ðіøåííÿ ãîëіâ ìіñöåâèõ 
äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé, ùî ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóöії òà çà-
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êîíàì Óêðàїíè, іíøèì àêòàì çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, ìîæóòü 
áóòè âіäïîâіäíî äî çàêîíó ñêàñîâàíі Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè àáî 
ãîëîâîþ ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії âèùîãî ðіâíÿ. 
Îáëàñíà ÷è ðàéîííà ðàäà ìîæå âèñëîâèòè íåäîâіðó ãîëîâі âіä-
ïîâіäíîї ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії, íà ïіäñòàâі ÷îãî 
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ïðèéìàє ðіøåííÿ і äàє îáґðóíòîâàíó âіä-
ïîâіäü. ßêùî ãîëîâі ðàéîííîї ÷è îáëàñíîї äåðæàâíîї àäìіíі-
ñòðàöії âèñëîâèëè íåäîâіðó äâі òðåòèíè äåïóòàòіâ âіä ñêëàäó 
âіäïîâіäíîї ðàäè, Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ïðèéìàє ðіøåííÿ ïðî 
âіäñòàâêó ãîëîâè ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії.

Ïîâíîâàæåííÿ ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé êîíêðå-
òèçîâàíі Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâі äåðæàâíі àäìіíіñòðà-
öії». 

На відповідній 
території місце-

ві державні
адміністрації 

забезпечують:

5. Звіт про вико-
нання відповідних 
бюджетів
і програм

6. Взаємодію 
з органами місце-
вого самовряду-
вання

1. Виконання
Конституції і зако-
нодавства
України

4. Підготовку
і виконання відпо-
відних обласних
і районних
бюджетів

7. Реалізацію ін-
ших наданих дер-
жавою, а також 
делегованих від-
повідними радами 
повноважень

2. Законність і 
правопорядок, 
дотримання прав і 
свобод громадян

3. Виконання дер-
жавних і регіо-
нальних програм 
соціально-
економічного, 
культурного та 
інших напрямків 
розвитку

 4. Органи судової влади України

Ó ñèñòåìі ïîäіëó äåðæàâíîї âëàäè îäíієþ ç її ãіëîê є ñóäîâà 
âëàäà, ïðèçíà÷åííÿ ÿêîї ïîëÿãàє â çàõèñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþ-
äèíè і ãðîìàäÿíèíà, êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè, äîòðè-
ìàííÿ çàêîííîñòі â çàñòîñóâàííі çàêîíіâ òà іíøèõ íîðìàòèâ-
íèõ àêòіâ Óêðàїíè. Іñíóâàííÿ ñàìîñòіéíîї ãіëêè ñóäîâîї âëàäè 
ïîðÿä іç çàêîíîäàâ÷îþ òà âèêîíàâ÷îþ – öå íåîáõіäíèé àòðè-
áóò áóäü-ÿêîї äåìîêðàòè÷íîї äåðæàâè.

Ñóäîâà âëàäà ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ ó 
ôîðìі öèâіëüíîãî, êðèìіíàëüíîãî, ãîñïîäàðñüêîãî, àäìіíіñòðà-
òèâíîãî, à òàêîæ êîíñòèòóöіéíîãî ñóäî÷èíñòâà. 
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Ïðàâîâі çàñàäè îðãàíіçàöії ñóäîâîї âëàäè òà çäіéñíåííÿ ïðà-
âîñóääÿ â Óêðàїíі âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè (ðîç-
äіë VІІІ) і Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ñóäîóñòðіé Óêðàїíè» âіä 7 ëþ-
òîãî 2002 ð.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 124. Ïðàâîñóääÿ â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ âèêëþ÷-

íî ñóäàìè. Äåëåãóâàííÿ ôóíêöіé ñóäіâ, à òàêîæ ïðè-
âëàñíåííÿ öèõ ôóíêöіé іíøèìè îðãàíàìè ÷è ïîñàäîâè-
ìè îñîáàìè íå äîïóñêàєòüñÿ.

Þðèñäèêöіÿ ñóäіâ ïîøèðþєòüñÿ íà âñі ïðàâîâіäíîñè-
íè, ùî âèíèêàþòü ó äåðæàâі.

Ñóäî÷èíñòâî çäіéñíþєòüñÿ Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì 
Óêðàїíè òà ñóäàìè çàãàëüíîї þðèñäèêöії. 

Íàðîä áåçïîñåðåäíüî áåðå ó÷àñòü ó çäіéñíåííі ïðàâî-
ñóääÿ ÷åðåç íàðîäíèõ çàñіäàòåëіâ і ïðèñÿæíèõ.

Ñóäîâі ðіøåííÿ óõâàëþþòüñÿ ñóäàìè іìåíåì Óêðàїíè 
і є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà âñіé òåðèòîðії 
Óêðàїíè. 

Ñò. 125. Ñèñòåìà ñóäіâ çàãàëüíîї þðèñäèêöії â Óêðàїíі 
áóäóєòüñÿ çà ïðèíöèïàìè òåðèòîðіàëüíîñòі і ñïåöіàëіçàöії.

Íàéâèùèì ñóäîâèì îðãàíîì ó ñèñòåìі ñóäіâ çàãàëüíîї 
þðèñäèêöії є Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè.

 Норма закону

Ñóäîâà ñèñòåìà Óêðàїíè – öå ñóêóïíіñòü óñіõ âçàє-
ìîäіþ÷èõ ìіæ ñîáîþ ñóäîâèõ óñòàíîâ Óêðàїíè.

Äëÿ îðãàíіçàöії ðîáîòè ç ðîçãëÿäó òà ïåðåãëÿäó ñïðàâ ó 
Âåðõîâíîìó Ñóäі äіþòü ñóäîâі ïàëàòè. Іç ñêëàäó ñóääіâ 
Âåðõîâíîãî Ñóäó éîãî ïëåíóìîì øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàí-
íÿ îáèðàþòüñÿ ãîëîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó, éîãî ïåðøèé çàñòóï-
íèê òà çàñòóïíèêè, ÿêі îäíî÷àñíî є і ãîëîâàìè âіäïîâіäíèõ 
ñóäîâèõ ïàëàò, à òàêîæ їõíі çàñòóïíèêè і ñåêðåòàð ïëåíóìó.

Здійснення
правосуддя
 Правосуддя – 

вид діяль-
ності держа-
ви, що поля-
гає в розгля-
ді і вирішенні 
соціальних 
конфліктів

Судовий 
контроль (на-
гляд) за за-
конністю за-
стосування 
засобів про-
цесуального 
примусу

Тлумачення 
правових 
норм, яке 
пов’язане з 
реалізацією 
повноважень 
Конституцій-
ного Суду 
України

Обмеження 
право-
суб’єкт-
ності грома-
дян  України 
(наприклад,
визнання гро-
мадянина
недієздат-
ним)

Функції судової влади
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Âèùèìè ñóäîâèìè îðãàíàìè ñïåöіàëіçîâàíèõ ñóäіâ є âіäïî-
âіäíі âèùі ñóäè. Çà çàêîíîì äіþòü àïåëÿöіéíі òà ìіñöåâі 
ñóäè.

Судова система України

Конституційний 
Суд України

Суди загальної 
юрисдикції

Верховний Суд України –
вищий судовий орган у систе-
мі судів загальної юрисдикції

Судова па-
лата  в ци-
вільних 
справах

Судова па-
лата у кри-
мінальних 
справах

Судова па-
лата у гос-
подарських 
справах

Судова
палата в ад-
міністратив-
них справах

Військова 
судова
колегія

Верховний Суд 
України

Апеляційний суд
України

Вищий
господарський суд 
України

Вищий
адміністративний 
суд України

Апеляційні загальні 
суди (АРК, областей, 
міст Києва і Севасто-
поля; військові суди 
регіонів

Апеляційні
господарські суди

Апеляційні
адміністративні суди

Місцеві загальні суди 
(районні, міські,
районні в містах,
міськрайонні, військо-
ві суди гарнізонів)

Місцеві господар-
ські суди (АРК, об-
ластей, міст Києва
і Севастополя)

Місцеві
адміністративні суди 
(окружні)

Íîñіÿìè ñóäîâîї âëàäè â Óêðàїíі âèñòóïàþòü íàñàìïåðåä 
ñóääі, ÿêі âèêîíóþòü ñâîї îáîâ’ÿçêè íà ïðîôåñіéíіé îñíîâі. 
Êîíñòèòóöіÿ і çàêîíè Óêðàїíè ãàðàíòóþòü íåçàëåæíіñòü
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і íåäîòîðêàííіñòü ñóääіâ. Çàáîðîíÿєòüñÿ â áóäü-ÿêèé ñïîñіá âïëè-
âàòè íà ñóääіâ. Ñóääÿ íå ìîæå áåç çãîäè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè 
áóòè çàòðèìàíèé ÷è çààðåøòîâàíèé äî âèíåñåííÿ îáâèíóâàëüíî-
ãî âèðîêó ñóäîì. Ñóääі â Óêðàїíі îáіéìàþòü ïîñàäè áåçñòðîêîâî, 
êðіì ñóääіâ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè òà ñóääіâ, ÿêі ïðè-
çíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó âïåðøå. Ïåðøå ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó 
ïðîôåñіéíîãî ñóääі ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîêіâ çäіéñíþєòüñÿ 
Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè. Âñі іíøі ñóääі, êðіì ñóääіâ Êîíñòèòóöіéíîãî 
Ñóäó Óêðàїíè, îáèðàþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè áåçñòðîêî-
âî, â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Ñóääÿ ïîâèíåí áóòè íåóïåðåäæåíèé і íåçàëåæíèé âіä áóäü-
ÿêîãî çîâíіøíüîãî âïëèâó. ×åðåç öå äî ñóääіâ çàñòîñîâóþòüñÿ 
äåÿêі îáìåæåííÿ. Ïðîôåñіéíі ñóääі íå ìîæóòü:

 íàëåæàòè äî ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé òà ïðîôñïіëîê; 
 áðàòè ó÷àñòü ó áóäü-ÿêіé ïîëіòè÷íіé äіÿëüíîñòі;
 ìàòè ïðåäñòàâíèöüêèé ìàíäàò;
 îáіéìàòè áóäü-ÿêі іíøі îïëà÷óâàíі ïîñàäè;
 âèêîíóâàòè іíøó îïëà÷óâàíó ðîáîòó, êðіì íàóêîâîї, âè-

êëàäàöüêîї òà òâîð÷îї.
Íà ïîñàäó ñóääі ìîæå áóòè ðåêîìåíäîâàíèé êâàëіôіêàöіé-

íîþ êîìіñієþ ñóääіâ ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, íå ìîëîäøèé äâà-
äöÿòè ï’ÿòè ðîêіâ, ÿêèé ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâіòó і ñòàæ 
ðîáîòè â ãàëóçі ïðàâà íå ìåíøå ÿê òðè ðîêè, ïðîæèâàє â 
Óêðàїíі íå ìåíø ÿê äåñÿòü ðîêіâ òà âîëîäіє äåðæàâíîþ ìî-
âîþ.

Çà óêðàїíñüêèì çàêîíîäàâñòâîì ðàçîì ç ïðîôåñіéíèìè ñóä-
äÿìè ïåâíі êàòåãîðії ñïðàâ ó ìіñöåâèõ ñóäàõ ðîçãëÿäàþòü íà-
ðîäíі çàñіäàòåëі, à â àïåëÿöіéíèõ ñóäàõ – ïðèñÿæíі. Ïîäіáíèé 
ïîðÿäîê ïåðåäáà÷åíèé ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó. Çà çàãàëüíèì 
ïðàâèëîì ñóääі ñóäó ïðèñÿæíèõ âèðіøóþòü ïèòàííÿ ïðàâà 
(êâàëіôіêàöіÿ çëî÷èíó, ìіðà ïîêàðàííÿ), ïðèñÿæíі – ôàêòó (÷è 
âèííèé ïіäñóäíèé, ÷è îáґðóíòîâàíèé ïîçîâ). Íà ïіäñòàâі âåð-
äèêòó ïðèñÿæíèõ ñóääі âèíîñÿòü âèðîê, âèçíà÷àþòü ìіðó ïî-
êàðàííÿ àáî ðîçìіð ìàéíîâîї âіäïîâіäàëüíîñòі. 

 Норма закону

Ïðèíöèïè ïðàâîñóääÿ – öå çàêðіïëåíі Êîíñòèòóöієþ 
Óêðàїíè îñíîâíі çàñàäè çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ. 

Ïðèíöèïè ïðàâîñóääÿ: çàêîííіñòü, ðіâíіñòü óñіõ ó÷àñíèêіâ 
ñóäîâîãî ïðîöåñó, çàáåçïå÷åíіñòü äîâåäåíîñòі âèíè, çìàãàëü-
íіñòü ñòîðіí òà ñâîáîäà â íàäàííі ñóäó ñâîїõ äîêàçіâ, ïіäòðè-
ìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóäі ïðîêóðîðîì, çàáåç-
ïå÷åííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ïðàâà íà çàõèñò, ãëàñíіñòü ñóäîâîãî 
ïðîöåñó, çàáåçïå÷åííÿ àïåëÿöіéíîãî òà êàñàöіéíîãî îñêàðæåí-
íÿ ðіøåííÿ ñóäó, îáîâ’ÿçêîâіñòü ðіøåíü ñóäó.
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Ñïåöіàëüíèì îðãàíîì çàáåçïå÷åííÿ êîíñòèòóöіéíîї çàêîí-
íîñòі â Óêðàїíі є Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè. Ïîðÿäîê ôîð-
ìóâàííÿ, ôóíêöіîíóâàííÿ і êîìïåòåíöіÿ Êîíñòèòóöіéíîãî 
Ñóäó âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè (ðîçäіë ÕІІ) і 
Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè» âіä
16 æîâòíÿ 1996 ð.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 147. Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè є єäèíèì îðãà-

íîì êîíñòèòóöіéíîї þðèñäèêöії â Óêðàїíі.

Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè ñêëàäàєòüñÿ ç 18 ñóääіâ. 
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè òà ç’їçä ñóääіâ 
Óêðàїíè ïðèçíà÷àþòü ïî øіñòü ñóääіâ. Ñóääåþ Êîíñòèòóöіéíîãî 
Ñóäó Óêðàїíè ìîæå áóòè ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé íà äåíü 
ïðèçíà÷åííÿ äîñÿã 40 ðîêіâ, ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâіòó і ñòàæ 
ðîáîòè çà ôàõîì íå ìåíøå ÿê 10 ðîêіâ, ïðîæèâàє â Óêðàїíі 
ïðîòÿãîì îñòàííіõ 20 ðîêіâ òà âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ. 
Ñóääÿ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ïðèçíà÷àєòüñÿ íà äåâ’ÿòü 
ðîêіâ áåç ïðàâà áóòè ïðèçíà÷åíèì íà ïîâòîðíèé ñòðîê. 

Вирішення питань про відповідність Конституції України:
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Офіційне тлумачення Конституції України та Законів України.

Повноваження Конституційного Суду України

Ãîëîâà Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè îáèðàєòüñÿ íà ñïåöі-
àëüíîìó ïëåíàðíîìó çàñіäàííі Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè 
çі ñêëàäó ñóääіâ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè øëÿõîì òàєì-
íîãî ãîëîñóâàííÿ ëèøå íà îäèí òðèðі÷íèé ñòðîê.

Çàêîíè òà іíøі ïðàâîâі àêòè çà ðіøåííÿì Êîíñòèòóöіéíîãî 
Ñóäó Óêðàїíè âèçíàþòüñÿ íåêîíñòèòóöіéíèìè ïîâíіñòþ ÷è â 
îêðåìіé ÷àñòèíі, ÿêùî âîíè íå âіäïîâіäàþòü Êîíñòèòóöії 
Óêðàїíè àáî ÿêùî áóëà ïîðóøåíà âñòàíîâëåíà Êîíñòèòóöієþ 
Óêðàїíè ïðîöåäóðà їõ ðîçãëÿäó, óõâàëåííÿ àáî íàáðàííÿ íèìè 
÷èííîñòі. Çàêîíè, іíøі ïðàâîâі àêòè àáî їõ îêðåìі ïîëîæåííÿ, 
ùî âèçíàíі íåêîíñòèòóöіéíèìè, âòðà÷àþòü ÷èííіñòü ç äíÿ 
óõâàëåííÿ Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì Óêðàїíè ðіøåííÿ ïðî їõ 
íåêîíñòèòóöіéíіñòü.
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 5. Правоохоронні органи України

 Норма закону

Ïðàâîîõîðîííі îðãàíè Óêðàїíè – öå ñèñòåìà äåðæàâ-
íèõ îðãàíіâ, îñíîâíèìè ôóíêöіÿìè ÿêèõ є çàáåçïå÷åííÿ 
çàêîííîñòі òà îõîðîíà ïðàâîïîðÿäêó, áîðîòüáà ç ïðàâî-
ïîðóøåííÿìè, îõîðîíà çàêîííèõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ ãðî-
ìàäÿí, ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè â öіëîìó.

Çãіäíî іç Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî äåðæàâíèé çàõèñò ïðàöіâ-
íèêіâ ñóäó і ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ», äî ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàíіâ âіäíîñÿòü:

Ó ìåõàíіçìі äåðæàâíîї âëàäè ïðîêóðàòóðà âèñòóïàє ñàìî-
ñòіéíèì іíñòèòóòîì і áåçïîñåðåäíüî íå âõîäèòü äî çàêîíîäàâ-
÷îї, âèêîíàâ÷îї ÷è ñóäîâîї ãіëîê âëàäè, õî÷à é òіñíî âçàєìîäіє 
ç íèìè.

Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ïðîêóðàòóðà ñòàíîâèòü єäè-
íó ñèñòåìó, äî ÿêîї âõîäÿòü: Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðàїíè, 
ïðîêóðàòóðà Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, îáëàñòåé, ìіñò 
Êèєâà і Ñåâàñòîïîëÿ, ìіñüêі, ðàéîííі, ìіæðàéîííі, іíøі ïðè-
ðіâíÿíі äî íèõ ïðîêóðàòóðè, à òàêîæ âіéñüêîâі òà іíøі ñïåöі-
àëіçîâàíі ïðîêóðàòóðè.

Íàéâèùó ñõîäèíêó â ієðàðõії îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè çàéìàє 
Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðàїíè, ÿêó î÷îëþє Ãåíåðàëüíèé 
ïðîêóðîð Óêðàїíè.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 122. Ïðîêóðàòóðó Óêðàїíè î÷îëþє Ãåíåðàëüíèé 

ïðîêóðîð Óêðàїíè, ÿêèé ïðèçíà÷àєòüñÿ íà ïîñàäó òà 
çâіëüíÿєòüñÿ ç ïîñàäè çà çãîäîþ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè 

Органи 
прокура-
тури

Органи 
внутріш-
ніх справ

Органи 
Служби 
безпеки 
України

Митні ор-
гани

Органи і 
установи 
виконан-
ня пока-
рань

Органи 
держав-
ної по-
даткової 
служби

Органи 
охорони 
держав-
ного кор-
дону

Органи
держав-
ної
контроль-
но-реві-
зійної
служби

Органи 
рибохо-
рони і 
держав-
ної лісо-
вої охо-
рони

Інші орга-
ни, які 
здійсню-
ють пра-
воохо-
ронну 
діяль-
ність
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Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ìîæå âèñëîâè-
òè íåäîâіðó Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðîâі Óêðàїíè, ùî ìàє íà-
ñëіäêîì éîãî âіäñòàâêó ç ïîñàäè.

Ñòðîê ïîâíîâàæåíü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàїíè – ï’ÿòü 
ðîêіâ.

Çàâäàííÿ, ôóíêöії, ïîâíîâàæåííÿ ïðîêóðîðіâ, îðãàíіçàöіÿ, 
çàñàäè é ïîðÿäîê äіÿëüíîñòі îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè âèçíà÷àþòü-
ñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ïðîêóðàòó-
ðó» âіä 5 ëèñòîïàäà 1991 ð., іíøèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè.

Òàê, äіÿëüíіñòü îðãàíіâ ïðîêóðàòóðè ñïðÿìîâàíà íà ïîâíå 
óòâåðäæåííÿ âåðõîâåíñòâà çàêîíó, çìіöíåííÿ ïðàâîïîðÿäêó і 
ìàє ñâîїì çàâäàííÿì çàõèñò âіä íåïðàâîìіðíèõ ïîñÿãàíü íà:

 íåçàëåæíіñòü äåðæàâè, ñóñïіëüíèé òà äåðæàâíèé ëàä, ïî-
ëіòè÷íó òà åêîíîìі÷íó ñèñòåìè, ïðàâà íàöіîíàëüíèõ ãðóï 
і òåðèòîðіàëüíèõ óòâîðåíü;

 ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі, îñîáèñòі ïðàâà і ñâîáîäè 
ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà;

 îñíîâè äåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ äåðæàâíîї âëàäè, ïðàâî-
âîãî ñòàòóñó ìіñöåâèõ ðàä, îðãàíіâ ñàìîîðãàíіçàöії íàñå-
ëåííÿ.

Ïðàâîîõîðîííà äіÿëüíіñòü îðãàíіâ âíóòðіøíіõ ñïðàâ є äî-
ñèòü ðіçíîáі÷íîþ. Äåðæàâà, ÿê і ñóñïіëüñòâî, çàöіêàâëåíà â 
ãðîìàäñüêîìó ñïîêîї, ó âïîðÿäêîâàíîñòі âíóòðіøíіõ äåðæàâ-
íèõ âіäíîñèí.

Підтримання державного обвинувачення в суді

Представництво інтересів громадянина або держави в 
суді у випадках, визначених законом

Нагляд за додержанням законів органами, які про-
водять оперативно розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосу-
ванні інших заходів примусового характеру, пов’яза-
них з обмеженням особистої свободи громадян

Нагляд за додержанням прав і свобод людини і грома-
дянина, додержанням законів із цих питань органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовими і службовими особами

Конституційні функції прокуратури
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Îðãàíіçàöіÿ і ïîðÿäîê äіÿëüíîñòі ìіëіöії â Óêðàїíі âèçíà-
÷àþòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ìіëіöіþ».

 Буква закону

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ìіëіöіþ»
Ñò. 1. Ìіëіöіÿ â Óêðàїíі.
Ìіëіöіÿ â Óêðàїíі – äåðæàâíèé îçáðîєíèé îðãàí âè-

êîíàâ÷îї âëàäè, ÿêèé çàõèùàє æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ïðàâà і 
ñâîáîäè ãðîìàäÿí, âëàñíіñòü, ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, іí-
òåðåñè ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè âіä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿ-
ãàíü.

Ñò. 2. Îñíîâíі çàâäàííÿ ìіëіöії.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ìіëіöії є:
 çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñòîї áåçïåêè ãðîìàäÿí, çàõèñò їõ 

ïðàâ і ñâîáîä, çàêîííèõ іíòåðåñіâ;
 çàïîáіãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì òà їõ ïðèïèíåííÿ;
 îõîðîíà і çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó;
 âèÿâëåííÿ і ðîçêðèòòÿ çëî÷èíіâ, ðîçøóê îñіá, ÿêі 
їõ â÷èíèëè;

 çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó;
 çàõèñò âëàñíîñòі âіä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü;
 âèêîíàííÿ êðèìіíàëüíèõ ïîêàðàíü і àäìіíіñòðà-

òèâíèõ ñòÿãíåíü;
 ó÷àñòü ó ïîäàííі ñîöіàëüíîї òà ïðàâîâîї äîïîìîãè 

ãðîìàäÿíàì, ñïðèÿííÿ â ìåæàõ ñâîєї êîìïåòåíöії 
äåðæàâíèì îðãàíàì, ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì і 
îðãàíіçàöіÿì ó âèêîíàííі ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàêî-
íîì îáîâ’ÿçêіâ.

МВС України, 
головні 
управління 
МВС України 
в Криму,
м. Києві та 
Київській
області; 
управління 
МВС України 
в областях, 
м. Севасто-
полі;
міські, ра-
йонні, лінійні 
відділи.

М
ін

іс
т

е
р

с
т

в
о

 в
н

у
т

р
іш

н
іх

 с
п

р
а

в
: кримінальна 

міліція: 
міліція гро-
мадської 
безпеки;
місцева мілі-
ція; 
транспортна 
міліція;
державна 
автомобільна 
інспекція;
міліція охо-
рони; 
судова мілі-
ція;
спеціальна 
міліція.

П
ід

р
о

з
д

іл
и

 м
іл

іц
ії

:

військові 
формування, 
призначені 
для охорони 
та оборони 
важливих 
державних 
об’єктів, 
установ при-
мусового ха-
рактеру, а 
також для 
участі в охо-
роні громад-
ського по-
рядку та бо-
ротьбі зі зло-
чинністю.

В
н

у
т

р
іш

н
і 

в
ій

с
ь

к
а

:

органи слід-
ства та ді-
знання;
навчальні, 
науково-
дослідні та 
інші устано-
ви;
інші підроз-
діли, підві-
домчі МВС 
України.

Ін
ш

і 
о

р
г

а
н

и
 т

а
 у

с
т

а
н

о
в

и
:

Система органів внутрішніх справ
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Ìіëіöіÿ є єäèíîþ ñèñòåìîþ îðãàíіâ, ÿêà âõîäèòü äî ñòðóê-
òóðè Ìіíіñòåðñòâà âíóòðіøíіõ ñïðàâ Óêðàїíè, âèêîíóє àäìіíі-
ñòðàòèâíó, ïðîôіëàêòè÷íó, îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó, êðèìіíàëü-
íî-ïðîöåñóàëüíó, âèêîíàâ÷ó òà îõîðîííó (íà äîãîâіðíèõ çàñà-
äàõ) ôóíêöії.

 Норма закону

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè – äåðæàâíèé ïðàâîîõîðîí-
íèé îðãàí ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿêèé çàáåçïå÷óє 
äåðæàâíó áåçïåêó Óêðàїíè, êîíñòèòóöіéíèé ëàä, òåðè-
òîðіàëüíó öіëіñíіñòü і äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò.

Îðãàíіçàöіÿ і ïîðÿäîê äіÿëüíîñòі Ñëóæáè áåçïåêè ðåãóëþ-
þòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè Óêðàїíè».

Ñëóæáà áåçïåêè ïіäïîðÿäêîâàíà Ïðåçèäåíòîâі Óêðàїíè òà 
ïіäêîíòðîëüíà Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè.

Äіÿëüíіñòü Ñëóæáè áåçïåêè Óêðàїíè, її îðãàíіâ і ñïіâðîáіò-
íèêіâ ґðóíòóєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòі, ïîâàãè äî ïðàâ і 
ãіäíîñòі îñîáè, ïîçàïàðòіéíîñòі òà âіäïîâіäàëüíîñòі ïåðåä íà-
ðîäîì Óêðàїíè. Â îïåðàòèâíî-ñëóæáîâіé äіÿëüíîñòі Ñëóæáà 
áåçïåêè Óêðàїíè äîòðèìóєòüñÿ ïðèíöèïіâ єäèíîíà÷àëüíîñòі і 
êîëåãіàëüíîñòі, ãëàñíîñòі і êîíñïіðàöії.

Захист державного сувереніте-
ту, конституційного ладу, тери-
торіальної цілісності, економіч-
ного, науково-технічного й обо-
ронного потенціалу України, 
державних інтересів і прав гро-
мадян від розвідувально-під-
ривної діяльності іноземних спе-
ціальних служб, посягань з боку 
окремих організацій, груп та осіб

Попередження, виявлення, при-
пинення й розкриття злочинів 
проти миру та безпеки людства, 
тероризму, корупції та організо-
ваної злочинної діяльності у сфе-
рі управління та економіки, інших 
протиправних дій, які безпо-
середньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам 
України

Основні завдання
Служби безпеки

України

Основні завдання Служби безпеки України

Ìèòíі îðãàíè Óêðàїíè – ñòàíîâëÿòü ñèñòåìó îðãàíіâ óïðàâ-
ëіííÿ ìèòíîþ ñïðàâîþ (ìèòíó ñèñòåìó). Äî íåї âõîäÿòü 
Äåðæàâíèé ìèòíèé êîìіòåò Óêðàїíè, òåðèòîðіàëüíі ìèòíі 
óïðàâëіííÿ, ìèòíèöі òà іíøі ìèòíі óñòàíîâè Óêðàїíè. Äіÿëüíіñòü 
ìèòíèõ îðãàíіâ ðåãóëþєòüñÿ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðàїíè.
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Ìèòíі îðãàíè âèêîíóþòü òàêі ïðàâîîõîðîííі ôóíêöії:
 êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî 

ìèòíó ñïðàâó òà âèÿâëåííÿ ôàêòіâ ïîðóøåííÿ ìèòíèõ 
ïðàâèë і ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïіä ÷àñ ïåðåòèíàííÿ 
ìèòíîãî êîðäîíó çàâäÿêè ïðîâåäåííþ îãëÿäó ðå÷åé, îñî-
áèñòîãî îãëÿäó òîùî;

 ïðèïèíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü і çëî÷èíіâ (êîíòðàáàíäè), çà-
òðèìàííÿ âèííèõ îñіá;

 ïðîâàäæåííÿ àäìіíіñòðàòèâíèõ ñïðàâ.
Äåðæàâíà âèêîíàâ÷à ñëóæáà âõîäèòü äî ñèñòåìè îðãàíіâ 

Ìіíіñòåðñòâà þñòèöії Óêðàїíè і çäіéñíþє âèêîíàííÿ ðіøåíü 
ñóäіâ òà іíøèõ îðãàíіâ âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ Óêðàїíè. 

Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ñâîїé äіÿëüíîñòі êåðóєòüñÿ 
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì òà Çàêîíîì 
Óêðàїíè «Ïðî äåðæàâíó ïîäàòêîâó ñëóæáó â Óêðàїíі».

Çàâäàííÿ ïîäàòêîâîї ñëóæáè:
 çäіéñíåííÿ êîíòðîëþ ïðàâèëüíîãî îá÷èñëåííÿ ïîâíîòè 

òà ñâîє÷àñíîñòі ñïëàòè äî áþäæåòіâ, äåðæàâíèõ öіëüîâèõ 
ôîíäіâ ïîäàòêіâ і çáîðіâ;

 ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ Äåðæàâíîãî ðåєñòðó ôіçè÷íèõ 
îñіá – ïëàòíèêіâ ïîäàòêіâ;

 ðîç’ÿñíåííÿ çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ñåðåä 
ïëàòíèêіâ ïîäàòêіâ;

 çàïîáіãàííÿ çëî÷èíàì òà іíøèì ïðàâîïîðóøåííÿì, âіä-
íåñåíèì äî êîìïåòåíöії ïîäàòêîâîї ìіëіöії, їõ ðîçêðèòòÿ, 
ðîçñëіäóâàííÿ;

 іíøі çàâäàííÿ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà.
Äåðæàâíà êîíòðîëüíî-ðåâіçіéíà ñëóæáà – öå îðãàí äåðæàâ-

íîї âèêîíàâ÷îї âëàäè, ùî çäіéñíþє êîíòðîëü ó ôîðìі ðåâіçіé і 
ïåðåâіðîê çà âèòðà÷àííÿì êîøòіâ і ìàòåðіàëüíèõ öіííîñòåé, їõ 
çáåðåæåííÿì, ñòàíîì і äîñòîâіðíіñòþ áóõãàëòåðñüêîãî îáëіêó і 
çâіòíîñòі â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ. 

Ïåðåëіê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ íå є âè÷åðïíèì. Òàêèì 
÷èíîì, ïðàâîîõîðîííі îðãàíè âèêîíóþòü âàæëèâі çàâäàííÿ і 
ôóíêöії ùîäî ñòâîðåííÿ íîðìàëüíèõ óìîâ äëÿ ðåàëіçàöії ïðàâ 
і ñâîáîä ãðîìàäÿí, îõîðîíÿþòü і çàõèùàþòü їõ ïðàâà, âæèâà-
þòü íåîáõіäíі äії ùîäî âіäíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ. 

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання

1. Які органи створює Верховна Рада України для здійснен-
ня законопроектної роботи, підготовки та попереднього 
розгляду питань?

À. Çàêîíîòâîð÷і êîìіñії.
Á. Êîìіòåòè.
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Â. Òèì÷àñîâі ñïåöіàëüíі êîìіñії.
Ã. Òèì÷àñîâі ñëіä÷і êîìіñії. 

2. Хто здійснює контроль від імені Верховної Ради України 
за надходженням коштів до Державного бюджету України 
та їх використанням?
À. Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà.
Á. Íàöіîíàëüíèé áàíê Óêðàїíè.
Â. Ðàõóíêîâà ïàëàòà.
Ã. Äåðæàâíà êîíòðîëüíî-ðåâіçіéíà ñëóæáà.

3. Які повноваження має Конституційний Суд України?
À. Âіäïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ.
Á. Ñóäîâèé êîíòðîëü çà çàêîííіñòþ òà îáґðóíòîâàíіñ-

òþ çàñòîñóâàííÿ çàñîáіâ ïðîöåñóàëüíîãî ïðèìóñó.
Â. Òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì.
Ã. Îáìåæåííÿ êîíñòèòóöіéíîї òà іíøîї ãàëóçåâîї ïðà-

âîñóá’єêòíîñòі ãðîìàäÿí.

4. Який орган є вищим в системі виконавчої влади України?
À. Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.
Á. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.
Â. Äåðæàâíà àäìіíіñòðàöіÿ.
Ã. Äåðæàâíèé âèêîíàâ÷èé îðãàí.

5. Яке з перерахованих повноважень не належить до компе-
тенції Президента України?
À. Ïðèçíà÷àє âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì ùîäî çìіí 

Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ïðîãîëîøóє âñåóêðàїíñüêèé 
ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ іíіöіàòèâîþ.

Á. Êîðèñòóєòüñÿ ïðàâîì çàêîíîäàâ÷îї іíіöіàòèâè ó 
Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè.

Â. Ïіäïèñóє çàêîíè, ïðèéíÿòі Âåðõîâíîþ Ðàäîþ 
Óêðàїíè.

Ã. Çàáåçïå÷óє ðіâíі óìîâè ðîçâèòêó âñіõ ôîðì âëàñíîñòі.

6. Який державний правоохоронний орган спеціального 
призначення, забезпечує конституційний лад, територі-
альну цілісність і державний суверенітет?
À. Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè.
Á. Ãåíåðàëüíà ïðîêóðàòóðà Óêðàїíè.
Â. Ïðèêîðäîííі âіéñüêà Óêðàїíè.
Ã. Äåðæàâíà ìèòíà ñëóæáà Óêðàїíè.

ІІ. Порівняйте поняття.
 Çàêîíîäàâ÷à – âèêîíàâ÷à âëàäà.
 Ñóä êîíñòèòóöіéíîї þðèñäèêöії – ñóäè çàãàëüíîї 

þðèñäèêöії.
 Ìіíіñòåðñòâà – äåðæàâíі êîìіòåòè.
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ІІІ. Розподіліть наведені нижче повноваження органів дер-
жавної влади.

Верховна 
Рада

України

Президент 
України

Кабінет 
Міністрів 
України

Місцеві 
державні 

адміні-
страції

Конститу-
ційний

Суд
України

Суди
загальної 

юрисдикції

1. Âèðіøåííÿ ïèòàíü ïðî âіäïîâіäíіñòü Êîíñòèòóöії Óêðà-
їíè çàêîíіâ òà іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ.

2. Ïіäãîòîâêà òà âèêîíàííÿ îáëàñíèõ і ðàéîííèõ áþ-
äæåòіâ.

3. Çàòâåðäæåííÿ ïåðåëіêó îá’єêòіâ ïðàâà äåðæàâíîї âëàñ-
íîñòі, ùî íå ïіäëÿãàþòü ïðèâàòèçàöії.

4. Çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ôіíàíñîâîї, öіíîâîї, іíâåñòè-
öіéíîї òà ïîäàòêîâîї ïîëіòèêè.

5. Îôіöіéíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà çàêîíіâ 
Óêðàїíè.

6. Âіäïðàâëåííÿ ïðàâîñóääÿ.
7. Âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ і ðåãіîíàëüíèõ ïðîãðàì ñîöіàëü-

íî-åêîíîìі÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó.
8. Ïðèéíÿòòÿ ðіøåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà 

Óêðàїíè, ïðî íàäàííÿ ïðèòóëêó â Óêðàїíі.
9. Ðîçðîáêà ïðîåêòó çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò 

Óêðàїíè і çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó.

10. Ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâіëüíåííÿ ç ïîñàäè çà çãî-
äîþ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà 
Óêðàїíè.

11. Âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñèìâîëіâ Óêðàїíè.
12. Îáìåæåííÿ ïðàâîñóá’єêòíîñòі ãðîìàäÿí Óêðàїíè.

IV. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. ßêå êîëî ïèòàíü îõîïëþє ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóöіéíèé 
ñòàòóñ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè»?

2. ßêó îðãàíіçàöіéíó ñòðóêòóðó ìàє Âåðõîâíà Ðàäè 
Óêðàїíè?

3. Ùî âõîäèòü äî êîìïåòåíöії óêðàїíñüêîãî ïàðëàìåíòó?
4. ßêå ìіñöå ïîñіäàє Ïðåçèäåíò Óêðàїíè â ñèñòåìі äåð-

æàâíèõ îðãàíіâ?
5. ßêі ïîâíîâàæåííÿ ìàє Ïðåçèäåíò Óêðàїíè?
6. Äàéòå âèçíà÷åííÿ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè.
7. Íàçâіòü âèäè îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè.
8. Äàéòå çàãàëüíó õàðàêòåðèñòèêó Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ 

Óêðàїíè, öåíòðàëüíèõ і ìіñöåâèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї 
âèêîíàâ÷îї âëàäè.
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9. ßêó ñèñòåìó ìàþòü ñóäîâі îðãàíè çàãàëüíîї þðèñäèê-
öії?

10. ßêі ïîâíîâàæåííÿ ìàє Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðà-
їíè?

11. ßêі âèäè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ âèêîíóþòü ñâîї 
ôóíêöії â Óêðàїíі?

12. ßêі çàâäàííÿ äåðæàâà і ñóñïіëüñòâî ñòàâëÿòü ïåðåä 
îðãàíàìè ìіëіöії?

§ 18. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ
â Óêðàїíі

 Г. Сковорода про місцеве самоврядування:

 Всякому місту звичай і права,
 Всяка тримає свій ум голова…

 Проблемне питання

 Пригадайте, що таке магдебурзьке право.
 Подумайте, за якими критеріями можна порівняти сучасну 

систему місцевого самоврядування та самоврядування міст 
за магдебурзьким правом. 

 Прочитайте вислів українського філософа Г. Сковороди. 
Подумайте, до якої системи – сучасного права місцевого са-
моврядування України чи магдебурзького – можна взяти епі-
графом даний вислів.

 1. Принципи, завдання та функції місцевого 
самоврядування 

 Для допитливих (з історії поняття)

Як інститут публічної влади місцеве самоврядування – це про-
дукт тривалого розвитку людської цивілізації, його витоки сягають 
родоплемінного самоврядування до державницького періоду. Еле-
менти місцевого самоврядування добре відомі вже з античних часів, 
вони застосовувалися для організації місцевого управління в Давній 
Греції та Римі, а правове оформлення вперше отримали в законі Юлія 
Цезаря 45 р. до н.е. під назвою Lex municipalis. Цей закон запровадив 
організацію місцевої влади на засадах загального принципу само-
врядування і започаткував нормативне застосування термінів «муні-
ципалітет», «муніципальний». Більше як за двохтисячолітню історію 
значення цього терміна практично не змінилося.

В Україні місцеве самоврядування теж має давні традиції. Так, іще 
за часів Київської Русі набуло розвитку громадівське самоврядуван-
ня, в основу якого було покладено виробничу (громади купців, реміс-
ників тощо) й територіальну (сільська, міська громади) ознаки. 
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Територіальне громадівське самоврядування базувалося на зви-
чаєвому праві та знаходило свій прояв у народних вічах. Економічну 
основу територіального самоврядування становила спільна власність 
членів громади. 

Суб’єктом міського самоврядування виступала міська громада, а 
сільського – сільська (верв), яка об’єднувала жителів кількох сусідніх 
сіл, мала землю в корпоративній власності, представляла своїх членів 
у відносинах з іншими громадами, феодалами, державною владою.

Після входження українських земель до складу Великого князів-
ства Литовського елементи місцевого самоврядування дістали 
подальший розвиток у формі війтівства.

Новою сторінкою в історії місцевого самоврядування в Україні 
стало магдебурзьке право, яке почало поширюватися на українські 
міста від середини ХІV ст. Першому українському місту Володимир-
Волинський магдебурзьке право було дароване галицьким князем 
Болеславом-Юрієм 1339 р., а 1356 р. його отримав Львів, 1374 р. – 
Кам’янець-Подільський. 

Юридичними наслідками надання місту магдебурзького права були: 
 скасування звичаєвих норм;
 виведення міста з-під юрисдикції місцевої адміністрації (фео-

далів, воєвод, намісників тощо);
 запровадження власного органу міського самоврядування – 

магістрату, який складався з двох колегій – ради (адміністра-
тивний орган, яким управляв бургомістр) і лави (судовий орган, 
на чолі якого стояв війт).

Міське самоврядування продовжувало розвиватися й надалі 
(наприклад, за часів Національно-визвольної війни середини XVII ст. 
самоврядування набуло своєрідних форм, що було обумовлено 
полково-сотенним устроєм; за часів правління російського імперато-
ра Олександра ІІ була запроваджена земська реформа).

 Буква закону

Єâðîïåéñüêà õàðòіÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
1. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ îçíà÷àє ïðàâî і ñïðîìîæ-

íіñòü ìіñöåâèõ âëàñòåé, ó ìåæàõ çàêîíó, çäіéñíþâàòè 
ðåãóëþâàííÿ і óïðàâëіííÿ ñóòòєâîþ ÷àñòêîþ ïóáëі÷íèõ 
ñïðàâ, ÿêі íàëåæàòü äî їõíüîї êîìïåòåíöії, â іíòåðåñàõ 
ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.

2. Öå ïðàâî çäіéñíþєòüñÿ ðàäàìè àáî çáîðàìè, ÷ëåíè 
ÿêèõ âіëüíî îáèðàþòüñÿ òàєìíèì ãîëîñóâàííÿì íà îñíî-
âі ïðÿìîãî, ðіâíîãî, çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà і ÿêі 
ìîæóòü ìàòè ïіäçâіòíі їì âèêîíàâ÷і îðãàíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 140. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ є ïðàâîì òåðèòîðі-

àëüíîї ãðîìàäè – æèòåëіâ ñåëà ÷è äîáðîâіëüíîãî îá’єä-
íàííÿ â ñіëüñüêó ãðîìàäó æèòåëіâ êіëüêîõ ñіë, ñåëèùà 
òà ìіñòà – ñàìîñòіéíî âèðіøóâàòè ïèòàííÿ ìіñöåâîãî 
çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîíñòèòóöії і çàêîíіâ Óêðàїíè.
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Ïðèíöèïè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – öå âèõіäíі íà÷àëà, 
âіäïîâіäíî äî ÿêèõ çäіéñíþþòüñÿ îðãàíіçàöіÿ òà ôóíêöіîíó-
âàííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â íàøіé äåðæàâі. Ïðèíöèïè 
ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñòàíîâëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, 
Єâðîïåéñüêîþ õàðòієþ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à їõíþ äå-
òàëіçàöіþ çäіéñíåíî â Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ â Óêðàїíі». 

Народовладдя

Виборність

Державна підтримка

Підзвітність і відпові-
дальність

Правова, матеріально-
фінансова самостійність

Державна підтримка та гарантії
місцевого самоврядування

Поєднання місцевих і загаль-
нодержавних інтересів

Колегіальність

Гласність

Законність

Загальні принципи місцевого самоврядування

Ç ïðèíöèïàìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíі 
éîãî çàâäàííÿ òà ôóíêöії. Äî îñíîâíèõ çàâäàíü ìіñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ìîæíà âіäíåñòè:

 çìіöíåííÿ çàñàä êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè;
 çàáåçïå÷åííÿ ðåàëіçàöії êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ ëþäèíè і 

ãðîìàäÿíèíà;
 ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòòєâî âàæëèâèõ ïî-

òðåá і çàêîííèõ іíòåðåñіâ íàñåëåííÿ;
 ðîçâèòîê ìіñöåâîї äåìîêðàòії.
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Âіäïîâіäíî äî çàâäàíü âèçíà÷àþòüñÿ і ôóíêöії ìіñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ïіä ÿêèìè ðîçóìіþòü îñíîâíі íàïðÿìêè äіÿëü-
íîñòі òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ç âèðіøåííÿ çàâäàíü ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Залучення населення до участі у вирішення питань 
місцевого та загальнодержавного значення

Володіння, використання та управління комунальною 
власністю

Забезпечення комплексного соціально-економічного 
та культурного розвитку відповідної території

Забезпечення законності, громадської безпеки, пра-
вопорядку, охорони прав і свобод громадян

Захист прав місцевого самоврядування

Надання соціальних послуг населенню

Соціальний захист населення, сприяння працевлашту-
ванню громадян

Основні функції місцевого самоврядування

 2. Система місцевого самоврядування в Україні

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє, ùî ïðàâî òåðèòîðіàëüíîї 
ãðîìàäè íà ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ ãðîìàäîþ ÿê 
áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç ðіçíîìàíіòíі ôîðìè ïðÿìîї äåìîêðàòії (ìіñ-
öåâèé ðåôåðåíäóì, ìіñöåâі âèáîðè, çàãàëüíі çáîðè òîùî), òàê і 
÷åðåç äіÿëüíіñòü âèáîðíèõ òà іíøèõ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, òîáòî øëÿõîì ïðåäñòàâíèöüêîї äåìîêðàòії. Öèì çàáåç-
ïå÷óєòüñÿ ïîєäíàííÿ ïðÿìîї òà ïðåäñòàâíèöüêîї äåìîêðàòії.
Іíñòèòóòè ìіñöåâîї äåìîêðàòії (ïðÿìà òà ïðåäñòàâíèöüêà) 

çàáåçïå÷óþòü òіñíèé çâ’ÿçîê íàñåëåííÿ, òåðèòîðіàëüíîї ãðîìà-
äè â öіëîìó ç îðãàíàìè і ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà ãàðàíòóþòü âèðіøåííÿ âñіõ ïèòàíü ìіñöåâîãî 
çíà÷åííÿ â іíòåðåñàõ òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè.

 Норма закону

Ñèñòåìà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – îðãàíіçàöіéíî-
ïðàâîâèé ìåõàíіçì çäіéñíåííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ â ìåæàõ îêðåìîї ñàìîâðÿäíîї àäìіíіñòðàòèâíî-òåðè-
òîðіàëüíîї îäèíèöі – ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà.
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Система місцевого самоврядування
(За Законом «Про місцеве самоврядування

в Україні», ст. 6)

Територіальна громада

 Територіальна громада – це жителі, об’єднані по-
стійним проживанням у межах села, селища, міс-
та, що є самостійними адміністративно-територі-
альними одиницями, або добровільне об’єднання 
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністра-
тивний центр.

Сільська, селищна, міська ради

 Сільські, селищні, міські ради представляють 
громади та здійснюють від їхнього імені та в їхніх 
інтересах функції й повноваження місцевого са-
моврядування.

Сільський, селищний, міський голова

 Сільський, селищний, міський голова – головна 
посадова особа територіальної громади.

Виконавчі органи сільської, селищної, місь-
кої ради

 Виконавчими органами рад є їхні виконавчі комі-
тети, відділи, управління. Вони є підконтрольни-
ми і підзвітними відповідним радам, з питань 
здійснення делегованих їм повноважень органів 
виконавчої влади – підконтрольні відповідним 
органам виконавчої влади.

Районні та обласні ради

 Представляють СПІЛЬНІ інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, 
визначених Конституцією та законами України, а 
також повноважень, переданих їм сільськими, 
селищними, міськими радами.

Органи самоорганізації населення

 Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти 
за ініціативою жителів створювати будинкові, ву-
личні, квартальні та інші органи самоорганізації 
населення і наділяти їх частиною власної компе-
тенції, фінансів, майна.
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  3. Сфера компетенції та повноваження
місцевого самоврядування 

Íàéâàæëèâіøі ïèòàííÿ, âіäíåñåíі äî âіäàííÿ ìіñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, âèçíà÷åíî ñò. 143 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè:

Територіальні громади (безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого самоврядування)

Управляють

 майном, що є в 
комунальній 
власності

Контролюють

виконання міс-
цевих бюдже-
тів; програм 
соціально-
економічного
та культурного 
розвитку

Затверджують

місцеві бюдже-
ти; програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку

Встановлюють

місцеві податки 
і збори

Забезпечують

проведення 
місцевих рефе-
рендумів і реа-
лізацію їхніх 
результатів;

вирішують інші 
питання місце-
вого значення

Утворюють, 
реорганізують 
і ліквідують

комунальні під-
приємства, ор-
ганізації та 
установи

Äåòàëіçóєòüñÿ òà êîíêðåòèçóєòüñÿ êîìïåòåíöіÿ ìіñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ â Óêðàїíі» øëÿõîì çàêðіïëåííÿ ïîâíîâàæåíü òåðèòîðі-
àëüíèõ ãðîìàä òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Òàê, çîêðåìà, äî ïîâíîâàæåíü òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè 
÷èííå çàêîíîäàâñòâî âіäíîñèòü âèðіøåííÿ òàêèõ ïèòàíü, ùî 
ìàþòü ìіñöåâå çíà÷åííÿ:

 ôîðìóâàííÿ âèáîðíèõ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – 
ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ìіñüêèõ, ðàéîííèõ ó ìіñòàõ, ðà-
éîííèõ, îáëàñíèõ ðàä;

 îáðàííÿ âèáîðíèõ ïîñàäîâèõ îñіá ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ (ñіëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè);

 іíіöіþâàííÿ ïèòàííÿ ùîäî óòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãàíі-
çàöії íàñåëåííÿ, éîãî îáðàííÿ òà äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ 
ïîâíîâàæåíü;

 äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàíіâ і ïîñàäîâèõ 
îñіá ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ðàçі, ÿêùî âîíè ïîðó-
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øóþòü Êîíñòèòóöіþ àáî çàêîíè Óêðàїíè, îáìåæóþòü 
ïðàâà і ñâîáîäè ãðîìàäÿí, íå çàáåçïå÷óþòü çäіéñíåííÿ 
íàäàíèõ їì çàêîíîì ïîâíîâàæåíü.

Ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Êîíñòè-
òóöіÿ Óêðàїíè òà Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ â Óêðàїíі» çàêðіïëþþòü çãіäíî ç ïðèíöèïîì ðîçïîäіëó ïî-
âíîâàæåíü: îêðåìî âèçíà÷àєòüñÿ êîìïåòåíöіÿ êîæíîãî îðãàíó 
ñèñòåìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çà ñòðóêòóðîþ ïîâíîâàæåííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
âêëþ÷àþòü:

 âëàñíі (ñàìîâðÿäíі) ïîâíîâàæåííÿ, çäіéñíåííÿ ÿêèõ ïî-
â’ÿçàíå ç âèðіøåííÿì ïèòàíü ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ, íàäàí-
íÿì ãðîìàäñüêèõ ïîñëóã íàñåëåííþ;

Самооргані-
зації ради та 
формування 
її органів

До компетен-
ції сільських, 

селищних, 
міських рад 

відносять
питання:

Затверджен-
ня програм 
розвитку об-
ластей і ра-
йонів і конт-
роль за їх 
виконанням

До відання 
обласних, 
районних 

рад відно-
сять питання:

Забезпечує 
здійснення 
повнова-
жень орга-
нів виконав-
чої влади

Сільський, 
селищний, 

міський
голова:

Попередньо 
розглядає 
проекти 
місцевих 
програм 
розвитку

Виконавчий 
комітет сіль-

ської, се-
лищної, місь-
кої, районної 
в місті ради:

Організації 
та функціо-
нування сис-
теми місце-
вого само-
врядування

Затвер-
дження ра-
йонних та 
обласних 
бюджетів

Організує 
роботу від-
повідної 
ради та її 
виконавчо-
го комітету

Розглядає 
проект міс-
цевого бю-
джету, про-
екти рішень 
з інших пи-
тань

Економічно-
го і соціаль-
ного розвит-
ку території

Контроль за 
виконанням 
місцевих 
бюджетів

Підписує 
рішення 
ради та її 
виконавчо-
го комітету

Координує 
діяльність 
відділів та 
інших вико-
навчих ор-
ганів влади

Здійснення 
контрольних 
функцій, інші 
питання

Вирішення 
інших пи-
тань, відне-
сених до їх-
ньої компе-
тенції

Здійснює 
інші повно-
важення

Має право 
змінювати 
або скасо-
вувати акти 
підпорядко-
ваних йому 
відділів
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 äåëåãîâàíі ïîâíîâàæåííÿ (îêðåìі ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ 
âèêîíàâ÷îї âëàäè íàäàíî çàêîíîì îðãàíàì ìіñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ), ïîâ’ÿçàíі çі çäіéñíåííÿì ôóíêöіé âèêî-
íàâ÷îї âëàäè íà ìіñöÿõ. 

Çäіéñíåííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі çàáåçïå÷ó-
єòüñÿ ñèñòåìîþ ãàðàíòіé, ïіä ÿêèìè ðîçóìіþòü åêîíîìі÷íі, 
ïîëіòè÷íі òà ïðàâîâі óìîâè і çàñîáè ïîâíîї òà åôåêòèâíîї ðåà-
ëіçàöії òåðèòîðіàëüíèìè ãðîìàäàìè, îðãàíàìè ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ñâîїõ çàâäàíü і ôóíêöіé.

 Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 145. Ïðàâà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàõèùà-

þòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

 Запитання та завдання

І. Виконайте тестові завдання.

1. Яке з понять, означає право територіальної громади са-
мостійно вирішувати питання місцевого значення?

À. Ìіñöåâèé ðåôåðåíäóì.
Á. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Â. Âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ ìіñöåâîї ãðîìàäè.
Ã. Ìіñöåâà àâòîíîìіÿ. 

2. Поняття «територіальна громада» охоплює .

À. Æèòåëіâ ðàéîíó, îáëàñòі.
Á. Ñåëî, ñåëèùå, ìіñòî.
Â. Îá’єäíàííÿ ëþäåé çà ïîëіòè÷íèìè óïîäîáàííÿìè.
Ã. Æèòåëіâ ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà.

3. Назвіть головну посадову особу територіальної гро-
мади.

À. Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà.
Á. Ìåð ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà.
Â. Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãóáåðíàòîð.
Ã. Ãîëîâà ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії.

4. Яке твердження не відноситься до принципів місцевого 
самоврядування?

À. Äåðæàâíà ïіäòðèìêà.
Á. Ïðàâîâà, ìàòåðіàëüíî-ôіíàíñîâà ñàìîñòіéíіñòü.
Â. Êîëåãіàëüíіñòü.
Ã. Çìàãàëüíіñòü ñòîðіí.

5. Вкажіть повноваження, яке належить до відання облас-
них, районних рад.
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À. Îðãàíіçàöіÿ ðîáîòè ðàäè.
Á. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ìіñöåâèõ áþäæåòіâ.
Â. Êîîðäèíàöіÿ äіÿëüíîñòі âіääіëіâ, іíøèõ âèêîíàâ-

÷èõ îðãàíіâ âëàäè.
Ã. Ïîïåðåäíіé ðîçãëÿä ïðîåêòіâ ìіñöåâèõ ïðîãðàì 

ðîçâèòêó.

6. Вкажіть форму власності територіальної громади.

À. Ïðèâàòíà.
Á. Êîìóíàëüíà.
Â. Äåðæàâíà.
Ã. Âëàñíіñòü óêðàїíñüêîãî íàðîäó.

ІІ. Порівняйте поняття.

 Âèêîíàâ÷і îðãàíè ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè – 
îðãàíè ñàìîîðãàíіçàöії íàñåëåííÿ.

 Ñіëüñüêà, ñåëèùíà, ìіñüêà ðàäà – ðàéîííà, îáëàñíà 
ðàäà.

 ** Ðàéîííà, îáëàñíà ðàäà – ðàéîííà, îáëàñíà äåð-
æàâíà àäìіíіñòðàöіÿ.

ІІІ. Визначте поняття, принципи та систему місцевого само-
врядування. Заповніть таблицю.

Місцеве самоврядування – …

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого 
самоврядування:
1) …;
2) …;

Система місцевого самоврядування Принципи місцевого 
самоврядування:

Територіальна громада – … 1) Народовладдя

… – органи місцевого самоврядування, що 
представляють відповідні територіальні грома-
ди та здійснюють від їхнього імені та в їхніх ін-
тересах функції та повноваження місцевого са-
моврядування.

2) …

… – … 3) …

Виконавчі органи сільської, селищної, міської 
ради – …

4) Виборність

… – органи місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, 
визначених законодавством.

5) …

… – … 6) … та інші
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IV. Розв’яжіть ситуацію. 
Селищна рада за ініціативою мешканців затвердила міс-

цевий збір з власників собак. Районна рада скасувала це 
рішення, мотивуючи це перевищенням селищною радою своїх 
повноважень.

Ñõàðàêòåðèçóéòå ïîâíîâàæåííÿ ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, 
ìіñüêèõ ðàä òà їõíіõ âèêîíàâ÷èõ îðãàíіâ. Äàéòå ïðàâî-
âèé àíàëіç ñèòóàöії. 

V. Запитання та завдання для самоперевірки.

1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
2. Íàçâіòü îñíîâíі ïðèíöèïè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
3. Îêðåñëіòü ñôåðó êîìïåòåíöії òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè.
4. Íàçâіòü ïîâíîâàæåííÿ ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ìіñü-

êèõ ðàä; îáëàñíèõ, ðàéîííèõ ðàä, ñіëüñüêîãî, ñå-
ëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè.


