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§ 1. ВСТУП

Мандрівник запитує у трьох робітників, які возять цеглу:
«Що ви робите?». Один відповідає: «Цеглу вожу», другий: 
«На хліб заробляю», а третій: «Собор будую». 

Давня байка

Øàíîâíі äåñÿòèêëàñíèêè òà äåñÿòèêëàñíèöі!

Ó öüîìó ðîöі âè ïåðåéøëè äî ñòàðøîї øêîëè. ßêùî âè
òðèìàєòå â ðóêàõ öåé ïіäðó÷íèê, âè îáðàëè ñåðåä áàãàòüîõ
ïðåäìåòіâ ïðàâîçíàâñòâî, ùî ñòàíå, ìîæëèâî, áàçîþ äëÿ çäî-
áóòòÿ â ìàéáóòíüîìó âàøîї ïðîôåñії.

Àâòîðè íåäàðåìíî ïî÷èíàþòü öåé êóðñ ç âіäîìîї áàéêè. Çâåð-
íіòü óâàãó: óñі ðîáіòíèêè âèêîíóþòü îäíàêîâі äії, àëå ìàþòü
ðіçíі öіííіñíі îðієíòàöії. Àâòîðè ñïîäіâàþòüñÿ, ùî âàø øëÿõ
äî ïðàâà îáðàíî äóøåþ é ðîçóìîì, öå äàñòü âàì íàñíàãè äî
ïðàöі, à íàøіé êðàїíі – ïðîöâіòàííÿ ç ïðîôåñіéíèìè þðèñòàìè.

Ïðîôіëüíèé êóðñ іç ïðàâîçíàâñòâà ñïðÿìîâàíèé íà ôîðìó-
âàííÿ íåîáõіäíèõ äëÿ óñïіøíîї ñàìîðåàëіçàöії ó ñóñïіëüñòâі
íàâè÷îê, òàê çâàíèõ êîìïåòåíòíîñòåé. Íàñàìïåðåä, âè îâîëî-
äієòå ïðàâîâîþ ïðåäìåòíîþ êîìïåòåíòíіñòþ, òîáòî îòðèìàєòå
íåîáõіäíі çíàííÿ é óìіííÿ ç ïðåäìåòà «ïðàâîçíàâñòâî».

Ïðàöþþ÷è ç ìàòåðіàëàìè ïіäðó÷íèêà, âè çìîæåòå íàáóòè é
іíøèõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé: íàâ÷èòåñÿ ñêëàäàòè ïðàâî-
âі äîêóìåíòè äіëîâîþ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, âèêîðèñòîâóâàòè
öèôðîâі òåõíîëîãії äëÿ ïîøóêó ïðàâîâîї іíôîðìàöії, îïåðóâà-
òè ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, àíàëіçóâàòè ïðîöåñ âëàñíîãî
íàâ÷àííÿ òîùî.

×èñëåííі âèòÿãè ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíòіâ íå
ëèøå іëþñòðóþòü íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, à é є òàêîæ ñàìîñòіé-
íèì äæåðåëîì çíàíü. Àëå ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî óêðàїíñüêå
çàêîíîäàâñòâî ïîñòіéíî âäîñêîíàëþєòüñÿ і òîìó çìіíþєòüñÿ.
Îòîæ ïîòðіáíî ñòåæèòè çà çìіíàìè çà äîïîìîãîþ îôіöіéíèõ
äåðæàâíèõ ñàéòіâ. Íàéêðàùèìè ðàäíèêàìè áóäóòü ïîñèëàííÿ
íà îôіöіéíі іíòåðíåò-ðåñóðñè:
 Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè: http:/rada.gov.ua
 Ïðåçèäåíò Óêðàїíè: www.president.gov.ua
 Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè: www.kmu.gov.ua
 Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè: www.ccu.gov.ua
 Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè: www.scourt.gov.ua
 Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè:

www.ombudsman.gov.ua.
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ВСТУП

Îêðіì òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ïіäðó÷íèê íàäàє ïðèêëàäè òà 
íàöіëþє íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàâîâèõ ñèòóàöіé. Íà ïðàêòè÷-
íèõ çàíÿòòÿõ âè çìîæåòå âіä÷óòè ñåáå â ðîëі àäâîêàòà àáî 
ñóääі, ñëіä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà, ðîçâ’ÿçóþ÷è êîíêðåòíі æèòòєâі
ñèòóàöії.

Ó êіíöі êîæíîãî ðîçäіëó ïîäàíî êîíòðîëüíі çàâäàííÿ äëÿ 
ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ òà çàïèòàííÿ, ÿêі àêöåíòóþòü óâàãó
íà îñíîâíèõ ïðîáëåìàõ òåìè.

Ïіäðó÷íèê ìіñòèòü òàáëèöі, ñõåìè, ÿêі ïîëåãøóþòü çàñâî-
єííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó òà ñïðèÿþòü éîãî âіçóàëіçàöії.

Ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ìàòåðіàëüíèé âèìіð êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ
ñèòóàöіé, àâòîðè ïіäðó÷íèêà ïðàãíóòü âèñâіòëèòè äóõîâíèé
àñïåêò áàãàòüîõ ïðîáëåì, ùî ðîçâ’ÿçóє ïðàâîâà íàóêà, ÷åðåç
ïðèçìó ôîðìóâàííÿ ïðàâîâèõ ïîíÿòü ó äóìêàõ ôіëîñîôіâ àáî 
þðèñòіâ çі ñâіòîâèì іì’ÿì. Êîæåí ïàðàãðàô ïî÷èíàєòüñÿ ç âè-
ñëîâó âèäàòíîãî íàóêîâöÿ, ùî äàє çìîãó çàäóìàòèñÿ é ðîçñòà-
âèòè àêöåíòè ó âèáîðі ìіæ іäåàëüíèìè ïðàãíåííÿìè ñâîáîäè 
é ðіâíîñòі òà ðåàëüíіñòþ.

Êîðèñòóâàòèñÿ ïіäðó÷íèêîì âàì äîïîìîæóòü óìîâíі ïîçíà-
÷åííÿ (ïіêòîãðàìè), ÿêі îðієíòóâàòèìóòü âàñ ó ñòðóêòóðі íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Òàêîæ ïîäàíî òåðìіíîëîãі÷íèé ñëîâíèê 
â àëôàâіòíîìó ïîðÿäêó.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ïіäðó÷íèê íàäèõíå âàñ íà íàâ÷àííÿ,
ñòàíå ïîìі÷íèêîì ó ðîçâ’ÿçàííі ñêëàäíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé, 
äîïîìîæå êîðèñíîþ іíôîðìàöієþ. Àâòîðè áàæàþòü âàì óñïі-
õіâ і íàãàäóþòü âіäîìèé àôîðèçì «Øëÿõ çäîëàє òîé, õòî éäå!».

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
– Норма закону (основні поняття теми).

– Для допитливих (дослівний переклад термінів, історії їх виник-
нення, цікаві подробиці застосування). 

– Фрагмент нормативно-правового акта.

– Покрокова інструкція або алгоритм для самостійної роботи чи 
роботи у групах.

– Запитання та завдання до теми (запитання для самоперевірки, 
тести для перевірки знань, юридичні задачі для набуття прак-
тичних умінь і навичок застосування правових знань). 
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Розділ І. ДЕРЖАВА
Òåìà 1. Âèíèêíåííÿ äåðæàâè і ïðàâà

Люди швидко здогадалися, що якщо вони будуть продов жу-
вати користуватися своєю необмеженою свободою, стан 
кожної окремої людини буде більш нещасним. Вони усві-
домили, що кожній людині потрібно поступитися частиною
своєї природної незалежності та підкоритися волі всієї
спільноти.

Дені Дідро, французький філософ

§ 2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1. Âëàäà і ñóñïіëüñòâî â äîäåðæàâíèé ïåðіîä

Ñóñïіëüñòâî – öå ôîðìà êîëåêòèâíîãî ñïіâæèòòÿ ëþäåé,
ñèñòåìà ðіçíîðіâíåâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè, ùî ñôîðìóâà-

ëèñÿ â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó.
Ñóñïіëüñòâî ÿê ñèñòåìà âіäíîñèí ìіæ ëþäüìè âèíèêëî

ðàíіøå íіæ äåðæàâà. Ëþäèíà ìîãëà âèæèòè ëèøå çà óìîâè
îá’єäíàííÿ â êîëåêòèâíі ñïіëüíîòè. Íàéáіëüø ðàííüîþ ôîð-
ìîþ îá’єäíàííÿ ëþäåé áóëî ïåðâіñíå ñòàäî. Ïіçíіøå âèíèêëà
ðîäîâà ãðîìàäà. Ðîçðîñòàííÿ ðîäó ïðèâåëî äî ïîÿâè ïëåìіííîї
îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà.

Äëÿ ðåãóëþâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ âіäíîñèí, ùî âèíèêàþòü
ìіæ ëþäüìè, çàñòîñîâóþòüñÿ ñîöіàëüíі íîðìè. Ñóñïіëüíі âіä-
íîñèíè ïåðâіñíîãî ñóñïіëüñòâà ðåãóëþâàëèñÿ íîðìàìè ïåðâіñ-
íîї ìîðàëі, çâè÷àÿìè é òðàäèöіÿìè, ðåëіãіéíèìè íîðìàìè òà 
âñіëÿêèìè çàáîðîíàìè (òàáó):

Первісні традиції – це різно-ї
вид звичаїв, що характеризу-
валися певною програмою 
дій (танець дощу, обжинки 
тощо)

Норми первісної моралі – це 
правила поведінки різних 
прошарків родоплемінної ор-
ганізації суспільства, що ха-
рактеризувалися ставлен-
ням людини до добра чи зла, 
правди чи неправди

Первісні звичаї – це прави-ї
ла поведінки первісних лю-
дей, що увійшли у звичку в 
процесі неодноразового за-
стосування й здійснювалися 
добровільно

Релігійні норми – це прави-
ла поведінки первісних лю-
дей щодо віри в богів (напри-
клад, віра в загробне життя)
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РОЗДІЛ I

ñïîðіäíåíіñòü ëþäåé. Âëàäà ґðóíòóâàëàñÿ âèêëþ÷íî íà àâòî-
ðèòåòі, äîñâіäі, îñîáèñòèõ ÿêîñòÿõ.

Âëàäà – öå ñèëà, ÿêà çà äîïîìîãîþ àâòîðèòåòó, çàîõî÷åí-
íÿ ÷è ïðèìóñó ìàє çäàòíіñòü âïëèâàòè íà ñóñïіëüñòâî.

Âëàäíі ïîâíîâàæåííÿ â ïåðâіñíîìó ñóñïіëüñòâі íå äàâàëè 
æîäíèõ ïðèâіëåїâ. Âèùîþ âëàäîþ â ðîäîâіé ãðîìàäі áóëè çáî-
ðè âñіõ äîðîñëèõ ÷ëåíіâ ãðîìàäè. Ïåðñîíіôіêàöіÿ âëàäè âіä-
áóâàëàñÿ ÷åðåç ñòàðіéøèí і âîæäіâ ïëåìåíі.

Îçíàêè ñóñïіëüíîї (ïóáëі÷íîї) âëàäè ïåðâіñíîãî ëàäó:
 ñàìîîðãàíіçàöіÿ íàñåëåííÿ çà ðîäîâèì ïðèíöèïîì;
 âèðàæåííÿ іíòåðåñіâ ñóñïіëüñòâà òà îïîðà íà àâòîðèòåò;
 âіäñóòíіñòü îðãàíіâ, ùî ðîçïîäіëÿþòüñÿ çà ôóíêöіÿìè;
 íàÿâíіñòü íåïèñàíèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè – çâè÷àїâ.

Òàêèì ÷èíîì, ïåðâіñíі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè áàçóâàëèñÿ íà 
íåîôіöіéíîìó êåðіâíèöòâі ñóñïіëüñòâîì і íåîôіöіéíèõ ïðàâè-
ëàõ ïîâåäіíêè, ùî â ðåçóëüòàòі ïðèçâåëî äî çìіíè ñóñïіëüíîãî 
ëàäó.

2. Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ äåðæàâè і ïðàâà

Ç ïåðåõîäîì äî öèâіëіçàöіéíîї ôîðìè іñíóâàííÿ ñóñïіëü-
ñòâî ñòàє ñîöіàëüíî íåîäíîðіäíèì. Ó íüîìó ñêëàäàþòüñÿ âіä-
íîñíî ñàìîñòіéíі ãðóïè ëþäåé (ñòðàòè): êàñòè, ñòàíè, êëàñè
òîùî. Ñòðàòèôіêîâàíå ñóñïіëüñòâî çàâæäè є âíóòðіøíüî ñóïå-
ðå÷ëèâèì: іíòåðåñè ðàáà ïðÿìî ïðîòèëåæíі іíòåðåñàì ðàáî-
âëàñíèêà. Ñâіòîâèé äîñâіä ñâіä÷èòü, ùî ñàìîðóéíóâàííþ òàêî-
ãî ñóñïіëüñòâà â çìîçі çàïîáіãòè òіëüêè äåðæàâíà îðãàíіçàöіÿ.

Ïîíÿòòÿ äåðæàâà õàðàêòåðèçóє ôîðìó îðãàíіçàöії ïîëі-
òè÷íîї âëàäè â ìåæàõ êðàїíè. Òåîðіÿ äåðæàâè і ïðàâà 

âèäіëÿє åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі òà ñîöіàëüíі ïåðåäóìîâè âèíèê-
íåííÿ äåðæàâè.

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ äåðæàâè є:
 íåîáõіäíіñòü óäîñêîíàëåííÿ óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì;
 íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó, ùî çàáåç-

ïå÷óєòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ñîöіàëüíèõ
íîðì;

 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії çàõèñòó òåðèòîðії òà âåäåííÿ âіéí;
 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії çíà÷íèõ ñóñïіëüíèõ ðîáіò.

Òàêèì ÷èíîì, äåðæàâà і ïðàâî âèíèêëè â ïåðøó ÷åðãó 
÷åðåç ãîñïîäàðñüêó íåîáõіäíіñòü, ç ïîòðåá âіäòâîðþâàëüíîї 
åêîíîìіêè. Âèðîáíèöòâî é ðîçïîäіë ñòàëè íåìîæëèâèìè áåç 
ñèñòåìè óïðàâëіííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.
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РОЗДІЛ  I

Політичні

  Утворення великих груп людей з проти-
лежними інтересами
Виникнення міжкласових конфліктів

  Неспроможність суспільної влади первіс-
ного ладу врегульовувати суперечності

Економічні

Три великі поділи праці
Виникнення виробничого типу господар-
ства
Поява надлишкового продукту, приватної
власності, майнової нерівності

Соціальні Виникнення патріархальної сім’їП
ер

ед
ум

ов
и 

ви
ни

кн
ен

ня
 д

ер
жа

ви

§ 3. ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Ïîÿâà äåðæàâè є íàñëіäêîì äîâãîòðèâàëîãî ïðîöåñó. Âèÿâ-

ëåííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ òàêîї ôîðìè îðãàíіçàöії ñóñïіëü-
ñòâà áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü âіä òîãî, ÿêà ñîöіàëüíà ãðóïà ÷è
ñîöіàëüíèé іíñòèòóò òëóìà÷èòü öþ äåðæàâíіñòü, її ñóòíіñòü і 
ïðèçíà÷åííÿ. Òîìó þðèäè÷íà íàóêà ðîçãëÿäàє äåêіëüêà òåî-
ðіé ïîõîäæåííÿ äåðæàâè.

Îñíîâíі òåîðії ïîõîäæåííÿ äåðæàâè

Засновники та
представники

Коротка
характеристика Цитата

1. Теологічна (релігійна) теорія
Аврелій Августин 
(354–430), 
Фома Ак   вінський 
(1225–1274), 
богослови серед-
ньовічної Єв   ропи

Пояснює походження
кожної держави і права
божественною волею, що
обґрунтовує її вічність, 
непорушність і святість.
Існує вищий божествен-
ний закон, який має лежа-
ти в основі права, ство-
рюваного державою.

«Право – це дія спра-
ведливості в бо   же ст вен -
ному порядку людського
спілкування».

Фома
Аквінський

2. Патріархальна теорія
Арістотель 
(384–322 рр. 
до н. е.), 
Платон (427–
347 рр. до н. е.),
давньогрецькі 
філософи 

Стверджує, що держава 
походить від сім’ї і є ре-
зультатом розростання
сім’ї. Батьківська влада 
над дітьми трансформу-
ється у владу монарха
над своїми підданими.

«Ідеальна держава – це
засноване на законах
правління кращих». 

Платон
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3. Договірна теорія

Т. Гоббс (1588–
1679), Дж. Локк 
(1632–1704)
в Англії; Г. Гроцій 
(1583–1648), 
Б. Спіноза (1632–
1677) у Голлан-
дії; Ж.-Ж. Руссо
(1712–1778) у
Франції

Пояснює виникнення 
дер  жави як укладення 
між людьми суспільного 
договору – добровільної 
угоди між правителем і 
народом для забезпечен-
ня спільної справедли-
вості. Кожна людина має 
невід’ємні права, набуті 
від природи.

«Поки люди живуть без 
загальної влади, вони пе-
ребувають у тому стані, 
що називається війною 
всіх проти всіх».

Т. Гоббс

4. Теорія насильства

Л. Гумплович 
(1838–1919), 
австрійський
професор дер-
жавного права

Причину походження,
основу політичної влади 
й держави засновники 
теорії вбачали не в еко-
номічних відносинах, а в 
завоюванні, насильстві, 
уярмленні одних племен 
іншими племенами.

«Не суспільний договір, 
а зіткнення ворожих пле-
мен, війна, спустошення, 
одним словом насиль-
ство, – ось хрещені батьки
держави».

Л. Гумплович

5. Органічна теорія

Г. Спенсер (1820–
1903), англій-
ський філософ
і соціолог

Держава є результатом 
органічної еволюції. По-
дібно до того, як у живій
природі виживають най-
більш пристосовані, так і
суспільство у процесі 
воєн і завоювань прохо-
дить відбір, який визна-
чає появу правлінь.

«Подібно до живого орга-
нізму, держави народжу-
ються, старіють і гинуть».

Г. Спенсер 

6. Психологічна теорія

Г.  Тард (1843–
1904), французь-
кий криміналіст;
Л. Петражицький
(1867–1931), про-
фесор Київсь-
кого університету
св. Володимира
та Варшавського
університету

Причини виникнення дер -
жави криються у власти-
востях психіки людей. Суть 
теорії: у людині закладено 
психологічну потребу жити 
в умовах колективної вза-
ємодії. Переважній біль-
шості людей притаманна 
потреба підкорятися ви  -
дат  ним особистостям.

«Почуття та емоції є осно-
вою поведінки люди ни,
вони заперечують егоїс-
тичні зазіхання і сприя-
ють формуванню почуття
обов’язку».

Л. Петражицький

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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7. Класова (економічна) теорія

К. Маркс (1818–
1883), Ф. Енгельс 
(1820–1895),
німецькі філо-
софи; В. Ленін
(1870–1924),
російський теоре-
тик і політичний 
діяч

Держава і право виник-
ли одночасно через по-
яву приватної власності
і розшарування суспіль-
ства на класи. Держава і
право перетворилися на
інструмент захисту інте-
ресів економічно панів-
них класів.

«Держава – це політична
організація, організоване
насилля одного класу над
іншими. А право є волею
панівного класу».

К. Маркс, Ф. Енгельс

8. Демографічна теорія

Т. Мальтус (1766–
1834), англійсь-
кий економіст і 
священик

Усі суспільні процеси, у 
тому числі й утворення
держави, завжди обу-
мовлено зростанням на-
селення, яке проживає
на певній території, яким 
потрібно керувати.

«Збільшення кількості на -
селення постійно набли-
жається до межі, на якій
воно все ж таки може існу-
вати тому, що починається
голод, війни й хвороби».

Т. Мальтус 

9. Теорія географічного детермінізму

Е. Гантінгтон 
(1876–1947), аме-
риканський гео-
граф; Л. Мєчніков
(1838–1888),
швейцарський
географ і соціолог

У визначенні темпів і на-
прямів суспільно-політич-
ної еволюції спирається
на суто географічні об-
ставини (клімат, ланд-
шафт, природні ресурси).

10. Расова теорія

Ж. Гобіно (1816–
1882), французь-
кий письменник, 
дипломат

Будується на тезі про те, 
що передумовою виник-
нення держави є поділ
суспільства на вищі та
нижчі раси. Расова тео-
рія призвела до практики
«законного» винищення
цілих народів.

Ж. Гобіно оголосив арій-
ців «вищою расою», яка
покликана володарювати
над іншими.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Історично расова теорія 
була повністю дискреди-
тована після Другої світо-
вої війни.

11. Космічна теорія

Поява держави поясню-
ється втручанням інопла-
нетних цивілізацій або ви-
щого космічного розуму.

12. Сакральна (харизматична, магічна) теорія

Дж. Фрезер
(1854 –1941), 
англійський 
релігієзнавець

Пояснює походження 
держави впливом на пер-
вісне суспільство людей, 
які мали магічні власти-
вості впливати на інших 
людей.

Ç ïîÿâîþ äåðæàâè çìіíè âіäáóâàþòüñÿ â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ 
ëþäèíè:
 ñêëàäàєòüñÿ ïåâíà ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ïðàâèë

ïîâåäіíêè – ïðàâîâèõ íîðì;
 çàïðîâàäæóєòüñÿ îôіöіéíà ïîäàòêîâà ñèñòåìà;
 íàÿâíîþ ñòàє ïóáëі÷íà âëàäà, ÿêà íå çàâæäè çáіãàєòüñÿ

ç    іíòåðåñàìè íàñåëåííÿ;
 íàñåëåííÿ ãðóïóєòüñÿ òåðèòîðіàëüíî.

Îòæå, äåðæàâà òà ïðàâî âèíèêëè â ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó
ñó ñïіëüñòâà ÿê ìåõàíіçì óïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí,
çáàëàíñóâàííÿ ïðèâàòíèõ і ïóáëі÷íèõ іíòåðåñіâ òà ñïðèÿííÿ 
ôóíêöіîíóâàííþ  ñóñïіëüñòâà  ÿê  öіëіñíîї  ñèñòåìè.

§ 4. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ 
ПІДХІД

1. Öèâіëіçàöіéíèé ïіäõіä äî òèïîëîãії äåðæàâ

Êîæíîìó òèïó ñóñïіëüñòâà, âèðîáíè÷èõ âіäíîñèí âіäïîâі-
äàє іñòîðè÷íèé òèï äåðæàâè і ïðàâà ç õàðàêòåðíèìè ðèñàìè 
òà îñîáëèâîñòÿìè.

Іñòîðè÷íèé òèï äåðæàâè – öå ñóêóïíіñòü íàéñóòòєâіøèõ 
îçíàê, ïðèòàìàííèõ äåðæàâàì ó ðіçíі ïåðіîäè іñòîðії, ÿêі 

ïðîÿâëÿþòüñÿ â єäíîñòі çàêîíîìіðíîñòåé ðîçâèòêó, ґðóíòóâàí-
íі íà îäíàêîâèõ åêîíîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ âіäíîñèíàõ.

Çàêіí÷åííÿ òàáëèöі
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Іñíóє äåêіëüêà ïіäõîäіâ äî іñòîðè÷íîї òèïîëîãіçàöії äåðæàâ.
Çà öèâіëіçàöіéíèì ïіäõîäîì â îñíîâó òèïîâîї êëàñèôіêàöії

äåðæàâ ïîêëàäåíî ïîíÿòòÿ «öèâіëіçàöіÿ», її ðіâåíü, ÿêîãî
äîñÿãëè òі ÷è іíøі íàðîäè. Ïðèõèëüíèêè öèâіëіçàöіéíîãî ïіä-
õîäó (Àðíîëüä Òîéíáі, Ñàìóåëü Ãàíòіíãòîí òà іíøі) ñïіââіäíî-
ñÿòü äåðæàâó íàñàìïåðåä ç äóõîâíî-ìîðàëüíèìè і êóëüòóðíè-
ìè ÷èííèêàìè ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó. Íà äóìêó àíãëіéñüêîãî
іñòîðèêà À. Òîéíáі, іñíóє 21 öèâіëіçàöіÿ. Âіí ðîçóìіє ïіä öèì
ïîíÿòòÿì âіäíîñíî çàìêíåíèé ñòàí ñóñïіëüñòâà, ÿêå âèðіçíÿ-
єòüñÿ ñïіëüíіñòþ êóëüòóðíèõ, åêîíîìі÷íèõ, ãåîãðàôі÷íèõ,
ðåëіãіéíèõ, ïñèõîëîãі÷íèõ òà іíøèõ îçíàê.

За цивілізаційним підходом

Держави Західної Європи,
Північної Америки, Східної 
Європи, Латинської Амери-
ки та ін.

Цивілізація – рівень розвитку ду-
ховної та матеріальної культури

Первинні Вторинні
Давньосхідні держави (Єгипет, Пер-
сія, Шумер, Вавилон та ін.), еллінські
держави (Спарта, Афіни), Стародав-
ній Рим, середньовічні держави

Ïåðâèííèì öèâіëіçàöіÿì ïðèòàìàííà êîìàíäíî-àäìіíіñòðà-
òèâíà îðãàíіçàöіÿ äåðæàâíîї âëàäè. Äåðæàâà çàáåçïå÷óє ÿê ïîëі-
òè÷íå, òàê і ãîñïîäàðñüêå ôóíêöіîíóâàííÿ ñóñïіëüñòâà, à íå
âèçíà÷àєòüñÿ íèìè. Ç ïåðâèííèõ öèâіëіçàöіé çáåðåãëèñÿ ëèøå
òі, ùî ñïðîìîãëèñÿ ïîñëіäîâíî ðîçâèíóòè äóõîâíî-êóëüòóðíі
çàñàäè â óñіõ âèäàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè (єãèïåòñüêà, êèòàéñüêà,
ìåêñèêàíñüêà, çàõіäíà, ïðàâîñëàâíà, àðàáñüêà òà іí.).

Âòîðèííі öèâіëіçàöії (äåðæàâè Íîâîãî é Íîâіòíüîãî ÷àñó,
ñó÷àñíі äåðæàâè) òÿæіþòü äî ðèíêîâîãî óñòðîþ, ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñïіëüñòâà é ïðàâîâîї îðãàíіçàöії. Äåðæàâè Ïіâíі÷íîї
Àìåðèêè ñïðèéíÿëè é ðîçâèíóëè öþ ñïðÿìîâàíіñòü єâðîïåé-
ñüêèõ äåðæàâ.

Öèâіëіçàöіéíèé ïіäõіä äîçâîëÿє áà÷èòè â äåðæàâі íå ëèøå 
іíñòðóìåíò ïîëіòè÷íîãî ïàíóâàííÿ åêñïëóàòàòîðіâ íàä åêñ-
ïëóàòîâàíèìè, àëå é íàéâàæëèâіøèé ÷èííèê äóõîâíî-êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

2. Іíøі êëàñèôіêàöії іñòîðè÷íèõ òèïіâ äåðæàâè

Êëàñèôіêàöіþ äåðæàâ çà òèïàìè ìîæíà çäіéñíèòè çà іíøè-
ìè êðèòåðіÿìè:
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За методами
формування
та здійснен-
ня держав-
ної влади  

Традиційні – це  рабовласницькі та феодальні монар-
хії, у яких народ не є джерелом державної влади, дер-
жава має практично необмежені повноваження щодо 
більшості населення, заперечується наявність у лю-
дей природних прав
Сучасні (конституційні) – народ є джерелом держав-
ної влади, а держава служить суспільству

Аграрні (побудовані на позаекономічному примусі до праці,  
наприклад на рабстві, кріпосному праві)
Індустріальні (фізичній праці на зміну приходять машини і 
технології)
Постіндустріальні (використовуються переважно інформа-
ційні технології)

За техно-
кратичним 
підходом

Легітимні (визнані населенням країни, законом і міжна-
родним співтовариством)
Нелегітимні (набуття влади здійснено незаконним шля-
хом)

За способом
набуття
влади

Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñіâ äîìіíóâàâ ôîðìàöіéíèé ïіäõіä äî
òèïîëîãії äåðæàâ. Ç òî÷êè çîðó öієї òåîðії ïåðåõіä âіä îäíієї 
ñó ñïіëüíî-åêîíîìі÷íîї ôîðìàöії äî іíøîї âіäáóâàєòüñÿ âíàñëі-
äîê çìіíè òàêèõ, ùî âіäæèëè, òèïіâ âèðîáíè÷èõ âіäíîñèí і 
çàìіíè їõ íîâèì åêîíîìі÷íèì ëàäîì.

Òàêèì ÷èíîì, іäåї ïðî іñòîðè÷íі òèïè äåðæàâè і ïðàâà
äàþòü êëþ÷ äëÿ ðîçóìіííÿ ïðîöåñó ïðèðîäíî-іñòîðè÷íîãî ðîç-
âèòêó äåðæàâè. Çìіíà іñòîðè÷íèõ òèïіâ äåðæàâè є îäíèì ç 
âóçëîâèõ, íàéâàæëèâіøèõ іñòîðè÷íèõ ìîìåíòіâ, áåç óðàõó-
âàííÿ ÿêîãî íåìîæëèâî ïðàâèëüíî çðîçóìіòè íі ðîçâèòîê
їõíüîї ñóòíîñòі, íі ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèé çìіñò і ïðèçíà÷åííÿ, 
íі çìіíó їõíіõ ôîðì, ôóíêöіé і ðîëі â ñòðóêòóðі ïîëіòè÷íîї 
ñèñòåìè ñóñïіëüñòâà.

Запитання та завдання до теми 1 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте поняття, яке визначається як історично сформована су-

купність індивідів, форма колективного співжиття людей та система різ-
номанітних зв’язків і відносин між людьми.

À  Äåðæàâà Á  Ñóñïіëüñòâî Â Íàñåëåííÿ Ã  Ãðîìàäà
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2. Позначте причину виникнення держави.
À Âèíèêíåííÿ ïàòðіàðõàëüíîї ñіì’ї
Á Íåñïðîìîæíіñòü ñóñïіëüíîї âëàäè ïåðâіñíîãî ëàäó âðåãó-

ëüîâóâàòè êîíôëіêòè
Â Òðè âåëèêі ñóñïіëüíі ïîäіëè ïðàöі
Ã Íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó, ùî çàáåç-

ïå÷óєòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ñîöіàëüíèõ íîðì

3. Позначте вид соціальних норм, який не був властивий регулюван-
ню суспільних відносин у первісному суспільстві.

À Ïðàâîâі íîðìè Â Çâè÷àї òà òðàäèöії
Á Íîðìè ìîðàëі Ã Ðåëіãіéíі íîðìè

4. Установіть відповідність між характеристикою теорії походження
держави та назвою теорії.

1. Äåðæàâà âèíèêàє âíàñëіäîê óêëàäåííÿ óãîäè ìіæ ïðàâè-
òåëåì і íàðîäîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïіëüíîї ñïðàâåäëèâîñòі.

2. Äåðæàâà ïîõîäèòü âіä ñіì’ї òà є ðåçóëüòàòîì ðîçðîñòàííÿ
ñіì’ї.

3. Äåðæàâà і ïðàâî âèíèêëè îäíî÷àñíî ÷åðåç ïîÿâó ïðèâàò-
íîї âëàñíîñòі òà ðîçøàðóâàííÿ ñóñïіëüñòâà íà êëàñè.

4. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ñóñïіëüíèõ ïðîöåñіâ, ó òîìó ÷èñëі é
âèíèêíåííÿ äåðæàâè, є çðîñòàííÿ íàðîäîíàñåëåííÿ.

À Òåîðіÿ ãåîãðàôі÷íîãî äåòåðìіíіçìó Ã Êëàñîâà òåîðіÿ
Á Äåìîãðàôі÷íà òåîðіÿ Ä Äîãîâіðíà òåîðіÿ
Â Ïàòðіàðõàëüíà òåîðіÿ

5. Позначте ім’я одного із засновників цивілізаційного підходу до ти-
пологізації держав, який виділив 21 цивілізацію, що вирізняються спіль-
ністю культурних, економічних, географічних, релігійних та інших ознак.

À Ê. Ìàðêñ Â Ã. Ñïåíñåð
Á À. Òîéíáі Ã Äæ. Ôðåçåð

ІІ. Прочитайте тези з філософських роздумів англійського філо-
софа Т. Гоббса.

 «Ëþäèíà ëþäèíі – âîâê».
 «Âіéíà âñіõ ïðîòè âñіõ».
  «Ïðèðîäíі çàêîíè íåçìіííі òà íåñêіí÷åííі. Їõ äåâ’ÿò íàä-
öÿòü: âäÿ÷íіñòü, ñïðàâåäëèâіñòü, ëåãêå ïðîáà÷åííÿ îáðàç,
ðіâíіñòü ó êîðèñòóâàííі çàãàëüíèìè ðå÷àìè, äîâіðà äî
æåðåáêóâàííÿ...».

Поясніть ці тези. Яку теорію походження держави ілюструють перші
дві думки? 

Запропонуйте продовження третьої тези філософа. 
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 Äåðæàâà

Держава є досконалим союзом вільних людей, укладеним 
для дотримання права й загальної користі.

Гуго Гроцій, нідерландський мислитель

§ 5. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ
1. Ïîíÿòòÿ òà îçíàêè äåðæàâè

Ðîçóìіííÿ äåðæàâè ÿê îðãàíіçàöії ïîëіòè÷íîї âëàäè ïåðåä-
áà÷àє, ùî ñåðåä іíøèõ ñóá’єêòіâ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè âîíà âèäі-
ëÿєòüñÿ îñîáëèâèìè ÿêîñòÿìè, à òàêîæ є îôіöіéíîþ ôîðìîþ 
îðãàíіçàöії âëàäè. Іç çîâíіøíüîãî áîêó äåðæàâà âèñòóïàє ÿê
ìåõàíіçì çäіéñíåííÿ âëàäè é óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì, ÿê 
àïàðàò âëàäè. Àëå â ðàçі òàêîãî ðîçãëÿäó íå âðàõîâóєòüñÿ 
äіÿëüíіñòü ñèñòåìè îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà 
іíøèõ îðãàíіâ âëàäè.

Ðîçêðèâàþ÷è çìіñò ïîíÿòòÿ «äåðæàâà», ñëіä ïіäâåñòè éîãî
ïіä òàêå ðîäîâå ïîíÿòòÿ, ÿê ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ. ßêùî äåð-
æàâó äî ñåðåäèíè XIX ñò. ìîæíà âèçíà÷àòè ÿê ïîëіòè÷íó
îðãàíіçàöіþ ïàíіâíîãî êëàñó, òî ñó÷àñíà äåðæàâà – öå ïîëі-
òè÷íà îðãàíіçàöіÿ âñüîãî ñóñïіëüñòâà. Äåðæàâà ñòàє íå ïðîñòî
âëàäîþ, ùî ñïèðàєòüñÿ íà ïðèìóñ, à öіëіñíîþ îðãàíіçàöієþ 
ñóñïіëüñòâà, ÿêà âèðàæàє і îõîðîíÿє іíäèâіäóàëüíі, ãðóïîâі é 
ñóñïіëüíі іíòåðåñè, çàáåçïå÷óє îðãàíіçîâàíіñòü ó êðàїíі íà ïіä-
ґðóíòі åêîíîìі÷íèõ і äóõîâíèõ ÷èííèêіâ, ðåàëіçóє ãîëîâíå, 
ùî íàäàє ëþäÿì öèâіëіçàöіÿ, – íàðîäîâëàääÿ, åêîíîìі÷íó ñâî-
áîäó, ñâîáîäó àâòîíîìíîї îñîáè.

Áóäü-ÿêà äåðæàâà ìàє íàáіð òàêèõ óíіâåðñàëüíèõ îçíàê,
ùî âèÿâëÿþòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ її ðîçâèòêó.

Îçíàêè äåðæàâè

Територія, яка визначається державним кордоном (сухо-
діл, внутрішні моря, ріки, зовнішні моря й територіальні
води, повітряний простір, дипломатичні представництва, 
морські та повітряні судна, літаки та ін.)

Суверенітет держави (державна влада єдина в межах 
своєї території, не залежить від інших влад усередині су-
спільства й має незалежність і рівноправність у роз в’язанні
питань зовнішньої політики)
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Апарат публічної влади (влада має політичний характер, 
виступає від імені населення, складається з органів влади, 
у тому числі й апарату примусу)

Правова система (держава встановлює за гально-
обов’язкові для всього населення правила поведінки
та закріплює їх у нормах права)

Податкова система (держава має монопольне право на
збір податків з населення та на формування державного
бюджету)

Символіка держави (зовнішні атрибути, за якими державу
ідентифікують як суверенну в системі внутрішніх і міжна-
родних відносин)

Öåé ïåðåëіê îçíàê äåðæàâè íå є âè÷åðïíèì.
Äåðæàâà – öå ñóâåðåííà ïîëіòèêî-òåðèòîðіàëüíà îðãàíі-
çàöіÿ ñóñïіëüñòâà, ùî âîëîäіє âëàäîþ, ÿêà çäіéñíþєòüñÿ

äåðæàâíèì àïàðàòîì íà îñíîâі ïðàâîâèõ íîðì, ùî çàáåçïå÷ó-
þòü çàõèñò і óçãîäæåííÿ ñóñïіëüíèõ, ãðóïîâèõ, іíäèâіäóàëü-
íèõ іíòåðåñіâ ç îïîðîþ, ó ðàçі ïîòðåáè, íà ëåãàëüíèé ïðèìóñ.

Німецький філософ ХІХ ст. Артур Шопен-
гауер писав, що «держава – не що інше, як 
намордник для приборкання м’ясоїдної
тварини, яка називається людиною, та на-
дання їй частково травоїдного характеру».

Представник німецької класичної філосо-
фії ХІХ ст. Георг Гегель убачав у державі
найдосконаліше втілення сві тової ідеї з
притаманним їй саморозквітом. Для нього
держава – це дійсність моральної ідеї, мо-
ральний дух, і тому він називав її земним 
богом.
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знавав державу як найповніший вияв людського 
«Я», вищий емпіричний прояв людської особистості.

Англійський філософ ХVІІ ст. Томас Гоббс порівню-
вав державу зі своєрідним звіром (Левіафаном), 
що підкорив собі всі існуючі структури. Визначав 
державу як «механічне чудовисько», що володіє
надзвичайною і страш ною силою: воно може за-
хистити інте реси людей, інтереси партій і великої 
суспільної групи.

2. Ñóòíіñòü äåðæàâè

Ïîíÿòòÿ ñóòíîñòі äåðæàâè ìîæíà çðîçóìіòè ÷åðåç її çàâäàí-
íÿ òà іñòèííі öіëі. ßêùî âèõîäèòè ç òåçè íіäåðëàíäñüêîãî 
þðèñòà òà ïîåòà Ã. Ãðîöіÿ «Äåðæàâà є äîñêîíàëèì ñîþçîì
âіëüíèõ ëþäåé, óêëàäåíèì äëÿ äîòðèìàííÿ ïðàâà é çàãàëüíîї 
êîðèñòі», äåðæàâà є іäåàëüíîþ ïîëіòè÷íîþ îðãàíіçàöієþ, ùî 
ñëóæèòü іíòåðåñàì ñóñïіëüñòâà. ßêùî ïðèãàäàòè âіäîìèé
âèñëіâ ôðàíöóçüêîãî êîðîëÿ Ëþäîâіêà ÕІV «Äåðæàâà – öå ß!», 
ñòàє çðîçóìіëèì, ùî äåðæàâà çàáåçïå÷óâàëà ïðàâà òà ïðèâіëåї
òіëüêè ïàíіâíîї âåðõіâêè.

Çàâäàííÿ ñó÷àñíîї äåðæàâè ïîëÿãàє ó çäіéñíåííі ñîëіäàð-
íèõ іíòåðåñіâ ëþäåé. Çàãàëüíå äîáðî – öå ôîðìóëà, ó ÿêіé
ïîâèííі âèðàæàòèñÿ öіëі äåðæàâè. Ñïðèÿþ÷è çðîñòàííþ ñîëі-
äàðíîñòі ìіæ ëþäüìè, äåðæàâà ïіäíîñèòü ëþäèíó. Äåðæàâà
äàє ëþäèíі çìîãó ðîçâèâàòè êðàùі ñòîðîíè ñâîєї ïðèðîäè, ùî
â êіíöåâîìó ïіäñóìêó ñëóæèòèìå âñіì ãðîìàäÿíàì. Ó öüîìó é 
є іñòèííà ñóòíіñòü äåðæàâè.

Ç ìîìåíòó âèíèêíåííÿ äåðæàâè âèçíà÷èëèñÿ äâà àñïåêòè її 
ñóòíîñòі:

à) êëàñîâèé àñïåêò – çàõèñò іíòåðåñіâ åêîíîìі÷íî äîìі-
íóþ÷îãî êëàñó çà äîïîìîãîþ ëåãіòèìíî îðãàíіçîâàíîãî 
ïðè ìóñó;

á) çàãàëüíîñîöіàëüíèé àñïåêò – çàõèñò іíòåðåñіâ óñüîãî
ñó ñïіëüñòâà, çàáåçïå÷åííÿ âñіõ áëàã ãðîìàäÿí; ïіäòðèìêà ãðî-
ìàäñüêîãî ïîðÿäêó, âèêîíàííÿ іíøèõ ñóñïіëüíèõ ïîòðåá.

Çìіñò äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ÿêèé âèçíà÷àє її ñóòíіñòü, íà 
ñó÷àñíîìó åòàïі ñïðÿìîâàíî:
 íà ïîäîëàííÿ ñóñïіëüíèõ ïðîòèðі÷ íå íàñèëüíèöüêèìè ìå-

òîäàìè, à íà îñíîâі äîñÿãíåííÿ êîìïðîìіñó, òåðïèìîñòі, 
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà;
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 à øèðîêå âèêîðèñòàííÿ òàêèõ çàãàëüíîäåìîêðàòè÷íèõ іäåé
òà іíñòèòóòіâ, ÿê ðîçïîäіë âëàäè, ïëþðàëіçì äóìîê, ãëàñíіñòü;

 íà çàõèñò óñіìà çàñîáàìè ëþäèíè ïðàöі, ñîöіàëüíèé çàõèñò
óñіõ ãðîìàäÿí;

 íà ïðîâåäåííÿ íà ìіæíàðîäíіé àðåíі ïîëіòèêè, ïîáóäîâàíîї
íà âçàєìíèõ êîìïðîìіñàõ, ñïіëüíèõ äîìîâëåíîñòÿõ ç іíøè-
ìè êðàїíàìè.
Çäіéñíþþ÷è òàêèì ÷èíîì ïîêëàäåíі íà íåї ïîâíîâàæåííÿ,

äåðæàâà ðîçâ’ÿçóє ñóïåðå÷íîñòі â ñóñïіëüñòâі é îïòèìіçóє ïðî-
öåñè ðåàëіçàöії âіäíîñèí, ùî äàþòü ìîæëèâіñòü çáåðåãòè
ñó ñïіëüñòâî ÿê öіëіñíó, ïîòðіáíó âñіì ñèñòåìó âіäíîñèí.

Äåðæàâà â ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ òåîðіÿõ òðàêòóєòüñÿ ÿê íàä-
êëàñîâà, ùî ïðåäñòàâëÿє іíòåðåñè âñüîãî ñóñïіëüñòâà. Ãóìàíіñ-
òè÷íó òåíäåíöіþ ðîçâèòêó äåðæàâè âіäîáðàæåíî â çàêîíîäàâ-
ñòâі öèâіëіçîâàíèõ êðàїí Çàõîäó і â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 1. Óêðàїíà є ñóâåðåííà і íåçàëåæíà, äåìîêðàòè÷íà, 

ñîöіàëüíà, ïðàâîâà äåðæàâà.

Ïîíÿòòÿ ñóâåðåíіòåòó âèíèêëî â Ñåðåäíüîâі÷÷і. Òåðìіí
îçíà÷àâ ïîâíîòó âëàäè ñåíüéîðà. Ó Íîâèé ÷àñ ïîíÿòòÿ íàáóëî 
іíøîãî çìіñòó. Ðîçðіçíÿþòü ñóâåðåíіòåò äåðæàâíèé, íàðîäíèé
і íàöіîíàëüíèé.

Ñóâåðåíіòåò äåðæàâè îçíà÷àє, ùî äåðæàâíà âëàäà єäè-
íà â ìåæàõ ñâîєї òåðèòîðії, íå çàëåæèòü âіä іíøèõ ñòðóê-

òóð óñåðåäèíі ñóñïіëüñòâà і ìàє íåçàëåæíіñòü ó âèðіøåííі
ïèòàíü âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї ïîëіòèêè.

Ознаки
державного
суверенітету

Незалежність 
і рівноправність

у зов нішніх відносинах
Верховенство

Самостійність
Повнота і неподіль-
ність влади в межах

території
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1990 ð. âêàçóє íà îçíàêè äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè.
Ñóâåðåíіòåò íàðîäó – öå âåðõîâåíñòâî âñіõ ãðîìàäÿí,
ùî æèâóòü íà òåðèòîðії äåðæàâè, ÿê äæåðåëà і íîñіÿ âëà-

äè, éîãî ïðàâî ñàìîìó âèðіøóâàòè ñâîþ äîëþ, áåçïîñåðåäíüî
àáî ÷åðåç ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè áðàòè ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі 
íàïðÿìêó ïîëіòèêè äåðæàâè, à òàêîæ êîíòðîëþâàòè äіÿëü-
íіñòü öèõ îðãàíіâ. Ïîðóøåííÿ ñóâåðåíіòåòó íàðîäó âåäå äî
÷àñòêîâîї àáî ïîâíîї  âòðàòè  äåðæàâíîñòі.

Íàöіîíàëüíèé ñóâåðåíіòåò – öå ñóêóïíіñòü ïîâíîâëàääÿ 
íàöії òà ïðàâ, ùî ãàðàíòóþòü íåçàëåæíіñòü îñîáè; çàáåç-

ïå÷óєòüñÿ êîìïëåêñîì êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і þðèäè÷íèõ àêòіâ, 
à òàêîæ òðàäèöіÿìè òà íåïèñàíèìè ïðàâèëàìè ïîâåäіíêè.

Íàöіîíàëüíèé ñóâåðåíіòåò ÿê çàãàëüíîëþäñüêà ãóìàíіñòè÷-
íà öіííіñòü çà ñó÷àñíèõ óìîâ íàáóâàє îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ó 
çâ’ÿçêó ç âіäíîâëåííÿì ïðіîðèòåòó ñàìå çàãàëüíîëþäñüêèõ 
öіííîñòåé. Âèçíàííÿ ñóâåðåííèõ ïðàâ íàöії є àíàëîãі÷íèì 
âèçíàííþ ïðàâ ëþäèíè. Öåé âèä ñóâåðåíіòåòó ïåðåäáà÷àє
óçãîäæåííÿ ïðèðîäíîãî íåâіä’єìíîãî ïðàâà îñíîâíîї íàöії
íà çáåðåæåííÿ é ðîçâèòîê âëàñíîї êóëüòóðè òà ñàìîáóòíîñòі ç 
ïðèíöèïîì çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ і êóëüòóðíîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ âñіõ íàöіîíàëüíèõ òà åòíі÷íèõ ãðóï, ùî ïðî-
æèâàþòü íà ïåâíіé òåðèòîðії.

Çãіäíî çі Ñòàòóòîì ÎÎÍ, áóäü-ÿêå äåðæàâíå óòâîðåííÿ
ïîâèííî ïîâàæàòè ïðàâà íàöії íà ñàìîâèçíà÷åííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, äåðæàâíèé, íàðîäíèé і íàöіîíàëüíèé ñóâåðå-
íіòåò òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ і äîïîâíþþòü îäèí 
îäíîãî. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âòіëþє â ñîáі ñóâåðåíіòåò äåðæà-
âè, ñóâåðåíіòåò  íàöії  òà  ñóâåðåíіòåò  íàðîäó.

§ 6. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
1. Ïîíÿòòÿ ôóíêöіé äåðæàâè

Ôóíêöії äåðæàâè – öå îñíîâíі íàïðÿìè її äіÿëüíîñòі íà
ïåâíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó. Ó ôóíêöіÿõ âèðàæàєòüñÿ ñóò-

íіñòü і ïðèçíà÷åííÿ äåðæàâè.
Ôóíêöії îáóìîâëåíі ïîòðåáàìè ñóñïіëüñòâà, âîíè âñòàíîâ-

ëþþòüñÿ çàëåæíî âіä îñíîâíèõ çàâäàíü äåðæàâè íà ïåâíîìó
åòàïі ðîçâèòêó. Çìіñò çàâäàíü äåðæàâè çóìîâëþєòüñÿ ðіçíèìè
âíóòðіøíіìè òà çîâíіøíіìè ÷èííèêàìè.

Â óìîâàõ íàóêîâî-òåõíі÷íîї ðåâîëþöії, ÿêà íàáðàëà ãëî-
áàëüíèõ ìàñøòàáіâ, äåðæàâà ñïðÿìîâóє ñâîþ äіÿëüíіñòü íà 
ïіäòðèìêó íàòóðàëüíèõ óìîâ іñíóâàííÿ ëþäñüêîãî ñóñïіëü-



19

РОЗДІЛ  I

ñòâà. Öå і íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ åêîëîãі÷íîї ðіâíîâàãè, і
îõîðîíà äîâêіëëÿ, і áîðîòüáà ç õâîðîáàìè, і ìіæíàðîäíà íàó-
êîâî-òåõíі÷íà ñïіâïðàöÿ ùîäî âèðіøåííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ
ïðîáëåì òîùî.

Îòæå, ç ðîçâèòêîì і âäîñêîíàëåííÿì ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí,
ïіäâèùåííÿì ïðîäóêòèâíîñòі ïðàöі òà êîíñîëіäàöії íàñåëåííÿ
ñóòíіñòü äåðæàâè ïîñòóïîâî çìіíþєòüñÿ â áіê ãóìàíіñòè÷íèõ
òåíäåíöіé, ùî, ó ïåðøó ÷åðãó, âèÿâëÿєòüñÿ â çìіíі її
ôóíêöіé.

2. Âèäè ôóíêöіé äåðæàâè

Ôóíêöії äåðæàâè ìîæíà ïîäіëèòè íà òàêі âèäè:
 Çà ñîöіàëüíîþ çíà÷óùіñòþ – îñíîâíі òà íåîñíîâíі.

Îñíîâíі ôóíêöії – íàéçàãàëüíіøі òà íàéâàæëèâіøі êîìï-ї
ëåêñíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè ùîäî çäіéñíåííÿ ñòðàòå-
ãі÷íèõ çàâäàíü і öіëåé, ùî ñòîÿòü ïåðåä íåþ ó êîíêðåòíèé 
іñòîðè÷íèé ïåðіîä. Äî íèõ âіäíîñÿòü ôóíêöії îáîðîíè, ïіäòðè-
ìàííÿ çîâíіøíіõ âіäíîñèí, îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó, ðåãóëþâàííÿ
åêîíîìіêè, ãàðàíòóâàííÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, ïіäòðèìêè і ðîç-
âèòêó êóëüòóðè і çàáåçïå÷åííÿ îñâіòè íàñåëåííÿ òà іí.

Íåîñíîâíі ôóíêöії – íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè çі çäіé-ї
ñíåííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ó äðóãîðÿäíèõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî
æèòòÿ. Äî íèõ íàëåæàòü óïðàâëіííÿ ïåðñîíàëîì, ìàòåðі-
àëüíî-òåõíі÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà óïðàâëіííÿ äåðæàâíèì ìàé-
íîì, çáèðàííÿ é ðîçïîâñþäæåííÿ íåîáõіäíîї äëÿ óïðàâëіííÿ
іíôîðìàöії òîùî.
 Çàëåæíî âіä òåðèòîðіàëüíîї ñïðÿìîâàíîñòі – âíóòðіøíі

òà çîâíіøíі.
Âíóòðіøíі ôóíêöії – òàêі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè,ї

ó ÿêèõ êîíêðåòèçóєòüñÿ âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà ñòîñîâíî åêîíî-
ìі÷íèõ, іäåîëîãі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà іíøèõ
àñïåêòіâ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Äî òàêèõ íàëåæàòü ôóíêöії ðåãó-
ëþâàííÿ åêîíîìіêè, ïіäòðèìêè òà ðîçâèòêó êóëüòóðè, îõîðîíè
òà çàõèñòó âñіõ ôîðì âëàñíîñòі, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,
ãàðàíòóâàííÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó òà іí.

Çîâíіøíі ôóíêöії – îñíîâíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè çà ї
її ìåæàìè ó âçàєìîâіäíîñèíàõ ç іíøèìè äåðæàâàìè, ñâіòîâè-
ìè ãðîìàäñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè é ñâіòîâèì ñïіâòîâàðèñòâîì ó
öіëîìó. Òàêèìè ôóíêöіÿìè є îðãàíіçàöіÿ ñïіâðîáіòíèöòâà ç 
іíøèìè ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí, çàõèñò äåðæàâíî-
ãî ñóâåðåíіòåòó, ïіäòðèìêà ìèðó â ðåãіîíі, êóëüòóðíèé òà
îñâіòíіé îáìіí òîùî.
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  – ïîñòіéíі òà òèì÷àñîâі.
Ïîñòіéíі ôóíêöії – íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî çäіé-ї

ñíþþòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ її ðîçâèòêó. Áіëüøіñòü çäіéñíþâàíèõ
äåðæàâîþ ôóíêöіé є ïîñòіéíèìè.

Òèì÷àñîâі ôóíêöії – íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî îáó-ї
ìîâëåíі êîíêðåòíèì åòàïîì іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.
Ïðèêëàäîì òèì÷àñîâèõ ìîæóòü áóòè ôóíêöії ñòàáіëіçàöії åêî-
íîìіêè â ïåðåõіäíèé ïåðіîä, ïîäîëàííÿ íàñëіäêіâ àâàðії íà 
×ÀÅÑ ÷è ïîâåíі â Çàêàðïàòòі.
 Çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ – ãóìàíіòàðíі, åêîíîìі÷-

íі, ïîëіòè÷íі, ñîöіàëüíі, êóëüòóðíі, åêîëîãі÷íі òà іí.
Ãóìàíіòàðíі ôóíêöії: çàáåçïå÷åííÿ, îõîðîíà òà çàõèñò îñ -

íîâ  íèõ ïðàâ ëþäèíè; îõîðîíà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; îõîðîíà 
é âіäíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ; ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ; îñâіòà, âèõî-
âàííÿ, ðîçâèòîê êóëüòóðè òîùî. Ó ìіæíàðîäíіé ñôåðі – ó÷àñòü 
ó ìіæíàðîäíîìó çàáåçïå÷åííі òà çàõèñòі ïðàâ ëþäèíè; äîïîìî-
ãà íàñåëåííþ іíøèõ êðàїí (ó ðàçі ñòèõіéíîãî ëèõà òîùî).

Åêîíîìі÷íі ôóíêöії: ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó âèðîáíè-
öòâà íà îñíîâі ðіâíîïðàâíîãî âèçíàííÿ і çàõèñòó ðіçíèõ ôîðì 
âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà; ïðîãðàìóâàííÿ òà îðãàíіçà-
öіÿ âèðîáíèöòâà íà äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâàõ, ðîçïîðÿäæåííÿ 
îá’єêòàìè äåðæàâíîї âëàñíîñòі; îðãàíіçàöіÿ òà ñòèìóëþâàííÿ 
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü. Ó ìіæíàðîäíіé ñôåðі – ó÷àñòü ó ñòâîðåí-
íі ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè íà îñíîâі ìіæíàðîäíîãî ðîçïî-
äіëó òà іíòåãðàöії âèðîáíèöòâà і ïðàöі.

Ïîëіòè÷íі ôóíêöії: ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ óìîâ, іíñòè-
òóòіâ äëÿ âіëüíîãî âèÿâëåííÿ é âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ ðіçíèõ 
ñîöіàëüíèõ ãðóï ñóñïіëüñòâà, çîêðåìà äëÿ äіÿëüíîñòі ðіçíîìà-
íіòíèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü;
çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ é ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîї 
ñàìîáóòíîñòі êîðіííîї òà âñіõ іíøèõ íàöіé, ùî ïðîæèâàþòü íà 
òåðèòîðії äåðæàâè; îõîðîíà é çàõèñò äåðæàâíî-êîíñòèòóöіé-
íîãî ëàäó, çàêîííîñòі òà ïðàâîïîðÿäêó. Ó ìіæíàðîäíіé
ñôåðі – îðãàíіçàöіÿ, ïіäòðèìêà é ðîçâèòîê ìіæäåðæàâíèõ 
äîãîâіðíèõ âіäíîñèí íà îñíîâі çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèïіâ
ìіæíàðîäíîãî ïðàâà.

Ïîðіâíÿíî íîâèì ÿâèùåì є çàêðіïëåííÿ åêîëîãі÷íîї ôóíê-
öії ó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ äåðæàâè. Åêîëîãі÷íà ôóíê-ї
öіÿ ç’ÿâëÿєòüñÿ â ñåðåäèíі ÕÕ ñò. і ïîâ’ÿçàíà ç ãëîáàëüíèìè 
âïëèâàìè ëþäèíè íà ïðèðîäó, óíàñëіäîê ÷îãî âèíèêëà çàãðî-
çà іñíóâàííþ ëþäèíè. Çîêðåìà, â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàçíà-
÷åíî, ùî ãàðàíòóâàííÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, ïіäòðèìêà åêîëî-
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ãі÷íîї ðіâíîâàãè íà òåðèòîðії Óêðàїíè, ïîäîëàííÿ íàñëіäêіâ
×îðíîáèëüñüêîї êàòàñòðîôè, çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó óêðàїí-
ñüêîãî íàðîäó є îáîâ’ÿçêîì äåðæàâè.

§ 7. ПРАВОВА ДЕРЖАВА
1. Ïðàâîâà äåðæàâà

Уявлення про державу як про організацію, що здійснює свою діяль-
ність на основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах роз-

витку людської цивілізації. З ідеєю правової держави пов’язувалися
пошуки більш досконалих і справедливих форм життя. Мислителі анти-
чності (Сократ, Демокрит, Платон, Арістотель, Цицерон) намагалися ви-
явити такі зв’язки між правом і державною владою, що забезпечували б
гармонійне функціонування суспільства. Правові ідеї Стародавньої Греції
та Стародавнього Риму помітно вплинули на становлення й розвиток по-
дальших учень про правову державу.
У період розпаду феодалізму ідеї правової держави виклали прогресивні
мислителі того часу Н. Макіавеллі і Ж. Боден. Н. Макіавеллі вбачав мету
держави в можливості вільного користування майном і гарантуванні без-
пеки кожної людини. Ж. Боден визначав державу як правове керування
багатьма сімействами.
Філософське обґрунтування ідеї правової держави традиційно пов’язують
з ім’ям Іммануїла Канта. Згідно з визначенням І. Канта, держава – це по-
єднання безлічі людей, підпорядкованих правовим законам.
Термін «правова держава» запровадили в науковий і політичний обіг 
німецькі вчені ХІХ ст. Карл-Теодор Велькер і Роберт фон Моль. За ви-
значенням останнього, правова держава – це конституційна держава,
заснована на закріпленні в конституції прав і свобод громадян.
Ідея правової держави отримала розвиток у працях відомого українсько-
го юриста Богдана Кістяківського: «У конституційній державі влада 
перестає бути фактично пануванням людей і перетворюється на пану-
вання правових норм».
Ідею правової держави закріплено в сучасній Конституції України.

Îçíàêàìè ïðàâîâîї äåðæàâè є:
 âåðõîâåíñòâî ïðàâà ó ñôåðі ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ

âіäíîñèí òà óïðàâëіííÿ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè. Ïðàâî – öå
çàãàëüíà ìіðà ñâîáîäè, ðіâíîñòі é ñïðàâåäëèâîñòі â ñóñïіëü-
ñòâі, ùî é âèçíà÷àє çìіñò ÷èííèõ çàêîíіâ, іíøèõ íîðìàòèâ-
íèõ àêòіâ. Ñòàòòÿ 8 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïðÿìî çàçíà÷àє:
«Â Óêðàїíі âèçíàєòüñÿ і äіє ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà»;

 âåðõîâåíñòâî çàêîíó â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.
Ó ñèñòåìі ïðàâîâèõ öіííîñòåé âèùîþ ôîðìîþ âèðàæåííÿ, îð-
ãàíіçàöії і çàõèñòó ñâîáîäè ëþäåé є çàêîí. Ó çàêîíàõ äåð-
æàâà âñòàíîâëþє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâі ïðàâèëà ïîâåäіíêè,
ÿêі ïîâèííі ìàêñèìàëüíî âðàõîâóâàòè ïîòðåáè ñóñïіëüíîãî
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çàêîí ìàє âèùó þðèäè÷íó ñèëó. Âåðõîâåíñòâî çàêîíó, і 
ïåðå äóñіì êîíñòèòóöії, ñòâîðþє ìіöíèé ðåæèì ïðàâîâîї çà-
êîííîñòі і ñòàáіëüíîñòі;

 âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáèñòîñòі і äåðæàâè. Âіäíîñè-
íè ìіæ äåðæàâîþ ÿê íîñієì ïîëіòè÷íîї âëàäè і ãðîìàäÿíè-
íîì ïîâèííі áóäóâàòèñÿ íà íà÷àëàõ ðіâíîñòі і ñïðàâåäëè-
âîñòі;

 ñèñòåìà ïîäіëó âëàäè â äåðæàâі. Іäåÿ ïîäіëó âëàäè, ÿêó âè-
ñóíóëè ùå àíòè÷íі ìèñëèòåëі, áóëà ðîçâèíóòà â åïîõó áóðæó-
àçíèõ ðåâîëþöіé. «Ó êîæíіé äåðæàâі, – ïèñàâ Ø. Ìîíòåñ-
ê’є, – є òðè âèäè âëàäè: çàêîíîäàâ÷à, âèêîíàâ÷à, ùî âіäàє 
ïèòàííÿìè ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, і âèêîíàâ÷à, ùî âіäàє ïè-
òàííÿìè ïðàâà öèâіëüíîãî». Àâòîð ââàæàâ, ùî ïåðøà âëà-
äà ïîêëèêàíà ñòâîðþâàòè çàêîíè, äðóãà âіäàє çîâíіøíіìè
âіäíîñèíàìè é ãàðàíòóє áåçïåêó, äî ïîâíîâàæåíü òðåòüîї
âëàäè âіäíîñèâ ïîêàðàííÿ çëî÷èíöіâ і âèðіøåííÿ ñïîðіâ
ìіæ ïðèâàòíèìè îñîáàìè. Öþ âëàäó ìîæíà іíàêøå іìåíó-
âàòè ñóäîâîþ. Ó ñó÷àñíіé ïðàâîâіé íàóöі ïðèíöèï ïîäіëó 
âëàäè âіäíîñÿòü äî îñíîâ äåìîêðàòè÷íîãî êîíñòèòóöіéíîãî 
ëàäó. Ïðèíöèï ïîäіëó âëàäè íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó é 
ñóäîâó îçíà÷àє, ùî êîæíà ãіëêà âëàäè äіє ñàìîñòіéíî é íå 
âòðó÷àєòüñÿ â ïîâíîâàæåííÿ іíøîї; 

 çàêðіïëåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ïðàâ і ñâîáîä îñîáè, ãà-
ðàíòîâàíèõ і çàáåçïå÷óâàíèõ äåðæàâîþ, ðіâíіñòü ãðîìàäÿí
ïåðåä çàêîíîì, äîñòóïíіñòü ïðàâîâîãî çàõèñòó äëÿ êîæíîãî
ãðîìàäÿíèíà, îáìåæåííÿ âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó ñôåðó ïðè-
âàòíîї іíіöіàòèâè. Ãðîìàäÿíè äіþòü çà ïðèíöèïîì: «äîçâî-
ëåíî âñå, ùî íå çàáîðîíåíî çàêîíîì»;

 äåìîêðàòè÷íèé, ëåãàëüíèé ñïîñіá ôîðìóâàííÿ âëàäè. Îðãà-
íè âëàäè ïðàâîâîї äåðæàâè ôîðìóþòüñÿ øëÿõîì âèáîðіâ,
à ïðèçíà÷åííÿ íà äåðæàâíі ïîñàäè çäіéñíþþòüñÿ ç äîòðè-
ìàííÿì çàêîííîї ïðîöåäóðè;

 ïðîâіäíà ðîëü ñóäó ó âèðіøåííі ñïіðíèõ ïèòàíü і êîíôëіêò-
íèõ ñèòóàöіé;

 åôåêòèâíà äіÿëüíіñòü іíøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ ó çà-
áåçïå÷åííі çàêîííîñòі é ïðàâîïîðÿäêó;

 âèñîêèé ðіâåíü ïðàâîñâіäîìîñòі òà ïðàâîâîї êóëüòóðè ãðî-
ìàäÿí, ïðîôåñіîíàëіçìó ïðàöіâíèêіâ ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
íіâ òîùî;

 âèñîêèé ðіâåíü ÿêîñòі ïðàâîâèõ àêòіâ і áåçïîñåðåäíüî ïðî-
öåñó  ïðàâîòâîð÷îñòі.
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Íàâåäåíèé ïåðåëіê îçíàê äåðæàâè íå є âè÷åðïíèì.
Ïðàâîâà äåðæàâà – öå ïîëіòè÷íà ôîðìà îðãàíіçàöії ñó -
ñïіëü íîãî æèòòÿ, ó ÿêіé ðåàëüíî çàáåçïå÷åíî ìàêñèìàëü-

íå çäіéñíåííÿ òà çàõèñò ïðàâ і ñâîáîä îñîáèñòîñòі, à äåðæàâíà
âëàäà áàçóєòüñÿ íà ïðàâі òà çäіéñíþєòüñÿ ó ïðàâîâèõ ôîðìàõ.

2. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî

Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî» âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïî -
íÿòòÿ «ñóñïіëüñòâî». Ñóñïіëüñòâî ÿê âëàñòèâèé òіëüêè ëþäèíі
ìåõàíіçì ñïіëêóâàííÿ і êîëåêòèâíîї äіÿëüíîñòі âèíèêëî çàäîâ-
ãî äî ïîÿâè äåðæàâè. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – öå ÿêіñíèé
ñòàí ñóñïіëüñòâà, ùî ñêëàëîñÿ â äåÿêèõ äåðæàâàõ ó Íîâèé ÷àñ.

Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – öå ñïіëüíîòà âñіõ ãðîìà-
äÿí, їõ âіëüíèõ îá’єäíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ñóñïіëüíèìè âіä-

íîñèíàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñóñïіëüíîї
ñâіäîìîñòі, ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè, ÿêі ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè
ðåãóëþâàííÿ äåðæàâè, àëå îõîðîíÿþòüñÿ òà ãàðàíòóþòüñÿ
íåþ.

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

ìàäÿí;
 ðіçíîìàíіòíіñòü ôîðì âëàñíîñòі, ðèíêîâà åêîíîìіêà;
 ïëþðàëіçì (ïðèíöèï, ÿêèé ñïðèÿє іñíóâàííþ ðіçíîìàíіòòÿ

ïîëіòè÷íèõ ñèë, à òàêîæ êîíêóðåíöії ìіæ íèìè) іäåîëîãіé 
і ïîëіòè÷íèõ ïîãëÿäіâ, áàãàòîïàðòіéíіñòü;

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

 âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü äåðæàâè òà ãðîìàäÿí ùîäî âèêî-
íàííÿ äåìîêðàòè÷íî óõâàëåíèõ çàêîíіâ;

 íàÿâíіñòü ðîçâèíåíîї ñîöіàëüíîї ñòðóêòóðè;
 ðîçâèíåíà ãðîìàäÿíñüêà ïîëіòè÷íà êóëüòóðà òà ñâіäîìіñòü;
 êîíòðîëü ñóñïіëüñòâà çà äіÿëüíіñòþ äåðæàâíèõ îðãàíіâ.

Ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñïіëüñòâó âіäïîâіäàє òèï äåðæàâè, ÿêó
íàçèâàþòü ïðàâîâîþ. Ó ïðàâîâіé äåðæàâі іñíóє ñèñòåìà îðãàíіâ
òà іíñòèòóòіâ, ÿêі ãàðàíòóþòü і çàõèùàþòü íîðìàëüíå ôóíê-
öіîíóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. Êîíòðîëü ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñïіëüñòâà íàä äåðæàâîþ çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії, äåìîêðàòè÷íèõ
âèáîðіâ. Êîíôðîíòàöіÿ іíòåðåñіâ äåðæàâè é ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñïіëüñòâà є ïîêàçíèêîì íååôåêòèâíîñòі äåðæàâíîãî óïðàâ-
ëіííÿ òà ñàìîãî ìåõàíіçìó äåðæàâè.
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Запитання та завдання до теми 2 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке не є ознакою держави.
À Òåðèòîðіÿ Â Ñèñòåìà ïîäàòêіâ
Á Êîðäîí Ã Ñèñòåìà ïðàâîâèõ íîðì

2. Позначте критерій класифікації функцій держави, видами якого є 
політична та економічна функції.

À Çà ñîöіàëüíèì çíà÷åííÿì
Á Çà ÷àñîì ôóíêöіîíóâàííÿ
Â Çà òåðèòîðіàëüíîþ îçíàêîþ
Ã Çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ

3. Позначте поняття, що виражає сутність держави.
À Äåðæàâíèé àïàðàò Â Ôóíêöії äåðæàâè
Á Ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè Ã Ôîðìà ïðàâëіííÿ

4. Позначте імена науковців, які запровадили в науковий і політичний 
обіг термін «правова держава».

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

5. Позначте тезу, що не є ознакою правової держави.
À Іñíóâàííÿ ієðàðõі÷íî ïîáóäîâàíîї ïàðòіéíî-äåðæàâíîї åëіòèÀ
Á Çàêðіïëåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðà ïðàâ і ñâîáîä îñîáè
Â Âåðõîâåíñòâî çàêîíó â óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà
Ã Åôåêòèâíà äіÿëüíіñòü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ

6. Установіть відповідність між визначенням поняття й терміном.
1. Äåðæàâà, ÿêà ïðàãíå äî çàáåçïå÷åííÿ êîæíîìó ãðîìàäÿ-

íèíó ãіäíèõ óìîâ іñíóâàííÿ, îäíàêîâèõ ìîæëèâîñòåé ñàìîðå-
àëіçàöії îñîáèñòîñòі.

2. Ñïіëüíîòà âñіõ ãðîìàäÿí, їõ âіëüíèõ îá’єäíàíü, ùî õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі, ïîëіòè÷-
íîї êóëüòóðè, ÿêі îõîðîíÿþòüñÿ òà ãàðàíòóþòüñÿ äåðæàâîþ.

3. Ïîëіòè÷íà ôîðìà îðãàíіçàöії ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, ó ÿêіé ðåàëü-
íî çàáåçïå÷åíî ìàêñèìàëüíå çäіéñíåííÿ òà çàõèñò ïðàâ і ñâîáîä îñî-
áèñòîñòі, à äåðæàâíà âëàäà çäіéñíþєòüñÿ ó ïðàâîâèõ ôîðìàõ.

À Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî Â Ñîöіàëüíà äåðæàâà
Á Ïðàâîâà äåðæàâà

ІІ. Прочитайте тексти з інформаційних видань. Згадайте ознаки 
правової держави. З’ясуйте, чи підлягає визначенню «правова дер-
жава» кожна з країн, характеристику якої запропоновано для аналізу. 
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1. Вікіпедія: КНДР
КНДР – соціалістична держава. Вища державна посада – го-
лова Комітету оборони. Законодавча влада здійснюється
Верховним народним зібранням, виконавча – Кабінетом Міні-
стрів. У державі одночасно існує й відсутня посада президен-
та: ним довічно проголошено Кім Ір Сена, який помер 1994 р.

Його сина, Кім Чен Іра, довічно проголошено Генеральним секретарем Робітни-
чої партії КНДР.
Сучасний очільник країни, Кім Чен Ин, обіймає спеціально створену для ньо-
го посаду Першого секретаря Робітничої партії КНДР. Громадянам не
дозволяється вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон; існує 
єдина ідеологія – ідея «чучхе».  

2. «The Epoch Times Україна»
У листопаді 2008 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла
резолюцію, яка закликала Іран зупинити порушення прав
людини у країні. У резолюції підкреслено, що іранський
уряд має дотримуватися міжнародних стандартів стосовно
прав людини і покласти край практиці смертної кари для 

малолітніх злочинців. Порушення прав людини в Ірані відбувається в різних
формах:  від ув’язнення журналістів і членів опозиції до повішень засудже-
них злочинців. Іран нині є одним з рекордсменів у світі за кількістю страт.

3. UNIAN.NET
Скандинавська модель суспільного устрою – це той самий
бажаний соціалізм. Там не крадуть, не беруть хабарів, не
кричать на дітей, витрачають величезні кошти на навчання
людей з інвалідністю. Навіть в’язниці, наприклад, у Данії
специфічні: двох типів – відкриті й закриті. У в’язницях за-

критого типу утримуються ув’язнені, яких засуджено на термін понад п’ять
років, або ті, хто порушив умови перебування у в’язницях відкритого типу. На
території є церква, тренажерний зал, бібліотека, лікарняне відділення, май-
данчик для прогулянок. Але данці занадто цінують свободу, тому й показники
злочинності дуже низькі навіть порівняно з іншими країнами Західної Європи.

Òåìà 3. Äåðæàâíèé ëàä

Одвічне запитання: «Хто буде правителем?» – давно 
слід замінити на більш реальне: «Як ми можемо його 
приборкати?».

Карл Поппер, британсько-
австрійський філософ

§ 8. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
1. Ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ëàäó

Äåðæàâíèé ëàä – ñêëàäíå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóє äåð-
æàâó çà òðüîìà àñïåêòàìè: ôîðìîþ ïðàâëіííÿ, ôîðìîþ òåðè-
òîðіàëüíîãî óñòðîþ òà ôîðìîþ ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó.
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 – öå óñòðіé êðàїíè, ùî âèðàæàєòüñÿ â 
õàðàêòåðі ïîëіòè÷íèõ âçàєìèí ìіæ ëþäüìè, ìіæ ëþäüìè òà 

äåðæàâîþ ó ïðîöåñі óïðàâëіííÿ (ôîðìà ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó), 
ó ñïîñîáàõ îðãàíіçàöії âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè (ôîðìà 
ïðàâëіííÿ) і â àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîìó ðîçïîäіëі 
äåð    æàâè (ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ).

Державний 
лад

Форма
територіального устрою

Форма
правління

Форма
політичного режиму

Äåðæàâíèé ëàä çàâæäè ìàє âіäïîâіäíå ïðàâîâå çàêðіï ëåí-
íÿ. Óñі éîãî ñêëàäîâі åëåìåíòè ôіêñóþòüñÿ â êîíñòèòóöії, 
çàêîííèõ і ïіäçàêîííèõ àêòàõ.

2. Ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ

Ôîðìà ïðàâëіííÿ – öå ñïîñіá îðãàíіçàöії âåðõîâíîї äåð-
æàâíîї âëàäè, ïîðÿäîê її óòâîðåííÿ òà äіÿëüíîñòі, êîìïå-

òåíöіÿ òà âçàєìîçâ’ÿçîê îðãàíіâ, à òàêîæ âçàєìîâіäíîñèíè ç
íàñåëåííÿì êðàїíè.

Îñíîâíèìè ôîðìàìè ïðàâëіííÿ є ìîíàðõіÿ òà ðåñïóáëіêà.

 Форма правління

Монархія

Абсолютна
(необмежена) Обмежена

Республіка

Парламентська
(конституційна) Дуалістична

Зм
іш

ан
а

П
ре

зи
де

нт
сь

ка

П
ар

ла
м

ен
тс

ьк
а

3. Ìîíàðõіÿ òà її âèäè

Ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї äåðæàâíà âëàäà 
ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ îäíîîñіáíîãî 

ãëàâè äåðæàâè òà ïåðåäàєòüñÿ ó ñïàäîê.
Ìîíàðõі÷íà âëàäà ìàє ïåâíі îñîáëèâîñòі:

 áåçñòðîêîâіñòü;
 ñïàäêîâіñòü;
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ñóá’єê    òàì.
Ìîíàðõàìè â ðіçíèõ íàðîäіâ áóëè êíÿçі, êîðîëі, öàðі, іìïå-

ðàòîðè, ñóëòàíè, õàíè, êàãàíè, øàõè, ïðàâèòåëі òîùî.
Âіäîìі òàêі ôîðìè ìîíàðõії, ÿê íåîáìåæåíà òà îáìåæåíà.
Àáñîëþòíà (íåîáìåæåíà) ìîíàðõіÿ – öå ìîíàðõі÷íà ôîð-
ìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âåðõîâíà âëàäà â äåðæàâі çîñåðåäæå-

íà â ðóêàõ îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè (ìîíàðõà).
Öåé âèä ìîíàðõії õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäñóòíіñòþ áóäü-ÿêèõ

ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ, ïîâíèì áåçïðàâ’ÿì íàðîäó, çîñåðå-
äæåííÿì óñієї ïîâíîòè âëàäè â ðóêàõ ìîíàðõà. Ïðèêëàäàìè 
àáñîëþòíîї ìîíàðõії ìîæóòü áóòè â íàø ÷àñ Êîðîëіâñòâî Ñàó-
äіâñüêà Àðàâіÿ, Ñóëòàíàò Îìàí òîùî.

Султанат Оман
Правлячий монарх – Його Величність султан Оману 
і підлеглих територій Кабус бін Саїд 

Королівство Саудівська Аравія
Правлячий монарх – Його Величність король Салман ібн
Абдул-Азіз аль Сауд 

Îáìåæåíà ìîíàðõіÿ – öå îñîáëèâèé ðіçíîâèä ìîíàðõі÷íîї 
ôîð   ìè ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âëàäó ìîíàðõà îáìåæåíî êîíñòèòó-

öієþ, є âèáîðíèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ïàðëàìåíò і íåçàëåæíі ñóäè.
Çà îáìåæåíîї ìîíàðõії çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü ïàðëà-

ìåíòó, âèêîíàâ÷à – ìîíàðõó (÷è êàáіíåòó ìіíіñòðіâ), ñóäîâà –
ñóäàì, ÿêі îáèðàþòüñÿ ÷è ïðèçíà÷àþòüñÿ àáî îáìåæóþòüñÿ
іíøèì øëÿõîì.

Çà ïàðëàìåíòñüêîї (êîíñòèòóöіéíîї) ìîíàðõії – âëàäàї
ìîíàðõà îáìåæóєòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì, ùî çàêðіï-
ëþєòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó êîíñòèòóöії, ÿêà çàòâåðäæóєòüñÿ ïàð-
ëàìåíòîì. Ìîíàðõ íå ìîæå її çìіíèòè. Âèêîíàâ÷à âëàäà íàëå-
æèòü óðÿäó, ÿêèé ôîðìóєòüñÿ ïàðëàìåíòîì і ëèøå éîìó
ïіäçâіòíèé. Àáñîëþòíà áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ ìîíàðõіé – öå
ìîíàðõії ïàðëàìåíòñüêі. Їõ іñíóâàííÿ çóìîâëåíî íàöіîíàëüíè-
ìè òðàäèöіÿìè. Öå, íàïðèêëàä:

Японія
Правлячий монарх – Його Величність імператор Акіхіто. Згід-
но з конституцією Японії «імператор є символом держави і
єдності народу»
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Королівство Швеція
Правлячий монарх – Його Величність король Карл XVI Густав

Королівство Іспанія
Правлячий монарх – Його Величність король Філіпп VI

Ó ïàðëàìåíòñüêіé ìîíàðõії ìîíàðõ є ëèøå ñèìâîëîì äåð-
æàâè. Áóäü-ÿêі äії ìîíàðõà ïîòðåáóþòü ñõâàëåííÿ óðÿäîì.

Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ, ÿê ïðàâèëî, ìàє äâîïàëàòíèé ïàðëà-
ìåíò. Íèæíÿ ïàëàòà ôîðìóєòüñÿ âèáîðíèì øëÿõîì і ïðåäñòàâ-
ëÿє іíòåðåñè áóðæóàçії. Âåðõíÿ ïàëàòà ñêëàäàєòüñÿ çі çíàòі, 
ÿêà ïðèçíà÷àєòüñÿ ìîíàðõîì. Óðÿä ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ ìîíàð-
õó. Îñòàííіé íà ñâіé ðîçñóä ïðèçíà÷àє, ïåðåìіùóє і çâіëüíÿє âіä 
ïîñàä ÷ëåíіâ óðÿäó. Äóàëіçì ïîëÿãàє â òîìó, ùî ìîíàðõ, ÿê 
ïðàâèëî, âіäñòîþє іíòåðåñè çíàòі, à ïàðëàìåíò є âèðàçíèêîì 
іíòåðåñіâ áóðæóàçії òà іíøèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ìîíàðõ íàäі-
ëåíèé ïðàâîì âåòî íà çàêîíè, ÿêі ïðèéìàє ïàðëàìåíò. 

Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ õàðàêòåðíà äëÿ ïåðåõіäíîãî ïåðіîäó
âіä ôåîäàëіçìó äî êàïіòàëіçìó. Ó äåÿêèõ ñó÷àñíèõ äåðæàâàõ
(Ñóëòàíàò Áðóíåé, Êîðîëіâñòâî Òîíãà) ïðèñóòíі îêðåìі ðèñè
äóàëіñòè÷íîї ìîíàðõії.

Прикладом теократичної монархії є Ватикан. Але зрозумі-
ло, що не за всіма ознаками ця держава може називатися 
монархією. Зважаючи на целібат (обітницю безшлюбнос-
ті) духовенства, Папа Римський не може досягти свого
сану через право спадкування, тому його обирають карди-
нали. Проте Папа Римський є монархом, він користується 
особ ливими почесними правами, носить корону (тіару).

4. Ðåñïóáëіêà òà її âèäè

Ðåñïóáëіêà – öå òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї ïîâíîâà-
æåííÿ âåðõîâíîї âëàäè çäіéñíþþòü âèáîðíі îðãàíè, ùî 

îáèðàþòüñÿ íàñåëåííÿì íà âіäïîâіäíèé òåðìіí.
Þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè ðåñïóáëіêè є:

 âèáîðíіñòü âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè;
 îáìåæåííÿ âëàäè ãëàâè äåðæàâè, çàêîíîäàâ÷èõ і âèêîíàâ-

÷èõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ êîíêðåòíèì òåðìіíîì;
 âіäïîâіäàëüíіñòü ãëàâè äåðæàâè ó âèïàäêàõ, ÿêі ïåðåäáà÷å-

íî çàêîíîì;
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іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ;
 âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáè òà 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 іç ÷èñëà äåïóòàòіâ, ùî
íàëåæàòü äî ïàðòіé, ÿêі ìàþòü áіëüøіñòü ãîëîñіâ ó ïàðëàìåíòі.
Óðÿä âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Âіí çàëèøàєòüñÿ ïðè
âëàäі äîòè, äîêè êîðèñòóєòüñÿ ïіäòðèìêîþ ïàðëàìåíòñüêîї
áіëüøîñòі. Ó ïàðëàìåíòñüêіé ðåñïóáëіöі óïðàâëіííÿ ìàє ïàð-
òіéíèé õàðàêòåð. Óðÿä ôîðìóєòüñÿ ëіäåðîì ïàðòії, ÿêà ïåðåìîã-
ëà íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. Øëÿõîì âèíåñåííÿ âîòóìó
íåäîâіðè ïàðëàìåíò ìîæå âіäïðàâèòè óðÿä ó âіäñòàâêó.

Ó ïàðëàìåíòñüêіé ðåñïóáëіöі ìîæëèâå іñíóâàííÿ ïîñòà ïðå-
çèäåíòà, ÿêèé îáèðàєòüñÿ ïàðëàìåíòîì, ïіäçâіòíèé éîìó і ìàє
âèêëþ÷íî ïðåäñòàâíèöüêі ôóíêöії. Ó íàø ÷àñ ïàðëàìåíòñüêі ðåñ-
ïóáëіêè іñíóþòü ó Ôåäåðàòèâíіé Ðåñïóáëіöі Íіìå÷÷èíі, Іòàëії,
×åõії, Àâñòðії, Óãîðùèíі, Іðëàíäії, Іçðàїëі òà іíøèõ äåðæàâàõ.

Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà ÿâëÿє ñîáîþ òàêó ôîðìó ïðàâ-
ëіííÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîєäíàííÿì ó ðóêàõ ïðåçèäåíòà
ïîâíîâàæåíü ãëàâè äåðæàâè òà ãëàâè óðÿäó. Ïðåçèäåíò і ïàð-
ëàìåíò îáèðàþòüñÿ âñіì íàñåëåííÿì êðàїíè. Óðÿä ïðåçèäåíò-
ñüêîї ðåñïóáëіêè íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ïðåçèäåíòîì.
Îñòàííіé íà ñâіé ðîçñóä ïðèçíà÷àє, ïåðåìіùóє òà âіäñòîðîíþє
âіä ïîñàä ÷ëåíіâ óðÿäó. Âіí ìàє ïðàâî âåòî íà çàêîíè, ÿêі
óõâàëþє ïàðëàìåíò. ßê ãëàâà äåðæàâè âіí ïðåäñòàâëÿє êðàїíó
íà ìіæíàðîäíіé àðåíі, ìîæå ïіäïèñóâàòè ìіæíàðîäíі óãîäè ç
ïîäàëüøîþ 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 ó çâè÷íó êëà-
ñèôіêàöіþ. Їõ íàçèâàþòü çìіøàíèìè ðåñïóáëіêàìè.

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

ïðåçèäåíòîì;
 ïðåçèäåíò îáèðàєòüñÿ íà âñåíàðîäíèõ âèáîðàõ і ìàє øèðîêі 

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

òè çàãàëüíå êåðіâíèöòâî óðÿäîì;
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 ïðåçèäåíò ìàє ïðàâî â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ ðîç-
ïóñòèòè ïàðëàìåíò, à ïàðëàìåíò ìàє ïðàâî íà іìïі÷ìåíò
ïðåçèäåíòó.
Ïðèêëàäàìè ðåñïóáëіê çìіøàíîãî òèïó є Ôðàíöіÿ, Ïîðòó-

ãàëіÿ, Ðóìóíіÿ, Óêðàїíà òà іí.

§ 9. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ
1. Ôîðìà äåðæàâíîãî (òåðèòîðіàëüíîãî) óñòðîþ

Ôîðìà äåðæàâíîãî (òåðèòîðіàëüíîãî) óñòðîþ – öå 
åëåìåíò ôîðìè äåðæàâè, ùî âіäîáðàæàє àäìіíіñòðàòèâ-

íî-òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ äåðæàâíîї âëàäè òà ïîðÿäîê
âçàєìîäії ìіæ öåíòðàëüíèìè é ìіñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè.

Öåé åëåìåíò ôîðìè äåðæàâè õàðàêòåðèçóє:
 ïðèíöèïè ïîäіëó òåðèòîðії äåðæàâè íà ñêëàäîâі ÷àñòèíè;
 ìîæëèâіñòü óðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí

øëÿõîì íàäàííÿ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії;
 âіäíîñèíè ìіæ âëàäíèìè îðãàíàìè ðіçíèõ ðіâíіâ.

Òåîðіÿ äåðæàâè і ïðàâà ðîçðіçíÿє ïðîñòó òà ñêëàäíó ôîðìè 
òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ äåðæàâè.

Унітарна

Федерація

Конфедерація

Імперія

Форма територіального
устрою держави

Проста

Складна

 2. Óíіòàðíà äåðæàâà

Óíіòàðíà äåðæàâà – öå ïðîñòà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî
óñòðîþ äåðæàâè, îêðåìі ñêëàäîâі ÿêîї íå ìàþòü ñóâåðåíі-

òåòó é óñіõ îçíàê äåðæàâíîñòі.
Äëÿ óíіòàðíîї äåðæàâè õàðàêòåðíà íàÿâíіñòü єäèíîї ñèñòå-

ìè öåíòðàëіçîâàíîї äåðæàâíîї âëàäè, þðèñäèêöіÿ ÿêîї ïîøè-
ðþєòüñÿ íà âñþ òåðèòîðіþ êðàїíè. Іñíóє єäèíå ãðîìàäÿíñòâî,
єäèíà ñóäîâà ñèñòåìà, єäèíà êîíñòèòóöіÿ. Óíіòàðíі äåðæàâè
ìîæóòü âêëþ÷àòè àâòîíîìíі óòâîðåííÿ.

Ïðèêëàäàìè óíіòàðíîї äåðæàâè є Óêðàїíà, Áîëãàðіÿ, Ïîëü-
ùà òà іí.

3. Àâòîíîìіÿ

Àâòîíîìіÿ – öå ïðàâî ÿêîãîñü íàöіîíàëüíî-òåðèòîðіàëü-
íîãî óòâîðåííÿ (íàïðèêëàä, îáëàñòі, ðåãіîíó) ñàìîñòіéíî
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çäіéñ íþ  âàòè âíóòðіøíє óïðàâëіííÿ. Àâòîíîìіÿ ìîæå áàçóâà-
òèñÿ íà êóëüòóðíіé ÷è åòíі÷íіé âіäìіííîñòі.

Ñòâîðåííÿ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії є íàéäîöіëüíіøèì 
ïðèíöèïîì äåðæàâíîãî óñòðîþ òèõ íàöіé, ÿêі, ðåàëіçóþ÷è
ñâîє ïðàâî íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, âèÿâëÿþòü áàæàííÿ çàëèøè-
òèñÿ â ìåæàõ ïåâíîї äåðæàâè. Íàöії îòðèìóþòü ïðàâî ñòâîðþ-
âàòè îðãàíè âëàäè òà óïðàâëіííÿ, ÿêі äіþòü ðіäíîþ ìîâîþ, ç
ìіñöåâèõ ëþäåé, ùî çíàþòü ïîáóò і ïñèõîëîãіþ ìіñöåâîãî
íàñåëåííÿ; ðîçâèâàòè ðіäíîþ ìîâîþ øêîëó, òåàòð, êóëüòóðíî-
ïðîñâіòíèöüêі òà іíøі óñòàíîâè.

Ñòàòóñ ñóá’єêòіâ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії çàêðіïëþєòüñÿ íà
çàêîíîäàâ÷îìó ðіâíі.
Іíîäі ó ñêëàäі óíіòàðíîї äåðæàâè іñíóє ïåâíà àâòîíîìíà

òåðèòîðіÿ (î. Êîðñèêà ó Ôðàíöії, î. Ãðåíëàíäіÿ ó Äàíії, Ïіâ-
íі÷íà Іðëàíäіÿ ó Âåëèêіé Áðèòàíії). Ïðèêëàäîì ïîäіáíèõ 
àâòîíîìíèõ óòâîðåíü є Óêðàїíà, äå Àâòîíîìíіé Ðåñïóáëіöі 
Êðèì íàäàíî ñòàòóñ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії. Òàêі óòâîðåííÿ
âèíèêàþòü ó áàãàòîíàöіîíàëüíèõ óíіòàðíèõ і ôåäåðàòèâíèõ
äåðæàâàõ, ÿê îäèí çі ñïîñîáіâ âèðіøåííÿ ïðîáëåì, ùî ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ïіä ÷àñ äåðæàâíîãî áóäіâíèöòâà òà ïîäàëüøîãî іñíó-
âàííÿ: äåöåíòðàëіçàöіÿ âëàäè, óðåãóëþâàííÿ âіäíîñèí ìіæ
íàöіîíàëüíîñòÿìè òà çàõèñò їõ êóëüòóðíèõ öіííîñòåé.

4. Ôåäåðàöіÿ òà її âèäè
Ôåäåðàöіÿ – öå ñêëàäíà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ
ñîþçíîї äåðæàâè, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç äåðæàâíèõ óòâîðåíü,

ùî ìàþòü þðèäè÷íó òà ïîëіòè÷íó ñàìîñòіéíіñòü.
Ïðèíöèï ôåäåðàëіçìó ïîëÿãàє â ðîçìåæóâàííі ñôåð êîìïå-

òåíöії ôåäåðàëüíîї (öåíòðàëüíîї) âëàäè òà âëàäè ñóá’єêòіâ
ôåäåðàöії. Òåðèòîðіÿ òàêîї äåðæàâè â ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâ-
íîìó âіäíîøåííі íå є єäèíèì öіëèì, à ñêëàäàєòüñÿ іç ñóá’єêòіâ
ôåäåðàöії. Ñóá’єêò ôåäåðàöії íàäіëÿєòüñÿ óñòàíîâ÷îþ âëàäîþ,
ïðàâîì ìàòè âëàñíі êîíñòèòóöіþ, ñóäîâó é ïðàâîâó ñèñòåìè.
Ó êîíñòèòóöіÿõ ôåäåðàöіé ðîçìåæîâóєòüñÿ êîìïåòåíöіÿ ôåäå-
ðàëüíèõ і ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè. Ôåäåðàëüíі çàêîíè ìàþòü
ïðіîðèòåò íàä çàêîíàìè ñóá’єêòіâ ôåäåðàöії. Äî êîìïåòåíöії
öåíòðàëüíîї âëàäè íàëåæàòü ïèòàííÿ îáîðîíè êðàїíè, çîâ-
íіøíüîї ïîëіòèêè, ôіíàíñіâ, îïîäàòêóâàííÿ òà іíøі íàéâàæëè-
âіøі ïèòàííÿ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ äåðæàâè.

Âèäè ôåäåðàöіé:
 òåðèòîðіàëüíі (Íіìå÷÷èíà, ÑØÀ);
 íàöіîíàëüíі (Áåëüãіÿ);
 çìіøàíі (Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ).
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òà ñêëàäàþòüñÿ ç ðіçíîї êіëüêîñòі ñóá’єêòіâ:

США
50 штатів

Федеративна
Республіка Німеччина

16 земель

Об’єднані
Арабські Емірати

7 еміратів

5. Іìïåðіÿ (ìåòðîïîëіÿ, êîëîíіÿ)

Іìïåðіÿ – öå ïðèìóñîâî óòâîðåíà ñêëàäíà äåðæàâà, ùî 
ñêëàäàєòüñÿ ç ãîëîâíîї äåðæàâè (ìåòðîïîëії) òà êîëîíіé, 

ÿêі ïîâíіñòþ çàëåæàòü âіä âåðõîâíîї âëàäè.
Íà ñüîãîäíі – öå àíàõðîíі÷íà ôîðìà äåðæàâíî-òåðèòîðіàëü-

íîãî óñòðîþ. Âîíà ñòâîðþâàëàñÿ â ðåçóëüòàòі çàâîþâàíü, êîëî-
íіçàöії òà іíøèõ ôîðì åêñïàíñії. Іìïåðіÿ òðèìàєòüñÿ íà 
íàñèëüñòâі, íà äåðæàâíîìó ïðèìóñі. Êîëè çíèêàє ïðèìóñ,
іìïåðіÿ ðîçïàäàєòüñÿ.

Ïðèêëàäè іìïåðіé:

Британська імперія
(1497–1997)

Османська імперія
(1299–1923)

Австро-Угорська 
імперія (1867–1918)

Íà äàíèé ìîìåíò ó ñâіòі íå іñíóє іìïåðіé.

6. Êîíôåäåðàöіÿ

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 
çàêîíîäàâñòâà, ãðîìàäÿíñòâà òà ñóäîâîї ñèñòåìè. Äåÿêі íàó-
êîâöі íå ââàæàþòü êîíôåäåðàöіþ âèäîì òåðèòîðіàëüíîãî
óñòðîþ äåðæàâè ñàìå òîìó, ùî öå ñîþç äåêіëüêîõ äåðæàâ.
Âçàєìèíè ìіæ ñóá’єêòàìè êîíôåäåðàöії ґðóíòóþòüñÿ ëèøå íà 
äîáðîâіëüíèõ äîãîâіðíèõ çàñàäàõ äëÿ êîîðäèíàöії äіé ó 
ðîçâ’ÿçàííі ñïіëüíèõ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì.
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Ïðèêëàäîì òàêîї ôîðìè óñòðîþ є Øâåéöàðñüêà Êîíôåäåðà-
öіÿ. Äàòîþ ñòâîðåííÿ Øâåéöàðñüêîї Êîíôåäåðàöії ââàæàþòü
1291 ð., êîëè òðè êàíòîíè (çåìëі), âіäñòîþþ÷è íåçàëåæíіñòü,
óêëàëè îáîðîííèé «âі÷íèé ñîþç». 1848 ð. óõâàëåíî êîíñòèòó-
öіþ, ùî óòâåðäèëà Øâåéöàðіþ ÿê êîíôåäåðàòèâíó äåðæàâó.

Дискусійним є питання щодо існування сьогодні держав конфедера-
тивного зразка. Деякі дослідники схильні вважати, що така сучасна
міжнародна організація, як Європейський Союз наближена до кон-
федеративного об’єднання. Держави – члени цієї організації, зали-
шаючись суверенними, передають окремі функції незалежним інсти-
тутам, а принцип рівності й одноголосного прийняття рішень дає їм
змогу в будь-який момент повністю відновити свій суверенітет.

§ 10. ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ
1. Ôîðìà äåðæàâíî-ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó

Ïîëіòè÷íèé (äåðæàâíèé) ðåæèì òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ôîðìàìè
ïðàâëіííÿ. ßêùî ïðè ç’ÿñóâàííі ôîðìè ïðàâëіííÿ ìè ñòàâèìî
ïèòàííÿ: «Õòî ïðàâèòü? ßê ïîáóäîâàíî ñèñòåìó âëàäè?», – 
ïèòàííÿ, ÿêå ðîçêðèâàє ñóòíіñòü ïîíÿòòÿ «ïîëіòè÷íèé ðå  -
æèì», çâó÷àòèìå: «ßêèìè çàñîáàìè é ìåòîäàìè âіäáóâàєòüñÿ
öå ïðàâëіííÿ?».

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì – öå ñèñ-
òåìà ìåòîäіâ, çà äîïîìîãîþ

ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíà âëàäà
â ñóñïіëüñòâі.

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì õàðàêòåðèçó-
єòüñÿ ñòàíîì äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ і 
ñâîáîä ëþäèíè òà іíøèõ ñóá’єêòіâ
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, âіäíîøåííÿì
äåðæàâíîї âëàäè äî ïðàâîâèõ îñíîâ
äіÿëüíîñòі її îðãàíіâ.

Ñó÷àñíà òåîðіÿ äåðæàâè ðîçðіç-
íÿє äâà îñíîâíèõ òèïè ïîëіòè÷-
íèõ ðåæèìіâ: äåìîêðàòè÷íèé і 
àíòèäåìîêðàòè÷íèé.

Класифікація політичних режимів вихо-
дить ще від Платона, який вважав, що 
серед форм правління й державного 
устрою є правильні й неправильні. За 
Платоном, правильними формами є мо-
нархія та аристократія, а неправильни-
ми формами – тимократія (панування я

Політичний режим
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олігархія (панування купки багаті-я
їв), демократія (влада народу);я тиранія (влада однієї особи над усіма).я

Ó ñó÷àñíèé ïåðіîä є áàãàòî âèçíà÷åíü äåìîêðàòії. Áіëüøіñòü 
ñïåöіàëіñòіâ äіéøëè âèñíîâêó, ùî äåìîêðàòіÿ – öå ïåâíà ôîð-
ìà ïðàâëіííÿ, çàñ íîâàíà íà äîòðèìàííі ïðàâ ëþäèíè òà ñâîáîäè 
îñîáè. Îñòàííіì ÷àñîì äåìîêðàòіþ ðîçãëÿäàþòü íå òіëüêè ÿê
âëàäó áіëüøîñòі íàä ìåíøіñòþ, àëå é ÿê ãàðàíòіþ ïðàâ ìåí-
øîñòі, ïðàâ îïîçèöії. Äåìîêðàòіÿ – öå ñâîáîäà і âіäïîâіäàëü-
íіñòü óñіõ ñóá’єêòіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí çà ñâîþ äіÿëüíіñòü.

2. Äåìîêðàòè÷íèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì

Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì – öå ïîðÿäîê ïîëіòè÷íîãî æèò-
òÿ ñóñïіëüñòâà, çà ÿêîãî äåðæàâíà âëà äà çäіéñíþєòüñÿ ç 

äîòðèìàííÿì îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè, ç óðàõóâàííÿì іíòåðåñіâ 
óñіõ ñîöіàëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç äå ìîêðàòè÷íі іíñòèòó-
òè: âèáîðè, ðåôåðåíäóìè, çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії.

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

íîї іäåîëîãії, ùî îäíîçíà÷íî âèçíà÷àє ìåòó ñóñïіëüíî-іñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó, à іíîäі é ïîëіòè÷íі çàñîáè її äîñÿãíåííÿ;

 íàÿâíіñòü âіëüíî ñôîðìîâàíèõ ïîçàäåðæàâíèõ ïîëіòè÷íèõ
ïàðòіé, ùî âіäáèâàþòü ñîöіàëüíó äèôåðåíöіàöіþ ñóñïіëü-
ñòâà;

 îáìåæåííÿ ïîëіòè÷íîї ðîëі ïàðòіé ó÷àñòþ ó âèáîðàõ, íà 
ÿêèõ ïàðòії 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 âèíèêàþ÷à â òàêèé ñïî-
ñіá ïîëіòè÷íà áîðîòüáà є âіäîáðàæåííÿì ñîöіàëüíî-åêîíî-
ìі÷íîї êîíêóðåíöії âñåðåäèíі ñóñïіëüñòâà;

 іñíóâàííÿ ïîëіòè÷íèõ ìåíøîñòåé, ó ôóíêöіþ ÿêèõ âõîäèòü
îïîçèöіéíà ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü, ðîçðîáêà àëüòåðíàòèâíèõ
ïðîãðàì ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó, ïîçèòèâíà êðèòèêà äåðæàâ-
íîãî êåðіâíèöòâà, іäåîëîãі÷íà òà êàäðîâà ïіäãîòîâêà éîãî
çìіíè;

 íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ ñâîáîä (ñâîáîäè ñëîâà, ïðåñè, äåìîí-
ñòðàöіé, ìіòèíãіâ, ïðîòåñòіâ), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ñóâåðåííі
îá’єêòè ñóñïіëüñòâà çäіéñíþþòü ñâîþ äіÿëüíіñòü ó ñôåðі 
ïîëі òè÷íîãî æèòòÿ.
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Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì ïîäіëÿþòü íà òàêі âèäè: äåìîêðà-
òè÷íî-ëіáåðàëüíèé, äåìîêðàòè÷íî-êîíñåðâàòèâíèé, äåìî    êðà-
      òè÷íî-ðàäèêàëüíèé.

Демократично-
ліберальний 

режим
Права людини й
са ма людина ви-
знаються найви-
щою соціальною
цінністю
Головним обо в’яз-
ком держави, її ор-
ганів і посадових
осіб є забезпечен-
ня реалізації прав і
свобод людини і
громадянина 

Демократично-
консервативний 

режим
Характеризується 
небажанням здій-
снювати будь-які
перетворення, а
також наданням 
переваг традиціям

Пошук таких  спосо-
бів розвитку су-
спільства й держа-
ви, що забезпечу-
ють незмінюваність
існуючого порядку

Демократично-
радикальний 

режим
Основна увага при-
 діляється ради-
кальним перетво-
ренням  у країні,
здійсненню ре-
форм, пошуку ра-
дикальних форм і
методів реоргані-
зації суспільства

Ïåðåõіäíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì – öå ñòàí ïîëіòè÷íîãî æèò-
òÿ ñóñïіëüñòâà, ùî âèíèêàє â ðåçóëüòàòі ïåðåìîãè ðàäèêàëü-
íèõ, îïîçèöіéíèõ ñèë òà ìàє àáî äåìîêðàòè÷íó, àáî àâòîðè-
òàðíó ñïðÿìîâàíіñòü.

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

3. Íåäåìîêðàòè÷íèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì

Íåäåìîêðàòè÷íі ðåæèìè ïîäіëÿþòü íà òîòàëіòàðíі òà
àâòîðèòàðíі.

Òîòàëіòàðíèé ðåæèì – öå ñóêóïíіñòü òàêèõ ñïîñîáіâ і 
çàñîáіâ ðåàëіçàöії äåðæàâíîї âëàäè, çà ÿêèõ óñÿ æèòòєäі-

ÿëüíіñòü ñóñïіëüñòâà é êîæíîї îêðåìîї ëþäèíè àáñîëþòíî
ðåãëàìåíòîâàíà.

Òîòàëіòàðíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì ìàє òàêі õàðàêòåðíі
îñîáëèâîñòі:
 âëàäà íà âñіõ ðіâíÿõ ôîðìóєòüñÿ çàêðèòî îäíієþ ÷è êіëüêî-

ìà îñîáàìè ç ïðàâëÿ÷îї âåðõіâêè, íå êîíòðîëþєòüñÿ íàñå-
ëåííÿì;

 âіäñóòíÿ áóäü-ÿêà ìîæëèâіñòü äëÿ âіëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ
òà âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ óñіõ ãðóï íàñåëåííÿ;

 іñíóє îäíîïàðòіéíà ñèñòåìà;
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 çäіéñíþєòüñÿ öіëêîâèòèé êîíòðîëü íàä åêîíîìіêîþ;
 äåðæàâà ãðóáî âòðó÷àєòüñÿ ó ïðèâàòíå æèòòÿ ëþäèíè і ãðî-

ìàäÿíèíà.
Ñåðåä ÿñêðàâèõ ïðèêëàäіâ òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó – êîëèø-

íіé ÑÐÑÐ 30–50-õ ðîêіâ ÕÕ ñò., ó ÿêîìó ïðîñòåæóâàâñÿ íàçâà-
íèé òèï àíòèäåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó ç îçíàêàìè âîæäèçìó.

Òîòàëіòàðíèé ðåæèì íàâ’ÿçóє íàñåëåííþ ñóñïіëüíі ïîðÿäêè, 
ìîäåëі ÿêèõ ðîçðîáëåíî íà îñíîâі єäèíîї іäåîëîãії. Ïàíóâàííÿ 
öèõ ïîðÿäêіâ äîñÿãàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìîíîïîëüíîãî òîòàëі-
òàðíîãî êîíòðîëþ íàä ïîëіòèêîþ, åêîíîìіêîþ, êóëüòóðîþ òà 
ïîáóòîì. Іäåîëîãі÷íà é îðãàíіçàöіéíà єäíіñòü çàáåçïå÷óєòüñÿ 
ïîëіòè÷íèì ïàíóâàííÿì Ïàðòії, î÷îëþâàíîї Âîæäåì, ÿêà ïіä-
êîðÿє ñîáі äåðæàâó. Â її ðóêàõ çíàõîäÿòüñÿ çàñîáè ìàñîâîї 
іíôîðìàöії, äðóêó. Ó ìåòîäàõ óïðàâëіííÿ ïåðåâàæàє ïîëіòè÷íå 
òà ôіçè÷íå íàñèëüñòâî, ïîëіöåéñüêèé і æàíäàðìñüêèé òåðîð.

Ïîäіáíі âëàñòèâîñòі, çäàâàëîñÿ á, âèêëþ÷àþòü ìîæëèâіñòü 
íåíàñèëüíèöüêîї çìіíè òîòàëіòàðíîї âëàäè. Îäíàê, ÿê ïîêàçàâ 
äîñâіä ×åõîñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè, áàãàòî â ÷îìó Ïîëüùі, òîòà-
ëіòàðíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì çäàòíèé äî çìіíè ç ïîñòóïîâèì і 
âіäíîñíî ìèðíèì ïåðåõîäîì äî ïîñòòîòàëіòàðíîãî, à ïîòіì і äî 
äåìîêðàòè÷íîãî. Ó âñÿêîìó ðàçі òàêîãî ðîäó ïåðåõіä óñïіøíî 
çäіéñíåíî â Іñïàíії, Ãðåöії, ×èëі, ÿêі âіäìîâèëèñÿ âіä ôàøèñò-
ñüêèõ ðåæèìіâ і îáðàëè äåìîêðàòè÷íèé øëÿõ ðîçâèòêó.

Àâòîðèòàðíèé ðåæèì – öå ñóêóïíіñòü çàñîáіâ і ñïîñîáіâ
ðåàëіçàöії äåðæàâíîї âëàäè, çà ÿêèõ âëàäà êîíöåíòðóєòü-

ñÿ â ðóêàõ ïðàâëÿ÷îї âåðõіâêè; äîïóñêàþòüñÿ äåÿêі ðîçìåæó-
âàííÿ ïîëіòè÷íèõ ñèë, ëåãàëüíі ìîæëèâîñòі ÷åðåç ïðåäñòàâ-
íèöüêі îðãàíè ÷è ãðîìàäñüêі îá’єäíàííÿ îáñòîþâàòè іíòåðåñè 
ïåâíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Çà õàðàêòåðíèìè äëÿ àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó ðèñàìè ïðî-
ñòåæóєòüñÿ äåÿêà «ðîçìèòіñòü», íå÷іòêіñòü áàãàòüîõ éîãî âëàñ-
òèâîñòåé. Ó íüîìó ìîæíà ñïîñòåðіãàòè ðèñè і òîòàëіòàðèçìó, і 
äåÿêі ïðîÿâè äåìîêðàòії. Ãîëîâíà éîãî îñîáëèâіñòü ïîëÿãàє â 
òîìó, ùî äåðæàâíà âëàäà íå ìàє òîòàëіòàðíîãî õàðàêòåðó é íå 
äîñÿãàє ïîâíîãî êîíòðîëþ íàä óñіìà ñôåðàìè åêîíîìі÷íîãî,
ïîëіòè÷íîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ. Ó íüîìó íåìàє єäèíîї äåð-
æàâíîї îáîâ’ÿçêîâîї äëÿ âñіõ іäåîëîãії, ùî çàìіíþєòüñÿ іäåîëî-
ãі÷íèìè êîíñòðóêöіÿìè òèïó òåîðії íàöіîíàëüíîãî іíòåðåñó,
іäåÿìè ïàòðіîòèçìó òîùî. Óïðàâëіííÿ çäіéñíþєòüñÿ íå òàêè-
ìè òâåðäèìè, ÿê çà òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó, çàñîáàìè. Ìàñîâèé
òåðîð âіäñóòíіé.
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Çà àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó ïîðóøóþòüñÿ àáî îáìåæóþòüñÿ
îñíîâíі ïðàâà ëþäèíè, îñîáëèâî її ñâîáîäà, ÷åñòü і ãіäíіñòü;
âëàäà çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ íåâåëèêîї ãðóïè ëþäåé àáî 
îäíієї îñîáè; çàáîðîíÿєòüñÿ ëåãàëüíà äіÿëüíіñòü ïîëіòè÷íèõ
ïàðòіé і ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü, ÿêі ïåðåáóâàþòü â îïîçèöії.

Àâòîðèòàðíі ïîëіòè÷íі ðåæèìè ç’ÿâëÿþòüñÿ íà àâàíñöåíі
іñòîðії òîäі, êîëè âëàäà ìàє íàìіð ïðèñòóïèòè äî êîðіííèõ
ðåôîðì ñóñïіëüíîãî ëàäó òà çäіéñíèòè «ðåâîëþöіþ çâåðõó»
(íàïðèêëàä, ïåðåõіä â Іñïàíії âіä ôàøèñòñüêîãî ëàäó äî äåìî-
êðàòè÷íîãî â îñòàííіé ïåðіîä ïðàâëіííÿ Ôðàíñіñêî Ôðàíêî, 
à òàêîæ ïî÷àòà â ÑÐÑÐ ó 1985 ð. ïåðåáóäîâà âіäáóâàëèñÿ â
óìîâàõ àâòîðèòàðíèõ ðåæèìіâ).

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

§ 11. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПОРІВНЯЛЬНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Працюємо у групах 
1. Об’єднайтеся у три групи. Оберіть самостійно або отримайте в

учителя назву країни, з характеристикою державного ладу якої ви бу-
дете працювати.

2. Ознайомтеся з витягами з текстів Конституцій та окремими статтями.
3. Заповніть таблицю, указуючи ознаки та характеристики елементів,

 таким чином схарактеризувавши державний лад Польщі, Бельгії та
Куби.

4. Зіставте державний лад цих країн. Аргументуйте свої висновки за
 допомогою цитування відповідних положень Конституцій.

№

Назва держави

Критерій
порівняння

Польща Бельгія Куба

1 Форма державного 
правління

2 Форма державного устрою

3 Політичний режим

4 Підсумкові висновки

5 Визначення спільних рис 
та відмінностей
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Cò. 2. ...Ïoëüùa – äeìoêðaòè÷íà ïðaâoâà äåðæàâà, ùî âòіëþє 
ïðèíöèïè ñoöіaëüíoї ñïðaâeäëèâoñòі.

Cò. 3. ...Ïoëüùa – єäèíà äåðæàâà.
Cò. 4. Âeðõoâía âëaäà â ... Ïoëüùі íaëeæèòü Íàðîäó. Íàðîä çäіé-

ñíþє âëaäó ÷eðeç ñâîїõ ïðeäñòaâíèêіâ àáî áåçïîñåðåäíüî.
Cò. 5. ...Ïoëüùa ñòoїòü ía ñòîðîæі íeçaëåæíîñòі òà íåäîòîðêàí-

íîñòі ñâoєї òeðèòoðії, çàáåçïå÷óє ñâoáoäè òà ïðaâa ëþäèíè òà ãðîìà-
äÿíèíà, a òaêîæ áeçïåêó ãðîìàäÿí, ñòoїòü ía ñòîðîæі áëàãà Íàðîäó.

Cò. 10. Äåðæàâíèé óñòðіé ... Ïoëüùі çàñíîâàíèé ía ïîäіëі òà ðіâ-
íîâàçі çaêoíoäaâ÷îї, âèêîíàâ÷îї òà ñóäoâîї âëaäè. Çàêîíîäàâ÷ó âëàäó
çäіéñíþþòü Ceéì òà Ceíaò, âèêîíàâ÷ó âëàäó – Ïðeçèäeíò ... Ïoëüùі 
òà Ðàäà Mіíіñòðіâ, a ñóäîâó âëaäó – ñóäè і òðèáóíaëè.

Cò. 11. ...Ïoëüùa çàáåçïå÷óє ñâoáoäó ñòâîðåííÿ òà äіÿëüíoñòі
ïoëіòè÷íèõ ïaðòіé.

Cò. 12. ...Ïoëüùa çàáåçïå÷óє ñâoáoäó ñòâîðåííÿ òà äіÿëüíîñòі
ïðoôeñіéíèõ ñïіëîê, ñîöіàëüíî-ïðoôeñіéíèõ îðãàíіçàöіé çeìëeðîáöіâ,
ãðîìàä, ãðîìàäñüêèõ ðóõіâ, іíøèõ äoáðoâіëüíèõ oá’єäíàíü, à òàêîæ 
ôoíäіâ.

Cò. 13. Çàáîðîíÿєòüñÿ іñíóâàííÿ ïoëіòè÷íèõ ïaðòіé òà іíøèõ
oðãa íіçaöіé, ùî çâåðòàþòüñÿ ó ñâoїõ ïðoãðaìaõ äî òoòaëіòaðíèõ 
ìeòoäіâ і ïðaêòèêè äіÿëüíîñòі íaöèçìó, ôaøèçìó òà êoìóíіçìó, a 
òaêîæ òèõ, ïðoãðaìa ÷è äіÿëüíіñòü ÿêèõ ïåðåäáà÷àє ÷è äoïóñêaє
ðañoâó і íaöіoíaëüíó íåíàâèñòü, çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà ç ìåòîþ 
çàõîïëåííÿ âëàäè ÷è âïëèâó ía ïoëіòèêó äåðæàâè àáî ïðåäáà÷àє çà-
ñåêðå÷óâàííÿ ñòðóêòóð ÷è ÷ëeíñòâa.

Cò. 15. Òeðèòoðіaëüíèé óñòðіé ... Ïoëüùі çàáåçïå÷óє äeöeí òða  ëі -
ça  öіþ ïóáëі÷íîї âëaäè. 

Cò. 27. Oôіöіéíîþ ìîâîþ â ... Ïoëüùі є ïoëüñüêà ìîâà.

Îïèñ Êîíñòèòóöії Áåëüãії (1994 ð.)

Êîðîëü є ãëàâîþ äåðæàâè. Âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії âіí çäіéñíþє 
çàêîíîäàâ÷ó і âèêîíàâ÷ó âëàäó. Çàêîíîäàâ÷і ïîâíîâàæåííÿ Êîðîëü 
äіëèòü ç Ïàðëàìåíòîì, ùîäî ÿêîãî âіí âîëîäіє çíà÷íèìè ïðàâàìè: 
çàòâåðäæóє çàêîíè, óõâàëåíі Ïàðëàìåíòîì, ìîæå ðîçïóñòèòè Ïàð-
ëàìåíò, ñêëèêàòè íà íàäçâè÷àéíó ñåñіþ, ìàє ïðàâî ïîçáàâèòè âëàäè 
Óðÿä, ùî íå êîðèñòóєòüñÿ äîâіðîþ Ïàðëàìåíòó, і ïðèçíà÷èòè íîâі 
âèáîðè. Êîðîëü ïðèçíà÷àє і çàòâåðäæóє ìіíіñòðіâ, ïðîòå æîäåí éîãî 
àêò íå ìàє ñèëè áåç êîíòðàñèãíàöії (ïіäïèñó) âіäïîâіäíîãî ìіíіñòðà.
Ïåðñîíà Êîðîëÿ íåäîòîðêàííà. Âіí âîëîäіє ïîâíîâàæåííÿìè ó ñôåðі 
ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí: óêëàäàє äîãîâîðè ç іíîçåìíèìè äåðæàâàìè,
îãîëîøóє âіéíó é óêëàäàє ìèð, є ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì çáðîéíèõ 
ñèë.

Ïàðëàìåíò Áåëüãії – äâîïàëàòíèé ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí. Ó Ïà-
ëàòі ïðåäñòàâíèêіâ äî ïî÷àòêó 2000 ð. áóëî 150 äåïóòàòіâ, ùî îáèðà-
þòüñÿ íà 4 ðîêè øëÿõîì ïðÿìèõ âèáîðіâ çà ñèñòåìîþ ïðîïîðöіéíîãî 
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ïðåäñòàâíèöòâà. Ó ñêëàäі Ñåíàòó – 71 ëþäèíà, ç ÿêèõ 1 – ñïàä-
êîєìåöü êîðîíè, 40 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèìè âèáîðàìè. Îáèäâі ïàëàòè
ðіâíîïðàâíі, їõíі ñïåöèôі÷íі ïðàâà íåçíà÷íі. Ïîïðàâêà, ïðèéíÿòà â
1970 ð., ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ â êîæíіé ç ïàëàò ôðàíöóçüêîї òà ôëà-
ìàíäñüêîї ëіíãâіñòè÷íèõ ãðóï, ùîá çàïîáіãòè ïîðóøåííþ ïðàâ îñіá,
ùî íàëåæàòü äî ðіçíèõ ìîâíèõ ñïіâòîâàðèñòâ.

Âіäïîâіäíî äî ñò. 1 Êîíñòèòóöії Áåëüãіÿ çà ôîðìîþ äåðæàâíî-òå-
ðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ є äåðæàâîþ, ùî ñêëàäàєòüñÿ іç ñïіâòîâàðèñòâ
і ðåãіîíіâ. Ñïіâòîâàðèñòâà áóäóþòüñÿ çà êóëüòóðíî-ëіíãâіñòè÷íèì
ïðèíöèïîì, à ðåãіîíè – çà ìîâíî-òåðèòîðіàëüíèì. Áåëüãіÿ âêëþ÷àє
òðè ñïіâòîâàðèñòâà: Ôðàíöóçüêå, Ôëàìàíäñüêå і Íіìåöüêîìîâíå і
÷îòèðè ðåãіîíè: Âàëëîíñüêèé, Ôëàìàíäñüêèé, Áðþññåëüñüêèé (äâî-
ìîâíèé) і Íіìåöüêîìîâíèé.

Êîæíà êîìóíà Êîðîëіâñòâà є ÷àñòèíîþ îäíîãî ç ëіíãâіñòè÷íèõ 
ðåãіîíіâ. Ìåæі ÷îòèðüîõ ëіíãâіñòè÷íèõ ðåãіîíіâ ìîæóòü áóòè çìі-
íåíі àáî óòî÷íåíі òіëüêè çàêîíîì, óõâàëåíèì áіëüøіñòþ ãîëîñіâ ó 
êîæíіé ëіíãâіñòè÷íіé ãðóïі êîæíîї ç ïàëàò, çà óìîâè, ùî ïðèñóòíÿ
áіëüøіñòü êîæíîї ãðóïè òà çàãàëüíå ÷èñëî ïîäàíèõ ãîëîñіâ ó ëіíã-
âіñòè÷íèõ ãðóïàõ äîñÿãàє äâîõ òðåòèí âіä òèõ, ùî âçÿëè ó÷àñòü ó 
ãîëîñóâàííі.

Êîíñòèòóöіÿ çàêðіïëþє îñíîâíі ïðàâà і ñâîáîäè ãðîìàäÿí. Êîí-
ñòèòóöіÿ ãàðàíòóє: ðіâíіñòü ïåðåä çàêîíîì, іíäèâіäóàëüíó ñâîáîäó,
çàõèñò іäåîëîãі÷íèõ і ôіëîñîôñüêèõ ìåíøèí, ïðàâî íà ñóäîâèé çà-
õèñò, çàõèñò ïðîòè äîâіëüíîãî ïåðåñëіäóâàííÿ, ïðàâî íà íåäîòîðêàí-
íіñòü æèòëà, ñâîáîäó âіäïðàâëåííÿ êóëüòіâ.

Îïèñ Êîíñòèòóöії Êóáè (1976 ð.)

Çáðîéíèé çàêîëîò Ôіäåëÿ Êàñòðî òà éîãî ïåðåìîãà ïðèçâåëè
äî óñóíåííÿ âіä âëàäè Áàòіñòè. Ïіñëÿ ïðèçíà÷åííÿ Ôіäåëÿ Êàñòðî
íà ïîñàäó ïðåì’єð-ìіíіñòðà â іñòîðії Êóáè ðîçïî÷àëàñÿ íîâà åðà
ðîçâèò êó, ÿêà îçíàìåíóâàëàñÿ íîâèìè êîíñòèòóöіéíèìè ïåðåòâîðåí-
íÿìè ó êðàїíі. Ïðèõіä êóáèíñüêèõ êîìóíіñòіâ äî âëàäè âіäçíà÷èâñÿ
ïî÷àòêîì âåëèêèõ êàäðîâèõ і ïîëіòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü. Áóëî óñóíóòî
âіä âëàäè âñіõ ñòàðèõ ÷èíîâíèêіâ, ñòâîðåíî ðåâîëþöіéíі òðèáóíàëè, 
ÿêі ìîãëè âèíîñèòè ðіøåííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü. Ðåâîëþöіéíі òðè-
áóíàëè ñòàëè çíàðÿääÿì ó áîðîòüáі ç òèìè, õòî íå ïîäіëÿâ êîìóíіñ-
òè÷íèõ ïîãëÿäіâ.

Ó 1975 ð. ïàðòіéíî-óðÿäîâà êîìіñіÿ ïіäãîòóâàëà ïðîåêò Êîíñòè-
òóöії. Ïіñëÿ ñõâàëåííÿ íà Ïëåíóìі ÖÊ Êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії Êóáè
ïðîåêò Êîíñòèòóöії áóëî âèíåñåíî íà âñåíàðîäíå îáãîâîðåííÿ. Íîâó
Êîíñòèòóöіþ ïіäòðèìàëî 97,7 % âèáîðöіâ.

Êóáà ïðîãîëîøóâàëàñÿ íåçàëåæíîþ òà ñóâåðåííîþ äåðæàâîþ,
îðãàíіçîâàíîþ ó ôîðìі óíіòàðíîї äåìîêðàòè÷íîї ðåñïóáëіêè. Âіä-
íîâëþâàëèñÿ äåìîêðàòè÷íі ïðàâà òà ñâîáîäè. Ó Êîíñòèòóöії óçàêî-
íåíî êîíôіñêàöіþ ìàéíà, åêñïðîïðіàöіþ çåìåëüíèõ íàäіëіâ, íàöіî-
íàëіçàöіþ ïіäïðèєìñòâ, ÿêі áóëè âëàñíіñòþ ÑØÀ. Çàêðіïëþâàëîñÿ



40

РОЗДІЛ I

çèäåíò âèêîíóâàâ â îñíîâíîìó ïðåäñòàâíèöüêі ôóíêöії. Óðÿä ìàâ 
ïðàâî âíîñèòè çìіíè äî Îñíîâíîãî çàêîíó òà âèäàâàòè êîíñòèòó-
öіéíі çàêîíè.

Äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñòі äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü òà îäíî-
÷àñíîãî çàêðіïëåííÿ «äîñÿãíåíü» êîìóíіçìó ÷іòêî ðîçìåæîâóâà-
ëèñÿ ôóíêöії äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ïàðòіéíèõ êîìіòåòіâ і ãðîìàäñüêèõ
îðãàíіçàöіé.

Êîíñòèòóöіÿ Êóáè âèçíà÷àє íå òіëüêè ïîëіòè÷íі, àëå é ñîöіàëüíі, åêî-
íîìі÷íі ïðèíöèïè ðîçâèòêó äåðæàâè, ïðèíöèïè ðîçâèòêó îñâіòè, êóëü-
òóðè, óñòðіé ñіì’ї. Äåðæàâà ïðîíèêàє â óñі ñôåðè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà äåêëàðóâàííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі ïðàâ і ñâîáîä ó
Êîíñòèòóöії, âîíè ìàéæå âñі äåêëàðàòèâíі. Ïîðÿä іç öèì çàêðіïëåíî
êåðіâíó òà ñïðÿìîâóþ÷ó ðîëü Êîìóíіñòè÷íîї ïàðòії Êóáè, ÿêó ïðî-
ãîëîøåíî âèùîþ êåðіâíîþ ñèëîþ ñóñïіëüñòâà òà äåðæàâè.

26 ÷åðâíÿ 2002 ð. Êîíñòèòóöіþ Êóáè áóëî çìіíåíî ç ìåòîþ óòî÷-
íåííÿ òîãî, ùî ñîöіàëіñòè÷íèé ëàä Êóáè є íåçìіííèì і áåçïîâîðîòíèì.

Запитання та завдання до теми 3 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте поняття, яке 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 утворен-
ня та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємо-
відносини з населенням країни – це:

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

3. Позначте форму правління, за якої державна влада повністю або 
частково зосереджується в руках одноосібного глави держави та пере-
дається у спадок.

À Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà Â Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà
Á Ôåäåðàöіÿ Ã Ìîíàðõіÿ

4. Позначте країну, що є прикладом парламентської монархії.
À Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ Â ßïîíіÿ
Á Àðãåíòèíà Ã Îìàí
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5. Позначте юридичні властивості, що характерні для республіки.
À Ñïàäêîâіñòü âëàäè
Á Çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâіñòü ðіøåíü çàêîíîäàâ÷îї âëàäè äëÿ

âñіõ іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ
Â Áåçñòðîêîâіñòü âëàäè
Ã Íåïіäïîðÿäêîâàíіñòü âëàäè ãëàâè äåðæàâè áóäü-ÿêèì іí-

øèì ñóá’єêòàì

6. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка
складається з державних утворень, що мають юридичну та політичну
самостійність, – це:

À Óíіòàðíà äåðæàâà Â Êîíôåäåðàöіÿ
Á Ôåäåðàöіÿ Ã Іìïåðіÿ

7. Позначте поняття, яке характеризує підвид демократичного режи-
му, особливістю якого є небажання здійснювати будь-які перетворення,
а також вірність традиціям.

À Äåìîêðàòè÷íî-ëіáåðàëüíèé
Á Äåìîêðàòè÷íî-ðàäèêàëüíèé
Â Äåìîêðàòè÷íî-ñîöіàëüíèé
Ã Äåìîêðàòè÷íî-êîíñåðâàòèâíèé

8. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна вла да 
здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням ін-
тересів усіх соціальних груп населення через де мократичні інститути.

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

9. Позначте ознаку, яка є характерною для авторитарного режиму.
À Öіëêîâèòèé êîíòðîëü íàä åêîíîìіêîþ
Á Îáìåæåíèé ïëþðàëіçì (áåç ðåàëüíîї áîðîòüáè çà âëàäó)
Â Âіäñóòíіñòü áóäü-ÿêîї ìîæëèâîñòі äëÿ âіëüíîãî âîëåâèÿâ-

ëåííÿ і âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ óñіõ ãðóï íàñåëåííÿ
Ã Ãðóáå âòðó÷àííÿ äåðæàâè ó ïðèâàòíå æèòòÿ ëþäèíè і

ãðîìàäÿíèíà

10. Позначте визначення, яке найбільше відповідає поняттю «полі-
тичний режим».

À Çàñîáè òà ìåòîäè ïðàâëіííÿ
Á Ðîçïîäіë âëàäè ìіæ ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè êðàїíè
Â Ñïîñіá îðãàíіçàöії âèùèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ âëàäè
Ã Âçàєìîäіÿ ãіëîê âëàäè, їõ ðåàëüíå ñïіââіäíîøåííÿ
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Установіть відповідність між режимом і його характерною рисою.
À Äåìîêðàòè÷íî-ëіáåðàëüíèé
Á Äåìîêðàòè÷íî-ðàäèêàëüíèé
Â Àâòîðèòàðíèé
Ã Òîòàëіòàðíèé

1. Ìîæëèâå іñíóâàííÿ ÿê êîìàíäíîї, òàê і ðèíêîâîї 
åêîíîìіêè.

2. Âіä÷óæåííÿ íàðîäó âіä âëàäè.
3. Ïðàâà ëþäèíè – íàéâèùà ñîöіàëüíà öіííіñòü.
4. Îñíîâíó óâàãó ïðèäіëåíî çäіéñíåííþ ðåôîðì і ïåðå  -     

òâîðåíü. 

12. Установіть відповідність між режимом і належним прикладом.
À Äåìîêðàòè÷íèé
Á Ïåðåõіäíèé
Â Àâòîðèòàðíèé 
Ã Òîòàëіòàðíèé 

1. Óêðàїíà íà ïî÷àòêó 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò.
2. ÑÐÑÐ 30–50-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. («äîáà» É. Ñòàëіíà)
3. ÑÐÑÐ êіíöÿ 50-õ – ïî÷àòêó 60-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. («âіäëèãà» 

Ì. Õðóùîâà)
4. Øâåöіÿ íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.

ІІ. Порівняйте за поданими в таблиці критеріями різні типи рес-
публік.

№ Критерій
порівняння

Парла-
ментська 
республіка

Прези-
дентська
республіка

Змішана
республіка

1 Порядок формування 
уряду

2 Обсяг повноважень 
президента

3 Наявність посади
прем’єр-міністра

4 Спосіб виборів президента
5 Сучасні приклади

Çàãàëüíі ðèñè: __________________; _________________.

ІІІ. Прочитайте вірш українського поета-дисидента В. Стуса про 
життя в «найщасливішій країні». 

Ðÿòóþ÷èñü îä ñóìíіâіâ,
á’þ òåëåãðàìó ñîáі ñàìîìó:
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â÷àñêîëèâåñüðàäÿíñüêèéíàðîä
іâñåïðîãðåñèâíåëþäñòâîãîòóєòüñÿ
ãіäíîçóñòðіòè÷åðãîâèéç’їçäêïðñ,
áàæàþ òîáі âåëèêèõ óñïіõіâ,
ùèðî çàçäðþ, ùî îñü óæå òðèäöÿòü ðîêіâ
òè æèâåø ó íàéùàñëèâіøіé ó ñâіòі êðàїíі.
Àëå é ïіñëÿ öüîãî äîñàäà íå ìèíàє.
Òîäі ÿ ïðèìóøóþ ñåáå ïðèãàäàòè,
ùî ìіæíàðîäíà îáñòàíîâêà
ñüîãîäíі ñêëàäíà ÿê íіêîëè
і çàñïîêîþþñü.

Яке суспільство зображено у вірші українського поета ХХ сторіччя?
Які рядки вірша підкреслюють іронію поета?
Чи можна вважати ці рядки свідченням антидемократичних тенден-

цій у тогочасному суспільстві?

ІV. Прочитайте уривок із «Книги буття українського народу»,
який створив М. Костомаров як програмний документ Кирило-
Мефо діївського товариства. 

«...Íå ïðîïàëà âîíà (Óêðàїíà), áî âîíà çíàòè íå õîòіëà íі öàðÿ, íі
ïàíіâ, à õî÷ і áóâ öàð, òà ÷óæèé, і õî÷ áóëè ïàíè, òà ÷óæі; à іñòèé
óêðàїíåöü, õî÷ áóâ âіí ïðîñòîãî, õî÷ ïàíñüêîãî ðîäó, òåïåð ïîâèíåí íå
ëþáèòè íі öàðÿ, íі ïàíà, à ïîâèíåí ëþáèòè і ïàì’ÿòàòè єäèíîãî áîãà
Ііñóñà Õðèñòà, öàðÿ і ïàíà íàä íåáîì і çåìëåþ... Áî ãîëîñ Óêðàїíè íå
çàòèõ. І âñòàíå Óêðàїíà ... і çíîâó îçâåòüñÿ äî âñіõ áðàòіâ ñâîїõ ñëîâ’ÿí,
і ïî÷óþòü êðèê її, і âñòàíå Ñëîâ’ÿíùèíà, і íå ïîçîñòàíåòüñÿ íі öàðÿ, íі
öàðåâè÷à, íі öàðіâíè, íі êíÿçÿ, íі ãðàôà, íі ãåðöîãà, íі ñіÿòåëüñòâà, íі
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà, íі ïàíà, íі áîÿðèíà, íі êðіïàêà, íі õîëîïà».

Опишіть державний лад, який повинен, за думкою автора, запанува-
ти у відродженій Україні.

Òåìà 4. Íàðîäîâëàääÿ

Сутність демократії полягає в тому, щоб підкорятися не
правителю, а законам.

Солон, афінський політик і законодавець

§ 12. НАРОДОВЛАДДЯ ТА НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
1. Ïîíÿòòÿ íàðîäîâëàääÿ òà íàðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ

Ñóòíіñòü íàðîäîâëàääÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî íàðîä є íîñієì
äåðæàâíîї âëàäè. Çîêðåìà, ó ñòàòòі 5 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè
ñêàçàíî: «...Єäèíèì äæåðåëîì âëàäè â Óêðàїíі є íàðîä». 
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Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 5. Íàðîä çäіéñíþє âëàäó áåçïîñåðåäíüî і ÷åðåç îðãà-

íè äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ñò. 69. Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç âèáîðè, 
ðåôåðåíäóì òà іíøі ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії.

âïëèâàòè íà ñèòóàöіþ â äåðæàâі, à íàðîäîâëàääÿ є âèðàæåí-
íÿì äåìîêðàòії.

Äåìîêðàòіÿ – öå òàêà ôîðìà îðãàíіçàöії òà ôóíêöіîíó-
âàííÿ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, çà ÿêîї іñíóþòü ðіâíі ìîæëè-

âîñòі äëÿ çäіéñíåííÿ ïðàâ і ñâîáîä êîæíîãî ÷ëåíà ñóñïіëüñòâà.

Представницьке народовладдя виникло в Стародавніх Афінах у VІІ ст. 
до н. е. Остаточно афінська демократія сформувалася за правління 

архонта Клісфена, який прийшов до влади у 509 р. до н. е. Щоб зміцнити 
демократичні засади, Клісфен запровадив остракізм (суд черепків), сут-м
ність якого полягала в тому, що один раз на рік на спеціальних зборах 
присутні відповідали на запитання, чи є в державі людина, яка своєю ді-
яльністю шкодить демократії. Якщо народ на це питання відповідав 
ствердно, присутнім роздавали глиняні таблички (черепки), на яких вони 
писали ім’я цієї людини. За більшості голосів таку людину виганяли з 
Афін на десять років, а пізніше – на п’ять.
Найбільше про афінську демократію відомо із часів правління стратега 
Перікла (443–429 рр. до н. е.). Період його правління вважається «зо-
лотим віком» Афін, коли остаточно склалася демократична державність. 
Перікл зрівняв усіх громадян у політичних правах незалежно від їх май-
нового стану, увів оплату праці за державну службу, запровадив таку 
проце дуру обрання посадових осіб, яка ставила всіх кандидатів у рівне 
становище.
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âèçíà÷àє äâі ôîðìè íàðîäîâëàääÿ: 

áåçïîñåðåäíþ (ïðÿìó) äåìîêðàòіþ і ïðåäñòàâíèöüêó äåìî-
êðàòіþ:

ф о р м а
прямого    

народовладдя, тобто безпо-
середня участь народу в ухва-
ленні важливих рішень дер-
жавного життя

спосіб ви-
раження 

та утвердження волі громадян 
через обраних ними своїх 
представників до органів влади

Безпосередня 
демократія

Представницька 
демократія

Основні форми
 Вибори
 Референдум

Основні форми
    Діяльність парламенту
    Діяльність президента
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Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ – öå çàñіá ðåàëіçàöії ïîëіòè÷íî-
ãî ïðàâà ãðîìàäÿí âіëüíî îáèðàòè і áóòè îáðàíèìè, áðàòè

ó÷àñòü ó ðåôåðåíäóìàõ, à òàêîæ çäіéñíþâàòè іíøі ôîðìè áåç-
ïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії.

2. Áåçïîñåðåäíÿ òà ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ

Ïðіîðèòåòíîþ ôîðìîþ íàðîäîâëàääÿ є áåçïîñåðåäíÿ
äåìîêðàòіÿ, ùî çäіéñíþєòüñÿ âñòàíîâëåíèìè Êîíñòèòó-

öієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè ñïîñîáàìè: øëÿõîì òàєìíîãî ãîëî-
ñóâàííÿ àáî âèðàæåííÿì âîëі ÷åðåç ïîëіòè÷íі ïàðòії òîùî.

спосіб формування
керівних органів,
що полягає
в голосуванні за
визначених осіб

Види виборів 
залежно від того, які
органи обираються

Парламентські
Президентські
Місцеві

  Загальні збори 
громадян за місцем 
проживання
  Народні законодавчі 
ініціативи
  Народні обговорення
 Громадські слухання

Загальнодержавний
Місцевий

форма прямого
народовладдя, що
полягає у прийнятті
громадянами шляхом
голосування рішень
загальнодержавного 
чи місцевого значення

Основні форми безпосередньої демократії

Вибори – Референдум – Інші форми безпосе-
редньої демократії

За територією 
проведення

 – öå âèðіøåííÿ ñóñïіëüíèõ 
і äåðæàâíèõ ïèòàíü âèáîðíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäÿí.

Îðãàíàìè ïðåäñòàâíèöüêîї äåìîêðàòії є:
 ïàðëàìåíò;
 ïðåçèäåíò êðàїíè;
 ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè àâòîíîìíèõ îäèíèöü;
 îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà іíøі.

Ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè âèðіøóþòü ïåðåâàæíó áіëüøіñòü
ïèòàíü çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ. Àäæå óõâà-
ëþâàòè çàêîíè, іíøі ðіøåííÿ øëÿõîì çâåðíåííÿ äî ãðîìàäÿí
çà äîïîìîãîþ ðåôåðåíäóìó òåõíі÷íî òà ìàòåðіàëüíî ñêëàäíî.

§ 13. ВИБОРИ. ВИБОРЧЕ ПРАВО
1. Ïîíÿòòÿ і âèäè âèáîðіâ

Âèáîðè â êîíñòèòóöіéíîìó ïðàâі – öå ñïîñіá ôîðìóâàííÿ 
îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ãîëîñóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ òàêîãî ãîëîñóâàííÿ
âñòàíîâëåíîþ áіëüøіñòþ ãîëîñіâ.

Вибори є одним з найдавніших інститутів людського суспільства. 
У стародавні часи організація публічної влади ґрунтувалася на вибор-

ності кращих (старших за віком, наймудріших, хоробрих і сильних) членів 
общини, делегуванні їм права на управління суспільним життям.
Представницьке народоправство виникло у Стародавніх Афінах у VІІ ст. 
до н. е. В античному суспільстві починають обирати колегії «кращих 
мужів » (дев’ять архонтів – вищих службових осіб), до відання яких пере-
давалися 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 жере-
бом на народних зборах. Кандидатів на обрання перевіряли на політичну 
зрілість.
До речі, саме від стародавніх часів походить поняття «кандидат» (від лат. 
candida – біла тога). У Стародавньому Римі громадянин, який претен-
дував на високу державну посаду, надягав на себе білий одяг і ходив 
вули цями, закликаючи співвітчизників віддати за нього голоси.
Óïðîäîâæ іñòîðії ñóñïіëüñòâà óäîñêîíàëþâàëàñÿ ïðàêòèêà

ñïіëüíîãî óõâàëåííÿ ãðîìàäñüêèõ ðіøåíü.

Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
Ñò. 21. 1. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â 

óïðàâëіííі ñâîєþ êðàїíîþ áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç âіëüíî 
îáðàíèõ ïðåäñòàâíèêіâ.

3. Âîëÿ íàðîäó ïîâèííà áóòè îñíîâîþ âëàäè óðÿäó; öÿ âîëÿ 
ïîâèííà âèÿâëÿòèñÿ â ïåðіîäè÷íèõ і íåôàëüñèôіêîâàíèõ âèáî-
ðàõ, ÿêі ïîâèííі ïðîâîäèòèñÿ ïðè çàãàëüíîìó і ðіâíîìó âèáîð-
÷îìó ïðàâі øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ àáî æ ÷åðåç іíøі 
ðіâíîçíà÷íі ôîðìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ñâîáîäó ãîëîñóâàííÿ.

çàëåæíî âіä їõíüîї ðîëі, çíà÷åííÿ, ÷àñó ïðîâåäåííÿ òîùî:

За предметом 
обрання

За причинами
проведення

За способом воле-
виявлення виборців

Парламентські
Президентські
Місцеві

 Чергові
 Позачергові
 Повторні
 Проміжні

 Прямі
 Непрямі
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2. Âèáîð÷å ïðàâî. Àêòèâíå і ïàñèâíå âèáîð÷å ïðàâî

Òåðìіí «âèáîð÷å ïðàâî» â þðèäè÷íіé ëіòåðàòóðі іíòåðïðå-
òóþòü ó äâîõ çíà÷åííÿõ – îá’єêòèâíîìó òà ñóá’єêòèâíîìó.

Îá’єêòèâíå âèáîð÷å ïðàâî – öå îäèí ç ãîëîâíèõ êîíñòè-
òóöіéíî-ïðàâîâèõ іíñòèòóòіâ, íîðìè ÿêîãî ðåãóëþþòü ñó -

ñïіëüíі âіäíîñèíè, ïîâ’ÿçàíі ç ôîðìóâàííÿì ïðåäñòàâíèöüêèõ
òà іíøèõ âèáîðíèõ îðãàíіâ ïóáëі÷íîї âëàäè.

Ñóá’єêòèâíå âèáîð÷å ïðàâî – öå çàêðіïëåíå Îñíîâíèì
çàêîíîì êðàїíè é ãàðàíòîâàíå äåðæàâîþ ïðàâî ãðîìàäÿí 

âіëüíî îáèðàòè é áóòè îáðàíèìè äî âèáîðíèõ îðãàíіâ ïóáëі÷-
íîї âëàäè.

Âèäіëÿþòü àêòèâíå (ïðàâî îáèðàòè) і ïàñèâíå (ïðàâî áóòè
îáðàíèì) âèáîð÷å ïðàâî. Ãðîìàäÿí, ÿêі âіäïîâіäíî äî çàêîíó
êîðèñòóþòüñÿ àêòèâíèì âèáîð÷èì ïðàâîì, íàçèâàþòü âèáîðöÿ-
ìè, à ñóêóïíіñòü âèáîðöіâ ó ìåæàõ êðàїíè, òåðèòîðіàëüíîї ãðî-
ìàäè, âèáîð÷îãî îêðóãó ñêëàäàє âèáîð÷èé êîðïóñ (åëåêòî ðàò).

Àêòèâíå âèáîð÷å ïðàâî íàëåæèòü äî ãîëîâíèõ ãðîìàäÿíñüêèõ 
ïðàâ. Â Óêðàїíі òàêå ïðàâî ìàþòü óñі ãðîìàäÿíè Óêðàїíè,
ÿêèì íà äåíü âèáîðіâ âèïîâíèëîñÿ 18 ðîêіâ. Íå äîïóñêàєòüñÿ
îáìåæåííÿ ñòîñîâíî ó÷àñòі ãðîìàäÿí Óêðàїíè ó âèáîð÷îìó
ïðîöåñі, êðіì îáìåæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóöієþ òà âіäïî-
âіäíèìè çàêîíàìè. Íå ìàє ïðàâà ãîëîñó ãðîìàäÿíèí, ÿêîãî
ñóä âèçíàâ íåäієçäàòíèì.

Ïàñèâíå âèáîð÷å ïðàâî – ÷àñòèíà çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà, 
ùî íàäàє âèáîðöåâі ïðàâî áóòè îáðàíèì äî âіäïîâіäíèõ âèáîðíèõ
îðãàíіâ ÷è íà âèáîðíó ïîñàäó. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè
ïàñèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà ïîâ’ÿçàíå ç íàÿâíіñòþ àêòèâíîãî
âèáîð÷îãî ïðàâà òà äîäàòêîâèìè óìîâàìè, âèáîð÷èìè öåíçàìè,
ÿêі âèïëèâàþòü ç ïîëîæåíü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Äëÿ ïàñèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà âèçíà÷åíî âèáîð÷èé öåíç –
21 ðіê, ÿêèé óçãîäæóєòüñÿ çі ñâіòîâèì äîñâіäîì і çóìîâëåíèé
òèì, ùî ïàðëàìåíòàð ïîâèíåí ìàòè ïåâíèé îñâіòíіé ðіâåíü і
äîñòàòíіé æèòòєâèé äîñâіä, ðîçóìіòè é óìіòè âèðіøóâàòè ñêëàäíі
ïðîáëåìè, ÿêі âèíèêàþòü ó ïðîöåñі çàêîíîäàâ÷îї äіÿëüíîñòі.

Îêðіì òîãî, äëÿ ðåàëіçàöії ïàñèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà çàêîí
âèçíà÷àє ùå é öåíç îñіëîñòі, ÿêèé ñòàíîâèòü ï’ÿòü îñòàííіõ
ðîêіâ ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі. Òàêèé öåíç çóìîâëåíèé òèì, ùî
ïàðëàìåíòàð ïîâèíåí äîáðå çíàòè ïðîáëåìè ïîëіòè÷íîãî, åêî-
íîìі÷íîãî é ñîöіàëüíîãî æèòòÿ êðàїíè.

3. Ïðèíöèïè âèáîð÷îãî ïðàâà

Âèáîðè ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî âіäïîâіäàþòü öіííîñòÿì ñïðà-
âåäëèâîñòі é äåìîêðàòèçìó, à їõíі ðåçóëüòàòè – ïðèéíÿòíèìè
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öèïіâ âèáîð÷îãî ïðàâà.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 71. Âèáîðè äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ є âіëüíèìè і âіäáóâàþòüñÿ íà îñíîâі
çàãàëüíîãî, ðіâíîãî і ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà øëÿõîì òàєìíîãî
ãîëîñóâàííÿ. Âèáîðöÿì ãàðàíòóєòüñÿ âіëüíå âîëåâèÿâëåííÿ.

ÿê óíіâåðñàëüíі, âîíè ñòîñóþòüñÿ âñіõ âèäіâ âèáîðіâ.

Ïðèíöèïè âèáîð÷îãî ïðàâà

Принцип
рівного

виборчого 
права

 Означає забезпечення рівних для кожного громадянина
прав і можливостей впливати на результат виборів

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





Забороняє обмеження щодо участі громадян у виборчо-
му процесі, які не передбачені Конституцією та законами
України
Визначає спеціальні умови (виборчі цензи) для отри-
мання права голосу: віковий ценз (18 років), ценз діє-
здатності та ін.

Принцип
загального 
виборчого

права

 Означає, що виборні особи обираються безпосередньо 
виборцями. Його слід відрізняти від непрямого (багато-
ступеневого) виборчого права, яке застосовується в де-
яких країнах (наприклад, у США на виборах президента)

Принцип 
прямого

виборчого
права





Полягає в забороні зовнішнього нагляду й контролю за
волевиявленням виборців у будь-якій формі
Передбачає спеціальні організаційні заходи та процеду-
ри із забезпечення таємниці голосування (наприклад,
виборчий бюлетень має таку форму, яка унеможливлює 
встановлення особи, яка його заповнила)

Принцип
таємного

голосування

 Забороняє застосування насильства, погроз, обману, 
підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають віль-
ному формуванню та вільному волевиявленню виборця

Принцип 
вільного 
волеви-
явлення
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4. Àáñåíòåїçì

Çàãàëüíå é ðіâíå âèáîð÷å ïðàâî íàáóëî âèçíàííÿ ÿê 
íåâіä’єìíà íîðìà öèâіëіçîâàíîãî ñóñïіëüñòâà é îçíàêà éîãî 
äåìîêðàòè÷íîñòі òіëüêè âіä ñåðåäèíè ÕÕ ñò. І ñàìå іç öüîãî
÷àñó ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðîòèëåæíå ÿâèùå – âіäìîâà ÷àñòèíè
íàñåëåííÿ âіä âèêîðèñòàííÿ ñâîãî ïðàâà íà ó÷àñòü ó ôîðìó-
âàííі îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè.

Àáñåíòåїçì (âіä ëàò. àbsentia – âіäñóòíіñòü) – öå îäíà ç
ôîðì ñâіäîìîãî áîéêîòóâàííÿ âèáîðöÿìè ïðîöåñó âèáî-

ðіâ, âіäìîâà âіä ó÷àñòі â íèõ; ïàñèâíèé ïðîòåñò íàñåëåííÿ ïðî-
òè іñíóþ÷îї ôîðìè ïðàâëіííÿ, ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó, ïðîÿâ
áàéäóæîñòі äî ðåàëіçàöії ñâîїõ ïðàâ і âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ.

Àáñåíòåїçì ìîæíà ðîçóìіòè ÿê ôàêò áàéäóæîãî ñòàâëåííÿ
íàñåëåííÿ äî ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ, óÿâëåííÿ îêðåìèõ ëþäåé
ïðî òå, ùî âіä íèõ ó ïîëіòèöі íі÷îãî íå çàëåæèòü. Éîãî ïðè-
÷èíè ðіçíîìàíіòíі: âіäñóòíіñòü âіðè ãðîìàäÿí ó åôåêòèâíіñòü
ïîëіòè÷íèõ іíñòèòóòіâ, âіäñóòíіñòü ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè, 
áîðîòüáà çà ñèòóàòèâíå çàäîâîëåííÿ іíòåðåñіâ òà іí.

Çàêîíîäàâñòâî äåÿêèõ äåðæàâ ïåðåäáà÷àє ïåâíі ñàíêöії çà
íåó÷àñòü ó âèáîðàõ. Íàïðèêëàä, ó Áåëüãії ïåðåäáà÷åíî øòðà-
ôè, ó Òóðå÷÷èíі îñîáó çàñóäæóþòü äî ïîçáàâëåííÿ âîëі, â
Àðãåíòèíі îñîáà âòðà÷àє ïðàâî íà ïåâíèé ñòðîê ïåðåáóâàòè íà
äåðæàâíіé ïîñàäі.

Äåÿêі äåðæàâè âèõîäÿòü іç ñèòóàöії, çóìîâëåíîї àáñåíòåїç-
ìîì, âèçíàþ÷è âèáîðè òàêèìè, ùî âіäáóëèñÿ, íàâіòü ÿêùî â
íèõ óçÿëî ó÷àñòü ìåíøå ïîëîâèíè çàðåєñòðîâàíèõ âèáîðöіâ.
Áіëüøіñòü ñóñïіëüñòâ ëіáåðàëüíîї äåìîêðàòії ââàæàþòü, ùî íå
éòè íà âèáîðè – òàêå ñàìå ïðàâî âіëüíîї ëþäèíè, ÿê і ðåøòà,
ùî їõ ãàðàíòóє îñîáі öèâіëіçîâàíå ñóñïіëüñòâî.

5. Âèáîð÷і öåíçè

Ïðèíöèï çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà ïåðåäáà÷àє ïðàâî
ó÷àñòі ó âèáîðàõ óñіõ ãðîìàäÿí êðàїíè, ùî äîñÿãëè âèçíà÷åíî-
ãî çàêîíîì âіêó, áåç áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü, çà âèíÿòêîì òèõ,
ùî ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì. Áóëè ÷àñè, êîëè âèáîð÷å ïðàâî íå
ìàëî çàãàëüíîãî ïîøèðåííÿ òà ó÷àñòü ãðîìàäÿí îáìåæóâàëàñÿ
âèáîð÷èìè öåíçàìè.

Âèáîð÷èé öåíç (âіä ëàò. ñenseo – ðîáëþ ïåðåïèñ, îïèñ) –
öå óñòàíîâëåíі â êîíñòèòóöії àáî çàêîíàõ óìîâè, ùî

îáìåæóþòü êîëî îñіá, ÿêі ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ó âèáî-
ðàõ. Ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè âèáîð÷èõ öåíçіâ: ìàéíîâèé, âіêî-
âèé, îñâіòíіé, ñòàòåâèé, ðåëіãіéíèé, òàêîæ іñíóþòü öåíçè îñі-
ëîñòі, ãðîìàäÿíñòâà òîùî.
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Види виборчих цензів

Майновий
ценз

Ценз
громадянства

Освітній
ценз

Ценз
осілості

Вимога володін-
ня встановле-
ним мінімумом

власності

Вимога певного 
мінімального рів-
ня письменності
або освіченості

Вимога постій-
ного проживання 
у країні чи навіть 
у певній місце-
вості впродовж 
певного часу

Вимога наяв-
ності громадян-

ства країни

Напередодні революції 1848 р. у Франції на підставі майнового цензу 
у 200 франків до участі у виборах було допущено тільки 241 тис. ви-

борців, тоді як населення країни становило 25 млн осіб. Для отримання 
права балотуватися на обрання депутатом потрібно було досягти 40-річ-
ного віку та сплатити податок понад 1 тис. франків. Таких осіб тоді було в 
країні 15 тис.
Тривалий час виборче право було суто «чоловічим» і не поширювалося 
на жінок. Ценз за ознакою статі був одним з найстійкіших обмежень ви-
борчого права. Боротьба за скасування цього обмеження, яка розгорну-
лася в Європі та Америці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., дістала назву 
«рух суфражисток» і лише після Другої світової війни привела до того, що 
жінки отримали право брати участь у виборах. 

Â óêðàїíñüêîìó çàêîíîäàâñòâі çàêðіïëåíî òàêі âèáîð÷і 
öåíçè:
 âіêîâèé öåíç – àêòèâíå âèáîð÷å ïðàâî îòðèìóþòü ãðîìàäÿ-

íè, ÿêèì íà äåíü âèáîðіâ âèïîâíèëîñÿ 18 ðîêіâ;
 öåíç äієçäàòíîñòі – íå ìàþòü ïðàâà ãîëîñó ãðîìàäÿíè, âè-

çíàíі ñóäîì íåäієçäàòíèìè;
 öåíç îñіëîñòі ïåðåäáà÷åíî ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìіñöåâèõ âè-

áîðіâ – äåïóòàòè ìіñöåâèõ ðàä, ìіñüêі ãîëîâè îáèðàþòüñÿ 
ãðîìà äÿíàìè Óêðàїíè, ÿêі íàëåæàòü äî âіäïîâіäíèõ òåðè òî-
ðіàëü íèõ ãðîìàä;

 öåíç ñóäèìîñòі (íà ìіñöåâèõ âèáîðàõ) – íå ìàþòü ïðàâà
ãîëîñó íà ìіñöåâèõ âèáîðàõ ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, ÿêі çà âè-
ðîêîì ñóäó ïåðåáóâàþòü ó ìіñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîëі. Òàêå 
îáìåæåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî çàçíà÷åíі îñîáè íå ìîæóòü
áóòè âіäíåñåíі äî ïåâíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè.
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè òà âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî âñòàíîâëþ-

þòü äîäàòêîâі, ïîðіâíÿíî ç àêòèâíèì âèáîð÷èì ïðàâîì, îáìå-
æåííÿ ùîäî ïàñèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà ãðîìàäÿí. Íàïðèêëàä, 
ïіäâèùóєòüñÿ âіêîâèé öåíç (ç 18 äî 21 ðîêó íà âèáîðàõ íàðîä-
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íèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè é äî 35 ðîêіâ íà âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà
Óêðàїíè); óñòàíîâëþþòüñÿ öåíç îñіëîñòі íà âèáîðàõ Ïðåçèäåí-
òà і íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè òà ìîâíèé öåíç íà âèáîðàõ
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè. Іñíóþòü é іíøі îáìåæåííÿ ó ïàñèâíîìó 
âèáîð÷îìó ïðàâі.

6. Ïðÿìі òà íåïðÿìі âèáîðè

Ïðÿìå âèáîð÷å ïðàâî îçíà÷àє, ùî äåïóòàòіâ, іíøèõ âèáîð-
íèõ îñіá îáèðàþòü áåçïîñåðåäíüî âèáîðöі. Éîãî ñëіä âіäðіçíÿ-
òè âіä íåïðÿìîãî (áàãàòîñòóïåíåâîãî) âèáîð÷îãî ïðàâà, ÿêå
çàñòîñîâóєòüñÿ â äåÿêèõ êðàїíàõ. Íàïðèêëàä, Ñïîëó÷åíі Øòà-
òè Àìåðèêè íà âèáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÑØÀ âèêîðèñòîâóþòü
ñèñòåìó âèáîðіâ ñïî÷àòêó òàê çâàíèõ âèáîðíèêіâ, à âæå îáðàíі
îñîáè ãîëîñóþòü çà ïåâíîãî êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè. Âіäáóâà-
єòüñÿ äâîñòóïåíåâå ãîëîñóâàííÿ.

Ïðÿìå âèáîð÷å ïðàâî íå ïåðåäáà÷àє íіÿêèõ ïðîìіæíèõ
іíñòàíöіé ìіæ âèáîðöÿìè òà êàíäèäàòàìè: âèáîðåöü ãîëîñóє
áåçïîñåðåäíüî çà êàíäèäàòà.

§ 14. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ
1. Ïîíÿòòÿ òà âèäè âèáîð÷èõ ñèñòåì

Âèáîð÷à ñèñòåìà – öå ñóêóïíіñòü óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì
ïðàâèë ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ, çäіéñíåííÿ êîíêðåòíèõ ïðî-

öåäóð âèáîð÷îї êàìïàíії, ñïîñîáіâ âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ
ãîëîñóâàííÿ.

Âèîêðåìëþþòü òðè îñíîâíèõ âèäè âèáîð÷èõ ñèñòåì:

Види виборчих
систем

Мажоритарна
система

Змішанана
система

Пропорційна
система

Ãîëîâíîþ îçíàêîþ, ùî âіäðіçíÿє îäíó âèáîð÷ó ñèñòåìó âіä
іíøîї, є ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ âèáîðіâ. Óñòàíîâëåí-
íÿ òієї ÷è іíøîї âèáîð÷îї ñèñòåìè є íàñëіäêîì ïîïåðåäíüîãî
ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè, òðàäèöіé, ïîëіòè÷íîї
êóëüòóðè, ðîçïîäіëó ïîëіòè÷íèõ ñèë.

2. Ìàæîðèòàðíà âèáîð÷à ñèñòåìà òà її âèäè

Ìàæîðèòàðíà âèáîð÷à ñèñòåìà áàçóєòüñÿ íà òàêîìó
ïðèíöèïі: îáðàíèì ââàæàєòüñÿ êàíäèäàò, ÿêèé îòðèìàâ

óñòàíîâëåíó áіëüøіñòü ãîëîñіâ âèáîðöіâ ó âèáîð÷îìó îêðóçі,
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çèäåíòñüêèõ âèáîðіâ).
Â Óêðàїíі ìàæîðèòàðíà ñèñòåìà çàñòîñîâóâàëàñÿ íà âèáî-

ðàõ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ ó 1990 і 1994 ðîêàõ. Çàðàç íà âèáîðàõ 
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà ìіñöåâèõ âèáîðàõ (âèáîðàõ ñіëüñüêèõ,
ñåëèùíèõ òà ìіñüêèõ ãîëіâ) ïðîäîâæóє çàñòîñîâóâàòèñÿ íàçâà-
íà ñèñòåìà.

Види 
мажоритарних 

систем

Мажоритарна система
абсолютної більшості

Мажоритарна система
відносної більшості

Мажоритарна система
кваліфікованої більшості

Âіäïîâіäíî äî ìàæîðèòàðíîї ñèñòåìè àáñîëþòíîї áіëü-
øîñòі îáðàííÿ êàíäèäàòà ñòàє ìîæëèâèì, ÿêùî éîãî ïіäòðè-
ìàëè ùîíàéìåíøå 50 âіäñîòêіâ ãîëîñіâ âèáîðöіâ, ÿêі âçÿëè
ó÷àñòü ó ãîëîñóâàííі, ïëþñ ùå õî÷à á îäèí ãîëîñ. Ãîëîâíà 
ïåðåâàãà ìàæîðèòàðíîї ñèñòåìè àáñîëþòíîї áіëüøîñòі ïîëÿãàє 
â òîìó, ùî âîíà äàє ìîæëèâіñòü ñòâîðèòè ìіöíèé, ñòàáіëüíèé 
óðÿä, ÿêèé ñïèðàєòüñÿ íà áіëüøіñòü ó ïàðëàìåíòі.

ßêùî êàíäèäàòіâ äî îáðàííÿ áіëüø íіæ äâîє і íіõòî ç íèõ 
íå ïåðåìіã, ïðîâîäèòüñÿ äðóãèé òóð ãîëîñóâàííÿ. Äî áþëåòå-
íіâ âíîñÿòü ïðіçâèùà òіëüêè äâîõ êàíäèäàòіâ, ÿêі íàáðàëè
íàéáіëüøó êіëüêіñòü ãîëîñіâ ó ïåðøîìó òóðі.

Çà ìàæîðèòàðíîї ñèñòåìè âіäíîñíîї áіëüøîñòі îáðàíèì 
ââàæàєòüñÿ òîé êàíäèäàò, ÿêèé íàáðàâ ãîëîñіâ áіëüøå, íіæ 
êîæíèé ç éîãî ïðîòèâíèêіâ. Öÿ ñèñòåìà ââàæàєòüñÿ ðåçóëüòà-
òèâíіøîþ, îñêіëüêè çàâæäè õòîñü íàáèðàє âіäíîñíó áіëüøіñòü.

Ìàæîðèòàðíà ñèñòåìà êâàëіôіêîâàíîї áіëüøîñòі ïåðåä-
áà÷àє, ùî äëÿ òîãî, ùîá áóòè îáðàíèì, êàíäèäàò ìàє íàáðàòè
çíà÷íî áіëüøå ïîëîâèíè ãîëîñіâ âèáîðöіâ (2/3 àáî 3/4).

3. Ïðîïîðöіéíà âèáîð÷à ñèñòåìà òà її âèäè

Ïðîïîðöіéíå ïðåäñòàâíèöòâî âèõîäèòü ç іäåї, ùî âïëèâ 
ïàðòії ìàє âіäïîâіäàòè êіëüêîñòі âèáîðöіâ, ÿêі ãîëîñóþòü çà 
íåї. Ïðîïîðöіéíó âèáîð÷ó ñèñòåìó âïåðøå áóëî çàñòîñîâàíî â 
Áåëüãії ó 1889 ð., à ç êіíöÿ ÕІÕ ñò. âîíà íàáóëà ïîøèðåííÿ 
â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó. Â Óêðàїíі öþ ñèñòåìó áóëî çàñòîñî-
âàíî íà âèáîðàõ 2006 ð. і íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ 
äåïóòàòіâ 2007 ð.
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Ïðîïîðöіéíà âèáîð÷à ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє òàêèé ïîðÿ-
äîê âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ, çà ÿêèì ðîçïîäіë

ìàíäàòіâ ìіæ ïàðòіÿìè çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êіëüêîñòі
îòðèìàíèõ íèìè ãîëîñіâ. Òàêà âèáîð÷à ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє óòâî -
ðåííÿ âåëèêèõ áàãàòîìàíäàòíèõ îêðóãіâ і çàáåçïå÷óє ïðåä  -
ñòàâíèöòâî ïàðòіé ó âèáîð÷èõ îðãàíàõ âіäïîâіäíî äî їõíüîї
ïîïóëÿðíîñòі ó âèáîðöіâ. Ðîçïîäіë ìàíäàòіâ ìіæ ïîëіòè÷íèìè
ïàðòіÿìè çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âèáîð÷îї êâîòè, ÿêà
âèçíà÷àєòüñÿ ïіñëÿ âèáîðіâ ïîäіëîì çàãàëüíîї êіëüêîñòі ãîëî-
ñіâ, ïîäàíèõ ó áàãàòîìàíäàòíîìó îêðóçі, íà ÷èñëî ìàíäàòіâ,
ùî ïðèïàëè íà öåé îêðóã.

Ïåðåâàãó ïðîïîðöіéíîї ñèñòåìè ïðèéíÿòî âáà÷àòè â òîìó,
ùî âîíà äàє çìîãó äîñÿãòè ïåâíîї âіäïîâіäíîñòі ìіæ êіëüêіñòþ
îòðèìàíèõ ïàðòієþ ãîëîñіâ òà êіëüêіñòþ çäîáóòèõ íåþ ìàíäàòіâ,
à òàêîæ íå âòðà÷àòè ãîëîñіâ òèõ, õòî ãîëîñóâàâ çà ïåðå ìîæåíó
ìåíøіñòü. Ñóòòєâèì íåäîëіêîì є òå, ùî ñèñòåìà ôîðìàëüíî íå
äîïóñêàє ñàìîâèñóâàííÿ íåçàëåæíèõ êàíäèäàòіâ. Âіäïîâіäàëü-
íіñòü äåïóòàòіâ, îáðàíèõ çà òàêîþ ñèñòåìîþ, ìàє ïåðø çà âñå
ïàðòіéíèé õàðàêòåð, äåïóòàòñüêèé îáîâ’ÿçîê âèçíà÷àєòüñÿ âæå
íå íàêàçàìè âèáîðöіâ, à ïàðòіéíîþ äèñöèïëіíîþ.

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі âèêîðèñòîâóþòü áіëüø íіæ 150 ðіçíî-
âèäіâ ïðîïîðöіéíèõ ñèñòåì.

4. Çìіøàíà âèáîð÷à ñèñòåìà

Çìіøàíà âèáîð÷à ñèñòåìà çàñíîâàíà íà ïîєäíàííі åëå-
ìåíòіâ ìàæîðèòàðíîї òà ïðîïîðöіéíîї ñèñòåì: ÷àñòèíà

äåïóòàòіâ îáèðàєòüñÿ çà îäíієþ ñèñòåìîþ, ÷àñòèíà – çà іíøîþ,
ùî äîçâîëÿє îäíî÷àñíî âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàãè êîæíîї ç
îáîõ ñèñòåì.

Óêðàїíà òåæ ìàëà ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ çìіøàíîї
ñè   ñòåìè.

Види змішаних виборчих систем

Система єдиного 
неперехідного 

голосу

Система
обмеженого
голосування

Система
кумулятивного
голосування

Çìіøàíèìè âèáîð÷èìè ñèñòåìàìè є òàêі ñèñòåìè:
 ñèñòåìà єäèíîãî íåïåðåõіäíîãî ãîëîñó є íàïіâïðîïîðöіéíîþ

âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ. Âіäïîâіäíî äî íåї ñòâîðþþòüñÿ áàãàòî-
ìàíäàòíі îêðóãè, ó ÿêèõ âèáîðåöü ìàє ïðàâî ïðîãîëîñóâàòè
ëèøå çà îäíîãî êàíäèäàòà ç òîãî ÷è іíøîãî ïàðòіéíîãî
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ÿêі îòðèìàëè áіëüøå ãîëîñіâ, çàëåæíî âіä ÷èñëà ìàíäàòіâ
â îêðóçі. Ïåðåâàãà òàêîї âèáîð÷îї ñèñòåìè â òîìó, ùî âîíà 
âðàõîâóє âñі ãîëîñè, ïîäàíі çà êàíäèäàòіâ, і äîçâîëÿє âèáîð-
öÿì ãîëîñóâàòè çà òîãî, çà êîãî âîíè ñïðàâäі õî÷óòü, íå
êåðóþ÷èñü ïðèíöèïîì «ìåíøîãî çëà», àäæå (çà іíøèõ
óìîâ) ãîëîñ âіä îäíîãî êàíäèäàòà ìîæå ïåðåéòè äî íàñòóï-
íîãî ç òîãî ñàìîãî ïàðòіéíîãî ñïèñêó;

 ñèñòåìà îáìåæåíîãî ãîëîñóâàííÿ ïåðåäáà÷àє îáðàííÿ âè-
áîðöÿìè êіëüêîõ êàíäèäàòіâ ç îäíîãî áþëåòåíÿ, ïðîòå їõ 
ìàє áóòè ìåíøå, íіæ êіëüêіñòü ìіñöü äëÿ çàïîâíåííÿ;

 ñèñòåìà êóìóëÿòèâíîãî ãîëîñóâàííÿ – öå ìåòîä ãîëîñóâàí-
íÿ, ÿêèé çàáåçïå÷óє îáðàííÿ äåêіëüêîõ ïåðåìîæöіâ. Ïðè 
öüîìó ïåðåìîæöåì òàêîæ ââàæàєòüñÿ îñîáà, ÿêà íå îòðè-
ìàëà àáñîëþòíîї àáî âіäíîñíîї áіëüøîñòі ãîëîñіâ, çàâäÿêè
÷îìó çàáåçïå÷óєòüñÿ ïðîïîðöіéíå ïðåäñòàâíèöòâî. Öåé
ìåòîä âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ìàæîðèòàðíîãî ìåòîäó ãîëîñóâàí-
íÿ, çà ÿêîãî îñîáà (àáî ãðóïà îñіá), çà ÿêó âіääàíî àáñîëþòíó 
àáî âіäíîñíó áіëüøіñòü ãîëîñіâ, ââàæàєòüñÿ єäèíèì ïåðå-
ìîæöåì âèáîðіâ. Ñóòü éîãî â òîìó, ùî âèáîðåöü ìàє ñòіëüêè 
ãîëîñіâ, ñêіëüêè ìàíäàòіâ â  îêðóçі. Âèáîðåöü ìîæå їõ ðîçïî-
äіëèòè ìіæ óñіìà êàíäèäàòàìè, à ìîæå âіääàòè ñâîї ãîëîñè 
ëèøå çà îäíîãî ç êàíäèäàòіâ.
Ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî óñïіøíіñòü âèáîð÷îї êàìïàíії, òà é 

äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü öіëîãî ñóñïіëüñòâà, çíà÷íîþ
ìіðîþ çàëåæèòü âіä âèáîðöіâ, âіä їõíüîї ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè.
Íå ìîæíà âñòàíîâèòè äåìîêðàòè÷íèé ëàä ó ñóñïіëüñòâі, ó ÿêî-
ìó ïîøèðåíà íåäåìîêðàòè÷íà êóëüòóðà ãðîìàäÿíñüêîñòі, äå 
ëþäè áàéäóæі é íåîñâі÷åíі ùîäî âëàñíèõ ïðàâ і ñâîáîä, íå 
âìіþòü íèìè êîðèñòóâàòèñÿ é їõ âіäñòîþâàòè.

§ 15. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
1. Іìïåðàòèâíèé òà âіëüíèé ìàíäàòè

Äåïóòàòñüêèé ìàíäàò – öå ñòðîêîâå óïîâíîâàæåííÿ
îñîáè íà çäіéñíåííÿ ïðåäñòàâíèöüêîї âëàäè â îáñÿçі, 

äåëåãîâàíîìó ñóâåðåíîì âëàäè – íàðîäîì, ïіäòâåðäæåíå ôàê-
òîì îáðàííÿ äåïóòàòà íà âіäïîâіäíó ïîñàäó.

Äåïóòàòñüêèé ìàíäàò ìîæå áóòè âіëüíèì, іìïåðàòèâíèì
àáî çìіøàíèì.

Âіëüíèé äåïóòàòñüêèé ìàíäàò ìàє òàêі îçíàêè:
 íàðîäíèé äåïóòàò ââàæàєòüñÿ ïðåäñòàâíèêîì óñüîãî íàðîäó;
 íàðîäíèé äåïóòàò çäіéñíþє ñâîї ïîâíîâàæåííÿ íà ïîñòіéíіé 
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îñíîâі, éîãî òðóäîâèé ñòàòóñ ïîäіáíèé äî ñòàòóñó äåðæàâ-
íèõ ñëóæáîâöіâ;

 âіäñóòíі æîðñòêі âèìîãè (ïåðіîäè÷íіñòü, îáîâ’ÿçêîâіñòü) äî
çâіòíîñòі äåïóòàòà;

 âèáîðöі ôàêòè÷íî ïîçáàâëåíі âàæåëіâ âïëèâó íà îáðàíöÿ.
Іìïåðàòèâíèé ìàíäàò – öå çàêîíîäàâ÷î çàêðіïëåíі ïðèïè-

ñè, çãіäíî ç ÿêèìè äåïóòàò ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó âëàäè
çâ’ÿçàíèé íàêàçàìè âèáîðöіâ і ïðîòÿãîì óñієї ñâîєї äіÿëüíîñòі
âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä íèìè. Ïðè öüîìó іñíóє çàêîíîäàâ÷î çàêðіï-
ëåíà ìîæëèâіñòü äîñòðîêîâîãî âіäêëèêàííÿ äåïóòàòіâ, ùî íå
âèïðàâäàëè äîâіðè âèáîðöіâ. Ó äåðæàâàõ ëіáåðàëüíîї äåìîêðà-
òії іìïåðàòèâíèé ìàíäàò, ÿê ïðàâèëî, íå çàñòîñîâóєòüñÿ ÷åðåç
éîãî ïðîòèðі÷÷ÿ ïðèíöèïó íàöіîíàëüíîãî ïðåäñòàâíèöòâà.

2. Âèáîð÷èé ïðîöåñ
Ïîëіòè÷íі âèáîðè íå çâîäÿòüñÿ äî ñàìîãî òіëüêè ãîëîñóâàí-

íÿ. Öå ìàñîâà êàìïàíіÿ, øèðîêèé êîìïëåêñ çàõîäіâ і ïðîöå-
äóð äëÿ ôîðìóâàííÿ êåðіâíèõ îðãàíіâ ó äåðæàâі.

Âèáîð÷èé ïðîöåñ – öå çäіéñíåííÿ ñóá’єêòàìè, âèçíà÷å-
íèìè çàêîíîäàâñòâîì ïðî âèáîðè, âèáîð÷èõ ïðîöåäóð.

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 передвиборчої агітації;

7) голосування;
8) підрахунок голосів виборців;

9) встановлення результатів виборів та їх офіційне 
оприлюднення.

Åòàïè âèáîð÷îãî ïðîöåñó



56

РОЗДІЛ I

Öåíòðàëüíîþ âèáîð÷îþ êîìіñієþ ðåçóëüòàòіâ âèáîðіâ.

3. Îäíîìàíäàòíèé òà áàãàòîìàíäàòíèé âèáîð÷і îêðóãè

Âèáîð÷èé îêðóã – öå òåðèòîðіàëüíà àáî іíøà âèáîð÷à 
îäèíèöÿ, ó ìåæàõ ÿêîї îá’єäíóþòüñÿ âèáîðöі äëÿ îáðàí-

íÿ ïðåäñòàâíèöüêîї âëàäè.
Âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ

ëèøå òåðèòîðіàëüíèõ âèáîð÷èõ îêðóãіâ, òîáòî òàêèõ, ùî ôîð-
ìóþòüñÿ çà òåðèòîðіàëüíîþ îçíàêîþ.

Çàëåæíî âіä òîãî, ñêіëüêè äåïóòàòіâ îáèðàєòüñÿ â êîæíîìó 
âèáîð÷îìó îêðóçі, ðîçðіçíÿþòü îäíîìàíäàòíі (óíіíîìіíàëüíі)
òà áàãàòîìàíäàòíі (ïëþðèíîìіíàëüíі) âèáîð÷і îêðóãè. Âіä
îäíîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó îáèðàєòüñÿ ëèøå îäèí äåïó-
òàò, òàêі îêðóãè óòâîðþþòüñÿ çà ìàæîðèòàðíîї âèáîð÷îї ñè -
ñòåìè. Âіä áàãàòîìàíäàòíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó îáèðàþòüñÿ äâà
òà áіëüøå äåïóòàòіâ, öі îêðóãè óòâîðþþòüñÿ â îñíîâíîìó çà 
ïðîïîðöіéíîї ñèñòåìè.

Âèáîð÷å çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє óòâîðåííÿ ÿê
îäíîìàíäàòíèõ (äëÿ âèáîðіâ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, äåïóòàòіâ
ìіñöåâèõ ðàä), òàê і áàãàòîìàíäàòíèõ îêðóãіâ – çàãàëüíîäåð-
æàâíîãî ðіâíÿ (äëÿ âèáîðіâ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè çà 
ïðîïîðöіéíîþ ñèñòåìîþ) òà áàãàòîìàíäàòíèõ îêðóãіâ äëÿ ìіñ-
öåâèõ âèáîðіâ.

Ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ îäíîìàíäàòíèõ îêðóãіâ ìàє áóòè äîòðèìà-
íà âèìîãà ïðèáëèçíî îäíàêîâîї êіëüêîñòі âèáîðöіâ ó êîæíîìó 
îêðóçі. Öÿ âèìîãà ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè óòâîðåííÿ îäíî-
ìàíäàòíèõ îêðóãіâ і ñïðÿìîâàíà íà ìàêñèìàëüíî ïîâíå çàáåçïå-
÷åííÿ ðåàëіçàöії êîíñòèòóöіéíîãî ïðèíöèïó ðіâíîãî âèáîð÷îãî 
ïðàâà çàâäÿêè âñòàíîâëåííþ ðіâíîї âàãè ãîëîñіâ âèáîðöіâ. 

Існують технології порушення рівного вибор-
чого права. Подібні зловживання, пов’язані 

з навмисним порушенням єдиної норми пред-
ставництва в нарізанні виборчих округів, 
дістали назву «виборча географія», або 
«джеррімендеринг». Термін виник у США 
1812 р., коли в одній з газет було розміщено 
малюнок одного з виборчих округів штату 
Массачусетс у ви гляді саламандри, і цей ма-
люнок назвали Gerrymander – губернатором 
штату тоді був Е. Джеррі, який практикував 
махінації з нарізанням виборчих округів, щоб 
забезпечити перевагу своїй партії.
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§ 16. РЕФЕРЕНДУМ
1. Ïîíÿòòÿ і âèäè ðåôåðåíäóìіâ
Îñîáëèâå ìіñöå â ìåõàíіçìі çäіéñíåííÿ äåðæàâíîї âëàäè òà 

ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàëåæèòü ñïîñîáàì áåçïîñåðåäíüîãî
âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó, ÿêèìè є ðåôåðåíäóì, çáîðè ãðîìàäÿí,
ùî çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâіñòü áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі ãðîìàäÿí ó
âèðіøåííі ïèòàíü çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ìіñöåâîãî çíà÷åíü.

Ðåôåðåíäóì – öå âàæëèâà ôîðìà áåçïîñåðåäíüîї äåìî-
êðàòії, ùî ïîëÿãàє ó ïðîâåäåííі ãîëîñóâàííÿ, øëÿõîì

ÿêîãî óõâàëþþòüñÿ ðіøåííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü çàãàëüíîäåð-
æàâíîãî àáî ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ, çà âèíÿòêîì òèõ, ÿêі çãіäíî
іç çàêîíîì íå ìîæóòü áóòè âèíåñåíі íà ðåôåðåíäóì.

Îñíîâíà âіäìіííіñòü ðåôåðåíäóìó âіä âèáîðіâ, ïðîöåäóðà
ÿêèõ òàêîæ ïåðåäáà÷àє ãîëîñóâàííÿ âèáîðöіâ, ïîëÿãàє â îá’єêòі
òà ìåòі âîëåâèÿâëåííÿ âèáîðöіâ. Òàê, ÿêùî íà âèáîðàõ òàêèì
îá’єêòîì є êàíäèäàò àáî ñïèñîê êàíäèäàòіâ, îá’єêòîì ðåôåðåí-
äóìó ìîæå ñòàòè êîíñòèòóöіÿ, çàêîí, çàêîíîïðîåêò, áóäü-ÿêå
ïèòàííÿ çîâíіøíüîї àáî âíóòðіøíüîї ïîëіòèêè. Ìåòîþ âèáîðіâ є
îáðàííÿ íàðîäíèõ ïðåäñòàâíèêіâ, ùî, ïî ñóòі, ÿâëÿє ñîáîþ äåëå-
ãóâàííÿ їì ïåâíîї ÷àñòèíè íàëåæíèõ íàðîäîâі àáî òåðèòîðіàëü-
íіé ãðîìàäі âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, òîäі ÿê ìåòà ðåôåðåíäóìó –
óõâàëåííÿ ðіøåííÿ ç âèíåñåíîãî íà îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ.

Êëàñèôіêàöіÿ ðåôåðåíäóìіâ çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì
äîñèòü øèðîêîãî êîëà êðèòåðіїâ, à öå, ó ñâîþ ÷åðãó, îáóìîâ-
ëþє âèäіëåííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі âèäіâ ðåôåðåíäóìіâ.

Види референдумів

силою
Консультативний (про-
водиться з метою вияв-
лення позицій вибор-
ців)
Імперативний (рішення
мають обов’язковий ха-
рактер)

Обов’язковий
Факультативний
(проводиться з питання,
що може бути вирішене
як референдумом, так 
і в інший спосіб)

Загальнодер-
жавний
Місцевий

За територією 
проведення

За способом
проведення

Ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó є ïèòàííÿ, ùî âèíîñèòüñÿ íà ðåôå-
ðåíäóì, àáî ñóêóïíіñòü çàïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ êіëüêîõ
ïèòàíü. Íàïðèêëàä, Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âèçíà÷àє ìåæі âèêî-
ðèñòàííÿ âñåóêðàїíñüêîãî ðåôåðåíäóìó, çîêðåìà éîãî ïðåäìå-
òîì íå ìîæóòü áóòè ïèòàííÿ ïîäàòêіâ, áþäæåòó òà àìíіñòії.



58

РОЗДІЛ I

Ïîðÿä ç òåðìіíîì «ðåôåðåíäóì» ó ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèõ 
äîêóìåíòàõ, çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ іíøèõ êðàїí âèêîðèñòîâóєòü-
ñÿ òàêîæ òåðìіí «ïëåáіñöèò». Ñëіä ìàòè íà óâàçі, ùî â äåÿêèõ 
äåðæàâàõ ïіä ïëåáіñöèòîì ðîçóìіþòü óñі âèäè ãîëîñóâàííÿ 
(íàïðèêëàä, ó ÔÐÍ) àáî ëèøå ãîëîñóâàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî 
âèáîð÷èé êîðïóñ âèñëîâëþє ñâîþ ïіäòðèìêó îêðåìіé îñîáі ÷è 
ïîëіòèöі, ÿêó âîíà ïðîâîäèòü (íàïðèêëàä, ó Ôðàíöії).

Ó ìіæíàðîäíîìó ïðàâі ïëåáіñöèò ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê îäèí ç 
âèäіâ íàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ. Îäíî÷àñíî â ëіòåðàòóðі âèñëîâ-
ëþєòüñÿ ïîçèöіÿ, ùî ó ôîðìàëüíî-þðèäè÷íіé ïëîùèíі íіÿêîї 
âіäìіííîñòі ìіæ ðåôåðåíäóìîì і ïëåáіñöèòîì íåìàє.

3. Ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó
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.

Ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè àáî ïðîãîëîøåíèé çà íàðîäíîþ іíі-
öіàòèâîþ òà ïðèçíà÷åíèé ãëàâîþ äåðæàâè, àáî æ ïðèçíà÷åíèé 
çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì äåðæàâè. Êîæíà êðàїíà ìàє ñâîї îñîá-
ëèâîñòі é òðàäèöії ïðèçíà÷åííÿ ðåôåðåíäóìó.

Ïðîöåñ ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ìîæå âêëþ÷àòè òàêі 
åòàïè: 

8) проведення референдуму;
9) підрахунок голосів;

6) утворення дільниць; утворення комісій;
7) всенародне обговорення питань;

1) збір підписів щодо необхідності проголо-
шення референдуму за народною ініціати-
вою;

2) підрахунок голосів;
3) проголошення референдуму в разі
набрання необхідного мінімуму голосів;

4) складання та уточнення списків грома-
дян, що мають право голосу;
5) утворення округів;

10) установлення результатів референду-
му, їх офіційне оприлюднення та, залежно
від виду референдуму, утілення в життя.
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Âіä ðåôåðåíäóìó ñëіä âіäðіçíÿòè êîíñóëüòàòèâíі îïèòóâàí-
íÿ ãðîìàäÿí, ÿêі ïðîâîäÿòü çà òієþ ñàìîþ ïðîöåäóðîþ, ùî é 
ðåôåðåíäóìè, àëå їõíі ðåçóëüòàòè þðèäè÷íîãî çíà÷åííÿ íå
ìàþòü.

Запитання та завдання до теми 4 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте поняття, яке характеризують як способи й засоби безпо-

середнього здійснення влади народом, які унеможливлюють передання
владних повноважень будь-яким органам чи особам.

À Ïðÿìà äåìîêðàòіÿ Â Îõëîêðàòіÿ
Á Ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ Ã Òèðàíіÿ

2. Оберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є
прикладом представницької демократії.

À Çàãàëüíі çáîðè ãðîìàäÿí Â Âèáîðè
Á Çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè Ã Ðåôåðåíäóì

3. Позначте принцип виборчого права, який характеризується тим,
що виборні особи обираються безпосередньо виборцями. 

À Ïðèíöèï âіëüíèõ âèáîðіâ
Á Ïðèíöèï çàãàëüíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà
Â Ïðèíöèï ðіâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà
Ã Ïðÿìå âèáîð÷å ïðàâî
4. Позначте поняття, яке характеризують як сукупність установлених

законом правил проведення виборів, здійснення конкретних процедур
виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування.

À Âèáîð÷à ñèñòåìà Â Âèáîð÷å ïðàâî
Á Âèáîð÷èé ïðîöåñ Ã Ïðèíöèïè âèáîð÷îãî ïðàâà

5. Позначте класифікацію виборів, видами якої є парламентські, пре-
зидентські та місцеві вибори.

À Çà ïðè÷èíàìè ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ
Á Çà ñïîñîáîì âîëåâèÿâëåííÿ âèáîðöіâ
Â Çà ïðåäìåòîì îáðàííÿ
Ã Çàëåæíî âіä òîãî, îáèðàєòüñÿ âèáîðíèé îðãàí ïîâíіñòþ

÷è ÷àñòêîâî
ІІ. Порівняйте поняття.
 Ìàæîðèòàðíà âèáîð÷à ñèñòåìà – ïðîïîðöіéíà âèáîð÷à

ñèñòåìà.
 Áåçïîñåðåäíÿ äåìîêðàòіÿ – ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ.

ІІІ. Прочитайте питання, які було винесено на всеукраїнський ре-
ферендум 17 квітня 2000 р.
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òóöії Óêðàїíè íîâîþ òðåòüîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çìіñòó: “Ïðåçèäåíò
Óêðàїíè ìîæå òàêîæ äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâ-
íîї Ðàäè Óêðàїíè, ÿêùî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ïðîòÿãîì îäíîãî ìі-
ñÿöÿ íå çìîãëà ñôîðìóâàòè ïîñòіéíî äіþ÷ó ïàðëàìåíòñüêó áіëüøіñòü
àáî â ðàçі íå çàòâåðäæåííÿ íåþ ïðîòÿãîì òðüîõ ìіñÿöіâ ïіäãîòîâëå-
íîãî і ïîäàíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êàáіíåòîì Ìіíіñòðіâ Óêðà-
їíè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðàїíè”, ÿêà á óñòàíîâèëà äîäàòêîâі ïіä-
ñòàâè äëÿ ðîçïóñêó Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè?

2. ×è çãîäíі Âè ç íåîáõіäíіñòþ îáìåæåííÿ äåïóòàòñüêîї íåäîòîð-
êàííîñòі íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè?

3. ×è çãîäíі Âè іç çìåíøåííÿì çàãàëüíîї êіëüêîñòі íàðîäíèõ äå-
ïóòàòіâ Óêðàїíè ç 450 äî 300?

4. ×è ïіäòðèìóєòå Âè íåîáõіäíіñòü ôîðìóâàííÿ äâîïàëàòíîãî ïàð-
ëàìåíòó â Óêðàїíі, îäíà ç ïàëàò ÿêîãî ïðåäñòàâëÿëà á іíòåðåñè ðåãі-
îíіâ Óêðàїíè і ñïðèÿëà á їõ ðåàëіçàöії?»

Визначте, який вид референдуму проводився у 2000 р.:
 за юридичною силою рішення;
 за територією проведення;
 за способом проведення.
IV. Чому предметом референдуму не можуть бути питання бю-

джету, податків та амністії?
V. Розкрийте значення термінів «остракізм», «балотування», 

«електорат», «абсентеїзм».

Òåìà 5. Îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè
òà ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ

З поганими законами і хорошими чиновниками ще мож-
ливе управління, але з поганими чиновниками не допомо-
жуть жодні закони.

Отто фон Бісмарк, німецький політик

§ 17. ДЕРЖАВНА ВЛАДА
1. Ïîíÿòòÿ âëàäè
Âëàäà – ÿâèùå ñîöіàëüíå. Ñîöіàëüíà âëàäà ïðèñóòíÿ (õî÷à 

é ó ïðèõîâàíіé ôîðìі) ñêðіçü, äå є óñòàëåíі îá’єäíàííÿ ëþäåé: 
ó ñіì’ї, âèðîáíè÷èõ êîëåêòèâàõ, äåðæàâі, òîáòî òàì, äå є 
ðåàëüíà ìîæëèâіñòü âïëèâàòè íà ïîâåäіíêó ëþäåé çà äîïîìî-
ãîþ ïåâíèõ çàñîáіâ. Ðîçâèòîê áóäü-ÿêîї îðãàíіçîâàíîї ñïіëüíî-
òè ëþäåé є áîðîòüáîþ ìіæ âëàäîþ òà õàîñîì.

Ó øèðîêîìó çíà÷åííі âëàäà – öå çàâæäè âîëüîâі âіäíîñèíè: 
іíäèâіäà äî ñàìîãî ñåáå (âëàäà íàä ñîáîþ), ìіæ іíäèâіäàìè,
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ãðóïàìè, êëàñàìè â ñóñïіëüñòâі, ìіæ ãðîìàäÿíèíîì і äåðæà-
âîþ, ìіæ ïîñàäîâîþ îñîáîþ і ïіäëåãëèì, ìіæ äåðæàâàìè.

Îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè âëàäè є її ñóá’єêò, îá’єêò, çàñîáè
(ðåñóðñè) і ïðîöåñ, ùî ïðèâîäèòü äî ðóõó âñі її åëåìåíòè (ìåõà-
íіçì і çàñîáè âçàєìîäії ñóá’єêòà і îá’єêòà). Âëàäà – öå çàâæäè
äâîñòîðîííÿ âçàєìîäіÿ ñóá’єêòà і îá’єêòà, ÿêà îçíà÷àє âіäíîñè-
íè çàëåæíîñòі ìіæ ëþäüìè: ç îäíîãî áîêó, íàâ’ÿçóâàííÿ âîëі
êîãîñü іíøîãî, ç äðóãîãî – ïіäêîðåííÿ їé.

Ñîöіàëüíà âëàäà – öå çäàòíіñòü òà ìîæëèâіñòü іíäèâіäà 
àáî êîëåêòèâó âïëèâàòè íà âîëþ, ïîâåäіíêó é äіÿëüíіñòü

ëþäåé çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ (àâòîðèòåòó, ïåðå-
êîíàííÿ, íàñèëüñòâà, ïðèìóñó òîùî).

Çà ðіçíèìè êëàñèôіêàöіÿìè ðіçíîâèäàìè ñîöіàëüíîї âëàäè є:
 çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ – ïîëіòè÷íà, åêîíîìі÷íà,

ðåëіãіéíà òà іí.;
 çà ñóá’єêòîì, íîñієì âëàäè – âëàäà ãëàâè äåðæàâè, êåðіâ-

íèêà ïіäïðèєìñòâà, áàòüêіâ òà іí.;
 çà ìåòîäàìè òà çàñîáàìè ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії âëàäè – äåìî-

êðàòè÷íà, íåäåìîêðàòè÷íà.
Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä âèäіâ ñîöіàëüíîї âëàäè ó êëàñèôіêàöії

çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ïîñіäàє ïîëіòè÷íà âëàäà.
Ïîëіòè÷íà âëàäà – öå îñîáëèâèé âèä ñîöіàëüíîї âëàäè,
çà äîïîìîãîþ ÿêîї ðåàëіçóþòüñÿ æèòòєâî âàæëèâі іíòå-

ðåñè íàéâïëèâîâіøèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï.
Äåðæàâíà âëàäà є îñîáëèâèì ðіçíîâèäîì ñîöіàëüíîї âëàäè.

ßêùî â ïåðâіñíîìó ñóñïіëüñòâі ñîöіàëüíà âëàäà ìàëà ïóáëі÷íèé
(ñóñïіëüíèé) õàðàêòåð, òî ó êëàñîâî îðãàíіçîâàíîìó – âîíà ìàє
ïîëіòè÷íèé õàðàêòåð. Â àíàëіçі ïîëіòè÷íèõ ñèñòåì ñóñïіëüñòâà
âëàäà ïîñіäàє òàêå ñàìå ìіñöå, ÿê ãðîøі â åêîíîìі÷íèõ ñèñòåìàõ.

2. Äåðæàâíà âëàäà òà її îçíàêè 

Ïîëіòè÷íà âëàäà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç âëàäîþ äåðæàâ-
íîþ, çíàõîäèòü ó íіé ñâîє ïðîäîâæåííÿ. Äåðæàâíà âëàäà – 
ãîëîâíèé, òèïîâèé çàñіá çäіéñíåííÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè.

Äåðæàâíà âëàäà – öå óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì, ÿêå çäіéñ-
íþ єòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâè â ìåæàõ їõíüîї êîìïåòåíöії.

Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè äåðæàâíîї âëàäè є:
 ïóáëі÷íіñòü – âèñòóïàє âіä іìåíі âñüîãî ñóñïіëüñòâà (íàðî-

äó), ìàє «ïóáëі÷íó» îñíîâó ñâîєї äіÿëüíîñòі (êàçåííå ìàé-
íî, âëàñíі ïðèáóòêè, ïîäàòêè);

 âåðõîâåíñòâî – þðèäè÷íî óîñîáëþє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâó
âîëþ âñüîãî ñóñïіëüñòâà, ìàє ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі ìîíî-
ïîëüíå ïðàâî âèäàâàòè çàêîíè;



62

РОЗДІЛ I

 – ïîøèðþє âëàäíі ðіøåííÿ íà âñå ñóñïіëü-
ñòâî: âîíè є çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñіõ êîëåêòèâíèõ і 
іíäèâіäóàëüíèõ ñóá’єêòіâ;

 ñóâåðåííіñòü – âіääіëåíà âіä іíøèõ âèäіâ âëàäè óñåðåäèíі êðà-
їíè (âіä ïàðòіéíîї, öåðêîâíîї òà іí., âіä âëàäè іíøèõ äåðæàâ); 

 ëåãіòèìíіñòü – þðèäè÷íå îáґðóíòóâàííÿ é âèçíàííÿ íà-
ðîäîì êðàїíè, à òàêîæ ñâіòîâîþ ñïіëüíîòîþ. Íàïðèêëàä, 
ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè íàáóâàþòü ëåãіòèìíîñòі â ðåçóëüòà-
òі ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ, ïåðåäáà÷åíèõ і ðåãëàìåíòîâàíèõ çà-
êîíîì. Íåëåãіòèìíà âëàäà ââàæàєòüñÿ óçóðïàòîðñüêîþ.
Óçóðïàöієþ є ïîðóøåííÿ ïðàâîâèõ ïðîöåäóð ïіä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ âèáîðіâ àáî їõ ôàëüñèôіêàöіÿ.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 5. Íіõòî íå ìîæå óçóðïóâàòè äåðæàâíó âëàäó.

Äіÿëüíіñòü äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, îðãà-
íіçàöіé, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âèêîíóþòüñÿ ôóíêöії äåðæàâè,
îõîïëþєòüñÿ ïîíÿòòÿì «ìåõàíіçì äåðæàâè», à ñóêóïíіñòü öèõ 
îðãàíіâ ñêëàäàє äåðæàâíèé àïàðàò.

Äåðæàâíèé àïàðàò – öå ñèñòåìà âñіõ îðãàíіâ äåðæàâè, 
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíà âëàäà, âèêî-

íóþòüñÿ ôóíêöії äåðæàâè.
Îçíàêàìè äåðæàâíîãî àïàðàòó є:

 ієðàðõі÷íіñòü ñèñòåìè îðãàíіâ;
 íàÿâíіñòü çàñîáіâ ïðèìóñó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ

ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêöіé;
 âіäïîâіäíіñòü ñòðóêòóðè äåðæàâíèõ îðãàíіâ çàâäàííÿì і 

ôóíêöіÿì äåðæàâíîї âëàäè.
Îñíîâíå çàâäàííÿ äåðæàâíîãî àïàðàòó – çàáåçïå÷åííÿ îðãà-

íіçàöіéíîãî, ïðàâîâîãî, äîêóìåíòàëüíîãî, іíôîðìàöіéíîãî òà 
ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ äіÿëüíîñòі âèùèõ 
îðãàíіâ äåðæàâè.

Ñèñòåìà äåðæàâíîãî àïàðàòó

Органи законо-
давчої влади

Органи виконавчої 
влади

Органи судо-
вої влади

Правоохорон-
ні органи

Органи державної 
влади, діяльність 
яких спрямована на 
висловлення дер-
жавної волі шляхом 
ухвалення законів

Виконавчо-розпоряд-
чі органи, які здійсню-
ють оперативну ро-
боту щодо держав-
ного управління су-
спільними процесами

Органи, які ви-
рішують спори, 
що вини кають у 
різних сферах 
с у  с п і л ь н о г о 
життя

Органи, що під-
тримують ста-
більність, забез-
печують охоро-
ну громадсь ких
відносин
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§ 18. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН
1. Äåðæàâíèé îðãàí
Êîæíèé äåðæàâíèé îðãàí – öå ñòðóêòóðíà óîñîáëåíà ëàí-

êà, âіäíîñíî ñàìîñòіéíà ÷àñòèíà äåðæàâíîãî àïàðàòó.
Äåðæàâíèé îðãàí õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè îçíàêàìè:

 çäіéñíþє âіä іìåíі äåðæàâè ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì ôóíêöії ó 
âіäïîâіäíіé ñôåðі äіÿëüíîñòі;

 âîëîäіє âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè;
 ìàє âіäïîâіäíó êîìïåòåíöіþ (ñóêóïíіñòü çàâäàíü, ôóíêöіé,

ïîâíîâàæåíü);
 õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäïîâіäíîþ îðãàíіçàöіéíîþ ñòðóêòóðîþ;
 ôîðìóєòüñÿ â ïîðÿäêó, ÿêèé óñòàíîâëþєòüñÿ çàêîíîì;
 âèäàє îáîâ’ÿçêîâі äëÿ âèêîíàííÿ ïðèïèñè, ðåàëіçàöіÿ ÿêèõ

çàáåçïå÷óєòüñÿ ìîæëèâіñòþ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñó.
Îðãàíè äåðæàâè ñêëàäàþòüñÿ ç äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ,

òîáòî îñіá, ÿêі íà ïðîôåñіéíіé îñíîâі âèêîíóþòü çàâäàííÿ òà
ôóíêöії äåðæàâè çãіäíî ç ïîñàäîþ, ÿêó âîíè îáіéìàþòü, îäåð-
æóþòü çàðîáіòíó ïëàòó çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.

Îðãàí äåðæàâè – öå ñòðóêòóðíî îðãàíіçîâàíèé êîëåêòèâ
äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ àáî îêðåìà ñëóæáîâà îñîáà ç âëàä-

íèìè ïîâíîâàæåííÿìè (íàïðèêëàä, Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, Óïîâ-
íîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè), ñòâîðå-
íèé íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ äëÿ âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü
і ôóíêöіé äåðæàâè.

2. Êëàñèôіêàöіÿ îðãàíіâ äåðæàâè

Äåðæàâíі îðãàíè êëàñèôіêóþòü çà òàêèìè îçíàêàìè:
 çà ñïîñîáîì óòâîðåííÿ (âèáîðíі; òàêі, ùî ïðèçíà÷àþòüñÿ;

óñïàäêîâàíі):

Виборні
Успадковані

Такі, що
призначаються

 çà òåðèòîðієþ, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ їõíі ïîâíîâàæåííÿ (çà-
ãàëüíі, ìіñöåâі);

 çà ñêëàäîì (êîëåãіàëüíі, îäíîîñîáîâі);
 çà õàðàêòåðîì і çìіñòîì äіÿëüíîñòі (çàêîíîäàâ÷і, âèêîíàâ-

÷î-ðîçïîðÿä÷і, ñóäîâі, êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâі òîùî).



64

РОЗДІЛ I

òà íåñóòü âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä íèì. Ñòàòóñ, ïðàâà é îáîâ’ÿç-
êè, çàñàäè äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ âèçíà÷àþòüñÿ
çàêîíîì.

3. Çàêîíîäàâ÷à âëàäà

Êîæíèé äåðæàâíèé îðãàí, ÿê ÷àñòèíà öіëîãî, є íîñієì äåð-
æàâíîї âëàäè. Ç ïèòàííÿì îðãàíіçàöії òà äіÿëüíîñòі äåðæàâíî-
ãî àïàðàòó òіñíî ïîâ’ÿçàíà òåîðіÿ ðîçïîäіëó âëàä. Àíãëіéñüêèé
ôіëîñîô Äæ. Ëîêê ïåðøèé çàïðîïîíóâàâ ðîçãîðíóòó òåîðіþ
ðîçïîäіëó âëàä. Âèçíà÷àþ÷è çìіñò òåîðії, Äæ. Ëîêê ïèñàâ, ùî 
ïîòðіáíî ðîçðіçíÿòè òðè âëàäè – çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó é
ñîþçíó (ôåäåðàòèâíó). Ñóäîâà âëàäà, çà Äæ. Ëîêêîì, ïîãëèíà-
єòüñÿ âèêîíàâ÷îþ. Ôðàíöóçüêèé ìèñëèòåëü ÕVІІІ ñò. Ø. Ìîí-
òåñê’є ðîçâèíóâ іäåї, ÿêі ñôîðìóëþâàâ Äæ. Ëîêê.

Пилип Орлик у Конституції, ухваленій 5 квітня 1710 р. на Козацькій 
Раді у м. Бендерах, пропонував проводити державне управління, роз-

межувавши повноваження й об’єднавши всі гілки влади в єдиний держав-
ний механізм: «Якщо в незалежних державах дотримуються корисного 
для пуб лічної рівноваги порядку, а саме – збирати приватні й публічні 
ради, обмірковуючи спільне благо батьківщини, чому б вільній нації не 
дотримуватися такого ж прекрасного порядку?». 
У Конституції УHР (Статут про державний устрій, права і вільності УHР), 
що була ухвалена Українською Центральною Радою 29 квітня 1918 р.,  
у статті 22 зазначено, що державна влада в Українській Народній Респуб-
ліці походить від народу та здійснюється за принципом розподілу на зако-
нодавчу, виконавчу і судову. Верховним органом влади в Республіці є Все-
народні Збори, що безпосередньо здійснюють вищу законодавчу владу. 
Ñüîãîäíі іäåÿ ðîçïîäіëó âëàä çíàõîäèòü ñâîє âіäîáðàæåííÿ

â êîíñòèòóöіÿõ ìàéæå âñіõ êðàїí ñâіòó. Ó Êîíñòèòóöії Óêðàї-
íè çàçíà÷åíî, ùî äåðæàâíà âëàäà íàëåæèòü íàðîäîâі, îñêіëü-
êè íàðîä є íîñієì ñóâåðåíіòåòó òà єäèíèì äæåðåëîì âëàäè â 
Óêðàїíі, ÿêó âіí çäіéñíþє áåçïîñåðåäíüî, à òàêîæ ÷åðåç îðãàíè 
äåðæàâíîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 6. Äåðæàâíà âëàäà â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ íà çàñà-

äàõ її ïîäіëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó.

 – öå äåðæàâíі îðãàíè, äіÿëü-
íіñòü ÿêèõ ïîëÿãàє â óõâàëåííі, çìіíі àáî ñêàñóâàííі 

çàêîíіâ.
Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè çàéìàþòü ïðîâіäíå ìіñöå â ñè -

ñòåìі äåðæàâíèõ îðãàíіâ, îñêіëüêè є âèðàçíèêîì íàöіîíàëüíîї



65

РОЗДІЛ  I

âîëі òà ñóâåðåíіòåòó äåðæàâè. Âîíè ïîêëèêàíі ïðåäñòàâëÿòè
іíòåðåñè âñіõ âåðñòâ íàñåëåííÿ é ôîðìóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî,
øëÿõîì âèáîðіâ.
Іíîäі çàêîíîäàâ÷і ïîâíîâàæåííÿ çäіéñíþþòüñÿ áåçïîñåðåä-

íüî íàðîäîì øëÿõîì âîëåâèÿâëåííÿ ó ôîðìі ðåôåðåíäóìó.

4. Ïàðëàìåíò. Áіêàìåðàëіçì

Ó ñó÷àñíèõ äåðæàâàõ çàêîíîäàâ÷à âëàäà ìàє ïðåäñòàâíèöü-
êèé õàðàêòåð, òîáòî ñêëàä çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ôîðìóєòüñÿ
øëÿõîì âèáîðіâ. Òàêèì ÷èíîì íàðîä ïåðåäàє âëàäó ñâîїì
ïðåäñòàâíèêàì. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì çàêîíîäàâ÷èì îðãà-
íîì є ïàðëàìåíò (âіä ôðàíö. parler – ãîâîðèòè). Ó ðіçíèõ êðà-r
їíàõ âіí ìàє ðіçíі íàçâè – Ðàäà, Ñåéì, Ñåíàò, Ñêóïùèíà,
Äóìà, Çáîðè, Äèâàí, Ìåäæëіñ, Êîíãðåñ, Êíåñåò, Êîðòåñè,
Àëüòèíã, Ñòîðòèíã òîùî.

Ïàðëàìåíò ìîæå áóòè îäíîïàëàòíèì àáî äâîïàëàòíèì.
Îäíîïàëàòíі ïàðëàìåíòè, ÿê ïðàâèëî, ñòâîðþþòüñÿ ó ïðîñòèõ
çà ôîðìîþ óñòðîþ äåðæàâàõ (íàïðèêëàä, Âåðõîâíà Ðàäà â
Óêðàїíі).

Верховна
Рада України

Кнесет
в Ізраїлі

Альтинг 
в Ісландії

Äâîïàëàòíі ïàðëàìåíòè (áіêàìåðàëіçì) іñíóþòü ó ôåäåðà-
òèâíèõ äåðæàâàõ (íàïðèêëàä, ó Ðîñії Ôåäåðàëüíі çáîðè ñêëà-
äàþòüñÿ ç äâîõ ïàëàò – Ðàäè Ôåäåðàöії òà Äåðæàâíîї Äóìè).
Àëå òðàïëÿþòüñÿ âèíÿòêè, íàïðèêëàä, â óíіòàðíіé Ïîëüùі
Íàöіîíàëüíà Àñàìáëåÿ ñêëàäàєòüñÿ іç Ñåíàòó òà Ñåéìó.

Îñíîâíà ôóíêöіÿ ïàðëàìåíòó – çàêîíîòâîð÷à äіÿëüíіñòü,
àëå, êðіì íåї, çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ìàє íèçêó іíøèõ âàæëèâèõ
ïîâíîâàæåíü:
 ïðåäñòàâíèöüêі;
 çàñíîâíèöüêі (óñòàíîâ÷і);
 êîíòðîëüíі (êîíòðîëü çà ðîáîòîþ óðÿäó, іíøèõ ïîñàäîâöіâ

âèêîíàâ÷îї âëàäè);
 ôіíàíñîâі òà іí.
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Двопалатний 
парламент у США – 

Конгрес:
 Сенат
 Палата представників

Двопалатний 
парламент Республіки
Польща – Національна 

Асамблея:
 Сенат
 Сейм

Двопалатний 
парламент Сполученого

Королівства Великої 
Британії та Північної

Ірландії:
 Палата лордів
 Палата громад

§ 19. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
1. Іíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà

Іíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà áåðå ïî÷àòîê ó Êîíñòèòóöії ÑØÀ 
1787 ð. Öåé äîêóìåíò ïåðåäáà÷àâ âèáîðíó ïîñàäó ïðåçèäåíòà.
Ïåðøèì ïðåçèäåíòîì ñòàâ Äæîðäæ Âàøèíãòîí. Іíñòèòóò ïðå-
çèäåíòñòâà іñíóє ìàéæå â 140 êðàїíàõ. Ïðåçèäåíò є ñèìâîëîì 
єäíîñòі äåðæàâè, ïðåäñòàâíèêîì і çàõèñíèêîì іíòåðåñіâ ãðî-
ìàäÿí ÿê ó ñâîїé êðàїíі, òàê і çà êîðäîíîì; âіí íåñå ïåðñîíàëü-
íó âіäïîâіäàëüíіñòü çà ïîäії ó êðàїíі.

Ïðåçèäåíò (âіä ëàò. praesidens – òîé, õòî ñèäèòü ïîïåðå-
äó) – öå âèáîðíèé ãëàâà äåðæàâè ó êðàїíàõ ç ðåñïóáëіêàí-

ñüêîþ àáî çìіøàíîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ.
Іíñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà – öå ñèñòåìà íîðì, ùî ðåãóëþє

ôóíêöії, çàâäàííÿ, ïîâíîâàæåííÿ, ïðàâîâèé ñòàòóñ ïðå çè-
äåíòà.

Îñíîâíі îçíàêè, âëàñòèâі іíñòèòóòó ïðåçèäåíòñòâà:
 ïðåçèäåíò âèêîíóє ôóíêöії ãëàâè äåðæàâè; òàê, â Óêðàїíі 

«Ïðåçèäåíò є ãëàâîþ äåðæàâè»;
 ïðåçèäåíò – öå âèáîðíà ïîñàäîâà îñîáà;
 ïðåçèäåíò àáî є ãëàâîþ âèêîíàâ÷îї ãіëêè âëàäè, àáî áåðå 

ó÷àñòü ó âèðîáëåííі ðіøåíü âèêîíàâ÷îї âëàäè, ìàє ïðàâî 
çàêîíîäàâ÷îї іíіöіàòèâè, âèêîíóє ðîëü àðáіòðà â ñèñòåìі îð-
ãàíіâ âëàäè;

 ïðåçèäåíò íіêîìó íå ïіäïîðÿäêîâàíèé і íå çàëåæèòü âіä 
іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ;

 ïðåçèäåíò çîáîâ’ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñÿ îáìåæåíü, óñòàíîâ-
ëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì;

 ïðåçèäåíò ìàє âåëèêèé ïîëіòè÷íèé âïëèâ, çäіéñíþþ÷è âåð-
õîâíå êåðіâíèöòâî ïîëіòè÷íèìè ñïðàâàìè äåðæàâè.
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Організаційні
(участь у формуванні

органів влади)

Представницькі
(представляє країну у 

внутрішньо- і зовнішньо-
політичних відносинах

Законодавчі
(підписання

та оприлюднення 
законів)

Правотворчі
(видання указів
і розпоряджень)

Повноваження 
президента

2. Ïðîöåäóðà іìïі÷ìåíòó

Êîíñòèòóöії íèçêè êðàїí ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâіñòü óñóíåí-
íÿ ïðåçèäåíòà ç ïîñòà â ïîðÿäêó іìïі÷ìåíòó.

Іìïі÷ìåíò (âіä àíãë. іmpeachment – îáâèíóâà÷åííÿ é 
ïðèòÿãíåííÿ äî ñóäó) – öå ïðîöåäóðà ïðèòÿãíåííÿ äî âіä-

ïîâіäàëüíîñòі ïåðåä ïàðëàìåíòîì âèùèõ ïîñàäîâèõ îñіá äåð-
æàâè (ïðåçèäåíòà, ìіíіñòðіâ, іíøèõ ïîñàäîâèõ îñіá).

Ðåçóëüòàòîì іìïі÷ìåíòó, ÿê ïðàâèëî, є äîñòðîêîâå ïðèïè-
íåííÿ ïîâíîâàæåíü ïðåçèäåíòà àáî іíøîãî ïîñàäîâöÿ é óñó-
íåííÿ éîãî ç ïîñàäè. Çà іìïі÷ìåíòó ãëàâè äåðæàâè òàêå ðіøåí-
íÿ óõâàëþєòüñÿ êîíñòèòóöіéíîþ áіëüøіñòþ ïàðëàìåíòó.

Ó äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ іìïі÷ìåíò є îäíèì ç åëåìåíòіâ
êîíòðîëþ íàä âëàäîþ êðàїíè òà íåîáõіäíèé äëÿ çáåðåæåííÿ
ñòàáіëüíîñòі ñóñïіëüíîãî é êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó. Іìïі÷ìåíò є
òàêîæ çàñîáîì íåäîïóùåííÿ àâòîðèòàðèçìó òà ìåõàíіçìîì 
ãàðàíòóâàííÿ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè.

Уперше імпічмент застосували в Англії у XIV ст. задля боротьби проти
свавілля королівських фаворитів. Королівські міністри підпадали під

суд Палати лордів з ініціативи Палати громад. Процедура висунення Па-
латою громад кримінального звинувачення перед Палатою лордів отри-
мала назву «імпічмент». У британській практиці востаннє імпічмент за-
стосовувався у 1806 р.
З британських законів поняття перейшло в Конституцію США, де стало
позначати висунення Палатою представників звинувачення перед Сена-
том проти посадової особи (судді, губернатора, президента країни).

Ïðîöåäóðó óñóíåííÿ ïðåçèäåíòà â ïîðÿäêó іìïі÷ìåíòó 
ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì êîæíîї êðàїíè, àëå ìîæíà âèäі-
ëèòè äåÿêі ñõîæі åëåìåíòè.
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Процедура
імпічменту

1. Створення пар-
ламентом спеці-
альної слідчої

комісії

2. Розгляд на
засіданні парла-
менту висновків 

цієї комісії

3. За наявності під-
став ухвалення
парламентом рі-

шення про звинува-
чення президента

7. Покладення 
обов’язків прези-

дента на іншу поса-
дову особу (перед-
бачену законодав-

ством країни)

4. Висновок Кон-
ституційного Суду
щодо додержання

конституційної
процедури розгля-

ду справи 

5. Підтвердження
Верховним Судом 
факту наявності в

діях обвинувачува-
ного ознак злочину

6. Прийняття пар-
ламентом рішення 
про усунення пре-
зидента з поста

§ 20. ВИКОНАВЧА ВЛАДА
1. Âèêîíàâ÷à âëàäà: ïîíÿòòÿ, çàâäàííÿ

Îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè – öå äåðæàâíі îðãàíè, ÿêі 
çäіéñíþþòü âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷ó äіÿëüíіñòü íà ïіäñòàâі

çàêîíіâ òà іíøèõ àêòіâ çàêîíîäàâ÷îї âëàäè.
Óïðàâëіííÿ ðіçíèìè ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ є îñíîâ-

íèì ïðèçíà÷åííÿì îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè. Âèêîíàâ÷à âëà-
äà âèêîíóє òàêі çàâäàííÿ:
 âèêîíàâ÷à äіÿëüíіñòü, òîáòî ðåàëіçàöіÿ ðіøåíü, ùî ïðèéíÿ-

òі îðãàíàìè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè;
 ðîçïîðÿä÷à äіÿëüíіñòü, òîáòî çäіéñíåííÿ óïðàâëіííÿ øëÿ-

õîì âèäàííÿ ïіäçàêîííèõ ïðàâîâèõ àêòіâ (íàêàçіâ, ðîçïîðÿ-
äæåíü, ðіøåíü) і âèêîíàííÿ íåîáõіäíèõ îðãàíіçàöіéíèõ äіé.
Õàðàêòåðíі îçíàêè îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè:

 ôîðìóþòüñÿ øëÿõîì ïðèçíà÷åííÿ;
 íà ïðàêòèöі ðåàëіçóþòü öіëі òà çàâäàííÿ âíóòðіøíüîї òà çî-

âíіøíüîї ïîëіòèêè, ñôîðìóëüîâàíі ïàðëàìåíòîì;
 ïіäêîíòðîëüíі ïðåäñòàâíèöüêіé âëàäі.
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2. Îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè

Îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè ñêëà-
äàþòü ðîçãàëóæåíó ñèñòåìó.

Óðÿä – öå êîëåãіàëüíèé îðãàí 
çàãàëüíîї êîìïåòåíöії, ÿêèé çäіé-
ñíþє êåðіâíèöòâî âèêîíàâ÷î-ðîç-
ïîðÿä÷îþ äіÿëüíіñòþ îðãàíіâ âèêî-
íàâ÷îї âëàäè. Ñòðóêòóðà, ïîðÿäîê
ôîðìóâàííÿ, êîìïåòåíöіÿ óðÿäó
âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ôîðìîþ ïðàâëіí-
íÿ, òàê і îñîáëèâîñòÿìè ïîëіòè÷íî-
ãî ðåæèìó òà òåðèòîðіàëüíîãî
óñòðîþ. Î÷îëþє óðÿä éîãî ãëàâà, 
ÿêèé ó ðіçíèõ êðàїíàõ íàçèâàєòüñÿ 
ïî-ðіç íîìó: êàíöëåð (Íіìå÷÷èíà,
Àâñò ðіÿ), ïðåì’єð-ìіíіñòð (Óêðàї-
íà, Ãðåöіÿ). Ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ 
Àìåðèêè óðÿä î÷îëþє ïðåçèäåíò,
àäæå â êðàїíі âñòàíîâëåíî ïðåçèäåíòñüêó ôîðìó ïðàâëіííÿ.

Çäіéñíåííÿ îïåðàòèâíîãî ïî  âñÿêäåííîãî äåðæàâíîãî óïðàâ-
ëіííÿ â îêðåìèõ ãàëóçÿõ і ñôåðàõ æèòòÿ ïîêëàäåíî íà öåí-
òðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè – ìіíі ñòåðñòâà òà іíøі öåí-
òðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.

§ 21. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
1. Ïîíÿòòÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Çà Єâðîïåéñüêîþ õàðòієþ ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ îçíà-
÷àє ïðàâî і ñïðîìîæíіñòü îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ äóâàííÿ

â ìåæàõ çàêîíó çäіéñíþâàòè ðåãóëþâàííÿ òà óïðàâ ëіííÿ ñóò-
òєâîþ ÷àñòêîþ ïóáëі÷íèõ ñïðàâ, ïіä âëàñíó âіäïîâіäàëüíіñòü,
â іíòåðåñàõ ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.

Îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ìåæàõ çàêîíó ìàþòü
ïîâíå ïðàâî âіëüíî âèðіøóâàòè áóäü-ÿêå ïèòàííÿ, ÿêå íå
âèëó÷åíî çі ñôåðè їõíüîї êîìïåòåíöії é âèðіøåííÿ ÿêîãî íå
äîðó÷åíî æîäíîìó іíøîìó îðãàíó.

Âіäïîâіäíî äî Єâðîïåéñüêîї õàðòії:
 ïðèíöèï ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàє áóòè âèçíàíèé â

çàêîíîäàâñòâі é, ïî ìîæëèâîñòі, ó êîíñòèòóöії êðàїíè;
 ïðàâî ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ ðàäàìè àáî

çáîðàìè, ùî ñêëàäàþòüñÿ іç ÷ëåíіâ, îáðàíèõ øëÿõîì âіëü-
íîãî, òàєìíîãî, ðіâíîãî, ïðÿìîãî é çàãàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ;

 ðàäè ÷è çáîðè ìîæóòü ìàòè ïіäçâіòíі їì âèêîíàâ÷і îðãàíè.

Органи виконавчої 
влади

Вищі
(уряд, а в деяких країнах

уряд і президент)

Центральні
(міністерства, відомства, 

департаменти) 

Місцеві
(місцеві державні

адміністрації)
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îðãàíàìè ïóáëі÷íîї âëàäè, ÿêі ìàþòü íàéòіñíіøèé êîíòàêò ç 
ãðîìàäÿíèíîì. Îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàþòü ïðà-
âî â ðàìêàõ íàöіîíàëüíîї åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè íà âëàñíі 
àäåêâàòíі ôіíàíñîâі ðåñóðñè, ÿêèìè âîíè ìîæóòü âіëüíî ðîç-
ïîðÿäæàòèñÿ â ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü. Îáñÿã ôіíàíñîâèõ
ðåñóðñіâ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âіäïîâіäàє ïîâíî-
âàæåííÿì, ïåðåäáà÷åíèì êîíñòèòóöієþ àáî çàêîíîì.

Îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìàþòü ïðàâî âèêîðèñòî-
âóâàòè çàñîáè ïðàâîâîãî çàõèñòó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âіëüíîãî
çäіéñíåííÿ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü і ïîâàæàííÿ ïðèíöèïіâ ìіñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêі âòіëåíî â êîíñòèòóöії àáî íàöіîíàëü-
íîìó çàêîíîäàâñòâі.

2. Ìîäåëі ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çàëåæíî âіä óñòðîþ, іñòîðè÷íèõ, íàöіîíàëüíèõ, ãåîãðàôі÷íèõ 

òà іíøèõ îñîáëèâîñòåé ó êîæíіé äåðæàâі ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ìàє ñïåöèôі÷íó ïðàâîâó ôîðìó. Ó ïðàêòèöі óïðàâëіííÿ ñêëà-
ëèñÿ äâі ìîäåëі äåìîêðàòè÷íîї îðãàíіçàöії âëàäè íà ìіñöÿõ:
 єâðîïåéñüêà, ÿêà âèêîðèñòîâóє, íàñàìïåðåä, ïîëîæåííÿ 

äåðæàâíèöüêîї òåîðії ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
 àíãëî-àìåðèêàíñüêà, ùî áåðå çà îñíîâó ãðîìàäіâñüêó òåîðіþ.

Äëÿ єâðîïåéñüêîї ìîäåëі ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ õàðàê-
òåðíî ïîєäíàííÿ íà îäíîìó òåðèòîðіàëüíîìó ðіâíі ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ìіñöåâèì óïðàâëіííÿì. Íà ìіñöåâі îðãàíè
óïðàâëіííÿ ïîêëàäàþòüñÿ ïåâíі ôóíêöії ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Ó ìèíóëîìó öå áóëà, íàñàìïåðåä, ôóíêöіÿ àäìіíіñòðà-
òèâíîї îïіêè, ÿêà ïåðåäáà÷àëà, ùî ðіøåííÿ îðãàíіâ ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ìîæóòü íàáóòè ÷èííîñòі, ïîêè íå äіñòà-
íóòü ñõâàëåííÿ ìіñöåâîї àäìіíіñòðàöії, ïðèçíà÷åíîї îðãàíàìè
äåðæàâíîї âëàäè (ïðåôåêòà, áóðãîìіñòðà, ãóáåðíàòîðà).

Ó ñó÷àñíіé óïðàâëіíñüêіé ïðàêòèöі ïåðåâàæàє ôóíêöіÿ 
àäìіíіñòðàòèâíîãî íàãëÿäó, ÿêà îáìåæóєòüñÿ ïåðåâіðêîþ çà -
êîííîñòі ðіøåíü îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Àíãëî-àìåðèêàíñüêà ìîäåëü õàðàêòåðèçóєòüñÿ äієþ ìіñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà âñіõ òåðèòîðіàëüíèõ ðіâíÿõ íèæ÷å
äåðæàâè, ñóá’єêòà ôåäåðàöії ÷è àâòîíîìíîãî ðåãіîíó.

Öÿ ìîäåëü ïîõîäèòü ç Âåëèêîї Áðèòàíії. Ñàìå òàì ñêëàëàñÿ 
òðàäèöіÿ ñàìîñòіéíîñòі ãðîìàä ùîäî óïðàâëіííÿ ìіñöåâèìè 
ñïðàâàìè â ìåæàõ çàêîíіâ, àëå áåç âòðó÷àííÿ öåíòðàëüíîї 
äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії òà її ïðåäñòàâíèêіâ íà ìіñöÿõ.

Íàïðèêіíöі XX ñò. ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ òàê çâàíà íîâіòíÿ
êîíöåïöіÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêіé ïðèòàìàííі:
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ãðîìàäè íà äіÿëüíіñòü îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
 ïåðåäà÷à îðãàíàìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðàâà íà

íàäàííÿ ÷àñòèíè ïóáëі÷íèõ ïîñëóã íåóðÿäîâèì îðãàíіçàöіÿì
òà áіçíåñó;

 ïîøóê îðãàíàìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äæåðåë ôіíàíñó-
âàííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäè â іíøèõ îðãàíіçàöіÿõ òà óñòàíîâàõ.

§ 22. СУДОВА ВЛАДА
1. Ñóäîâà âëàäà

Ñóäîâà âëàäà – öå íåçàëåæíà é ñàìîñòіéíà ãіëêà äåðæàâ-
íîї âëàäè, ÿêà çäіéñíþє ïðàâîñóääÿ.

Îñíîâíі ôóíêöії ñóäîâîї âëàäè:
 îõîðîííà (îõîðîíà ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà);
 ôóíêöіÿ ïðàâîñóääÿ (çàõèñò, âіäíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ);
 êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâà (ñòðèìóâàííÿ äâîõ іíøèõ ãіëîê âëà-

äè â ðàìêàõ ïðàâà øëÿõîì çäіéñíåííÿ ñóäîâîãî êîíòðîëþ).
Äî ñèñòåìè ñóäîâèõ îðãàíіâ íàëåæàòü êîíñòèòóöіéíèé ñóä

і ñóäè çàãàëüíîї þðèñäèêöії.

2. Ñóä. Þðèñäèêöіÿ ñóäіâ

Ñóä – öå îðãàí äåðæàâè, äî êîìïåòåíöії ÿêîãî âõîäèòü
çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ ùîäî ðîçãëÿäó àäìіíіñòðàòèâíèõ,

êðèìіíàëüíèõ, öèâіëüíèõ òà іíøèõ ñïðàâ і óõâàëåííÿ â öèõ
ñïðàâàõ çàêîííèõ ðіøåíü.

Ñóä є íåçàëåæíèì îðãàíîì âëàäè. Ðіøåííÿ, óõâàëåíі ñóäîì,
є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ. Ñóäîâó ñèñòåìó êîæíîї êðàїíè
ïîáóäîâàíî ç óðàõóâàííÿì íàöіîíàëüíîї ñïåöèôіêè òà іñòîðії
ôîðìóâàííÿ.

Çàëåæíî âіä ñôåðè ïîâíîâàæåíü ñóäè ïîäіëÿþòüñÿ íà ñóäè
çàãàëüíîї þðèñäèêöії òà ñóäè ñïåöіàëüíîї þðèñäèêöії. Ñóäè
çàãàëüíîї þðèñäèêöії ðîçãëÿäàþòü ñïðàâè êðèìіíàëüíîãî,
öèâіëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàéíîâі ñïîðè, ñïðàâè ïðî àäìіíі-
ñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, òðóäîâі ñïîðè. Ñïåöіàëіçîâàíі
ñóäè â êîæíіé êðàїíі ìàþòü ñïåöèôіêó. Íàïðèêëàä:
 ó Ôðàíöії іñíóþòü îêðåìі ñóäè ó ñïðàâàõ íåïîâíîëіòíіõ;
 ó Âåëèêіé Áðèòàíії є âіéñüêîâі é öåðêîâíі ñóäè.

Êîíñòèòóöіéíі ñóäè є â áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó. Â îñíîâíîìó
äî їõ îáîâ’ÿçêіâ íàëåæèòü òëóìà÷åííÿ êîíñòèòóöії і çàêîíіâ.

3. Іíñòàíöіÿ ñóäó. Ñïåöіàëіçàöіÿ ñóäó
Çà іíñòàíöіÿìè ñóäè ïîäіëÿþòü íà ìіñöåâі, àïåëÿöіéíі òà

âèùі (íàïðèêëàä, Âåðõîâíèé Ñóä â Óêðàїíі, Âèñîêèé Ñóä â
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ïîâíîâàæåííÿìè ç ðîçãëÿäó áóäü-ÿêèõ ñïðàâ. Àïåëÿöіéíі 
ñóäè â áіëüøîñòі êðàїí ðîçãëÿäàþòü ëèøå àïåëÿöії òà êàñàöії. 
Âèùі ñóäè âèêîíóþòü ôóíêöії êîîðäèíàöії, ðåãóëþâàííÿ òà 
êîíòðîëþ ðîáîòè ñóäіâ íèæ÷èõ іíñòàíöіé, à òàêîæ óõâàëþþòü 
ðіøåííÿ ùîäî ïðåöåäåíòіâ.

Ñïåöіàëіçàöіÿ ñóäîâîї ñèñòåìè ÿê ïðèíöèï ðîçïîäіëó ôóíê-
öіîíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü ìîæå ìàòè çîâíіøíі é âíóòðіøíі
ïðîÿâè.

Âіäïîâіäíî äî çîâíіøíüîї ñïåöіàëіçàöії ñòâîðþєòüñÿ âіäî-
êðåìëåíà ïіäñèñòåìà ñóäіâ, ÿêі ìàþòü ÷іòêî îêðåñëåíó þðèñ-
äèêöіþ òà ïðàâèëà ðîçãëÿäó ñïðàâ. Íàïðèêëàä, â Óêðàїíі ñóäè
çàãàëüíîї þðèñäèêöії ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà ðîçãëÿäі öèâіëüíèõ,
êðèìіíàëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ ñïðàâ, à òà -
êîæ ñïðàâ ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ.

Âíóòðіøíÿ ñïåöіàëіçàöіÿ ñóäîâîї äіÿëüíîñòі ðåàëіçóєòüñÿ ó 
ôóíêöіîíàëüíîìó ðîçïîäіëі îáîâ’ÿçêіâ ìіæ ñóääÿìè îäíîãî ñóäó, 
êîëè ñòâîðþþòüñÿ îêðåìі ñòðóêòóðíі îäèíèöі àáî çàïðîâàäæó-
єòüñÿ ñïåöіàëіçàöіÿ îêðåìèõ ñóääіâ ç ðîçãëÿäó êîíêðåòíèõ êàòå-
ãîðіé ñïðàâ. Âíóòðіøíÿ ñïåöіàëіçàöіÿ â ìåæàõ îäíîãî ñóäó ñïðÿ-
ìîâàíà íà ïіäâèùåííÿ êîìïåòåíòíîñòі ñóääі ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó 
ñïðàâ, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîçèòèâíî ïîçíà÷àєòüñÿ íà ñêîðî÷åííі 
ñòðîêіâ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ òà ÿêîñòі âèíåñåíîãî ðіøåííÿ.

4. Ñóä ïðèñÿæíèõ
Ñóä ïðèñÿæíèõ – öå îäíà ç ôîðì ðåàëіçàöії ñóäîâîї âëà-
äè áåçïîñåðåäíüî ãðîìàäÿíàìè.

Ïðèéíÿòòÿ ïðèñÿæíèìè âèðіøàëüíîãî ðіøåííÿ (âèðîêó)
çäіéñíþ єòüñÿ áåç ó÷àñòі ïðîôåñіéíîãî ñóääі (ñóääіâ). ßê ñà ìî -
ñòіéíèé ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íіé іíñòèòóò ñóä ïðèñÿæíèõ ñêëà-
äàєòüñÿ ç îêðåìîї êîëåãії ïðèñÿæíèõ çàñіäàòåëіâ і ïðîôåñіéíî-
ãî ñóääі ÷è ñóääіâ. Êîëåãіÿ ïðèñÿæíèõ çàñіäàòåëіâ âè îêðåìëåíà
òà íàäіëåíà ïîâíîâàæåííÿìè óõâàëþâàòè âëàñíі ðіøåííÿ áåç 
ó÷àñòі ïðîôåñіéíîãî ñóääі (ñóääіâ), ùî ïîâèííî óáåçïå÷óâàòè
íàðîä âіä ñâàâіëëÿ äåðæàâè. Ñóä ïðèñÿæíèõ іñíóє ó Âåëèêіé
Áðèòàíії, ÑØÀ, Êàíàäі, Øâåöії, Áåëüãії, Äàíії, Íîðâåãії, 
Àâñòðії.

Ñâîáîäà óõâàëåííÿ ðіøåííÿ é òàєìíèöÿ äîðàä÷îї êіìíàòè 
ïðèñÿæíèõ çàñіäàòåëіâ (ó òîìó ÷èñëі âіä ïðîôåñіéíîãî ñóääі) 
ââàæàþòüñÿ îäíèìè ç îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ àíãëіéñüêîãî çàãàëü-
íîãî ïðàâà. Ïîðóøåííÿ òàєìíèöі äîðàä÷îї êіìíàòè ïðèñÿæíèõ 
òÿãíå áåçóìîâíå ñêàñóâàííÿ âèðîêó, à ñèñòåìàòè÷íі êîíòàêòè 
ç ïðèñÿæíèìè áåçïîñåðåäíüî ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ìîæóòü 
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ðîçöіíþâàòèñÿ ÿê íåïîâàãà äî ñóäó. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ
íåçàëåæíîñòі çàñіäàòåëіâ âіä ñòîðîííіõ âïëèâіâ, ó òîìó ÷èñëі
âіä ñóääіâñüêîãî óïåðåäæåííÿ, ñóääÿì ó äåÿêèõ êðàїíàõ çàáî-
ðîíåíî íàâіòü êîìåíòóâàòè òà ïіäñóìîâóâàòè äîêàçè ó ñïðàâі.

5. Àïåëÿöіÿ. Êàñàöіÿ

Àïåëÿöіÿ – öå îäíà ç ôîðì îñêàðæåííÿ ñóäîâèõ ðіøåíü
äî ñóäó âèùîї (àïåëÿöіéíîї) іíñòàíöії, ùî ìàє ïðàâî ïåðå-

ãëÿäàòè ñïðàâó.
Àïåëÿöіéíå ïðîâàäæåííÿ ÿê âàæëèâà ãàðàíòіÿ ñïðàâåäëè-

âîñòі ñóäîâèõ ðіøåíü іñíóє â áіëüøîñòі ñó÷àñíèõ äåðæàâ, ÿêі 
íàëåæàòü äî ðіçíèõ ïðàâîâèõ ñèñòåì, ÿê îñíîâíà (íàïðèêëàä,
ó Âåëèêіé Áðèòàíії) àáî îäíà ç îñíîâíèõ ôîðì ïåðåãëÿäó ñóäî-
âèõ ðіøåíü (ó Ôðàíöії, Íіìå÷÷èíі òà іí.). Àïåëÿöіéíà іíñòàí-
öіÿ ïåðåãëÿäàє ñïðàâó â ïîâíîìó îáñÿçі àáî â ïåâíіé її ÷àñòè-
íі, àëå â ìåæàõ ñêàðãè, ïîäàíîї ñòîðîíîþ ó ïðîöåñі. ßê і ñóä
ïåðøîї іíñòàíöії, àïåëÿöіéíà іíñòàíöіÿ ðîçãëÿäàє ñïðàâó ïî 
ñóòі і, ïðîâіâøè âëàñíå äîñëіäæåííÿ äîêàçіâ, óõâàëþє ðіøåí-
íÿ, ÿêå çàìіíþє ðіøåííÿ íèæ÷îãî ñóäó, õî÷à çà ñâîїì çìіñòîì
âîíî ìîæå áóòè òàêèì ñàìèì.

Êàñàöіÿ (âіä ëàò. ñassatio – ñêàñóâàííÿ) – öå ïåðåâіðêà
ñóäîì òðåòüîї іíñòàíöії çàêîííîñòі òà îáґðóíòîâàíîñòі

âèðîêіâ і ðіøåíü ñóäó, ùî íàáóëè ÷èííîñòі (òîáòî ïðîéøëè
ñòàäіþ àïåëÿöії).

Äîêóìåíò, ùî іíіöіþє êàñàöіéíå ïðîâàäæåííÿ, íàçèâàєòüñÿ
êàñàöіéíîþ ñêàðãîþ.

Çíà÷åííÿ êàñàöіéíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçêðèâàєòüñÿ ÷åðåç
òàêі ïîëîæåííÿ:
 ãàðàíòіÿ âіä íåçàêîííîãî çàñóäæåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî;
 ãàðàíòіÿ ïðàâ і çàêîííèõ іíòåðåñіâ íå òіëüêè îáâèíóâà÷åíî-

ãî, à é ïîòåðïіëîãî, öèâіëüíîãî ïîçèâà÷à òà іíøèõ ó÷àñíè-
êіâ êðèìіíàëüíîãî ïðîöåñó;

 ôîðìóâàííÿ îäíàêîâîї ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çà-
êîíіâ íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè;

 ñïðèÿííÿ íåäîïóñêó âèêîíàííÿ íåîáґðóíòîâàíèõ ðіøåíü
ñóäіâ;

 çàáåçïå÷åííÿ âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê, ÿêèõ ïðèïóñòèëèñÿ
ñóäè ïåðøîї òà (àáî) àïåëÿöіéíîї іíñòàíöіé.
Ñóä êàñàöіéíîї іíñòàíöії çà íàñëіäêàìè ðîçãëÿäó êàñàöіéíîї

ñêàðãè ìàє ïðàâî:
 çàëèøèòè ïåðåãëÿíóòå ñóäîâå ðіøåííÿ áåç çìіí, à êàñàöіé-

íó ñêàðãó – áåç çàäîâîëåííÿ;
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ñóäі ïåðøîї ÷è àïåëÿöіéíîї іíñòàíöіé;
 ñêàñóâàòè ñóäîâå ðіøåííÿ é çàêðèòè êðèìіíàëüíå ïðîâà-

äæåííÿ;
 çìіíèòè ñóäîâå ðіøåííÿ.

§ 23. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
1. Ïîíÿòòÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ
Ñåðåä ÷èñëåííèõ íàïðÿìіâ äåðæàâíîї äіÿëüíîñòі âàæëèâå

ìіñöå ïîñіäàє ïðàâîîõîðîííà äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà çàáåç-
ïå÷åííÿ çàêîííîñòі òà ïðàâîïîðÿäêó â ñóñïіëüñòâі, áîðîòüáó çі 
çëî÷èííіñòþ òà іíøèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, îõîðîíó òà çàõèñò
ñóâåðåíіòåòó, ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі 
êðàїíè, ïðàâ і çàêîííèõ іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí, äåðæàâíèõ і ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé.

Ïðàâîîõîðîííі îðãàíè – öå òàêі îðãàíè, ÿêі íà ïіäñòàâі 
çàêîíîäàâñòâà äåðæàâè çäіéñíþþòü ïðàâîîõîðîííó (ïðà-

âîçàñòîñîâíó òà ïðàâîçàõèñíó) äіÿëüíіñòü.
Ïðàâîîõîðîííі îðãàíè ïîäіëÿþòüñÿ íà äåðæàâíі òà íå  äåð-

æàâíі.
Äî äåðæàâíèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ íàëåæàòü ïðîêóðàòó-

ðà, îðãàíè âíóòðіøíіõ ñïðàâ, îðãàíè ñëóæáè áåçïåêè, îðãàíè
þñòèöії, îðãàíè îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó, ìèòíі îðãàíè,
îðãàíè ïîäàòêîâîї ñëóæáè òà іí.

Äî íåäåðæàâíèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ íàëåæàòü àäâîêà-
òóðà, íåäåðæàâíі îõîðîííі, ðîçøóêîâі òà іíøі óñòàíîâè.

Ñóäè ïîñіäàþòü îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä ïðàâîîõîðîííèõ îðãà íіâ, 
îñêіëüêè ñóäîâà äіÿëüíіñòü є ñàìîñòіéíîþ ãіëêîþ äåðæàâíîї
âëàäè, óñі æ іíøі äåðæàâíі ïðàâîîõîðîííі îðãàíè íàëåæàòü äî 
âèêîíàâ÷îї âëàäè àáî çàéìàþòü ñàìîñòіéíå ìіñöå â äåðæàâíîìó 
ìåõàíіçìі.

2. Îñíîâíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ

Ïðàâîîõîðîííà äіÿëüíіñòü – áàãàòîàñïåêòíà. Її ñïðÿìîâàíî 
íà áëîêóâàííÿ ñîöіàëüíèõ âіäõèëåíü, ëîêàëіçàöіþ ñîöіàëüíîї
íàïðóãè àáî ïðàâîâèõ êîíôëіêòіâ.

Ñêëàäíó ñèñòåìó ïðàâîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі ðåàëіçóþòü ó 
òàêèõ äіÿõ:

Право-
встановлювальні

дії 

Право-
забезпечувальні

дії 

Право-
відновлювальні

дії 
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Êîæíèé íàïðÿì ïðàâîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі ìàє ñïåöèôі÷íі
çàâäàííÿ òà ðåàëіçóєòüñÿ âëàñòèâèìè òіëüêè éîìó ìåòîäàìè.
Äî îñíîâíèõ íàïðÿìіâ ïðàâîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі äåðæàâè
íàëåæàòü:
 êîíñòèòóöіéíèé êîíòðîëü;
 ïðàâîñóääÿ;
 óñóíåííÿ ïîðóøåíü çàêîíó çàñîáàìè ïðîêóðîðñüêîãî ðåàãó-

âàííÿ;
 îõîðîíà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó;
 ðîçñëіäóâàííÿ çëî÷èíіâ;
 çàõèñò ïðàâ òà іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí òà îðãàíіçàöіé;
 ïðàâîâà ðîáîòà â ðіçíèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі;
 ãðîìàäñüêà ïðàâîîõîðîííà äіÿëüíіñòü òà іí.

Ðîçãëÿíåìî äîêëàäíіøå äåÿêі íàïðÿìè.
Îõîðîíà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó – öå ïðîâåäåííÿ óïîâíîâà-

æåíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè â òіñíіé âçàєìîäії ç ãðîìàä-
ñüêіñòþ ðіçíîìàíіòíèõ çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ:
 íà çàáåçïå÷åííÿ íåäîòîðêàííîñòі ãðîìàäÿí, îõîðîíè їõíüî-

ãî æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ÷åñòі, ãіäíîñòі, çàõèñòó іíøèõ ïðàâ òà
çàêîííèõ іíòåðåñіâ, âëàñíîñòі âіä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü;

 íà ñòâîðåííÿ ñòàíó ãðîìàäñüêîãî ñïîêîþ, íîðìàëüíèõ óìîâ
ôóíêöіîíóâàííÿ äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ ïіäïðèєìñòâ,
óñòà      íîâ, îðãàíіçàöіé, ïîñàäîâèõ îñіá;

 íà ïðîôіëàêòèêó òà ïðèïèíåííÿ àíòèãðîìàäñüêèõ äіé, ùî
çàâäàþòü øêîäè íîðìàëüíîìó ðèòìó æèòòÿ ãðîìàäÿí.
Ðîçñëіäóâàííÿ çëî÷èíіâ – öå çäіéñíþâàíà ó âñòàíîâëåíіé

çàêîíîì ïðîöåñóàëüíіé ôîðìі äіÿëüíіñòü óïîâíîâàæåíèõ ïîñà-
äîâèõ îñіá, ñïðÿìîâàíà íà øâèäêå é ïîâíå ðîçêðèòòÿ çëî÷èíó,
âñåáі÷íå òà îá’єêòèâíå äîñëіäæåííÿ îáñòàâèí éîãî â÷èíåííÿ,
âèêðèòòÿ âèííîãî òà çàáåçïå÷åííÿ ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî êðè-
ìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі àáî ðåàáіëіòàöії íåâèííîãî, âіä-
øêîäóâàííÿ çàâäàíîї çëî÷èíîì øêîäè, ïіäãîòîâêó ìàòåðіàëіâ
êðèìіíàëüíîї ñïðàâè äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.

Çàõèñò ïðàâ òà іíòåðåñіâ ôіçè÷íèõ і þðèäè÷íèõ îñіá øëÿ-
õîì íàäàííÿ ïðàâîâîї äîïîìîãè – öå ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü
þðèñòіâ, ÿêі ïðàöþþòü ó äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ і ïðèâàò-
íèõ ñòðóêòóðàõ àáî іíäèâіäóàëüíî, ùî ñïðÿìîâàíà íà íàäàííÿ
ïðàâîâîї іíôîðìàöії, êîíñóëüòàöіé і ðîç’ÿñíåíü ç ïðàâîâèõ
ïèòàíü, ñêëàäåííÿ çàÿâ, ñêàðã, ïðîöåñóàëüíèõ òà іíøèõ äîêó-
ìåíòіâ ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, çäіéñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà іíòå-
ðåñіâ îñîáè â ñóäàõ, іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìіñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïåðåä іíøèìè îñîáàìè, çàáåçïå÷åííÿ
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çóєòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, àäâîêàòóðîþ, ÿêà є äîáðîâіëüíèì ïðî-
ôåñіéíèì ãðîìàäñüêèì îá’єäíàííÿì.

Ãðîìàäñüêà ïðàâîîõîðîííà äіÿëüíіñòü çäіéñíþєòüñÿ äîáðî-
âіëüíèìè ãðîìàäñüêèìè îá’єäíàííÿìè øëÿõîì їõ ó÷àñòі â îõî-
ðîíі ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó é äåðæàâíîãî êîðäîíó, ñïðèÿííÿ 
îðãàíàì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì 
òà îðãàíàì âèêîíàâ÷îї âëàäè, ïîñàäîâèì îñîáàì ó çàïîáіãàííі 
àäìіíіñòðàòèâíèì ïðàâîïîðóøåííÿì і çëî÷èíàì, ó çàõèñòі 
æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí, іíòåðåñіâ ñóñïіëüñòâà é äåðæàâè 
âіä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü, ó ðÿòóâàííі ëþäåé і ìàéíà ïіä ÷àñ 
ñòèõіéíîãî ëèõà òà іíøèõ íàäçâè÷àéíèõ îáñòàâèí, à òàêîæ 
øëÿõîì âèêîíàííÿ іíøèõ ôóíêöіé, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå-
÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä þðèäè÷íèõ і ôіçè÷íèõ îñіá, 
ïіäòðèìàííÿ çàêîííîñòі òà ïðàâîïîðÿäêó â äåðæàâі.

Запитання та завдання до теми 5 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте ознаки державної влади.
À Íåäîòîðêàííіñòü і ñàêðàëüíіñòü
Á Ïіäïîðÿäêîâàíіñòü і ïàðòіéíà äèñöèïëіíà
Â Àáñîëþòíіñòü і íåïîäіëüíіñòü
Ã Ëåãіòèìíіñòü і âåðõîâåíñòâî

2. Позначте розпорядчі органи, які здійснюють оперативну роботу 
щодо державного управління суспільними процесами.

À Çàêîíîäàâ÷і Â Ñóäîâі
Á Âèêîíàâ÷і Ã Ïðàâîîõîðîííі

3. Процедура притягнення до відповідальності перед парламентом 
вищих посадових осіб держави – це:

À Іìïі÷ìåíò Â Àïåëÿöіÿ
Á Іìóíіòåò Ã Êàñàöіÿ

4. Позначте традицію самостійності громад щодо управління держав-
ними справами в межах законів, але без втручання державної адміні-
страції.

À Єâðîïåéñüêà Â Àíãëî-àìåðèêàíñüêà
Á Ìàãäåáóðçüêà Ã Çåìñüêà

5. Позначте, які з перерахованих функцій не виконує судова влада.
À Îõîðîííó Â Âèêîíàííÿ ïîêàðàíü
Á Ïðàâîñóääÿ Ã Êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâó
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6. Позначте назву особливості державної влади, що характеризуєть-
ся як юридичне обґрунтування й визнання народом країни, а також сві-
товою спільнотою.

À Âåðõîâåíñòâî Â Ïóáëі÷íіñòü
Á Ëåãіòèìíіñòü Ã Ñóâåðåííіñòü

ІІ. Порівняйте поняття.
 Ñîöіàëüíà âëàäà – äåðæàâíà âëàäà.
 Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.

ІІІ. Розгляньте фотоілюстрації.

1. Україна 2. Туреччина 3. Польща

4. США 5. Іспанія 6. Ізраїль

7. Норвегія 8. Узбекистан 9. Болгарія

10. Велика
Британія 11. Казахстан 12. Сербія

Користуючись додатковою літературою, установіть відповідність між 
країнами та назвами парламентських установ:

1. ___, 2. ___, 3. ___, 4. ___, 5. ___, 6. ___, 7. ___, 8. ___,
9. ___, 10. ___, 11. ___, 12. ___.

À Ïàðëàìåíò (Ïàëàòà ëîðäіâ і Ïàëàòà ãðîìàä)
Á Ñêóïùèíà
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 Êíåñåò
Ã Âåëèêі Íàðîäíі çáîðè
Ä Êîíãðåñ (Ïàëàòà ïðåäñòàâíèêіâ і Ñåíàò)
Å  Âåëèêі Íàöіîíàëüíі çáîðè (Ìåäæëіñ)
Æ Âåðõîâíà Ðàäà
Ç Ñòîðòèíã
È Âåðõîâíèé Êåíãåñ (Ñåíàò і Ìàæèëіñ)
І Íàöіîíàëüíà Àñàìáëåÿ (Ñåéì і Ñåíàò)
Ê Ãåíåðàëüíі êîðòåñè (Ñåíàò і Êîíãðåñ äåïóòàòіâ)
Ë Îëіé Ìàæëіñ

ІV. Доберіть приклади державних органів (зі світової практики) за 
способом утворення (виборні; такі, що призначаються; успадко  вані).

Òåìà 6. Äåðæàâà, îñîáà, ñóñïіëüñòâî

Найкращий державний устрій для будь-якого народу – це 
той, який зберіг цей народ як єдине ціле.

Мішель Монтень, французький письменник і філософ

§ 24. ЛЮДИНА, ІНДИВІД, ОСОБА
1. Ñïіââіäíîøåííÿ äåðæàâè é ñóñïіëüñòâà

Äåðæàâà é ñóñïіëüñòâî іñíóþòü âіäíîñíî íåçàëåæíî. Äåðæàâà 
íå ìîæå îòîòîæíþâàòèñÿ іç ñóñïіëüñòâîì. Â іíøîìó âèïàäêó 
ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ùî ñêëàâñÿ â äåðæàâі, íåîáõіäíî áóëî á õà-
ðàêòåðèçóâàòè ÿê ðåæèì òîòàëіòàðèçìó, ùî îçíà÷àє ëіêâіäàöіþ 
áóäü-ÿêèõ âіäìіííîñòåé ìіæ äåðæàâîþ é ñóñïіëüñòâîì, ïîãëèíàí-
íÿ ïåðøîþ äðóãîãî. Ïðîòå ìіæ íèìè ìàє áóòè ïåâíà äèñòàíöіÿ, 
ÿêà é çàáåçïå÷óє äåìîêðàòіþ, âіäïîâіäíèé ðіâåíü ñâîáîäè ñóá’єêòіâ. 

Взаємовідносини суспільства та держави по-різному оцінювалися в 
різні історичні епохи. У давнину, як правило, поняття «суспільство» та 

«держава» ототожнювалися. Представниками такої точки зору були 
грецькі філософи Платон та Арістотель. До суспільства (отже, і до держа-
ви) вони зараховували тільки повноправних громадян поліса, ставлячи за 
межі су спільства іноземців, рабів, жінок.
У часи середньовіччя держава, як правило, ототожнювалася з правите-
лем, а суспільство – з вищими станами. Термін «держава» (у розумінні 
окремого від суспільства та правителя явища) увів в обіг італійський мис-
литель доби Відродження Н. Макіавеллі.
Остаточно поняття «суспільство» та «держава» відокремили одне від од-
ного європейські філософи Нового часу – Б. Спіноза, Дж. Локк, Ж.-Ж. Рус-
со. Вони виробили концепцію громадянського суспільства, інтересам і 
потребам якого мають бути підпорядковані держава та її апарат.
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Теорії співвідношення суспільства та держави

Держава стоїть над суспіль-
ством, контролює його, щоб
індивіди не порушували прав 
одне одного, не посягали на 

правопорядок

Держава підпорядкована 
суспільству і своїм завданням 
має забезпечення нормального 

функціонування громадян-
ського суспільства

Теорія етатистської
держави

Теорія правової
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Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî» âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïîíÿò-
òÿ «ñóñïіëüñòâî». Ñóñïіëüñòâî ÿê âëàñòèâèé òіëüêè ëþäèíі
ìåõàíіçì ñïіëêóâàííÿ òà êîëåêòèâíîї äіÿëüíîñòі âèíèêëî çàäîâ-
ãî äî ïîÿâè äåðæàâè. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – öå ÿêіñíèé
ñòàí ñóñïіëüñòâà, ùî ñêëàëîñÿ â äåÿêèõ äåðæàâàõ ó Íîâèé ÷àñ. 

2. Ëþäèíà, іíäèâіä, îñîáà

Ó ïîâñÿêäåííîìó âæèòêó öі ñëîâà çâó÷àòü ÿê ðіâíîçíà÷íі, àëå
â þðèäè÷íіé ìîâі çà öèìè òåðìіíàìè çàêðіïëåíî ðіçíі çíà÷åííÿ.

Ëþäèíà – öå æèâà ðîçóìíà іñòîòà, ÿêà ìàє âîëþ, äàð
ìèñëåííÿ, çäàòíà âèðîáëÿòè çíàðÿääÿ ïðàöі òà ìîæå ñâі-

äîìî êîðèñòóâàòèñÿ íèìè.
Áіîëîãі÷íå â ëþäèíі, ÿêà є ÷àñòèíîþ ìàòåðіàëüíîãî ñâіòó, 

ñêëàäàєòüñÿ ç її ïðèðîäíîї îñíîâè, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ íàÿâ-
íіñòþ òіëà, îðãàíіâ ÷óòòÿ, ïðèðîäíîї ôіçè÷íîї ñèëè òà іíøèõ
áіîëîãі÷íèõ ÿêîñòåé.

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

Іíäèâіä – öå êîíêðåòíà ëþäèíà, ùî áіîëîãі÷íî é ñîöіàëü-
íî âèðіçíÿєòüñÿ ç-ïîìіæ іíøèõ ëþäåé, ìàє іíäèâіäóàëü-

íî 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 îäíå íà îäíîãî ç òî÷êè çîðó ôіçè÷íèõ ÷è ðîçó-
ìîâèõ çäіáíîñòåé, òàëàíòіâ. Áåç áіîëîãі÷íîãî çìіñòó ëþäèíè
íå ìîæíà ñõàðàêòåðèçóâàòè її ñîöіàëüíі ÿêîñòі. Ïðîòå ëèøå
áіîëîãі÷íå â ëþäèíè íå âèçíà÷àє її ÿê îñîáèñòіñòü.
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– öå ëþäèíà ÿê íîñіé ñâіäîìîñòі, òîáòî
ñóá’єêò ïіçíàííÿ, ïåðåæèâàííÿ, âіäíîøåííÿ òà àêòèâíî-

ãî ïåðåòâîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ íåïî-
âòîðíîþ ñóêóïíіñòþ ñîöіàëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáîì
іñíóâàííÿ ÿêîї є її ðîçâèòîê і äіÿëüíіñòü.

Ïîíÿòòÿ «îñîáèñòіñòü» âêëþ÷àє â ñåáå õàðàêòåðèñòèêó
ëþäèíè ç ïîçèöіé її ñóñïіëüíîї äіÿëüíîñòі é òèõ ïðîâіäíèõ 
ìîòèâіâ, ÿêèìè âîíà êåðóєòüñÿ ó ñâîїõ â÷èíêàõ. Ñóòü îñîáèñ-
òîñòі âèçíà÷àєòüñÿ її ñòàâëåííÿì äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó,
ñó ñïіëüíîãî áóòòÿ, іíøèõ ëþäåé і ñàìîї ñåáå. Îñîáèñòіñòü є 
іíäèâіäóàëüíîþ ñóêóïíіñòþ ðèñ, ÿêі çóìîâëþþòü ñòèëü ìèñ-
ëåííÿ, ïåðåæèâàíü і ïîâåäіíêè êîæíîї ëþäèíè.

Ïîíÿòòÿì îñîáà ïîçíà÷àєòüñÿ ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí.
Ó ïðàâîâіé ñèñòåìі ñóñïіëüñòâà ìіñöå òà ðîëü îñîáè õàðàê-

òåðèçóþòüñÿ ÷åðåç ïðàâîâèé ñòàòóñ, ùî äàє ìîæëèâіñòü ðîç-
ãëÿíóòè її ôàêòè÷íå òà þðèäè÷íå ñòàíîâèùå ó ãðîìàäÿí-
ñüêîìó ñóñïіëüñòâі. Ó íàéøèðøîìó çíà÷åííі ïіä ïðàâîâèì
ñòàòóñîì îñîáè ðîçóìіþòü її þðèäè÷íå çàêðіïëåíå ñòàíîâèùå 
â ñóñïіëüñòâі. ßäðîì çàãàëüíîãî ïðàâîâîãî ñòàòóòó є ñóá’єêòèâíі 
ïðàâà, ñâîáîäè, çàêîííі іíòåðåñè òà îáîâ’ÿçêè îñîáè. Êîíñòè-
òóöіÿ Óêðàїíè çàêðіïëþє îñíîâíі ïðàâà і ñâîáîäè îñîáè, ùî 
ñòàíîâëÿòü îñíîâó áóäü-ÿêèõ іíøèõ ïðàâ і ñâîáîä.

Êðіì òîãî, îñîáà òіñíî âçàєìîçâ’ÿçàíà ç äåðæàâîþ. Äåðæàâà 
âèçíà÷àє îñîáó, її æèòòÿ, íåäîòîðêàííіñòü, ÷åñòü і ãіäíіñòü íàé-
âèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ. Ãîëîâíèé îáîâ’ÿçîê äåðæàâè – 
çàáåçïå÷åííÿ îñîáі âіäïîâіäíèõ óìîâ äëÿ çäіéñíåííÿ ïðàâ і ñâî-
áîä, à òàêîæ äëÿ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ. Äåðæàâà âіäïîâіäàëüíà 
ïåðåä îñîáîþ é ñóñïіëüñòâîì çà ñâîþ äіÿëüíіñòü. Çà äîïîìîãîþ
ïðàâà äåðæàâà çàêðіïëþє âіäïîâіäíèé ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè, 
çàáåçïå÷óє êîæíіé îñîáі ðіâíі ìîæëèâîñòі â êîðèñòóâàííі 
ñóá’єêòèâíèìè ïðàâàìè òà ó âèêîíàííі îáîâ’ÿçêіâ.

3. Ôіçè÷íà îñîáà. Þðèäè÷íà îñîáà

Ôіçè÷íà îñîáà – öå ëþäèíà ÿê ó÷àñíèê ïðàâîâіäíîñèí.
Ôіçè÷íà îñîáà íàáóâàє ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ і çäіéñíþє їõ 

ïіä ñâîїì іì’ÿì. Іì’ÿ ôіçè÷íîї îñîáè, ÿêà є ãðîìàäÿíèíîì
Óêðàїíè, ñêëàäàєòüñÿ ç ïðіçâèùà, âëàñíîãî іìåíі òà ïî áàòüêî-
âі, ÿêùî іíøå íå âèïëèâàє іç çàêîíó àáî çâè÷àþ íàöіîíàëüíîї
ìåíøèíè, äî ÿêîї âîíà íàëåæèòü.

Ìіñöåì ïðîæèâàííÿ ôіçè÷íîї îñîáè є æèòëî, ó ÿêîìó âîíà 
ïðîæèâàє ïîñòіéíî àáî òèì÷àñîâî. Ôіçè÷íà îñîáà, ÿêà äîñÿã-
ëà ÷îòèðíàäöÿòè ðîêіâ, âіëüíî îáèðàє ìіñöå ïðîæèâàííÿ, çà 
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âèíÿòêîì îáìåæåíü, ÿêі âñòàíîâëåíî çàêîíîì. Ìіñöåì ïðî-
æèâàííÿ ôіçè÷íîї îñîáè ó âіöі âіä äåñÿòè äî ÷îòèðíàäöÿòè
ðîêіâ є ìіñöå ïðîæèâàííÿ її áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ) àáî
îäíîãî ç íèõ, ç êèì âîíà ïðîæèâàє, îïіêóíà àáî ìіñöåçíàõî-
äæåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÷è çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
òîùî, ó ÿêîìó âîíà ïðîæèâàє, ÿêùî іíøå ìіñöå ïðîæèâàííÿ
íå âñòàíîâëåíî çà çãîäîþ ìіæ äèòèíîþ òà áàòüêàìè (óñèíîâ-
ëþâà÷àìè, îïіêóíîì) àáî îðãàíіçàöієþ, ÿêà âèêîíóє ùîäî íåї
ôóíêöії îïіêóíà.

Ó ðàçі ñïîðó ìіñöå ïðîæèâàííÿ ôіçè÷íîї îñîáè ó âіöі âіä
äåñÿòè äî ÷îòèðíàäöÿòè ðîêіâ âèçíà÷àєòüñÿ îðãàíîì îïіêè òà
ïіêëóâàííÿ àáî ñóäîì.

Ìіñöåì ïðîæèâàííÿ ôіçè÷íîї îñîáè, ÿêà íå äîñÿãëà äåñÿòè
ðîêіâ, є ìіñöå ïðîæèâàííÿ її áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ) àáî
îäíîãî ç íèõ, ç êèì âîíà ïðîæèâàє, îïіêóíà àáî ìіñöåçíàõî-
äæåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÷è çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó 
ÿêîìó âîíà ïðîæèâàє.

Þðèäè÷íîþ îñîáîþ є îðãàíіçàöіÿ, ñòâîðåíà é çàðåєñòðî-
âàíà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

Þðèäè÷íà îñîáà íàäіëÿєòüñÿ ïðàâîçäàòíіñòþ òà äієçäàòíіñ-
òþ, ìîæå áóòè ïîçèâà÷åì і âіäïîâіäà÷åì ó ñóäі. Þðèäè÷íà
îñîáà ìîæå áóòè ñòâîðåíà øëÿõîì îá’єäíàííÿ îñіá òà (àáî)
ìàéíà.

Þðèäè÷íі îñîáè, çàëåæíî âіä ïîðÿäêó їõ ñòâîðåííÿ, ïîäіëÿ-
þòüñÿ íà þðèäè÷íèõ îñіá ïðèâàòíîãî ïðàâà òà þðèäè÷íèõ îñіá
ïóáëі÷íîãî ïðàâà. Þðèäè÷íі îñîáè ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ó ôîð-
ìі òîâàðèñòâ, óñòàíîâ òà â іíøèõ 
ôîðìàõ, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.

Òîâàðèñòâîì є îðãàíіçàöіÿ, 
ñòâîðåíà øëÿõîì îá’єäíàííÿ îñіá
(ó÷àñíèêіâ), ÿêі ìàþòü ïðàâî ó÷àñ-
òі â öüîìó òîâàðèñòâі. Òîâàðèñòâî 
ìîæå áóòè ñòâîðåíå îäíієþ îñîáîþ,
ÿêùî іíøå íå âñòàíîâëåíî çàêîíîì. 
Òîâàðèñòâà ïîäіëÿþòüñÿ íà ïіäïðè-
єìíèöüêі òà íåïіäïðèєìíèöüêі.

Óñòàíîâîþ є îðãàíіçàöіÿ, ñòâî-
ðåíà îäíієþ àáî êіëüêîìà îñîáà-
ìè (çàñíîâíèêàìè), ÿêі íå áåðóòü
ó÷àñòі â óïðàâëіííі íåþ, øëÿõîì 
îá’єäíàííÿ (âèäіëåííÿ) їõíüîãî ìàéíà äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè,
âèçíà÷åíîї çàñíîâíèêàìè, çà ðàõóíîê öüîãî ìàéíà.
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Товариство Установа



82

РОЗДІЛ I

1. Ãðîìàäÿíñòâî: ïîíÿòòÿ, ïіäñòàâè íàáóòòÿ і ïðèïèíåííÿ

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

Сучасне поняття громадянства історично пов’язано з французькою 
рево люцією XVIII ст. Політико-правова концепція «вільного громадяни-

на» прислужилася обґрунтуванню ліквідації феодального ладу, розвитку 
нових політичних та економічних відносин. Це поняття замінило катего-
рію підданства, яка за часів феодалізму позначала відносини залеж-
ності окремого індивіда від держави в особі монарха. У наші дні категорія 
підданства іноді застосовується в державно-політичній практиці країн з 
монархічними формами правління. У розвинутих країнах за своїм юри-
дичним значенням вона практично не відрізняється від громадянства.

Ãðîìàäÿíñòâî є çàñîáîì ïðèâåäåííÿ â äіþ ïðèíöèïіâ âçà-
єìîâіäíîñèí äåðæàâè é îñîáè. Ñòàí ãðîìàäÿíñòâà ñòâîðþє 
âçàєìíі ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè. Äåðæàâà ïîøèðþє ñâîþ âëàäó íà 
ãðîìàäÿíèíà ÿê íà ñâîїé òåðèòîðії, òàê і ïîçà її ìåæàìè, і
ìîæå âèìàãàòè âіä íüîãî âèêîíàííÿ ïåâíèõ äіé. Âîäíî÷àñ ãðî-
ìàäÿíèí ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà çàõèñò ñâîїõ çàêîííèõ іíòå-
ðåñіâ ç áîêó äåðæàâè.

Ãðîìàäÿíñòâî – öå îñîáëèâèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ìіæ
îñîáîþ òà äåðæàâîþ, ùî ïîðîäæóє äëÿ íèõ âçàєìíі ïðàâà

òà îáîâ’ÿçêè.
Çàêîíè ïðî ãðîìàäÿíñòâî âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê íàáóòòÿ é 

ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà.

Філіація

Натуралізація

На підставі
міжнародних 

договорів
(оптація, 

трансферт)

Репатріація

Ãîëîâíèì é îá’єêòèâíî íàéáіëüø ðåàëüíèì ñïîñîáîì íàáóò-
òÿ ãðîìàäÿíñòâà є ôіëіàöіÿ, àáî íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðî-
äæåííÿì. Ôіëіàöіÿ âèçíà÷àєòüñÿ çà äâîìà ïðèíöèïàìè: «çà
ïðàâîì êðîâі» і «çà ïðàâîì ґðóíòó».
Іíøèì ñïîñîáîì íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà є íàòóðàëіçàöіÿ, 

àáî íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà âîëåâèÿâëåííÿì îñîáè. Âîäíî÷àñ 
íàòóðàëіçàöіÿ – öå ïðîöåäóðà, ÿêà çäіéñíþєòüñÿ êîìïåòåíòíèì 
îðãàíîì âіä іìåíі äåðæàâè òà âèÿâëÿєòüñÿ â íàäàííі ãðîìà-
äÿíñòâà öієї äåðæàâè îñîáі íà її ïðîõàííÿ àáî çà її çãîäîþ.
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Íàäàííÿ ãðîìàäÿíñòâà â ïîðÿäêó íàòóðàëіçàöії çàçâè÷àé
ïîòðåáóє ÷іòêî âèðàæåíîãî âîëåâèÿâëåííÿ îñîáè, ÿêà áàæàє
éîãî íàáóòè. Àëå çà ïåâíèõ îáñòàâèí òàêå âîëåâèÿâëåííÿ
ïðàêòè÷íî âіäñóòíє, íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ íàáóòòÿ íàòóðàëіçîâà-
íîãî ãðîìàäÿíñòâà ìàëîëіòíіìè. Çàãàëüíîïðèéíÿòèì є ïðèí-
öèï, çà ÿêèì äіòè äî äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî âіêó àâòîìàòè÷íî
çìіíþþòü ñâîє ãðîìàäÿíñòâî ðàçîì çі ñâîїìè áàòüêàìè.
Іíäèâіäóàëüíà íàòóðàëіçàöіÿ ïðàêòè÷íî çàâæäè ïîâ’ÿçàíà ç

ïåâíèìè óìîâàìè àáî âèìîãàìè. Ãîëîâíîþ óìîâîþ íàòóðàëі-
çàöії є òàê çâàíå óêîðіíåííÿ. Çãіäíî іç öієþ óìîâîþ, îñîáà,
ÿêà ïðåòåíäóє íà çäîáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà êîíêðåòíîї äåðæàâè,
ïîâèííà äî ïîäàííÿ âіäïîâіäíîї çàÿâè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó
ïðîæèâàòè íà її òåðèòîðії.

Çàêîíîäàâñòâî ïðî ãðîìàäÿíñòâî âñòàíîâëþє ðіçíі ñòðîêè
óêîðіíåííÿ. Çâè÷àéíèì є ï’ÿòèðі÷íèé ñòðîê, õî÷à â äåÿêèõ
êðàїíàõ âіí ñÿãàє äåñÿòè ðîêіâ (Áåëüãіÿ, Іñïàíіÿ). Ó Ñêàíäèíàâ-
ñüêèõ êðàїíàõ ñòðîê óêîðіíåííÿ âèçíà÷åíî â ñіì ðîêіâ.

Çàêîíîäàâñòâî é àäìіíіñòðàòèâíà ïðàêòèêà âèçíà÷àþòü òàêîæ
іíøі óìîâè, ùî îáìåæóþòü ìîæëèâîñòі íàòóðàëіçàöії. Ñåðåä íèõ
ñëіä íàçâàòè íàÿâíіñòü ïåâíîãî ðіâíÿ ìàòåðіàëüíîãî äîáðîáóòó,
êâàëіôіêàöії òà ïðîôåñіéíîї ïіäãîòîâêè, âіäñóòíіñòü çàáîðãîâà-
íîñòі ùîäî ñïëàòè ïîäàòêіâ, çíàííÿ äåðæàâíîї ìîâè òîùî.

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.

Ãðîìàäÿíñòâî ìîæå íàáóâàòèñÿ òàêîæ íà ïіäñòàâі ìіæíà-
ðîäíèõ äîãîâîðіâ øëÿõîì:
 îïòàöії, òîáòî ïåðåõîäó ïіä ñóâåðåíіòåò ïåâíîї äåðæàâè â

ðåçóëüòàòі, íàïðèêëàä, çàâîþâàííÿ òåðèòîðії, íà ÿêіé ïðî-
æèâàє îñîáà;

 òðàíñôåðòó, òîáòî îáìіíó íàñåëåííÿì ìіæ äåðæàâàìè, ùî
çóìîâëþє àâòîìàòè÷íó çìіíó ãðîìàäÿíñòâà.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè іíñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà âàæëèâèìè є

ïèòàííÿ ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà, à ñàìå: âèõіä ç ãðîìàäÿí-
ñòâà, âëàñíå âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà é ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà.

Вихід
з громадянства

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



84

РОЗДІЛ I

Найчастіше умовою втрати громадянства є натура-
лізація в іншій державі. Здебільшого у країнах, де
встановлено дозвільний порядок виходу з громадян-
ства, не припускається його автоматична втрата. 
У країнах, де визнано принцип вільного виходу з гро-
мадянства, автоматична втрата громадянства є зви-
чайною процедурою.

Втрата
громадянства

Позбавлення громадянства, набутого в порядку філі-
ації, називається денаціоналізацією, а позбавлення 
натуралізованого громадянства – денатуралізацією. 
Денатуралізація нерідко пов’язана з різного роду
протиправними діями, зокрема з набуттям особою 
громадянства з порушенням закону.

Позбавлення 
громадянства

2. Іíîçåìöі, àïàòðèäè, áіïàòðèäè

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

Іíîçåìåöü – öå îñîáà, ÿêà íå ïåðåáóâàє ó ãðîìàäÿíñòâі 
äåðæàâè, íà òåðèòîðії ÿêîї çíàõîäèòüñÿ â êîíêðåòíèé 

÷àñ, і є ãðîìàäÿíèíîì (ïіääàíèì) іíøîї äåðæàâè àáî äåðæàâ.
Îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà (àïàòðèä) – öå îñîáà, ÿêó æîä-
íà äåðæàâà âіäïîâіäíî äî ñâîãî çàêîíîäàâñòâà íå ââàæàє 

ñâîїì ãðîìàäÿíèíîì.
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 p.), Êîí-
âåíöіÿ ïðî ñêîðî÷åííÿ áåçãðîìàäÿíñòâà (1961 ð.) òîùî.

Çà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ», ïðà-
âîâèé ñòàòóñ іíîçåìíèõ ãðîìàäÿí òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà â 
îñíîâíîìó çáіãàєòüñÿ.

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

þòü â Óêðàїíі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ, êîðèñòóþòüñÿ òèìè
ñàìèìè ïðàâàìè і ñâîáîäàìè, à òàêîæ íåñóòü òàêі ñàìі
îáîâ’ÿçêè, ÿê і ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, – çà âèíÿòêàìè, âñòàíîâëå-
íèìè Êîíñòèòóöієþ, çàêîíàìè ÷è ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè
Óêðàїíè.

çåìöіâ òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà», çàêîííèìè ïіäñòàâàìè ïåðå-
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áóâàííÿ â Óêðàїíі є іììіãðàöіÿ â Óêðàїíó íà ïîñòіéíå ïðîæè-
âàííÿ àáî äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà âèçíà÷åíèé òåðìіí, à
òàêîæ òèì÷àñîâå ïåðåáóâàííÿ íà її òåðèòîðії âіäïîâіäíî äî
âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë. Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі
іììіãðóâàëè íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ àáî äëÿ òèì÷àñîâîãî
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îòðèìóþòü ïîñâіä÷åííÿ âіäïîâіäíî íà
ïîñòіéíå àáî òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ.

Ùî ñòîñóєòüñÿ іíîçåìöіâ òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі îïè-
íèëèñÿ â Óêðàїíі íà íåçàêîííèõ ïіäñòàâàõ, òî äî íèõ âæèâà-
þòü âіäïîâіäíèõ çàõîäіâ âïëèâó, âêëþ÷àþ÷è їõ ïðèìóñîâå
âèäâîðåííÿ çà ìåæі êðàїíè.

Ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ іíîçåìöі é îñîáè áåç ãðî-
ìàäÿíñòâà ìîæóòü íàáóòè ñòàòóñó áіæåíöÿ.

Áіæåíöåì ââàæàєòüñÿ іíîçåìíèé ãðîìàäÿíèí àáî îñîáà
áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі âíàñëіäîê îáґðóíòîâàíèõ ïîáîþ-

âàíü ñòàòè æåðòâîþ ïåðåñëіäóâàíü çà îçíàêàìè ðàñè, íàöіî-
íàëüíîñòі, 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), і
ùîäî ÿêèõ âіäïîâіäíèìè îðãàíàìè óõâàëåíî ðіøåííÿ ïðî
íàäàííÿ їì ñòàòóñó áіæåíöіâ.

Âîäíî÷àñ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ
òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà» ïåðåäáà÷åíî, ùî çäіéñíåííÿ іíîçåì-
íèìè ãðîìàäÿíàìè òà îñîáàìè áåç ãðîìàäÿíñòâà íàäàíèõ їì
ïðàâ і ñâîáîä íå ïîâèííî çàâäàâàòè øêîäè íàöіîíàëüíèì
іíòåðåñàì Óêðàїíè, ïðàâàì, ñâîáîäàì і çàêîííèì іíòåðåñàì її
ãðîìàäÿí òà іíøèõ îñіá, ÿêі ïðîæèâàþòü â Óêðàїíі. Іíîçåìöі 
òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà çîáîâ’ÿçàíі äîòðèìóâàòèñÿ Êîíñòè-
òóöії і çàêîíіâ Óêðàїíè, øàíóâàòè òðàäèöії òà çâè÷àї íàðîäó
Óêðàїíè.

Іноземці та особи без грома-
дянства, що на законних під-
ствах перебувають в Україні

Мають право на підприєм-
ницьку діяльність, працю, від-
починок, охорону здоров’я, 
соціальний захист, освіту, 
житло, свободу совісті

Їм гарантується недоторкан-
ність особи, житла, невтру-
чання в особисте та сімейне
життя, таємниця листування, 
повага їхньої гідності

Можуть укладати та розрива-
ти шлюби з громадянами
України та іншими особами
відповідно до законодавства
України
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Îñîáè ç ïîäâіéíèì ãðîìàäÿíñòâîì (áіïàòðèäè) – öå îñî-
áè, ÿêèõ íà ïіäñòàâі ìіæäåðæàâíîãî äîãîâîðó âèçíàíî îäíî-

÷àñíî ãðîìàäÿíàìè òèõ äåðæàâ, ÿêі ïіäïèñàëè öåé äîãîâіð.
Çàêîíîäàâñòâîì áàãàòüîõ äåðæàâ, ó òîìó ÷èñëі Óêðàїíè, íå 

âèçíàєòüñÿ ïîäâіéíå ãðîìàäÿíñòâî, îñêіëüêè äіє ïðèíöèï єäè-
íîãî ãðîìàäÿíñòâà.

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

íàáóòòÿ і ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè âèçíà÷àþòü-
ñÿ çàêîíîì.

Працюємо самостійно 
І. Працюючи з текстом Закону України «Про громадянство 

України», з’ясуйте поняття.
À Ïåðåäà÷à íàñåëåííÿ òåðèòîðії, ÿêà ïåðåéøëà âіä îäíієї 

äåðæàâè äî іíøîї, íàçèâàєòüñÿ
Á Îñîáè ç ïîäâіéíèì ãðîìàäÿíñòâîì íàçèâàþòüñÿ 
Â Âèáіð îñîáîþ ãðîìàäÿíñòâà ïðè ïåðåäà÷і òåðèòîðії çі 

ñêëàäó îäíієї äåðæàâè äî іíøîї íàçèâàєòüñÿ
Ã Îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà íàçèâàþòüñÿ 
Ä Ñïîñіá ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà, ÿêèé ìîæå áóòè íà-

ñëіäêîì ðіøåííÿ ñóäó, ùî çàäîâîëüíèâ ó öüîìó ðіøåííі âè-
ìîãó ïîçèâà÷à, íàçèâàєòüñÿ

Å Ïîâåðíåííÿ íà áàòüêіâùèíó îñіá, ÿêі îïèíèëèñÿ çà ìåæà -
ìè ñâîєї êðàїíè â ðåçóëüòàòі âіéíè ÷è åìіãðàöії, íàçèâàєòüñÿ

Æ Ñïîñіá ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà ñâіäîìèì 
âîëåâèÿâëåííÿì íàçèâàєòüñÿ

Ç Äîêóìåíò, ÿêèé çàìіíþє äèòèíі ïàñïîðò äëÿ âèїçäó çà 
êîðäîí, –

ІІ. Виконайте тестові завдання.
1. Громадянином України людина стає:

À Ç íàðîäæåííÿ
Á Ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïàñïîðòó 
Â Ïðè äîñÿãíåííі ïîâíîëіòòÿ
Ã Ïіñëÿ îòðèìàííÿ ñåðåäíüîї îñâіòè
Ä Çà áàæàííÿì áàòüêіâ

2. Позначте спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.
À Ôіëіàöіÿ Â Ðåïàòðіàöіÿ Ä Îïòàöіÿ
Á Íàòóðàëіçàöіÿ  Ã Òðàíñôåðò
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3. Документами, що підтверджують громадянство України, є:
À Ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè
Á Ïîñâіä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè
Â Ïîñâіä÷åííÿ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ
Ã Òèì÷àñîâå ñâіäîöòâî ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè
Ä Ïîñâіä÷åííÿ äåïóòàòà

4. Громадянство України набувається:
À Óíàñëіäîê âіäíîâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà
Á Óíàñëіäîê ïåðåїçäó íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíó
Â Óíàñëіäîê îòðèìàííÿ ïðàâà íà ïîñòіéíó ðîáîòó â Óêðàїíі
Ã Óíàñëіäîê óñòàíîâëåííÿ íàä äієçäàòíîþ îñîáîþ îïіêè
Ä Óíàñëіäîê óñòàíîâëåííÿ íàä îáìåæåíî äієçäàòíîþ îñî-

áîþ ïіêëóâàííÿ

5. Підставою для втрати громадянства України є:
À Ïîñòàíîâà ñóäó çàãàëüíîї þðèñäèêöії
Á Ñêîєííÿ çëî÷èíó ïðîòè äåðæàâè
Â Ñêîєííÿ çëî÷èíó íà òåðèòîðії іíøîї äåðæàâè
Ã Âèїçä çà ìåæі Óêðàїíè íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ
Ä Äîáðîâіëüíå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà іíøîї äåðæàâè

6. Порушенням вимоги про безперервне проживання на території
України є виїзд особи за кордон:

À Íà íàâ÷àííÿ 
Á Íà ëіêóâàííÿ
Â Ó âіäïóñòêó
Ã ßêùî ðàçîâèé âèїçä çà êîðäîí ó ïðèâàòíèõ ñïðàâàõ ïåðå-

âèùóє 90 äíіâ
Ä Ó ñëóæáîâå âіäðÿäæåííÿ 

7. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживан-
ня за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається 
громадянином України, дитина може вийти з громадянства України ра-
зом з тим з батьків, який виходить з громадянства України:

À Çà éîãî êëîïîòàííÿì
Á Çà êëîïîòàííÿì äðóãîãî ç áàòüêіâ
Â Çà ñïіëüíèì êëîïîòàííÿì îáîõ áàòüêіâ
Ã Çà êëîïîòàííÿì îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ 
Ä Æîäíà âіäïîâіäü íå є ïðàâèëüíîþ

8. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно про-
живають в Україні, які за вчинені злочини зазнали кримінального пока-
рання за межами України: 
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À Íå ìîæóòü áóòè ïðèòÿãíåíі â Óêðàїíі äî êðèìіíàëüíîї 
âіäïîâіäàëüíîñòі çà öі çëî÷èíè, ÿêùî іíøå íå âñòàíîâëåíî
ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðàїíè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâіñòü
ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè

Á Íå ìîæóòü áóòè ïðèòÿãíåíі â Óêðàїíі äî êðèìіíàëüíîї 
âіäïîâіäàëüíîñòі çà öі çëî÷èíè

Â Ìîæóòü áóòè ïðèòÿãíåíі â Óêðàїíі äî êðèìіíàëüíîї âіä-
ïîâіäàëüíîñòі çà öі çëî÷èíè

Ã Ìîæóòü áóòè ïðèòÿãíåíі çà ðіøåííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó 
Óêðàїíè

Ä Ìîæóòü ïðèòÿãàòèñÿ äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі 
çà ïîïåðåäíіé çëî÷èí ó âèïàäêó â÷èíåííÿ íîâîãî, ïîäіáíîãî 
(îäíîðіäíîãî) çëî÷èíó

Працюємо у групах 
ІІІ. Об’єднайтеся у групи та порівняйте поняття за поданою 

схемою.
1. Ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà – ïîíîâëåííÿ ó ãðîìàäÿí-

ñòâі

Ñïіëüíі ðèñè:
1. Ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà òà ïîíîâëåííÿ â ãðîìàäÿí-

ñòâі ðåãóëþþòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî».
2.

3.

Âіäìіííі ðèñè:

Критерій
порівняння

Прийняття до 
громадянства

Поновлення у 
громадянстві

1 Чи перебували особи, які претен-
дують на прийняття до громадян-
ства чи поновлення у громадян-
стві, у громадянстві України

2 Чи збігаються умови прийняття
до громадянства та поновлення
у громадянстві

3 Характер юридичного факту

4 Дата прийняття до громадян ства
й дата поновлення у гро   мадянстві

5 Інші критерії
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2. Óòðàòà ãðîìàäÿíñòâà – âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà.
Ñïіëüíі ðèñè:
1. ßê óòðàòà ãðîìàäÿíñòâà, òàê і âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà çà   ñâіä  -

÷óþòüñÿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.
2. .
3. .

Âіäìіííі ðèñè:

Критерій
порівняння

Утрата
громадянства

Вихід 
з громадянства

1 Хто є ініціатором

2 Правові наслідки для пра-
вового зв’язку з державами

3 Обов’язковість постійного 
проживання за кордоном

4 Усвідомлення дій особи

5 Інші критерії

Працюємо самостійно 
IV. Заповніть таблицю за допомогою переліку документів (с. 90).

Äîêóìåíòè, ÿêі íåîáõіäíî íàäàòè
ïðè îôîðìëåííі ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè

№ Умова Документи
1 Батьки в момент народження дитини були громадяна-

ми України, один з яких написав заяву
2 Батьки, особи без громадянства, у момент народжен-

ня дитини, проживали на території України на законних
підставах

3 Дитина народилася за кордоном від осіб без громадян-
ства, які мають право на постійне проживання в Україні

4 Дитина народилася в Україні в сім’ї іноземців, що ма-
ють законні права на проживання в Україні

5 Дитина народилася на території України й один з бать-
ків є особою зі статусом біженця або особою, що отри-
мала притулок в Україні

6 Дитина народилася в Україні, один з батьків – інозе-
мець, а другий – особа без громадянства, які на закон-
них підставах проживають в Україні

7 Батьки знайденої на території України дитини невідомі
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2. Êîïіÿ ñâіäîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè.
3. Êîïіÿ óêðàїíñüêîãî ïàñïîðòó îäíîãî ç áàòüêіâ.
4. Êîïіÿ äîêóìåíòà íà ïðàâî ïîñòіéíîãî ïðîæèâàííÿ â 

Óêðàїíі (ïîñâіäêà íà ïðîæèâàííÿ).
5. Êîïіÿ äåêëàðàöії ïðî òå, ùî äèòèíà íå íàáóëà ãðîìàäÿí-

ñòâà іíøîї äåðæàâè.
6. Êîïіÿ äîêóìåíòà ïðî òå, ùî áàòüêè ïðîæèâàþòü â Óêðà-

їíі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ.
7. Êîïіÿ ïîñâіä÷åííÿ áіæåíöÿ àáî êîïіÿ äîêóìåíòà ïðî 

íàäàííÿ ïðèòóëêó.
8. Êîïіÿ äîêóìåíòà ïðî òå, ùî íà ìîìåíò íàðîäæåííÿ äè -

òèíè îäèí ç áàòüêіâ áóâ іíîçåìöåì, à äðóãèé – îñîáîþ áåç 
ãðîìàäÿíñòâà.

Примітка. Під час виконання вправи можна указати у відповідних 
колонках цифри, якими позначено документи.

V. Розв’яжіть юридичні ситуації.
1. Êàòåðèíà Ïåòðіâíà ïîñòіéíî ïðîæèâàє â Óêðàїíі. Ó 2015 ð. â 

íåї âіä ãðîìàäÿíèíà Áðàçèëії íàðîäèâñÿ ñèí Êèðèëî, ÿêèé ïðè íàðî-
äæåííі îòðèìàâ ãðîìàäÿíñòâî Áðàçèëії òà Óêðàїíè. Äëÿ óíèêíåííÿ
ïîäâіéíîãî ãðîìàäÿíñòâà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðèïèíåíî
óêðàїíñüêå ãðîìàäÿíñòâî Êèðèëà.

Визначте нормативно-правові акти, що регулюють це питання. 
Укажіть підстави набуття припинення та втрати громадянства України. 
Дайте правовий аналіз ситуації.

2. Æèòåëü ïðîâіíöії Êâåáåê Âàñèëü Êàùóê, áàòüêè ÿêîãî ïåðå-
їõàëè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ç Óêðàїíè äî Êàíàäè, çâåðíóâñÿ ç ïðîõàí-
íÿì íàäàòè éîìó ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè.

Визначте порядок вирішення цього питання. Розкрийте значення 
формули «українське походження». Які підстави для отримання грома-
дянства встановлено в цьому випадку?

Запитання та завдання до теми 6 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте поняття, яке характеризує особу, що не перебуває у гро-

мадянстві держави, на території якої знаходиться в конкретний час, і є 
громадянином (підданим) іншої держави або держав.

À Іíîçåìåöü Â   Áіïàòðèä
Á   Àïàòðèä Ã   Áіæåíåöü

2. Позначте спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.
À Ôіëіàöіÿ Â Íàòóðàëіçàöіÿ
Á Ðåïàòðіàöіÿ Ã Òðàíñôåðò
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3. Позначте характеристику держави, у якій до населення застосову-
ють термін «піддані».

À Óíіòàðíà äåðæàâà Â Ðåñïóáëіêà
Á Ôåäåðàòèâíà äåðæàâà Ã Ìîíàðõіÿ

4. Позначте принцип, який не характеризує правовий статус особис-
тості за сучасною Конституцією України.

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

ñâîáîä
Â Ïðèíöèï íåâіä÷óæåíîñòі é íåïîðóøíîñòі ïðàâ і ñâîáîä

ëþäèíè
Ã Ïðèíöèï єäíîñòі ïðàâ ëþäèíè òà її îáîâ’ÿçêіâ ïåðåä

ñóñïіëüñòâîì

5. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.
À Ëþäèíà Ã Îñîáà
Á Іíäèâіä Ä Ãðîìàäÿíèí
Â Îñîáèñòіñòü

1. Ëþäèíà, ÿê íîñіé ñâіäîìîñòі, ñóá’єêò ïіçíàííÿ, àêòèâíî-
ãî ïåðåòâîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ íåïî-
âòîðíîþ ñóêóïíіñòþ ñîöіàëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé.

2. Ëþäèíà, ÿêà ìàє ñòіéêèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ç êîíêðåòíîþ
äåðæàâîþ, ùî ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âçàєìíèõ ïðàâàõ òà îáîâ’ÿçêàõ.

3. Æèâà ðîçóìíà іñòîòà, ÿêà ìàє âîëþ, äàð ìèñëåííÿ, çäàòíà
âèðîáëÿòè çíàðÿääÿ ïðàöі òà ìîæå ñâіäîìî êîðèñòóâàòèñÿ íèìè.

4. Ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí.

6. Позначте термін, відповідно до якого умовою припинення грома-
дянства є натуралізація в іншій державі.

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

ІІ. Порівняйте поняття.
 Ëþäèíà – іíäèâіä – îñîáà.
 Ôіëіàöіÿ – íàòóðàëіçàöіÿ – ðåïàòðіàöіÿ.
 Іíîçåìåöü – îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà – ãðîìàäÿíèí.

ІІІ. Розв’яжіть ситуацію.
Іíîçåìåöü Âëàäàéòіñ Ï. óõèëèâñÿ âіä âèїçäó ç Óêðàїíè ïіñëÿ

çàêіí ÷åííÿ âіäïîâіäíîãî òåðìіíó ïåðåáóâàííÿ. ×è є òàêå äіÿííÿ
ïðàâî ïîðóøåííÿì? ×è áóäå Âëàäàéòіñ Ï. âіäïîâіäàòè çà öå ïðàâî-
ïîðóøåííÿ? ßêèé âèä âіäïîâіäàëüíîñòі çà öåé ïðîñòóïîê ïåðåä-
áà÷åíî óêðàїíñüêèì çàêîíîäàâñòâîì?
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íàáóòè ñòàòóñó áіæåíöÿ і âіí ïåðåáóâàє íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïðîòÿ-
ãîì ÷àñó, íåîáõіäíîãî äëÿ çâåðíåííÿ äî âіäïîâіäíîãî îðãàíó ìіãðà-
öіéíîї ñëóæáè іç çàÿâîþ ïðî íàäàííÿ éîìó ñòàòóñó áіæåíöÿ?

Для розв’язання ситуації скористайтеся Кодексом про адміністратив-
ні правопорушення.

§ 27. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Завдання для контролю знань і вмінь 

1 варіант
І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.
1. Укажіть назву теорії походження держави, сутністю якої є твер-

дження, що держава походить від сім’ї й є результатом розростання 
сім’ї, де батьківська влада над дітьми трансформується у владу монар-
ха над своїми підданими.

À Òåîëîãі÷íà Â Ïñèõîëîãі÷íà
Á Ïàòðіàðõàëüíà Ã Îðãàíі÷íà

2. Позначте функцію, яку не виконують органи законодавчої влади.
À Ïðåäñòàâíèöüêó Â Ïðàâîñóääÿ
Á Êîíòðîëüíó Ã Çàêîíîäàâ÷ó

3. Установіть відповідність між визначенням поняття та терміном.
1. Іíîçåìíèé ãðîìàäÿíèí àáî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі 

âíàñëіäîê îáґðóíòîâàíèõ ïîáîþâàíü ñòàòè æåðòâîþ ïåðåñëіäó-
âàíü çà îçíàêàìè ðàñè, íàöіîíàëüíîñòі, ñòàâëåííÿ äî ðåëіãії
÷è іíøèìè âèìóøåíі çàëèøèòè òåðèòîðіþ äåðæàâè, ãðîìàäÿ-
íàìè ÿêîї âîíè є, òà ùîäî ÿêèõ ïðèéíÿòî ðіøåííÿ ïðî íàäàí-
íÿ їì âіäïîâіäíîãî ñòàòóñó.

2. Îñîáà, ÿêà ìàє îñîáëèâèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ìіæ íåþ òà 
äåðæàâîþ, ùî ïîðîäæóє äëÿ íèõ âçàєìíі ïðàâà é îáîâ’ÿçêè.

3. Îñîáà, ÿêà íå ïåðåáóâàє ó ãðîìàäÿíñòâі äåðæàâè, íà 
òåðèòîðії ÿêîї çíàõîäèòüñÿ â êîíêðåòíèé ÷àñ, і є ãðîìàäÿíè-
íîì (ïіääàíèì) іíøîї äåðæàâè àáî äåðæàâ.

4. Îñîáà, ÿêó æîäíà äåðæàâà âіäïîâіäíî äî ñâîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà íå ââàæàє ñâîїì ãðîìàäÿíèíîì.

À Ãðîìàäÿíèí 
Á Іíîçåìåöü
Â Îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà
Ã Áіïàòðèä
Ä Áіæåíåöü
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4. Установіть відповідність між формою державного устрою і кон-
кретною державою. 

1 Óíіòàðíà äåðæàâà À Àâñòðî-Óãîðùèíà 
2 Ôåäåðàöіÿ Á Íіìå÷÷èíà
3 Êîíôåäåðàöіÿ Â Óêðàїíà 
4 Іìïåðіÿ Ã Øâåéöàðіÿ
5. Ñïîñіá îðãàíіçàöії âåðõîâíîї äåðæàâíîї âëàäè, ïîðÿäîê

óòâîðåííÿ òà äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îðãàíіâ, êîìïåòåíöіÿ òà
âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ ñîáîþ, à òàêîæ âçàєìîâіäíîñèíè ç íàñåëåí-
íÿì êðàїíè – öå:

6. Згідно із загальним правовим статусом держава поділяє осіб на:

ІІ рівень (3 бали). Знайдіть помилки в реченнях.
1. Çà ïåðâіñíèõ ôîðì îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ñêëàëà-

ñÿ ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè (ïðàâîâèõ
íîðì).

2. Îçíàêàìè ïðàâà є íàÿâíіñòü òåðèòîðії, ÿêà âèçíà÷àєòüñÿ 
äåðæàâíèì êîðäîíîì, іñíóâàííÿ ïîäàòêîâîї òà ïðàâîâîї ñè -
ñòåì òà іí.

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

4. Ôîðìà ïðàâëіííÿ – öå ñóêóïíіñòü ÷è ñèñòåìà ìåòîäіâ, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíà âëàäà â ñóñïіëüñòâі.

5. Ïîíÿòòÿì «îñîáèñòіñòü» ïîçíà÷àþòü ñóá’єêòè ïðàâî    âіä   -
íîñèí.

6. Ñïіëüíîòà âñіõ ãðîìàäÿí, їõ âіëüíèõ îá’єäíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ
ñóñïіëüíèìè âіäíîñèíàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ðіâ-
íåì ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі, ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè, ÿêі ïåðåáóâà-
þòü çà ìåæàìè ðåãóëþâàííÿ äåðæàâè, àëå îõîðîíÿþòüñÿ òà
ãàðàíòóþòüñÿ íåþ, íàçèâàєòüñÿ ïðàâîâîþ äåðæàâîþ.

ІІІ рівень (2 бали). Порівняйте поняття.
  Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè –

îðãàíè ñóäîâîї âëàäè.
 Óíіòàðíà äåðæàâà – ôåäåðàòèâíà äåðæàâà.

ІV рівень (3 бали). Виконайте завдання за алгоритмом:
1. Дайте визначення тоталітарного режиму.
2. Назвіть ознаки тоталітарного режиму.
3. Наведіть приклади країн, яким притаманні (були притаманні)

ознаки тоталітарного режиму.
4. Опишіть конкретні прояви тоталітаризму в одній з названих вами

країн.
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І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.
1. Якій стадії розвитку суспільства притаманна така характеристика: 

«Удосконалилися знаряддя праці, нагромадився досвід виробничої ді-
яльності, первісне стадо змінилося родовою общиною, виникло первіс-
не самоуправління».

À Äèêіñòü Â Öèâіëіçàöіÿ
Á Âàðâàðñòâî Ã Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî

2. Прихильники якої теорії походження держави прагнуть довести, 
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

3. Установіть відповідність між визначенням способу набуття грома-
дянства та терміном.

1. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðîäæåííÿì. 
2. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà âîëåâèÿâëåííÿì îñîáè. 
3.  Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà øëÿõîì ïîâåðíåííÿ íà áàòü   êіâ  -

ùèíó.
4. Îáìіí íàñåëåííÿì ìіæ äåðæàâàìè, ùî çóìîâëþє àâòîìà-

òè÷íó çìіíó ãðîìàäÿíñòâà.

À Ðåïàòðіàöіÿ
Á Òðàíñôåðò
Â Îïòàöіÿ
Ã Ôіëіàöіÿ
Ä Íàòóðàëіçàöіÿ

4. Установіть відповідність між формою правління й конкретною дер-
жавою.

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

5. Здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, 
поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авто-
ритету, переконання, насильства, примусу тощо) називається

6. За способом утворення державні органи поділяються на 
 та
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ІІ рівень (3 бали). Знайдіть помилки в реченнях.
1. Ç ïîÿâîþ äåðæàâè ôîðìóþòüñÿ íåïèñàíі ïðàâèëà ïîâå-

äіíêè – 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 îðãàíè,
ùî îáèðàþòüñÿ íàñåëåííÿì íà âіäïîâіäíèé òåðìіí.

4. Òîòàëіòàðíîìó ðåæèìó ïðèòàìàííà íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ
ìåíøîñòåé, ôóíêöієþ ÿêèõ є îïîçèöіéíà ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü
і ïîçèòèâíà êðèòèêà äåðæàâíîãî êåðіâíèöòâà.

5. Ïðèíöèï ãàðàíòîâàíîñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿ-
íèíà îçíà÷àє, ùî â ìàéáóòíüîìó Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè äîïîâ-
íþâàòèìåòüñÿ ïîëîæåííÿìè, ó ÿêèõ ôіêñóâàòèìóòüñÿ íîâі
ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

6. Íåîáõіäíèé äëÿ ëþäèíè ïðîæèòêîâèé ìіíіìóì, ñîöіàëü-
íà ðіâíіñòü òà ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ є îçíàêàìè ïðàâîâîї
äåðæàâè.

ІІІ 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). Схарактеризуйте державу Україна за формою
державного ладу за алгоритмом:

1. Дайте визначення форми правління.
2. Визначте форму правління в Україні. Доведіть, спираючись на кон-

кретні приклади (або статті Конституції України), який вид республікан-
ської форми правління встановлено в нашій державі.

3. Дайте визначення форми державного устрою.
4. Поясніть, яка форма державного устрою притаманна Україні. 
5. Дайте визначення політичного режиму.
6. Назвіть ознаки режиму, який існує в нашій державі. 
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Òåìà 1. Ïðàâî ÿê îñîáëèâèé âèä ñîöіàëüíèõ íîðì

Право є свободою, саме тією свободою, яку залишає нам 
громадянський закон.

Томас Гоббс, англійський філософ

§ 28. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ
1. Ñèñòåìà ñîöіàëüíèõ íîðì

Äëÿ òîãî ùîá çàáåçïå÷èòè íàéáіëüø äîöіëüíå é ãàðìîíіéíå 
ôóíêöіîíóâàííÿ, ñóñïіëüñòâî âèðîáèëî ïåâíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè, 
ÿêі íàçèâàþòüñÿ ñîöіàëüíèìè íîðìàìè. Ó ñóêóïíîñòі іñíóþ÷і 
íîðìè ïðåäñòàâëÿþòü єäèíó ñèñòåìó ñîöіàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ, ó 
ÿêіé åôåêòèâíіñòü êîæíîãî âèäó íîðì íàéáіëüøîþ ìіðîþ âèÿâ-
ëÿєòüñÿ ëèøå ó âçàєìîäії ç іíøèìè åëåìåíòàìè öієї ñèñòåìè.

Âèäè ñîöіàëüíèõ íîðì

Залежно від сфер 
суспільних відносин

Залежно від способів
установлення і забезпечення

Норми права – це вид соціаль-
них норм, що встановлюється і 
охороняється державою
Норми моралі – це правила 
поведінки, які склалися в су-
спільстві під впливом громад-
ської думки відповідно до уяв-
лень людей про добро і зло, 
обов’язок і честь. 
Забезпечуються через вну-
трішнє переконання та засоби 
громадського впливу
Релігійні норми – це норми, 
що регулюють поведінку і спе-
цифічні культові дії, які засно-
вані на вірі в існування Бога
Корпоративні норми – це пра-
вила поведінки, які встановлю-
ються і забезпечуються об’єд-
наннями громадян
Звичаї та традиції – це вид ї
 соціальних норм, який склався 
історично і закріплений у су-
спільній практиці внаслідок ба-
гаторазового повторення

Політичні норми регулюють 
політичні відносини між різни-
ми суб’єктами і ними встанов-
люються
Економічні норми регламен-
тують відносини у сфері еко-
номіки
Естетичні норми встановлю-
ють правила поведінки людей 
згідно з уявленнями про кра-
су, які склалися в суспільстві
Культурні норми визначають 
правила поведінки людей, зу-
мовлені рівнем і традиціями 
матеріальної та духов ної куль  -
тури суспільства
Соціально-технічні норми ре-
гулюють ставлення людей до 
знарядь виробництва і прак-
тичної діяльності
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Êðіì òîãî, ñîöіàëüíі íîðìè ïîäіëÿþòüñÿ íà óñíі òà ïèñüìîâі, 
ñâіäîìі òà ñòèõіéíі. Ìîæíà òàêîæ âèäіëèòè ñîöіàëüíі íîðìè,
ùî ïðèòàìàííі ïåâíèì іñòîðè÷íèì åïîõàì (ñóñïіëüíî-åêîíî-
ìі÷íèì ôîðìàöіÿì, öèâіëіçàöіÿì òîùî).

Óñі ïåðåðàõîâàíі íîðìè ìàþòü ïåâíі îçíàêè, çóìîâëåíі
îñîá ëèâîñòÿìè їõ ôîðìóâàííÿ, ìåòîäàìè âïëèâó íà ïîâåäіíêó
ñóá’єêòіâ, àëå êîæíіé ç íèõ ïðèòàìàííі çàãàëüíі äëÿ âñіõ ñîöі-
àëüíèõ íîðì îçíàêè:
 є çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè (äіþòü áåçïåðåðâíî â ÷àñі, íàäіëåíі

áàãàòîðàçîâîþ äієþ і çâåðíåíі äî íåâèçíà÷åíîãî êîëà îñіá);
 âèíèêàþòü óíàñëіäîê ñâіäîìî-âîëüîâîї äіÿëüíîñòі ëþäåé;
 ðåãëàìåíòóþòü ôîðìè ñîöіàëüíîї âçàєìîäії ëþäåé, òîáòî

ñïðÿìîâàíі íà ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ïîâåäіí-
êè â ñóñïіëüñòâі;

 âèíèêàþòü ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó і ôóíêöіîíóâàí-
íÿ ñóñïіëüñòâà;

 âіäïîâіäàþòü òèïó êóëüòóðè òà õàðàêòåðó ñîöіàëüíîї îðãà-
íіçàöії ñóñïіëüñòâà.

Ñîöіàëüíі íîðìè – öå ïðàâèëà ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî
õàðàêòåðó, ùî ñêëàäàþòüñÿ ó âіäíîñèíàõ ìіæ ëþäüìè â

ñóñïіëüñòâі ó çâ’ÿçêó ç ïðîÿâîì їõ âîëі (іíòåðåñó) і çàáåçïå÷ó-
þòüñÿ ðіçíèìè çàñîáàìè ñîöіàëüíîãî âïëèâó.

2. Ìіñöå òà ðîëü ïðàâà â ñèñòåìі ñîöіàëüíèõ íîðì
Ïðàâî ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå â ñèñòåìі ñîöіàëüíèõ íîðì,

àëå ïðàâîâі íîðìè íå çàâæäè є íàéäîöіëüíіøèìè çàñîáàìè
ñîöіàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ. Іíîäі êðàùå çàñòîñóâàòè ìîðàëüíі,
ðåëіãіéíі àáî іíøі íîðìè (îñîáëèâî ó ñôåðі îñîáèñòèõ ëþä-
ñüêèõ ñòîñóíêіâ). Çâіñíî, óñі öі íîðìè âçàєìîäіþòü ç íîðìàìè
ïðàâà і íå ïîâèííі їì ñóïåðå÷èòè. Âîäíî÷àñ íîðìè ìîðàëі,
ðåëіãіéíі íîðìè, çâè÷àї çíàõîäÿòü ó ïðàâі îäíó ç íåîáõіäíèõ
ôîðì ñâîãî іñíóâàííÿ, òîáòî íèçêà öèõ íîðì ñòàє ïðàâîâîþ.
Íàïðèêëàä, ñüîãîäíі ìè îôіöіéíî âіäçíà÷àєìî ðåëіãіéíі ñâÿ-
òà – Ðіçäâî Õðèñòîâå, Âåëèêäåíü, Òðіéöþ òîùî. Ïðàâîâі íîð-
ìè ìàþòü ìîðàëüíèé çìіñò, à òîìó âñå ïðàâî â øèðîêîìó çíà-
÷åííі – öå ìîðàëüíå ÿâèùå.

Ïðàâî, ó ñâîþ ÷åðãó, âïëèâàє íà íîðìè ìîðàëі, ðåëіãіéíі
íîðìè, íîðìè-çâè÷àї. Ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ îñíîâ ïðàâîâîї
äåðæàâè â ðåãóëþâàííі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí çðîñòàє çíà÷åííÿ
ìîðàëüíèõ âèìîã, ó ÿêèõ çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ çàãàëüíî-
ëþäñüêі öіííîñòі. Ïðàâîâà âèìîãà çìіöíåííÿ çàêîííîñòі òà ïðà-
âîïîðÿäêó âîäíî÷àñ є é âàæëèâîþ âèìîãîþ ìîðàëі, ÿêà õàðàê-
òåðèçóє ìîðàëüíі ÿêîñòі îñîáè, її ÷åñíіñòü, ñîâіñòü, îáîâ’ÿçîê.
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Íàéáіëüøîї åôåêòèâíîñòі ïðàâî äîñÿãàє ó ðàçі çáіãó éîãî 
âèìîã і âèìîã, ùî ôîðìóëþþòüñÿ â ìîðàëüíèõ íîðìàõ.

Ïðàâî òà ìîðàëü ìàþòü òàêі ñïіëüíі ðèñè:
 є ðіçíîâèäîì ñîöіàëüíèõ íîðì;
 іñíóþòü ó ðåàëüíіé ïîâåäіíöі ñóá’єêòіâ, óñòàíîâëþþ÷è її 

åòàëîíè;
 ìàþòü єäèíèé îá’єêò ðåãóëþâàííÿ – ñóñïіëüíі âіäíîñèíè;
 ìàþòü íîðìàòèâíèé çìіñò;
 ïåâíèì ÷èíîì óñòàíîâëþþòüñÿ, çàêðіïëþþòüñÿ òà ãàðàíòó-

þòüñÿ.

Âіäìіííі ðèñè ïðàâà òà ìîðàëі

№ Критерій
порівняння Норми права Норми моралі

1 Походження Установлюються дер-
    жавою

Складаються в суспіль-
стві на основі уявлень 
про добро і зло, совість і 
справедливість

2 Обов’язковість Після вступу в дію ста-
ють обов’язковими для 
всіх осіб, що перебува-
ють у сфері їхньої дії

Стають обов’язковими для 
виконання після визнання 
більшістю членів суспіль-
ства і виконуються у ви-
падку авторитетності норм 
для конкретного суб’єкта

3 Існування в
історичному
просторі

Існують тільки в соці-
ально неоднорідному 
суспільстві

Існують як в державно-
му, так і недержавному
суспільстві

4 Форма
вираження

Отримують утілення в 
офіційних державних 
актах – законах, указах 
та ін.

Не закріплюються в особ-
ливих актах, існують у сві-
домості людей

5 Механізм
реалізації

Реалізуються за допо-
могою спеціальних ор-
ганів держави

Реалізація забезпечується
внутрішнім переконанням 
людини, а також публічною
думкою

6 Відповідаль-
ність за пору-
шення норм

Застосування засо бів 
державного примусу у 
вигляді юридичної від  -
повідальності

Застосування засобів гро-
мадського впливу, які не 
мають примусового харак-
теру

Îòæå, ïðàâîâі íîðìè є ðіçíîâèäîì ñîöіàëüíèõ íîðì. Ïðàâî-
âі íîðìè ìàþòü óñі îçíàêè ñîöіàëüíèõ íîðì, àëå õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ îñîáëèâèìè ðèñàìè.
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§ 29. ПРАВО

1. Ïîíÿòòÿ òà îçíàêè ïðàâà 

Ïðàâî – öå ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ, ôîðìàëüíî
âèçíà÷åíèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ, îõî-

ðîíÿþòüñÿ òà ãàðàíòóþòüñÿ äåðæàâîþ ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

Ñóòíіñòü і öіííіñòü ïðàâà ÿê ÿâèùà ñîöіàëüíîãî ïîðÿäêó
âèÿâëÿєòüñÿ ÷åðåç éîãî îçíàêè:
 íîðìàòèâíіñòü. Ïðàâî ñêëàäàєòüñÿ ç ïðàâèë çàãàëüíîãî

õàðàêòåðó, ðîçðàõîâàíèõ íà íåîäíîðàçîâå çàñòîñóâàííÿ.
Ïðàâî âèñòóïàє ÿê çàãàëüíèé ìàñøòàá, ìіðà (ðåãóëÿòîð) ïî-
âåäіíêè ëþäåé;

 ôîðìàëüíà âèçíà÷åíіñòü. Ïðàâîâі íîðìè, ÿê ïðàâèëî, ôіê-
ñóþòüñÿ ïèñüìîâî і ìàþòü ïåâíó ëîãі÷íó ñòðóêòóðó. Ïðàâî
âñòàíîâëþє ïåâíі ðàìêè ïîâåäіíêè ñóá’єêòà, ÷іòêî ôîðìó-
ëþþ÷è éîãî ïðàâà і îáîâ’ÿçêè;

 çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâіñòü. Íà âіäìіíó âіä іíøèõ ñîöіàëüíèõ
íîðì ïðàâîâі ïðèïèñè àäðåñîâàíі âñіì ó÷àñíèêàì ïðàâîâèõ
âіäíîñèí і є îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ íèõ;

 ñèñòåìíіñòü. Ïðàâî є öіëіñíîþ ñèñòåìîþ âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ
íîðì;

 çâ’ÿçîê ç äåðæàâîþ. Ïðàâîâі íîðìè âñòàíîâëþþòüñÿ àáî 
îôіöіéíî âèçíàþòüñÿ äåðæàâîþ. Ïðàâî îõîðîíÿєòüñÿ äåð-
æàâíèì ïðèìóñîì;

 ðåãóëÿòèâíіñòü. Ïðàâî âèñòóïàє ÿê ðåãóëÿòîð ñóñïіëüíèõ
âіäíîñèí і â öüîìó ïîëÿãàє éîãî ãîëîâíà ñîöіàëüíà öіííіñòü.

2. Îá’єêòèâíå òà ñóá’єêòèâíå ïðàâî

Ñëîâî «ïðàâî» âæèâàєòüñÿ ó äâîõ îñíîâíèõ çíà÷åííÿõ –
îá’єêòèâíîìó і ñóá’єêòèâíîìó.

Îá’єêòèâíå ïðàâî – öå ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ
íîðì, ùî ìàþòü ôîðìàëüíèé âèðàç, óñòàíîâëþþòüñÿ òà

ãàðàíòóþòüñÿ äåðæàâîþ ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüíèõ
âіäíîñèí.

Îá’єêòèâíå ïðàâî є þðèäè÷íîþ îñíîâîþ, íà ïіäñòàâі ÿêîї 
âèçíà÷àєòüñÿ íàÿâíіñòü àáî âіäñóòíіñòü â îñîáè þðèäè÷íèõ 
ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ. Âîíî íå çàëåæèòü âіä áàæàííÿ, âèçíàííÿ,
ñòàâëåííÿ äî íüîãî îñîáè.

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî – öå âèä і ìіðà ìîæëèâîї ïîâåäіíêè
ñóá’єêòіâ, ùî çàäîâîëüíÿє іíòåðåñè ïåâíîї îñîáè òà ïіä-

ëÿãàє çàáåçïå÷åííþ òà îõîðîíі ç áîêó äåðæàâè.
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Âèêîðèñòàííÿ ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà çàëåæèòü âіä îñîáèñòîãî
áàæàííÿ îñîáè.

Структура суб’єктивного права

Право дії
допускає, що особа 
має право самостій-
но визначати лінію 
своєї поведінки. На-
приклад, особа, що
досягла 18 років,
може отримати во-
дійські права

Право вимоги
означає, що особа 
може вимагати пев-
ної позитивної пове-
дінки від іншої особи. 
Наприклад, власник 
будинку може вима-
гати орендну плату 
за користування  жит-
 ловим приміщенням

Право позову
означає, що особа 
може звернутися по 
допомогу до держа-
ви, якщо порушують її 
суб’єктивні права. На-
приклад, особа може
звернутися до суду, 
якщо порушуються її 
права 

Îá’єêòèâíå і ñóá’єêòèâíå ïðàâî âçàєìîïîâ’ÿçàíі. Âіäñóò-
íіñòü õî÷à á îäíîãî ç åëåìåíòіâ äåôîðìóє ïðàâî, і âîíî âòðà÷àє 
âëàñòèâіñòü åôåêòèâíîãî ðåãóëÿòîðà ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і 
ïîâåäіíêè ëþäåé.

3. Ôóíêöії ïðàâà òà їõ âèäè

Ïðàâî ìàє ôóíêöіîíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ. Öå îçíà÷àє, ùî
âîíî âèñòóïàє ðåãóëÿòîðîì ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і ïðîÿâëÿєòü-
ñÿ â êîíêðåòíèõ ôóíêöіÿõ.

Ôóíêöії ïðàâà

Загальносоціальні 
функції права

Соціально-юридичні 
функції права

Регулятивна – позитивний
правовий вплив з метою
упорядкування суспільних
відносин шляхом установ-
лення заборон і дозволів

Охоронна – захист соці-
альних цінностей, благ, су-
спільних відносин шляхом
встановлення заборон, об-
межень і покарань за пору-
шення заборон

Гуманістична – охорона та за-
хист права кожного

Виховна – виховання поваги до
права через якість законів

Інформаційна – інформування
людей за допомогою права

Гносеологічна (пізнавальна) –
право є джерелом знань

Стабілізаційна – здатність пра ва
забезпечувати сталість у житті
суспільства

Г
х
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п
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л
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з
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§ 30. ПРИНЦИПИ ПРАВА
1. Ïðèíöèïè ïðàâà

Ñåðåä êîìïîíåíòіâ ïðàâà âàæëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü ïðèíöè-
ïè ïðàâà.

Ïðèíöèïè ïðàâà – öå êåðіâíі іäåї, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü 
çìіñò ïðàâà, éîãî ñóòíіñòü і ïðèçíà÷åííÿ â ñóñïіëüñòâі. 

Ç îäíîãî áîêó, âîíè âèðàæàþòü çàêîíîìіðíîñòі ïðàâà, à ç
іíøîãî – íàéáіëüø çàãàëüíі íîðìè, ÿêі äіþòü ó ñôåðі ïðàâî-
âîãî ðåãóëþâàííÿ.

Ïðèêëàäîì ïðÿìîãî çàêðіïëåííÿ ïðèíöèïіâ ïðàâà â çàêî-
íîäàâñòâі ââàæàþòü ïðîãîëîøåííÿ ïðèíöèïó íàðîäîâëàääÿ â
êîíñòèòóöіÿõ áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ äåðæàâ.
Іñíóþòü ðіçíі êëàñèôіêàöії ïðèíöèïіâ ïðàâà, çîêðåìà ðîç-

ðіçíÿþòü:
 çàãàëüíîëþäñüêі (ãóìàíіñòè÷íі) ïðèíöèïè;
 êîíêðåòíî-іñòîðè÷íі ïðèíöèïè, ÿêі âіäîáðàæàþòü ñïåöèôі-

êó ïðàâà ïåâíîї äåðæàâè â ðåàëüíèõ ñîöіàëüíèõ óìîâàõ;
 òèïîëîãі÷íі ïðèíöèïè – òі, ÿêі çàëåæàòü âіä òèïó ïðàâîâèõ

ñèñòåì ó ïåâíèõ іñòîðè÷íèõ óìîâàõ (íàïðèêëàä, ðàáîâëàñ-
íèöüêèé, ôåîäàëüíèé òèïè òà іí.).
Ïðèíöèïè ïðàâà çà ñôåðîþ äії:

Принцип пропорцій-
ності
Принцип добросовіс-
ності
Принцип розумності
Принцип правової ви-
значеності
Принцип субсидіарності

Притаманні кон-
к рет   ній галузі пра    -
ва (наприклад, рів-
ність сторін у май-
нових відносинах у 
цивільному праві)

Притаманні кільком
спорідненим галузям
права (наприклад,
гласність судочин-
ства у кримінально-
процесуальному і
цивільно-процесу-
альному праві)

Загальні
принципи

Міжгалузеві
принципи

Галузеві
принципи










 

2. Ãóìàíіñòè÷íі ïðèíöèïè ïðàâà

Äî çàãàëüíîëþäñüêèõ (ãóìàíіñòè÷íèõ) ïðèíöèïіâ ïðàâà
íàëåæàòü:
 ïðèíöèï ñîöіàëüíîї ñâîáîäè, ÿêèé âèðàæåíî â ñèñòåìі

ñóá’єê  òèâíèõ ïðàâ óñіõ ñóá’єêòіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí;
 ïðèíöèï ñïðàâåäëèâîñòі, ÿêèé âèðàæàє çàãàëüíîñîöіàëü-

íó ñóòíіñòü ïðàâà, ïðàãíåííÿ äî ïîøóêó êîìïðîìіñó ìіæ
ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí, ìіæ îñîáîþ і ñóñïіëüñòâîì, ãðî-
ìàäÿíèíîì і äåðæàâîþ;
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 ðèíöèï ðіâíîñòіï  îçíà÷àє ðіâíіñòü óñіõ ïåðåä çàêîíîì і ðіâ-
íіñòü ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ;

 ïðèíöèï ãóìàíіçìó, çà ÿêèì ëþäèíà, її æèòòÿ, áåçïåêà, íå-
äîòîðêàííіñòü, ÷åñòü і ãіäíіñòü âèçíàþòüñÿ íàéâèùîþ ñî-
öіàëüíîþ öіííіñòþ äåðæàâè;

 ïðèíöèï ïðåçóìïöії íåâèíóâàòîñòі, çà ÿêèì îñîáà ââàæà-
єòüñÿ íåâèííîþ äîòè, äîêè її âèíó ó â÷èíåííі ïðàâîïîðó-
øåííÿ íå âñòàíîâëåíî ñóäîì àáî іíøèìè êîìïåòåíòíèìè
îðãàíàìè äåðæàâè ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

 ïðèíöèï єäíîñòі þðèäè÷íèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ;
 ïðèíöèï âіäïîâіäíîñòі ïðàâà çàãàëüíîëþäñüêèì öіííîñòÿì; 
 ïðèíöèï âçàєìíîї âіäïîâіäàëüíîñòі äåðæàâè і îñîáè òà іíøі 

ïðèíöèïè.

3. Çàãàëüíі ïðèíöèïè ïðàâà

Ïðèíöèïè ïðàâà, ÿêі ïîøèðþþòüñÿ íà âñþ ñèñòåìó ïðàâà
òà îêðåñëþþòü її õàðàêòåð, çìіñò, íàéáіëüø âàæëèâі ðèñè,
íàçèâàþòü çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè.

Загальні принципи права

Принцип про-
порційності
Правові обме-
ження повинні
переслідувати
істотну й легі-
тимну мету,
мають бути 
об’єктивно 
виправдани-
ми, обґрунто-
ваними

Принцип 
добросо-
вісності
Фактична
чесність
суб’єктів у
їх пове-
дінці

Принцип 
розум-
ності
Усвідом-
лення 
право-
мірності 
своєї по-
ведінки

Принцип
правової ви-
зна че ності
Забезпечен-
ня легкості
з’ясування
змісту права 
і можливість 
скористатися 
цим правом у 
разі необхід-
ності

Принцип субси-
діарності
Один з основопо-
ложних принципів
ЄС, який означає
постійне оціню-
вання обґрунто-
ваності дій ЄС з
огляду наявних 
можливостей на
національному та
місцевому рівнях

Ïðèíöèïè ïðàâà âèçíà÷àþòü øëÿõè âäîñêîíàëåííÿ ïðàâî-
âèõ íîðì, є êåðіâíèìè іäåÿìè äëÿ çàêîíîäàâöÿ. Çàâäÿêè 
ïðèíöèïàì ïðàâîâà ñèñòåìà àäàïòóєòüñÿ äî íàéâàæëèâіøèõ 
іíòåðåñіâ і ïîòðåá ëþäèíè òà ñóñïіëüñòâà.

4. Ðåàëіçàöіÿ íîðì ïðàâà

Ðåàëіçàöіÿ íîðì ïðàâà – öå âòіëåííÿ íîðì ïðàâà â 
äі ÿëüíіñòü ñóá’єêòіâ ïðàâà øëÿõîì äîòðèìàííÿ çàáîðîí, 

âèêîðèñòàííÿ ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà і âèêîíàííÿ þðèäè÷íèõ
îáîâ’ÿçêіâ.



103

РОЗДІЛ  II

Ðåàëіçàöіÿ ïðàâà ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíîþ ÿê іç çäіéñíåííÿì
ïðàâîìіðíèõ äіé, òàê і ç ïðàâîìіðíîþ áåçäіÿëüíіñòþ. Ñóá’єêò
ìîæå áóòè çàöіêàâëåíèé ó ðåàëіçàöії ïðàâà ÷åðåç óñâіäîìëåí-
íÿ ãðîìàäñüêîãî îáîâ’ÿçêó, ÷åðåç âëàñíó âèãîäó àáî ÷åðåç
ïîáîþâàííÿ íåñïðèÿòëèâèõ íàñëіäêіâ. Àëå ãîëîâíå â öüîìó
ïðîöåñі – òî÷íå ñëіäóâàííÿ ïðàâîâèì ïðèïèñàì. Ó ïðîöåñі
ðåàëіçàöії ïðàâà âіäáóâàєòüñÿ «ìàòåðіàëіçàöіÿ» àáñòðàêòíèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ ïðèïèñіâ ó êîíêðåòíі ïðàâîìіðíі â÷èí-
êè ñóá’єêòіâ ïðàâà.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє âèîêðåìëåííÿ ôîðì ðåàëіçàöії íîðì
ïðàâà çàëåæíî âіä õàðàêòåðó äіé, íåîáõіäíèõ äëÿ ðåàëіçàöії
ïðàâà:
 äîòðèìàííÿ, ÿêå є ôîðìîþ ðåàëіçàöії çàáîðîííèõ íîðì

ïðàâà. Ñóòü öієї ôîðìè ïîëÿãàє â áåçäіÿëüíîñòі (ïàñèâíіé
ïîâåäіíöі), òîáòî óòðèìàííі âіä çäіéñíåííÿ äіé, ùî ïåðåáó-
âàþòü ïіä çàáîðîíîþ ïðàâîâèõ íîðì (íàïðèêëàä, óòðèìàí-
íÿ âіä ïàëіííÿ ó ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ);

 âèêîíàííÿ, ÿêå є ôîðìîþ ðåàëіçàöії çîáîâ’ÿçóþ÷èõ íîðì
ïðàâà. Öÿ ôîðìà âèìàãàє àêòèâíîї ïîâåäіíêè – äіé,
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ñóá’єêòàìè îáîâ’ÿçêіâ, ïîêëàäå-
íèõ íà íèõ íîðìàìè ïðàâà (íàïðèêëàä, âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó
ùîäî ñïëàòè ïîäàòêó íà äîõîäè);

 âèêîðèñòàííÿ ïðàâà, ÿêå є ôîðìîþ ðåàëіçàöії óïîâíîâàæó-
þ÷èõ íîðì ïðàâà. Ñïðÿìîâàíå íà äîáðîâіëüíå çäіéñíåííÿ
îñîáîþ ñâîїõ ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ і âòіëþєòüñÿ ÿê â äіÿõ, àê-
òèâíіé ïîâåäіíöі (íàïðèêëàä, âèêîðèñòàííÿ ïðàâà îáèðàòè
íàðîäíèõ äåïóòàòіâ), òàê і â áåçäіÿëüíîñòі, ïàñèâíіé ïîâå-
äіíöі (íàïðèêëàä, âèêîðèñòàííÿ ïðàâà íå ñâіä÷èòè ïðîòè
ñåáå і ñâîїõ áëèçüêèõ).

Запитання та завдання до теми 1 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте термін, що означає правила поведінки, які встановлю-
ються і забезпечуються об’єднаннями громадян.

À Ïðàâî
Á Ìîðàëü

Â Êîðïîðàòèâíі íîðìè
Ã Çâè÷àї òà òðàäèöії

2. Закріплення правових норм у законах, постановах, указах та інших
підзаконних нормативно-правових актах – це ознака:

À Íîðìàòèâíîñòі ïðàâà
Á Ñèñòåìíîñòі ïðàâà

Â  Ôîðìàëüíîї âèçíà÷åíîñòі
 ïðàâà

Ã Çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîñòі ïðàâà
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3. Форма реалізації заборонних норм права – це:
À Äîòðèìàííÿ
Á Âèêîíàííÿ

Â Âèêîðèñòàííÿ
Ã Çàñòîñóâàííÿ

4. Позначте один з основоположних принципів ЄС, який означає по-
стійне оцінювання обґрунтованості дій ЄС з огляду наявних можливос-
тей на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

À  Ïðèíöèï ïðàâîâîї 
âèçíà÷åíîñòі

Á Ïðèíöèï ñóáñèäіàðíîñòі

Â Ïðèíöèï ïðîïîðöіéíîñòі
Ã Ïðèíöèï äîáðîñîâіñíîñòі

5. Позначте спеціально-юридичні функції права.
À Ãóìàíіòàðíà òà âèõîâíà
Á  Іíôîðìàöіéíà

òà ãíîñåîëîãі÷íà

Â  Îðãàíіçàöіéíà
òà êîìóíіêàöіéíà

Ã Ðåãóëÿòèâíà òà îõîðîííà

6. Позначте характерну особливість моралі як виду соціальних норм.
À  Ïîðóøåííÿ íîðì ìàє íàñëіäêîì çàñòîñóâàííÿ çàñîáіâ 

ãðîìàäñüêîãî âïëèâó
Á Íîðìè âñòàíîâëþþòüñÿ äåðæàâîþ
Â  Íîðìè іñíóþòü òіëüêè â ñîöіàëüíî íåîäíîðіäíîìó ñó-

ñïіëüñòâі
Ã Íîðìè îòðèìóþòü âòіëåííÿ â îôіöіéíèõ äåðæàâíèõ àêòàõ

ІІ. Порівняйте поняття.
 Ïðàâî – ìîðàëü – çâè÷àé.
 Äîòðèìàííÿ – âèêîíàííÿ – âèêîðèñòàííÿ íîðì ïðàâà.

Òåìà 2. Ñèñòåìà ïðàâà

Dura lex, sed lex.
Закон суворий, але це закон.

З висловлювань давньоримських юристів

§ 31. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПРАВА
1. Ïîíÿòòÿ ñèñòåìè ïðàâà ÿê éîãî âíóòðіøíüîї îðãàíіçàöії 

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. 

Ñèñòåìà ïðàâà – öå îá’єêòèâíî çóìîâëåíà âíóòðіøíÿ îðãà-
íіçàöіÿ ïðàâà, ùî âіäîáðàæàєòüñÿ â єäíîñòі òà óçãîä æåíîñòі 
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âñіõ її íîðì, äèôåðåíöіéîâàíèõ çà ãàëóçÿìè, ïіäãàëóçÿìè,
іíñòèòóòàìè òà íîðìàìè ïðàâà.

ßêùî óÿâèòè ñèñòåìó ïðàâà ÿê ïðîñòîðîâå çîáðàæåííÿ
êóáà Ðóáіêà, óñі ïåðåëі÷åíі ïîíÿòòÿ áóäóòü âçàєìîïîâ’ÿçàíі
ìіæ ñîáîþ òàêèì ÷èíîì:
 óâåñü êóá – ñèñòåìà ïðàâà;
 éîãî áîêîâà ñòîðîíà – ãàëóçü ïðàâà;
 îäèí ç ðÿäіâ – ïðàâîâèé іíñòèòóò;
 ïåðâèííà ëàíêà êóáà – ïðàâîâà íîðìà.

Система права

Галузь права

Правова 
норма

Правовий
інститут

Äëÿ áóäü-ÿêîї äåðæàâè ïðàâî ôóíêöіîíóє ÿê єäèíà, þðèäè÷-
íî öіëіñíà, âíóòðіøíüî óçãîäæåíà ñèñòåìà çàãàëüíî îáîâ’ÿçêîâèõ
ïðàâèë ïîâåäіíêè.

2. Ïðàâîâà ñèñòåìà і ïðàâîâі ñіì’ї

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. Ïðàâî-
âà ñèñòåìà – öå áіëüø øèðîêå ïîíÿòòÿ, ÿêå îõîïëþє íå ëèøå
ïðàâî ÿê íîðìàòèâíó ñèñòåìó, éîãî äæåðåëà, à é ïðàâîðîçó-
ìіííÿ, ïðàâîòâîð÷іñòü, ïðàâîçàñòîñóâàííÿ, þðèäè÷íó ïðàêòè-
êó òà іíøі åëåìåíòè.

Ïðàâîâà ñèñòåìà – öå ñóêóïíіñòü âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ,
óçãîäæåíèõ і âçàєìîäіþ÷èõ þðèäè÷íèõ çàñîáіâ і âñіõ ïðà-

âîâèõ ÿâèù (íîðì, óñòàíîâ, âіäíîñèí, ïðàâîñâіäîìîñòі), ùî
іñíóþòü ó êîíêðåòíіé êðàїíі, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ
ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

Ïðàâîâà ñâîєðіäíіñòü êðàїí äîçâîëÿє ãîâîðèòè 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 – öå øèðîêà ñóêóïíіñòü íàöіîíàëüíèõ
ïðàâîâèõ ñèñòåì ó ìåæàõ îäíîãî òèïó ïðàâà, ùî îá’єäíàíі
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ñïіëüíіñòþ іñòîðè÷íîãî ôîðìóâàííÿ, ñòðóêòóðè äæåðåë, ïðî-
âіäíèõ ãàëóçåé, þðèäè÷íîї êóëüòóðè òà іäåîëîãії, à òàêîæ 
ïðàêòèêîþ çàñòîñóâàííÿ.

Êëàñèôіêàöіÿ ïðàâîâèõ ñèñòåì âіäáóâàєòüñÿ çà òàêèìè
êðèòåðіÿìè:
 ñïіëüíіñòü ãåíåçèñó (âèíèêíåííÿ і ïîäàëüøèé ðîçâèòîê). 

Ïðàâîâі ñèñòåìè îá’єäíàíі ãåíåòè÷íèì êîðіííÿì, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ â òіé ñàìіé ñòàðîäàâíіé äåðæàâі;

 ñïіëüíіñòü îñíîâíîї þðèäè÷íîї ôîðìè ïðàâà – íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî àêòà, íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî äîãîâîðó, ïðàâîâî-
ãî ïðåöåäåíòó, ïðàâîâîãî çâè÷àþ àáî ðåëіãіéíî-ïðàâîâîї
íîðìè;

 ïðàâîâі ñèñòåìè êðàїí, îá’єäíàíі â îäèí ïðàâîâèé òèï 
(ñіì’þ), ìàþòü ïîäіáíіñòü ñòðóêòóðíîї áóäîâè ñèñòåìè ïðà-
âà. Öå âèðàæàєòüñÿ â ïîäіëі ñèñòåìè ïðàâà íà ïіäñèñòåìè 
(ïóáëі÷íó é 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, ðіâíîñòі,
ñïðàâåäëèâîñòі ïðàâîñóääÿ, äðóãі – âіääàþòü ïåðåâàãó ðåëі-
ãіéíèì çàñàäàì (ìóñóëüìàíñüêі êðàїíè), òðåòі – çâè÷àÿì і 
òðàäèöіÿì (êðàїíè Àôðèêè).

Òèïè ïðàâîâèõ ñіìåé

Назва 
правової сім’ї

Коротка 
характеристика

Приклади 
країн

Романо-гер-
манська пра-
вова сім’я

Утворюють правові системи країн, 
у яких право склалося на основі 
римського права. Структура пра-
вової сім’ї складається з двох еле-
ментів: публічного та приватного 
права. Первинною клітинкою права 
є правова норма.

Італія, Франція, Іс-
панія, Німеччина 
та ін.

Англосаксон-
ська (англо-
американська) 
правова сім’я 

В основі правової сім’ї лежить ан-
глійське право. У ньому не існує 
традиційного поділу на приватне
і публічне право. Англійське пра-
во поділяють на загальне і право
справедливості. Основною фор-
мою права є судовий прецедент. 

Англосаксонська
правова система 
(Англія, Уельс). 
Англо-американ-
ська правова си  с-
тема (США, Кана-
да).

Сім’я релігій-
ного права

Основу правової сім’ї складають: 
1) мусульманське право (ґрун-
тується на обов’язках, що покла-

Мусульманське
право (Іран, Ірак, 
Йорданія, Кувейт,



107

РОЗДІЛ  II

даються на віруючу людину, а не
на правах, які вона може мати); 
2) індуське та іудейське право.

Азербайджан, Узбе-
    кистан).
Індуське право (Ін-
дія, Сінгапур).
Іудейське право 
(Із раїль).

Традиційне
право

Утворюють правові системи країн,
у яких право склалося за нормами
звичаєвого права. Ґрунтується не
не примусі, а на побоюванні над-
природних сил. 

Країни Африки і 
Мадагаскар

Íàäàíèé ïåðåëіê ïðàâîâèõ ñіìåé íå є âè÷åðïíèì. Òàêîæ
âèîêðåìëþþòü çìіøàíèé (êîíâåðãåíòíèé) òèï – ñêàíäèíàâ-
ñüêîї é ëàòèíîàìåðèêàíñüêîї ñіìåé, êèòàéñüêå, ÿïîíñüêå ïðà-
âî òà іíøі ïðàâîâі ñіì’ї.

§ 32. НОРМА ПРАВА
1. Íîðìà ïðàâà òà її ñòðóêòóðà

Íîðìà ïðàâà – öå çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå, ôîðìàëüíî âè   çíà  -
÷åíå, óñòàíîâëåíå àáî ñàíêöіîíîâàíå ïðàâèëî ïîâåäіíêè,

ÿêå âïëèâàє íà ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ç ìåòîþ їõ óïîðÿäêóâàííÿ. 
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;
 ìàє äåðæàâíî-âëàäíèé õàðàêòåð;
 є çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì ïðàâèëîì ïîâåäіíêè, ÿêå ïîõîäèòü

âіä äåðæàâè (íàðîäó â õîäі ðåôåðåíäóìó), îõîðîíÿєòüñÿ
íåþ, çàêðіïëþє çà ó÷àñíèêàìè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí þðè-
äè÷íі ïðàâà і ïîêëàäàє íà íèõ þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè;

 õàðàêòåðèçóєòüñÿ ôîðìàëüíîþ âèçíà÷åíіñòþ íîðìè ïðàâà,
òîáòî ìàє ïèñüìîâó, äîêóìåíòàëüíó ôîðìó, ÿêà äàє âñіì
âèêîíàâöÿì íîðìè ïðàâà ÷іòêå óÿâëåííÿ ïðî çìіñò, ìåæі
äії íîðìè òà іíøі íåîáõіäíі âіäîìîñòі;

 є ÿâèùåì øèðîêèì, áàãàòîïëàíîâèì і â òîé ñàìèé ÷àñ êîí-
êðåòíèì çà çìіñòîì.
Äëÿ ïðàâîâîї íîðìè õàðàêòåðíі єäíіñòü, öіëіñíіñòü, íåïî-

äіëüíіñòü, îñîáëèâà ñòðóêòóðà.
Ñòðóêòóðà íîðìè ïðàâà – öå âíóòðіøíÿ áóäîâà íîðìè 
ïðà âà, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ єäíіñòþ і âçàєìîäієþ її

ñêëàäîâèõ ÷àñòèí.

Продовження  таблиці
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Ñêëàäîâі ÷àñòèíè íîðìè ïðàâà

Гіпотеза Диспозиція Санкція

Визначає умови, за
наявності яких суб’єк-
ти права мають здійс-
нювати свої права та
обов’язки, указані в
диспозиції цієї норми

Визначає саме пра-
вило поведінки, згід-
но з яким дозволя-
ється, забороняєть-
ся або рекоменду-
ється здійс нення
певних дій

Визначає заходи що-
до відновлення по-
рушеного права та 
покарання правопо-
рушника

Несприятливі
наслідки

Правило
поведінки

Припущення,
умова

Ñïîñîáè âèêëàäåííÿ íîðì ïðàâà ó ïðèïèñàõ, ðîçòàøîâàíèõ 
ó ñòàòòÿõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, ìîæíà êëàñèôіêóâàòè 
çàëåæíî âіä ïîâíîòè âèêëàäó:

Усі елементи нор-
ми права містять-
ся у статті норма-
тивно-правового 
акта

У статті робить-
ся посилання на 
іншу статтю чи
статті

Стаття відсилає
до іншого норма-
тивно-правового
акта

Прямий
спосіб

Відсильний
спосіб

Бланкетний
спосіб

2. Âèäè ïðàâîâèõ íîðì

Êëàñèôіêàöіÿ íîðì ïðàâà ïåðåäáà÷àє âèÿâëåííÿ їõíіõ ðåãó-
ëÿòèâíèõ âëàñòèâîñòåé, óñòàíîâëåííÿ âçàєìîçâ’ÿçêіâ. Íàé-
áіëüø çàãàëüíèìè ïіäñòàâàìè êëàñèôіêàöії є ïîäіë ïðàâîâèõ 
íîðì íà âèäè çà òàêèìè îçíàêàìè:
 çà ãàëóçåâîþ îçíàêîþ, òîáòî çà ïðåäìåòîì і ìåòîäîì ïðàâî-

âîãî ðåãóëþâàííÿ âñі íîðìè êëàñèôіêóþòü çà іíñòèòóòàìè
і ãàëóçÿìè ïðàâà:

Конституційні
норми

Цивільні
норми

Адміністра-
тивні норми

Кримінальні
норми та ін.

 çà þðèäè÷íîþ ñèëîþ ïðàâîâîãî àêòà, äî ÿêîãî íàëåæàòü
íîðìè:

Норми законів Норми підзаконних актів



109

РОЗДІЛ  II

 ñòóïåíåì óçàãàëüíåííÿ çìіñòó:

Загальні норми
(загальні правила, 
які конкретизують-
ся в інших нормах)

Норми–принципи
(є результатом 
нормативних
узагальнень)

Конкретні норми

 çà ôîðìîþ âèðàçó ïðèïèñó:

Зобов’язуючі
(установлюють обо-

в’язок здійснення
активних дій)

Забороняючі
(установлюють
заборону дії)

Уповноважуючі
(надають права)

 çà ñïîñîáîì óñòàíîâëåííÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè íîðìè ïðàâà
ïîäіëÿþòü íà іìïåðàòèâíі òà äèñïîçèòèâíі. Ïåðøі ôîðìó-
ëþþòü ïåâíå ïðàâèëî ïîâåäіíêè, âèêëþ÷àþòü áóäü-ÿêèé
âèáіð, õî÷ ìîæóòü ìàòè ÿê çàáîðîíó, òàê і äîçâіë. Äðóãі
äàþòü ìîæëèâіñòü ñóá’єêòàì ñàìèì âèçíà÷àòè êîíêðåòíèé
çìіñò ñâîїõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ, ó ìåæàõ çàêîííèõ çàñîáіâ óðå-
ãóëüîâóâàòè їõ íà ñâіé ðîçñóä;

 çàëåæíî âіä õàðàêòåðó ïðàâîâіäíîñèí, ùî âðåãóëüîâóþòüñÿ
ïðàâîâèìè íîðìàìè, ðîçðіçíÿþòü íîðìè ìàòåðіàëüíîãî і 
íîðìè ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà. Ìàòåðіàëüíі ïðàâîâі íîðìè
âèçíà÷àþòü ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí, 
íàïðèêëàä íîðìè öèâіëüíîãî, òðóäîâîãî ïðàâà. Ïðîöåñó-
àëüíі íîðìè âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê (ïðîöåäóðó) ðåàëіçàöії
ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ, óñòàíîâëåíèõ ìàòåðіàëüíèìè ïðàâî âèìè
íîðìàìè.
Íàâåäåíèé ïåðåëіê âèäіâ ïðàâîâèõ íîðì íå є âè÷åðïíèì.

§ 33. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ТА ГАЛУЗЬ ПРАВА
1. Ïîíÿòòÿ ïðåäìåòà і ìåòîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ

Îñíîâîþ ïîáóäîâè ñèñòåìè ïðàâà çàçâè÷àé ââàæàþòü äâà
îñíîâíèõ êðèòåðії – ïðåäìåò і ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.

Ïðåäìåòîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ є òà ñôåðà ñóñïіëü-
íèõ âіäíîñèí, ÿêó ðåãóëþє ïåâíà ãàëóçü. Íàïðèêëàä:

Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè
Öèâіëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ðåãóëþþòüñÿ îñîáèñòі íåìàé-

íîâі òà ìàéíîâі âіäíîñèíè (öèâіëüíі âіäíîñèíè), çàñíîâàíі íà 
þðèäè÷íіé ðіâíîñòі, ìàéíîâіé ñàìîñòіéíîñòі їõ ó÷àñíèêіâ.

ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî ñâіòó òà ñîöіàëüíі öіííîñòі, ç ïðèâîäó
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ÿêèõ ëþäè âñòóïàþòü ó ïðàâîâіäíîñèíè. Іíøèìè ñëîâàìè, öå
ñôåðà, íà ÿêó ïðàâî ïîøèðþє ñâîþ äіþ.

Ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ – öå çàñîáè і ñïîñîáè 
âïëèâó ïðàâà íà ñóñïіëüíі âіäíîñèíè. Íàïðèêëàä, äëÿ

ìåòîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ â öèâіëüíîìó ïðàâі õàðàêòåðíà 
ðіâíіñòü ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí, òîáòî äèñïîçèòèâíèé ìåòîä.

Основні методи правового регулювання

Імперативний метод

Метод власних розпоряджень, що
містить, як правило, норми-забо-
рони. Використовується у кримі-
нальному, адміністративному та 

деяких інших галузях права

Диспозитивний метод

Метод протилежний імперативно-
му. Дає можливість вибору варі-
антів поведінки в межах закону. 

Притаманний цивільному, трудо-
вому та іншим галузям права

Ñåðåä іíøèõ êîíêðåòíèõ ìåòîäіâ ïðàâîãî ðåãóëþâàííÿ
íàçâåìî çàîõî÷óâàëüíèé, ðåêîìåíäàöіéíèé, ìåòîä àâòîíîìії і 
ðіâíîñòі ñòîðіí, ìåòîä ïåðåêîíàííÿ і ïðèìóñó. Íàïðèêëàä, 
ìåòîä àâòîíîìії òà ðіâíîñòі ñòîðіí òèïîâèé äëÿ ïðîöåñóàëüíèõ
ãàëóçåé ïðàâà, äå ïîçèâà÷ і âіäïîâіäà÷, іíøі ó÷àñíèêè ñóäî-
âîãî ðîçãëÿäó çíàõîäÿòüñÿ â îäíàêîâîìó ïðîöåñóàëüíîìó
ñòàíî âèùі îäèí ïåðåä îäíèì, ïåðåä çàêîíîì і ñóäîì. Ìåòîä 
çàîõî÷åííÿ âëàñòèâèé ïåðåâàæíî òðóäîâîìó ïðàâó, äå äіþòü
ïіëüãîâі ñèñòåìè, ñïðÿìîâàíі íà ñòèìóëþâàííÿ ìîðàëüíîї òà 
ìàòåðіàëüíîї çàöіêàâëåíîñòі ðîáіòíèêіâ.

Óñі âêàçàíі ìåòîäè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ âçàєìîïîâ’ÿçàíі
ìіæ ñîáîþ і, ÿê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïîєäíàííі îäèí 
ç îäíèì.

2. Ïðàâîâèé іíñòèòóò

Ãàëóçі ïðàâà є ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè ñèñòåìè ïðàâà, 
òîìó âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç ïðàâîâèõ іíñòèòóòіâ.

Іíñòèòóò ïðàâà – öå âіäîêðåìëåíà ãðóïà âçàєìî ïî-
â’ÿçàíèõ ïðàâîâèõ íîðì (ïðèïèñіâ), ñêëàäîâà ÷àñòèíà

ãàëóçі ïðàâà, ùî ðåãóëþє ïåâíèé âèä ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і 
óòâîðþє ñàìîñòіéíèé åëåìåíò ñèñòåìè ïðàâà.

Äî îçíàê іíñòèòóòó ïðàâà íàëåæàòü:
 íàÿâíіñòü ñóêóïíîñòі íîðìàòèâíèõ ïðèïèñіâ;
 þðèäè÷íà îäíîðіäíіñòü íàçâàíèõ ïðèïèñіâ;
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âàþòüñÿ â þðèäè÷íèõ ïðèïèñàõ.
Íàïðèêëàä, ãàëóçü öèâіëüíîãî ïðàâà Óêðàїíè âêëþ÷àє òàêі

іíñòèòóòè, ÿê іíñòèòóò ïðàâà âëàñíîñòі, іíñòèòóò çîáîâ’ÿ çàëü-
íîãî ïðàâà, іíñòèòóò ñïàäêóâàííÿ òà іíøі.
Іíñòèòóòè ïîäіëÿþòüñÿ íà ãàëóçåâі òà ìіæãàëóçåâі, ïðîñòі

òà ñêëàäíі, ðåãóëÿòèâíі òà îõîðîííі.

3. Ãàëóçü ïðàâà

Öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ ñèñòåìè ïðàâà є ãàëóçü ïðàâà.
Ãàëóçü ïðàâà – öå óïîðÿäêîâàíà ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ
íîðì, ùî ñòàíîâëÿòü ñàìîñòіéíó ÷àñòèíó ñèñòåìè ïðàâà

òà ðåãóëþþòü ïåâíó ñôåðó ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.
Ç ïîçèöії âèùåíàçâàíèõ êðèòåðіїâ ðîçïîäіëó íà ãàëóçі ïðà-

âà ðîçðіçíÿþòü:
 äåðæàâíå (êîíñòèòóöіéíå) ïðàâî – óðåãóëüîâóє âіäíîñè-

íè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ó ïðîöåñі îðãàíіçàöії é çäіéñíåííÿ äåð-
æàâíîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

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

 êðèìіíàëüíå ïðàâî – âèçíà÷àє äіÿííÿ, ÿêі âèçíàþòüñÿ çëî-
÷èíàìè, і ìіðè ïîêàðàííÿ, ÿêі íàëåæèòü çàñòîñîâóâàòè äî
îñіá, ùî їõ ñêîїëè;

 àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäà-
þòüñÿ ó ñôåðі óïðàâëіíñüêîї äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îðãàíіâ,
òà âèçíà÷àє äіÿííÿ, ùî âèçíàþòüñÿ àäìіíіñòðàòèâíèìè
ïðàâîïîðóøåííÿìè;

 ôіíàíñîâå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ó 
ïðîöåñі ôіíàíñîâîї äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îðãàíіâ;

 òðóäîâå ïðàâî – óðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ó ÿêі âñòóïàþòü
îñîáè ç ïðèâîäó ïðàöі;

 ñіìåéíå ïðàâî – óðåãóëüîâóє øëþáíî-ñіìåéíі òà ïðèðіâíÿíі
äî íèõ âіäíîñèíè;

 çåìåëüíå ïðàâî – óðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ
ó ïðîöåñі âèêîðèñòàííÿ çåìëі;

 åêîëîãі÷íå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ó
ïðîöåñі ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.
Ãàëóçі ïðàâà ìîæíà êëàñèôіêóâàòè íå òіëüêè çàëåæíî âіä

ïðåäìåòà é ìåòîäó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, à é çà іíøèìè
ïіäñòàâàìè.
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4. Ïóáëі÷íå òà ïðèâàòíå ïðàâî

Ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі ïðàâîâі íîðìè ïîäіëÿþòü íà íîðìè 
ïóáëі÷íîãî ïðàâà 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 íàëåæàòü òàêі
ãàëóçі ïðàâà, ÿê êîíñòèòóöіéíå, àäìіíіñòðàòèâíå, ôіíàíñîâå,
êðèìіíàëüíå òà äåÿêі іíøі.

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

Запитання та завдання до теми 2 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте галузь права, що регулює відносини, які складаються у 

сфері управлінської діяльності державних органів.
À Òðóäîâå ïðàâî
Á Êîíñòèòóöіéíå ïðàâî

Â Àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî
Ã Ãîñïîäàðñüêå ïðàâî

2. Позначте поняття, яке означає засоби й способи впливу права на 
суспільні відносини.

À Ñèñòåìà ïðàâà
Á Ôóíêöії ïðàâà

Â Ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
Ã Ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ

3. Імперативний, диспозитивний, автономний, рівності сторін – це:
À Âèäè ìåòîäіâ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
Á Ïåðåëіê âèäіâ ïðåäìåòà ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
Â Îçíàêè ïðàâîâîãî іíñòèòóòó
Ã Âèäè ôîðì ðåàëіçàöії íîðì ïðàâà

4. Позначте галузь, що належить до публічного права.
À Öèâіëüíà
Á Ñіìåéíà

Â Æèòëîâà
Ã Êðèìіíàëüíà

5. Позначте назву правової сім’ї, якій притаманна така характеристи-
ка: «Систему права поділяють на загальне право і право справедливос-
ті. Основною формою права є судовий прецедент». 

À Ðîìàíî-ãåðìàíñüêà
Á Àíãëîñàêñîíñüêà

Â Ìóñóëüìàíñüêà
Ã Òðàäèöіéíà

6. Серед видів норм права оберіть ті, що класифікують за галузевою 
ознакою.

À Íîðìè çàêîíіâ òà íîðìè ïіäçàêîííèõ àêòіâ
Á Êîíñòèòóöіéíі, öèâіëüíі, òðóäîâі
Â Çàãàëüíі íîðìè, íîðìè-ïðèíöèïè
Ã Çîáîâ’ÿçóþ÷і, çàáîðîíÿþ÷і, óïîâíîâàæóþ÷і íîðìè
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ІІ. Порівняйте поняття.
  Ðîìàíî-ãåðìàíñüêà ïðàâîâà ñіì’ÿ – àíãëîñàêñîíñüêà ïðà-
âîâà ñіì’ÿ.

 Ñèñòåìà ïðàâà – ïðàâîâà ñèñòåìà.
  Іìïåðàòèâíèé ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ – äèñïîçè-
òèâíèé ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ.

ІІІ. Назвіть елементи правової норми. Дайте їх визначення.  
 Прочитайте статтю 173-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.

Ïîøèðþâàííÿ íåïðàâäèâèõ ÷óòîê, ùî ìîæóòü âèêëèêàòè
ïàíіêó ñåðåä íàñåëåííÿ àáî ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó,
òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó âіä äåñÿòè äî ï’ÿòíàäöÿòè
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäÿí àáî âèïðàâíі
ðîáîòè íà ñòðîê äî îäíîãî ìіñÿöÿ ç âіäðàõóâàííÿì äâàäöÿòè
ïðîöåíòіâ çàðîáіòêó.

Виділіть елементи правової норми за наведеним прикладом. Укажіть
спосіб викладу норми права у статті нормативно-правового акту. Дове-
діть вашу думку.

ІV. Користуючись нормативними актами українського законо-
давства, доберіть приклади прямого, відсильного та бланкетного
способів викладу норми права. 

V. До якої правової сім’ї належить держава Україна? Аргумен-
туйте вашу думку.

Òåìà 3. Ôîðìè ïðàâà. Äæåðåëà ïðàâà

Звичаї – це люди, закони – це розум країни. Звичаї нерідко
бувають  жорстокіші, ніж закони. І звичаї, часто нерозумні,
беруть гору над законами.

Оноре де Бальзак, французький драматург

§ 34–35. ФОРМИ ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
1. Äæåðåëà ïðàâà. Ôîðìè ïðàâà

Ïîíÿòòÿ «äæåðåëà ïðàâà» ìàє áàãàòî òðàêòóâàíü. Ó íàé-
øèðøîìó ðîçóìіííі ïіä öèì òåðìіíîì ðîçóìіþòü ìàòåðіàëüíі
óìîâè æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Ñàìå ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ñòâîðþ-
þòü ïåâíі âèìîãè, ÿêі çàêðіïëþþòüñÿ ó ïðîïèñàíèõ ïðàâèëàõ
ïîâåäіíêè.

Ïðàâîâі íîðìè є ïðàâîòâîð÷іñòþ óïîâíîâàæåíèõ îðãàíіâ
äåðæàâè, òîìó äæåðåëîì ïðàâà âèñòóïàє âîëÿ äåðæàâè, ÿêà 
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çàêðіïëåíà â öèõ íîðìàõ. Îäíàê íàé÷àñòіøå ïіä äæåðåëîì 
ïðàâà ðîçóìіþòü ïðàâîâі àêòè.

Термін «джерело права» уперше було введено в науковий обіг за часів 
Стародавнього Риму. Тіт Лівій у праці «Римська історія» назвав За-

кони ХІІ таблиць «джерелами всього публічного і приватного права», 
оскільки давньоримські правознавці вважали їх витоками права . Таке ро-
зуміння джерела права відповідає первинному лінгвіс тичному значенню 
слова «джерело», під яким розуміють те, що дає поча ток чому-небудь.
Ïðàâîâі àêòè ìîæóòü íàáóâàòè ðіçíîї ôîðìè, çâіäñè і ðîç-

ðіçíÿþòü ôîðìè ïðàâà.
Ôîðìà ïðàâà – öå ñïîñіá þðèäè÷íîãî âèðàçó ïðàâà, ÿêèé
ôîðìàëüíî çàêðіïëþє òà îðãàíіçóє ïðàâîâå ÿâèùå.

Ïðàâî çàâæäè ïîâèííî ìàòè ïåâíó ôîðìó, à ôîðìà ìàє áóòè 
çìіñòîâíîþ. ßêùî íîðìі íå íàäàíî ïåâíîї ôîðìè, öÿ íîðìà 
çàëèøàєòüñÿ ëèøå íîðìîþ ïîâåäіíêè, àëå íå íîðìîþ ïðàâà.

Форми
права

Правовий 
звичай

Нормативний
договір Нормативно-

правовий
акт

Міжнародний 
договір

Правовий
(судовий чи 

адміністративний
прецедент)

2. Ïðàâîâèé çâè÷àé

Ïåðøîþ іñòîðè÷íîþ ôîðìîþ ïðàâà є ïðàâîâèé çâè÷àé.
Ïðàâîâèé çâè÷àé – öå ñàíêöіîíîâàíå äåðæàâîþ çâè÷àєâå
ïðàâèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêå â ðåçóëüòà-

òі áàãàòîðàçîâîãî ïîâòîðåííÿ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó ñòàëî
òðàäèöієþ.

Íå êîæíèé çâè÷àé ñòàє ïðàâîâèì, à òіëüêè òîé, ÿêèé âіä-
ïîâіäàє іíòåðåñàì ïåâíîї ãðóïè ëþäåé, òієї ÷è іíøîї ñîöіàëü-
íîї ñïіëüíîòè àáî ñóñïіëüñòâà â öіëîìó. Ìіñöå çâè÷àþ â ñèñòå-
ìі äæåðåë ïðàâà â ðіçíі åïîõè áóëî ðіçíèì. Íàïðèêëàä, ó 
Êèїâñüêіé äåðæàâі іñíóâàëè ðіçíі òåðìіíè äëÿ âèçíà÷åííÿ çâè-
÷àєâîãî ïðàâà: çâè÷àé, íîðîâ, çàêîí. Òàê, ó «Ïîâіñòі ìèíóëèõ 
ëіò» Íåñòîðà Ëіòîïèñöÿ ïîíÿòòÿ «çàêîí» çãàäóєòüñÿ ïîðÿä 
ç ïîíÿòòÿì «çâè÷àé»: «...Ìàëè çâè÷àї ñâîї і çàêîíè áàòüêіâ 
ñâîїõ...».
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Íîðìè, ïðèñâÿ÷åíі ïðàâîâîìó çâè÷àþ ÿê äæåðåëó öèâіëüíî-
ãî ïðàâà, ìіñòèòü Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè. Ïðàâîâèì çâè÷à-
єì Öèâіëüíèé êîäåêñ âèçíàє ïðàâèëî ïîâåäіíêè, ÿêå íå âñòà-
íîâëåíå àêòàìè öèâіëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, àëå є óñòàëåíèì ó
ïåâíіé ñôåðі öèâіëüíèõ âіäíîñèí. Ïðèêëàäîì ïðàâîâîãî çâè÷àþ
â öèâіëüíîìó ïðàâі є, íàïðèêëàä, çâè÷àé äіëîâîãî îáîðîòó. 

3. Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò

Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò – öå ïèñüìîâå àáî óñíå ðіøåííÿ ñóäî-
âîãî àáî àäìіíіñòðàòèâíîãî îðãàíó, ÿêîìó äåðæàâîþ íàäà-

єòüñÿ ôîðìàëüíà îáîâ’ÿçêîâіñòü, і âîíî ñòàє íîðìîþ, åòàëîíîì,
çðàçêîì ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó âñіõ ïîäіáíèõ ñïðàâ ó ìàéáóòíüîìó. 

Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò õàðàêòåðíèé äëÿ êðàїí, ùî íàëåæàòü
äî àíãëî-àìåðèêàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї. Ïðàâèëà, ÿêі є â ñóäî-
âèõ ðіøåííÿõ, çãіäíî ç àíãëіéñüêèì ïðàâîì âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ і â ìàéáóòíüîìó, іíàêøå áóäå ïîðóøåíî ñòàáіëüíіñòü çàãàëü-
íîãî ïðàâà. Ó Âåëèêіé Áðèòàíії çàãàëüíå ïðàâî â îñíîâíîìó
ñêëàäàєòüñÿ іç ñóäîâèõ ðіøåíü, à òàêîæ ñòâîðåíî òàêó ñèñòåìà
ïðàâèë äії ïðåöåäåíòó:
 ðіøåííÿ, âèíåñåíå Ïàëàòîþ ëîðäіâ, є îáîâ’ÿçêîâèì íå òіëü-

êè äëÿ íåї, àëå é äëÿ âñіõ ñóäіâ;
 ðіøåííÿ, óõâàëåíі àïåëÿöіéíèì ñóäîì, îáîâ’ÿçêîâі äëÿ âñіõ
іíøèõ ñóäіâ, êðіì Ïàëàòè ëîðäіâ;

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

4. Íîðìàòèâíèé äîãîâіð

Íîðìàòèâíèé äîãîâіð – öå ïðàâèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíî-
ãî õàðàêòåðó, ùî âñòàíîâëþєòüñÿ çà âçàєìíîþ äîìîâëå-

íіñòþ êіëüêîõ ñóá’єêòіâ і çàáåçïå÷óєòüñÿ äåðæàâîþ.
Ïðèêëàäîì íîðìàòèâíîãî äîãîâîðó є Êîíñòèòóöіéíèé äîãîâіð

ìіæ Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè Ë. Êó÷ìîþ і Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðàїíè «Ïðî îñíîâíі çàñàäè îðãàíіçàöії òà ôóíêöіîíóâàííÿ
äåðæàâíîї âëàäè і ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі íà ïåðіîä
ïðèéíÿòòÿ íîâîї Êîíñòèòóöії Óêðàїíè» âіä 8 ÷åðâíÿ 1995 ðîêó.
Ó òðóäîâîìó ïðàâі çà âçàєìíîþ çãîäîþ ìіæ ïðàöіâíèêàìè і âëàñ-
íèêîì àáî óïîâíîâàæåíîþ íèì îñîáîþ ïіäïèñóєòüñÿ êîëåêòèâ-
íèé äîãîâіð, ÿêèé є çà ñâîєþ ñóòòþ íîðìàòèâíèì äîãîâîðîì.

5. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò. Ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèé àêò

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – öå ïèñüìîâèé äîêóìåíò
êîìïåòåíòíîãî ñóá’єêòà ïðàâà, ó ÿêîìó çàêðіïëþþòüñÿ

ïðàâèëà ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ
äåðæàâîþ.
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Íîðìàòèâíî-ïðàâèé àêò є îñíîâíîþ ôîðìîþ ïðàâà ðîìàíî-
ãåðìàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї (äî ÿêîї íàëåæèòü Óêðàїíà) і ìàє 
íèçêó ïåðåâàã ïåðåä іíøèìè äæåðåëàìè ïðàâà:
 íîðìàòèâíèé àêò ìîæå áóòè îïåðàòèâíî âèäàíèé і çìіíå-

íèé ó áóäü-ÿêіé ñâîїé ÷àñòèíі, ùî äîçâîëÿє âіäíîñíî øâèä-
êî ðåàãóâàòè íà ñîöіàëüíі ïðîöåñè â ñóñïіëüñòâі;

 íîðìàòèâíі àêòè, ÿê ïðàâèëî, ñèñòåìàòèçîâàíі, ùî äîçâî-
ëÿє ëåãêî îðієíòóâàòèñÿ â ñèñòåìі çàêîíîäàâñòâà;

 íîðìàòèâíі àêòè äîçâîëÿþòü òî÷íî ôіêñóâàòè çìіñò ïðàâî-
âèõ íîðì, ùî ñïðèÿє ïðîâåäåííþ єäèíîї ïîëіòèêè íå äî-
ïóñêàòè äîâіëüíîãî òëóìà÷åííÿ.
Ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі àêòè – öå íîðìè ìіæíàðîäíîãî ñïіâòî-

âàðèñòâà, ÿêі іç ñàíêöії äåðæàâè ïîøèðþþòüñÿ íà її òåðèòîðіþ.

6. Ìіæíàðîäíèé äîãîâіð

Ìіæíàðîäíèé äîãîâіð – öå ïèñüìîâà óãîäà, ùî ðåãóëþєòü-
ñÿ ìіæíàðîäíèì ïðàâîì, óêëàäåíà ìіæ äâîìà àáî äåêіëü-

êîìà ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíîãî ïðàâà, íåçàëåæíî âіä її êîíê-
ðåòíîї íàçâè (äîãîâіð, óãîäà, êîíâåíöіÿ, ïàêò, ïðîòîêîë òîùî).

Ìіæíàðîäíèé äîãîâіð ìîæå áóòè ñêëàäåíèé ó âèãëÿäі îäíî-
ãî ÷è äåêіëüêîõ äîêóìåíòіâ (íàïðèêëàä, îáìіí íîòàìè). Äîãî-
âіð ñêëàäàєòüñÿ àáî ìîâàìè âñіõ äîãîâіðíèõ ñòîðіí, àáî îäíієþ
÷è äåêіëüêîìà óçãîäæåíèìè ìіæ ñòîðîíàìè ìîâàìè. Äîãîâî-
ðè, óêëàäåíі â ðàìêàõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé, ñêëàäàþòüñÿ 
íà îôіöіéíèõ ìîâàõ öèõ îðãàíіçàöіé. Ìіæíàðîäíі äîãîâîðè є 
îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ äæåðåë ìіæíàðîäíîãî ïðàâà.

Íàéáіëüø âàæëèâèìè óíіâåðñàëüíèìè êîíâåíöіÿìè, ùî 
ðåãóëþþòü âіäíîñèíè ó çâ’ÿçêó ç óêëàäàííÿì і çàñòîñóâàííÿì 
ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ, є:
 Âіäåíñüêà êîíâåíöіÿ ïðî ïðàâî ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ

1969 ð., ùî äîêëàäíî ðåãëàìåíòóє ïîðÿäîê óêëàäåííÿ ìіæ-
íàðîäíèõ äîãîâîðіâ ìіæ äåðæàâàìè, íàáóòòÿ íèìè ÷èííîñ-
òі, òëóìà÷åííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà ñêàñóâàííÿ, à òàêîæ óìî-
âè їõíüîї äіéñíîñòі;

 Âіäåíñüêà êîíâåíöіÿ ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî äåðæàâ ùîäî 
äîãîâîðіâ 1978 ð.;

 íèçêà ìіæíàðîäíèõ çâè÷àїâ.
Âàæëèâà ðîëü ó ðåãóëþâàííі óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãî-

âîðіâ íàëåæèòü âíóòðіøíüîìó ïðàâó. Â Óêðàїíі öå ïåðø çà âñå 
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè. Òàê, ó ñò. 9 Êîíñòèòóöії âêàçóєòüñÿ, ùî 
«óêëàäåííÿ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ, ÿêі ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè, ìîæëèâå ëèøå ïіñëÿ âíåñåííÿ âіäïîâіäíèõ çìіí 
äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè».
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Види міжнародних договорів

За кількістю 
учасників

За способом
приєднання

Залежно від того,
які органи представ-

ляють державу

Двосторонні
Односторонні
Правостворюючі
(багатосторонні кон-
венції, спрямовані на
впорядкування окре-
мих сфер міждержав-
ного співіснування)

Відкриті (можуть при-
єднатися всі зацікав-
лені)
Напіввідкриті (можна
приєднатися тільки 
за згодою учасників)
Закриті

Міждержавні догово-
ри (укладаються на
вищому рівні та від
імені держави)
Міжурядові (від імені
уряду)
Міжвідомчі (від імені
міністерств і відомств)

§ 36. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. НОРМИ ПРАВА

І. Проаналізуйте правові норми: першу – усім класом, другу – 
у групах, третю – самостійно (див. Статті для аналізу). Про-

аналізуйте статтю нормативно-правового документа за поданими
критеріями: 1) визначте елементи внутрішньої конструкції конкретної
правової норми (гіпотезу, диспозицію, санкцію); 2) за поданим нижче 
тео ретичним матеріалом охарактеризуйте кожний окремий елемент.

Ãіïîòåçè áóâàþòü àáñîëþòíî âèçíà÷åíі, âіäíîñíî âèçíà÷åíі àáî
àëüòåðíàòèâíі. Â àáñîëþòíî âèçíà÷åíіé ãіïîòåçі äàєòüñÿ âè÷åðïíèé
ïåðåëіê îáñòàâèí, çà íàÿâíîñòі àáî âіäñóòíîñòі ÿêèõ äіє ïåâíå ïðà-
âèëî, ó âіäíîñíî âèçíà÷åíіé – òàêèé ïåðåëіê âіäñóòíіé, à â àëüòåð-
íàòèâíіé – äіÿ íîðìè ïîâ’ÿçàíà ç îäíієþ àáî êіëüêîìà îáñòàâèíàìè.

Àáñîëþòíî âèçíà÷åíà äèñïîçèöіÿ ÷іòêî âèçíà÷àє ïðàâà і 
îáîâ’ÿçêè, âіäíîñíî âèçíà÷åíà – íå ìіñòèòü ÷іòêîãî їõ ïåðåëіêó, à
àëüòåðíàòèâíà – óêàçóє íà äåêіëüêà ìîæëèâèõ âàðіàíòіâ äіé.

Ñåðåä ñàíêöіé ðîçðіçíÿþòü: àáñîëþòíî âèçíà÷åíі, ÿêі òî÷íî âè-
çíà÷àþòü âèä і ìіðó âіäïîâіäàëüíîñòі, íàïðèêëàä ðîçìіð øòðàôó; 
âіäíîñíî âèçíà÷åíі, ÿêі âèçíà÷àþòü ëèøå âèùó і íèæ÷ó ìåæі ïî-
êàðàííÿ, íàïðèêëàä ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ñòðîê âіä 5 äî 7 ðîêіâ; òà 
àëüòåðíàòèâíі, ÿêі âêàçóþòü íà ìîæëèâіñòü çàñòîñóâàííÿ îäíîãî ç
ïåðåëі÷åíèõ çàõîäіâ âïëèâó, àáî... àáî.

Ñòàòòі äëÿ àíàëіçó (Êîäåêñ Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі
ïðàâîïîðóøåííÿ)

1. Ñò. 173. Äðіáíå õóëіãàíñòâî
Äðіáíå õóëіãàíñòâî, òîáòî íåöåíçóðíà ëàéêà ó ãðîìàäñüêèõ

ìіñöÿõ, îáðàçëèâå ÷іïëÿííÿ äî ãðîìàäÿí òà іíøі ïîäіáíі äії, ùî
ïîðóøóþòü ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê і ñïîêіé ãðîìàäÿí, òÿãíå çà ñîáîþ 
íàêëàäåííÿ øòðàôó âіä òðüîõ äî ñåìè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìó-
ìіâ äîõîäіâ ãðîìàäÿí àáî ãðîìàäñüêі ðîáîòè íà ñòðîê âіä ñîðîêà äî
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øіñòäåñÿòè ãîäèí, àáî âèïðàâíі ðîáîòè íà ñòðîê âіä îäíîãî äî äâîõ
ìіñÿöіâ ç âіäðàõóâàííÿì äâàäöÿòè ïðîöåíòіâ çàðîáіòêó, àáî àäìіíі-
ñòðàòèâíèé àðåøò íà ñòðîê äî ï’ÿòíàäöÿòè äіá.

2. Ñò. 175-1. Êóðіííÿ òþòþíîâèõ âèðîáіâ ó çàáîðîíåíèõ ìіñöÿõ
Êóðіííÿ òþòþíîâèõ âèðîáіâ ó ìіñöÿõ, äå öå çàáîðîíåíî çàêîíîì,

à òàêîæ â іíøèõ ìіñöÿõ, âèçíà÷åíèõ ðіøåííÿì âіäïîâіäíîї ñіëü-
ñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè, òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî íà-
êëàäåííÿ øòðàôó âіä òðüîõ äî äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ
äîõîäіâ ãðîìàäÿí.

Ïîâòîðíå ïðîòÿãîì ðîêó â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ, çà ÿêå îñîáó âæå
áóëî ïіääàíî àäìіíіñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëà-
äåííÿ øòðàôó âіä äåñÿòè äî äâàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ
äîõîäіâ ãðîìàäÿí.

3. Ñò. 183. Çàâіäîìî íåïðàâäèâèé âèêëèê ñïåöіàëüíèõ ñëóæá
Çàâіäîìî íåïðàâäèâèé âèêëèê ïîæåæíîї îõîðîíè, ïîëіöії, øâèäêîї 

ìåäè÷íîї äîïîìîãè àáî àâàðіéíèõ ñëóæá òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ
øòðàôó âіä òðüîõ äî ñåìè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ
ãðîìàäÿí.

Працюємо у групах
ІІ. Заповніть схему.

Класифікація норм права

За роллю
в механізмі 

регулювання

За предметом
регулювання

Ди
сп

оз
ит

ив
ні

Зобов’язуючі

ІІІ. Попрацюйте з нормативно-правовими актами та підберіть стат-
ті з прямим, відсильним та бланкетним способами викладення 

правової норми. Відповідь аргументуйте.

Приклад виконання завдання. 
Ñò. 172-5 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ. 

Ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì îáìåæåíü ùîäî îäåðæàííÿ
ïîäàðóíêіâ

Ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì îáìåæåíü ùîäî îäåðæàííÿ
ïîäàðóíêіâ òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó âіä ñòà äî äâîõñîò
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íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäÿí ç êîíôіñêàöієþ
òàêîãî ïîäàðóíêà.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 
в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 2
корупції».

Ó öüîìó âèïàäêó çàñòîñîâóєòüñÿ áëàíêåòíèé ñïîñіá âèêëàäó ïðà-
âîâîї íîðìè, äå îäíі åëåìåíòè íîðìè âèêëàäåíî ó âèùåíàâåäåíіé
ñòàòòі Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, à 
ñóá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ çàçíà÷àєòüñÿ ó ñòàòòÿõ іíøîãî íîðìàòèâ-
íîãî àêòà, à ñàìå – Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî çàïîáіãàííÿ êîðóïöії».

Запитання та завдання до теми 3 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Елементом поняття «джерело права» є:
À Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò
Á Ïðàâîâèé çâè÷àé

Â Íîðìàòèâíèé äîãîâіð
Ã Âîëÿ äåðæàâè

2. Письмове або усне рішення судового або адміністративного орга-
ну, якому надається державою формальна обов’язковість, і воно стає
нормою, еталоном, зразком під час розгляду всіх подібних справ у май-
бутньому – це:

À Ìіæíàðîäíèé äîãîâіð
Á Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò

Â Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò
Ã Íîðìàòèâíèé äîãîâіð

3. Застосування грошових штрафів (віри) замість кровної помсти в 
«Руській правді» є прикладом такої форми права:

À Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
Á Ïðàâîâîãî çâè÷àþ

Â Íîðìàòèâíîãî äîãîâîðó
Ã Ïðàâîâîãî ïðåöåäåíòó

4. Нормативно-правовий акт є основною формою права:
À Àíãëîñàêñîíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї
Á Òðàäèöіéíîї ïðàâîâîї ñіì’ї
Â Ìóñóëüìàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї
Ã Ðîìàíî-ãåðìàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї

5. Угода про асоціацію з Європейським Союзом належить до такого
виду міжнародних договорів:

À Âіäêðèòі Á Íàïіââіäêðèòі Â Çàêðèòі

6. Ратифікація міжнародного договору – це:
À Ïіäãîòîâêà òåêñòó äîãîâîðó
Á Ïіäïèñàííÿ ìіæíàðîäíîãî äîãîâîðó
Â  Ïіäòâåðäæåííÿ äîãîâîðó êîìïåòåíòíèì îðãàíîì äåðæàâ-

íîї âëàäè
Ã Àíóëþâàííÿ ìіæíàðîäíîãî äîãîâîðó
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ІІ. Порівняйте поняття.
 Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò – íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò.
  Ðàòèôіêàöіÿ ìіæíàðîäíîãî äîãîâîðó – äåíîíñàöіÿ ìіæíà-
ðîäíîãî äîãîâîðó.

 Äæåðåëà ïðàâà – ôîðìà ïðàâà.

ІІІ. Ознайомтеся з текстом Угоди про асоціацію України з ЄС (під-
писана 27 червня 2014 р.) та схарактеризуйте її за видами міжна-
родних договорів.

Òåìà 4. Çàêîíîäàâñòâî

Voluntas populi suprema lex est.
Воля народу – найвищий закон.

З висловлювань давньоримських юристів

§ 37. ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВСТВА
1. Ïîíÿòòÿ çàêîíîäàâñòâà. Ïðàâî і çàêîíîäàâñòâî

Çàêîíîäàâñòâî – öå çîâíіøíÿ ôîðìà ïðàâà, ùî âіäîáðà-
æàє ïîáóäîâó éîãî äæåðåë, òîáòî ñèñòåìó íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèõ àêòіâ.
Ïðàâî íå іñíóє ïîçà çàêîíîäàâñòâîì, à çàêîíîäàâñòâî â 

øèðîêîìó éîãî ðîçóìіííі é є ïðàâî. Çàêîíîäàâñòâî – öå ôîð-
ìà іñíóâàííÿ, íàñàìïåðåä, ïðàâîâèõ íîðì, çàñіá íàäàííÿ їì 
âèçíà÷åíîñòі é îá’єêòèâíîñòі, ñïîñіá îá’єäíàííÿ â êîíêðåòíі 
ïðàâîâі àêòè.

Ñèñòåìà ïðàâà і ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà ñïіââіäíîñÿòüñÿ ìіæ 
ñîáîþ ÿê çìіñò і ôîðìà. Ïîíÿòòÿ ñèñòåìè ïðàâà õàðàêòåðèçóє 
ñóòíіñíèé âíóòðіøíіé áіê îá’єêòèâíîãî ïðàâà, ïîíÿòòÿ ñèñòå-
ìè çàêîíîäàâñòâà âіäáèâàє éîãî çîâíіøíіé áіê – ôîðìó. Ìіæ 
ñèñòåìîþ ïðàâà і ñèñòåìîþ çàêîíîäàâñòâà є âіäìіííîñòі, ÿêі 
ñïîñòåðіãàþòüñÿ ó ñòðóêòóðíèõ åëåìåíòàõ, çìіñòі, îáñÿçі.

Âіäìіííîñòі ñèñòåìè ïðàâà òà ñèñòåìè çàêîíîäàâñòâà

№ Система права Система законодавства

1 Сукупність правових норм Сукупність нормативно-правових актів

2 Норми права логічно роз-
поділені за галузями, під-
галузями та правовими
інститутами

Система законодавчих актів, що скла-
даються з нормативних приписів, які 
розподілено залежно від предмета ре-
гулювання за галузями та інститутами 
законодавства
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Формується об’єктивно,
відповідно до існуючих су-
спільних відносин

Суб’єктивно-об’єктивне явище, оскільки
виникає в результаті діяльності упов-
новажених суб’єктів

4 Складається з галузей
права, які мають свій пред-
мет і метод правового 
регулювання

Включає галузі законодавства, у яких
відсутній метод регулювання, а пред-
мет регулювання не завжди однорід-
ний, як у галузей права

Ôîðìàëüíî âèçíà÷åíå іñíóâàííÿ ïðàâà ó ôîðìі çàêîíó, à
ñèñòåìè ïðàâà ó ôîðìі çàêîíîäàâñòâà ñòàëî äëÿ áіëüøîñòі äåð-
æàâ ïðіîðèòåòíèì. Àëå ïðàâî іñíóє íå òіëüêè â çàêîíîäàâ÷èõ
àêòàõ і ðàòèôіêîâàíèõ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðàõ, àëå é â іíøèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ äåðæàâè (íàïðèêëàä, ïіäçàêîí-
íèõ àêòàõ). Ïðàâî ìàє é іíøі ôîðìè ïðîÿâó – ïðàâîâèé ïðå-
öåäåíò, ïðàâîâèé çâè÷àé, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé äîãîâіð òîùî.
Òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìà ïðàâà ìàє áіëüø øèðîêó ôîðìó ïðî-
ÿâó, íіæ ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà.

2. Ñèñòåìà òà ñòðóêòóðà çàêîíîäàâñòâà

Ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà – öå ñóêóïíіñòü íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêòіâ, ðîçòàøîâàíèõ ó ïåâíîìó ïîðÿäêó.
Ñòðóêòóðà çàêîíîäàâñòâà – öå âíóòðіøíіé ïîäіë çàêî-
íîäàâñòâà íà âіäíîñíî âіäîñîáëåíі ãðóïè íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèõ àêòіâ.
Ðîçðіçíÿþòü òðè îñíîâíі âèäè ñòðóêòóðíîї îðãàíіçàöії

çàêîíîäàâñòâà:

Галузева структура
(горизонтальна)

Елементи системи
 Нормативний 
припис

 Нормативний 
інститут

 Галузь законо-
давства

Субординаційна, 
або ієрархічна, 

структура 
(вертикальна)

Федеративна
структура

(характерна для дер-
жав з федеративною 
формою державного

устрою)

Зумовлена різною 
юридичною силою
нормативно-право-
вих актів

Наявність двох
основних рівнів
законодавства
 Загальнодер-
жавного

 Суб’єктів
федерації

Продовження таблиці
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Çà âåðòèêàëüíîþ ñòðóêòóðîþ íà 
âåðøèíі çàêîíîäàâ÷îї ієðàðõії
çíàõîäÿòüñÿ êîíñòèòóöіÿ і (àáî) 
êîíñòèòóöіéíі çàêîíè, ÿêèì ïіäïî-
ðÿäêîâóþòüñÿ âñі іíøі íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâі àêòè äåðæàâè. Íèæ÷å â 
öіé ñòðóêòóðі ðîçòàøîâóþòüñÿ çâè-
÷àéíі çàêîíè. Íàñòóïíîþ ëàíêîþ
є ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі 
àêòè.

Ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè
áóäóєòüñÿ çà ãàëóçåâîþ é ñóáîðäè-
íàöіéíîþ ñòðóêòóðàìè.

3. Ãîðèçîíòàëüíà ñòðóêòóðà çàêîíîäàâñòâà

Íîðìàòèâíèé ïðèïèñ – öå ëîãі÷íî çàâåðøåíå ïðàâèëî 
ïîâåäіíêè, ùî ìіñòèòüñÿ â òåêñòі íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî 

àêòà, ìàє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð, òîáòî àäðåñóєòüñÿ íåâè   -
çíà÷åíîìó êîëó îñіá і ñòîñóєòüñÿ òèïîâèõ æèòòєâèõ îáñòàâèí.

Іíäèâіäóàëüíèé ïðèïèñ àäðåñóєòüñÿ êîíêðåòíèì
ñóá’єêòàì, ñòîñóєòüñÿ êîíêðåòíîї ñèòóàöії òà ðåàëіçóєòü-

ñÿ îäíîðàçîâî. Âіí âèñòóïàє çàñîáîì ðåàëіçàöії íîðìàòèâíèõ
àêòіâ óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè â êîíêðåòíèõ âèïàäêàõ.
Іíäèâіäóàëüíі àêòè є ïðàâîçàñòîñîâíèìè. Ñåðåä ïðèêëàäіâ –
âèðîê ñóäó, íàêàç ïðî çàðàõóâàííÿ äî âèùîãî çàêëàäó îñâіòè,
óêàç ïðåçèäåíòà ïðî ïðèñâîєííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ àáî íàãîðî-
äæåííÿ äåðæàâíîþ íàãîðîäîþ.

Íîðìàòèâíèé іíñòèòóò – öå ñóêóïíіñòü íîðìàòèâíèõ 
ïðèïèñіâ, ÿêі ðåãóëþþòü ïåâíèé âèä ñóñïіëüíèõ âіäíî-

ñèí. Íàïðèêëàä, ó êîíñòèòóöіéíîìó çàêîíîäàâñòâі іñíóє іíñòè-
òóò ïðåçèäåíòñòâà.

Ãàëóçü çàêîíîäàâñòâà – öå ñóêóïíіñòü íîðìàòèâíèõ 
ïðèïèñіâ, ÿêі ðåãóëþþòü ïåâíó ñôåðó ñóñïіëüíèõ âіäíî-

ñèí (íàïðèêëàä, åêîëîãі÷íå, öèâіëüíå çàêîíîäàâñòâî).
Ïîíÿòòÿ «ãàëóçü ïðàâà» і «ãàëóçü çàêîíîäàâñòâà» ÷àñòî 

îòîòîæíþþòüñÿ. Íàïðèêëàä, іñíóє êðèìіíàëüíà ãàëóçü ïðàâà
і íàÿâíіñòü Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó äàє ïіäñòàâè ñòâåðäæóâà-
òè, ùî òàêîæ іñíóє і êðèìіíàëüíå çàêîíîäàâñòâî. Àëå ãàëóçåé 
çàêîíîäàâñòâà çíà÷íî áіëüøå, íіæ ãàëóçåé ïðàâà. Íàïðèêëàä:
ïîâіòðÿíå çàêîíîäàâñòâî ðåãóëþє âіäíîñèíè, ïîâ’ÿçàíі ç âèêî-
ðèñòàííÿì ïîâіòðÿíîãî ïðîñòîðó. Âîíî ìіñòèòü íîðìè êîíñòè-
òóöіéíîãî ïðàâà (óñòàíîâëþєòüñÿ ïîâíèé і âèêëþ÷íèé ñóâåðå-

Конституція України
та конституційні 
закони України

Звичайні
(поточні)
закони

Підзаконні
нормативно-правові

акти
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íіòåò Óêðàїíè íàä її ïîâіòðÿíèì ïðîñòîðîì), àäìіíіñòðàòèâíîãî
ïðàâà (óñòàíîâëþєòüñÿ ïîðÿäîê ñåðòèôіêàöії – ïèñüìî âîãî
ïîñâіä÷åííÿ – і ðåєñòðàöії ïîâіòðÿíèõ ñóäåí òà àåðîäðîìіâ, 
ïðàâèë áåçïåêè ïîëüîòіâ), öèâіëüíîãî ïðàâà (ðåãóëþєòüñÿ ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèðіâ і áàãàæó, óñòàíîâëþєòüñÿ öèâіëüíî-ïðàâîâà  
âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåâіçíèêà çà öіëіñíіñòü áàãàæó é âàíòàæó,
à òàêîæ çà çáèòîê, çàïîäіÿíèé ïàñàæèðàì òà іíøèì îñîáàì),
òðóäîâîãî ïðàâà (âèçíà÷àþòüñÿ ïðàâà ÷ëåíіâ åêіïàæà).

§ 38. НОРМАТИВНІ АКТИ
1. Âèäè íîðìàòèâíèõ àêòіâ

Íîðìàòèâíèé àêò – öå îôіöіéíèé ïèñüìîâèé äîêóìåíò, 
óõâàëåíèé óïîâíîâàæåíèìè ôіçè÷íèìè îñîáàìè ó âèçíà-

÷åíіé çàêîíîäàâñòâîì ôîðìі òà çà âñòàíîâëåíîþ çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïðîöåäóðîþ, ñïðÿìîâàíèé íà ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ
äæåðåë ïðàâà, ùî ìіñòèòü íîðìè ïðàâà, ìàє çàãàëüíèé õàðàê-
òåð і ðîçðàõîâàíèé íà íåîäíîðàçîâå çàñòîñóâàííÿ.
Іíøèìè ñëîâàìè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – öå äîêóìåíò, 

óõâàëåíèé ó âèçíà÷åíîìó ïîðÿäêó êîìïåòåíòíèì äåðæàâíèì
îðãàíîì, ó ÿêîìó ìіñòÿòüñÿ íîðìè ïðàâà. Ó ïðàâîâіé ñèñòåìі
Óêðàїíè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò є îñíîâíèì äæåðåëîì ïðàâà.

Äëÿ íîðìàòèâíèõ ïðàâîâèõ àêòіâ õàðàêòåðíі òàêі îçíàêè:
 ìàþòü âîëüîâèé, ñâіäîìèé õàðàêòåð;
 óõâàëþþòüñÿ ëèøå ïðàâîòâîð÷èìè ñóá’єêòàìè â ìåæàõ їõ

êîìïåòåíöії;
 ñòâîðþþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì ïåâíîї çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíîї

îñîáëèâîї ïðîöåäóðè, ñòàäіÿìè ÿêîї є ðîçðîáëåííÿ, ðîçãëÿä
òà îáãîâîðåííÿ ïðîåêòіâ, óõâàëåííÿ íîðìàòèâíèõ àêòіâ, їõ 
îôіöіéíå îïóáëіêóâàííÿ і ââåäåííÿ â äіþ;

 óõâàëþþòüñÿ ñóá’єêòàìè ïðàâîòâîð÷îñòі ó ôîðìàõ, âèçíà-
÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì äëÿ âіäïîâіäíîãî àêòà (òàê, Âåðõîâíà
Ðàäà Óêðàїíè óõâàëþє çàêîíè, Ïðåçèäåíò Óêðàїíè – óêàçè,
Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè – ïîñòàíîâè).

Конституційні закони

Звичайні (прості) закони

Постанови парламенту 
Укази і розпорядження президента
Постанови і розпорядження уряду

Накази, інструкції міністерств
Рішення місцевих рад

Закони
Підзаконні 

нормативно-правові 
акти
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Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè – öå íîðìàòèâíî-
ïðàâîâі àêòè óïîâíîâàæåíèõ îðãàíіâ äåðæàâè (їõ ïîñàäîâèõ
îñіá) òà іíøèõ ñóá’єêòіâ, ùî óõâàëþþòü âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ
і ðîçâèâàþòü àáî äåòàëіçóþòü їõ ïîëîæåííÿ.

2. Äіÿ íîðìàòèâíèõ àêòіâ ó ÷àñі, ïðîñòîðі òà ùîäî êîëà 
îñіá

Äіÿ íîðìàòèâíîãî àêòà – öå îáîâ’ÿçêîâіñòü âèêîíàííÿ
ãðîìàäÿíàìè, ïîñàäîâèìè îñîáàìè, äåðæàâíèìè îðãàíàìè 

òà іíøèìè ñóá’єêòàìè ïðàâà ñòîñîâíî ïåâíîї ñôåðè ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí, çà ïåâíèõ îáñòàâèí, ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó, íà ïåâíіé 
òåðèòîðії òà ùîäî êîíêðåòíîãî êîëà ñóá’єêòіâ ïðàâà.

Ìåæі äії íîðìàòèâíèõ àêòіâ âèçíà÷àþòüñÿ òàêèìè 
êðè   òåðіÿìè:
 ïðåäìåòîì ðåãóëþâàííÿ;
 îáñòàâèíàìè, íàñòàííÿ ÿêèõ çóìîâëþє íåîáõіäíіñòü çàñòî-

ñóâàííÿ ðåãóëÿòèâíîї ôóíêöії öèõ àêòіâ;
 ÷àñîâèìè âèìіðàìè;
 ïðîñòîðîâèìè âèìіðàìè (àáî òåðèòîðієþ â øèðîêîìó ðîçó-

ìіííі ñëîâà);
 êîëîì îñіá, íà ÿêèõ ïîøèðþþòüñÿ íîðìè àêòà.

Äіÿ íîðìàòèâíîãî àêòà â ÷àñі îêðåñëþє ïèòàííÿ íàáðàí-
íÿ òà âòðàòè ÷èííîñòі òà çâîðîòíîї äії. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì
íîðìàòèâíі àêòè íàáèðàþòü ÷èííîñòі ÷åðåç 10 äíіâ ç ìîìåíòó 
îïóáëіêóâàííÿ. Òàêîæ òåðìіí ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé ó ñàìî-
ìó àêòі ÷è ó ñïåöіàëüíî óõâàëåíîìó àêòі. Âòðà÷àþòü ÷èííіñòü 
íîðìàòèâíі àêòè âíàñëіäîê ñïëèâó ñòðîêó, íà ÿêèé âèäàâñÿ
àêò, ïðÿìîãî ñêàñóâàííÿ àêòà òà çà іíøèìè ïіäñòàâàìè.

Ùîäî çâîðîòíîї ñèëè, òî äіє ïðàâèëî «çàêîí íå ìàє çâîðîò-
íîї ñèëè» îäíî÷àñíî ç ïðàâèëîì «çàêîí ìàє çâîðîòíó ñèëó». 
ßêùî íîðìàòèâíèé àêò, óõâàëåíèé ïіñëÿ ñêîєííÿ ïðàâîïîðó-
øåííÿ, çâіëüíÿє âіä þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі àáî ïîì’ÿêøóє
її, òî âіí ìàє çâîðîòíó ñèëó, à ÿêùî âñòàíîâëþє ÷è îáòÿæóє 
âіäïîâіäàëüíіñòü, òî âіí çâîðîòíîї ñèëè íå ìàє.

Äіÿ íîðìàòèâíîãî àêòà ó ïðîñòîðі – öå çäàòíіñòü íîðìà-
òèâíîãî àêòà ñòâîðþâàòè þðèäè÷íі íàñëіäêè íà ïåâíіé òåðèòîðії. 
Äіÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ó ïðîñòîðі âіäáóâàєòüñÿ âіäïî-
âіäíî äî òåðèòîðіàëüíèõ і åêñòåðèòîðіàëüíèõ ïðèíöèïіâ.

Òåðèòîðіàëüíèé ïðèíöèï є îñíîâíèì ïðèíöèïîì äії íîðìà-
òèâíîãî àêòà ó ïðîñòîðі. Äіÿ àêòà â ìåæàõ óñієї òåðèòîðії âіä-
ïîâіäíîї äåðæàâè ïîâ’ÿçàíà ç êîíöåïöієþ äåðæàâíîãî ñóâåðå-
íіòåòó é îáóìîâëåíà òåðèòîðіàëüíèì âåðõîâåíñòâîì äåðæàâíîї 
âëàäè, íåîáõіäíіñòþ äëÿ òèõ, õòî ïåðåáóâàє íà òåðèòîðії öієї 
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äåðæàâè, ïіäïîðÿäêîâóâàòèñÿ ñòâîðåíèì íåþ ïðàâîâèì íîð-
ìàì. Äåðæàâà ìîæå âñòàíîâëþâàòè ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè äëÿ
îñіá, ÿêі ïåðåáóâàþòü íà її òåðèòîðії, à òàêîæ âèçíà÷àòè þðè-
äè÷íèé ñòàòóñ ñóá’єêòіâ ïðàâà òà ìàéíà.

Ñëіä çâåðíóòè óâàãó, ùî, îêðіì «òðàäèöіéíîї» òåðèòîðії
äåðæàâè â ìåæàõ êîðäîíіâ, äî íåї ïðèðіâíþþòü: êîñìі÷íі
îá’єêòè ïіä ïðàïîðîì і ãåðáîì äåðæàâè; òðóáîïðîâîäè; ïіäâîä-
íі êàáåëі òà íàôòîâі ìîðñüêі âèøêè; ïîâіòðÿíі, âіéñüêîâі òà
òîðãîâåëüíі ñóäíà ó âіäêðèòîìó ìîðі, ÿêі õîäÿòü ïіä äåðæàâ-
íèì ïðàïîðîì; òåðèòîðії äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ і êîí-
ñóëüñòâ çà êîðäîíîì.

Åêñòåðèòîðіàëüíіñòü âèïëèâàє ç äèïëîìàòè÷íîãî іìóíіòå-
òó (âіä ëàò. іmmunitas – çâіëüíåííÿ, ñâîáîäà). Äèïëîìàòè÷íèé
іìóíіòåò – öå ñóêóïíіñòü ïðèâіëåїâ, ùî íàäàþòüñÿ ïåâíîìó
êîëó îñіá – ãðîìàäÿíàì іíîçåìíîї äåðæàâè íà çàñàäàõ âçàєì-
íîñòі. Ïðîòå åêñòåðèòîðіàëüíіñòü íå âè÷åðïóє âñüîãî îáñÿãó
äèïëîìàòè÷íîãî іìóíіòåòó, îñêіëüêè éäåòüñÿ ëèøå ïðî іìóíіòåò
òåðèòîðіé, òåðèòîðіàëüíèé іìóíіòåò. Ìîæëèâèé ùå îñîáèñòèé
іìóíіòåò, òîáòî іìóíіòåò îñіá íåçàëåæíî âіä êîíêðåòíîãî ìіñ-
öÿ – òåðèòîðії їõ çíàõîäæåííÿ.

Äіÿ íîðìàòèâíîãî àêòà çà êîëîì îñіá – öå çäàòíіñòü àêòà
ñòâîðþâàòè þðèäè÷íі íàñëіäêè äëÿ ïåâíèõ ñóá’єêòіâ ïðàâà.

Äіþ íîðìàòèâíèõ àêòіâ çà êîëîì îñіá ìîæíà êëàñèôіêóâàòè
çàëåæíî âіä її îáñÿãó:

Загальна дія

Акт поширюється на
всіх осіб на терито-
рії держави (грома-
дяни, іноземні гро-
мадяни, біженці)

Спеціальна дія

Деякі акти поширюються на
всіх індивідуальних і колек-
тивних суб’єктів права на те-
риторії держави, що діють у 
певній визначеній сфері від-
носин; інші охоплюють лише
конкретну категорію осіб
(держслужбовців, депутатів,
військовослужбовців тощо)

Виняткова дія

Акти поширюються
на осіб, які тимчасо-
во перебувають на
території держави
(іноземні громадяни,
особи без громадян-
ства)

Îêðåìі іíîçåìíі ãðîìàäÿíè ìàþòü іìóíіòåò âіä þðèñäèêöії
äåðæàâè ïåðåáóâàííÿ (äèïëîìàòè÷íі ïðåäñòàâíèêè êðàїí,
ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé òîùî).

3. Іíäèâіäóàëüíèé àêò

Íà âіäìіíó âіä íîðìàòèâíîãî àêòà, ÿêèé âðåãóëüîâóє ïåâíó
ãðóïó îäíîðіäíèõ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і ìàє çàãàëüíèé õàðàêòåð,
îñêіëüêè є àêòîì áàãàòîðàçîâîãî çàñòîñóâàííÿ, іíäèâіäóàëüíèé
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ïðàâîâèé àêò ñòîñóєòüñÿ ëèøå êîíêðåòíîãî âèïàäêó àáî êîí-
êðåòíîї îñîáè ÷è ãðóïè îñіá.

Ïîÿâà іíäèâіäóàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà є þðèäè÷íèì ôàêòîì, 
ÿêèé çóìîâëþє äëÿ êîíêðåòíèõ îñіá ïåâíі þðèäè÷íі íàñëіäêè, 
òîáòî âèíèêíåííÿ, çìіíó ÷è ïðèïèíåííÿ ïðàâîâіäíîñèí.

Іíäèâіäóàëüíèé àêò – öå іíäèâіäóàëüíèé ïðàâîâèé ïðè-
ïèñ, ùî âèñòóïàє çàñîáîì ðåàëіçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ

óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè â êîíêðåòíèõ âèïàäêàõ ïðàâîâіä-
íîñèí.

Види індивідуальних правових актів

Виконавчо-
розпорядчі акти

Указ про присвоєння
вищих дипломатич-

них рангів

Наказ про зараху-
вання до закладу

вищої освіти

Рішення про накладення
адміністративного 

стягнення

Правоохоронні 
акти

Òðàäèöіéíî ââàæàєòüñÿ, ùî іíäèâіäóàëüíèìè ïðàâîâèìè
àêòàìè є ëèøå ïіäçàêîííі àêòè, àëå íèìè ìîæóòü áóòè і çàêî-
íè. Íàïðèêëàä, çàêîí ïðî ðàòèôіêàöіþ ìіæíàðîäíîãî äîãîâî-
ðó є іíäèâіäóàëüíèì ïðàâîâèì àêòîì, îñêіëüêè ñòîñóєòüñÿ 
ëèøå öüîãî äîãîâîðó.

§ 39. ЗАКОНИ І ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВІ АКТИ

1. Çàêîí: ïîíÿòòÿ òà âèäè 

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

Н
ор

м
ат

ив
но

-п
ра

во
ві

 
ак

ти

Закони

Декрети

Підзаконні 
акти

Основний закон держави –
Конституція

Конституційні
закони

 Звичайні
закони
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Çàêîí – öå íîðìàòèâíèé àêò âèùîї þðèäè÷íîї ñèëè, ùî
óõâàëþєòüñÿ çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì і ðåãóëþє íàéâàæëè-

âіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè â äåðæàâі.
Îñíîâíі îçíàêè çàêîíó:

 óõâàëþєòüñÿ ëèøå çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì ïðåäñòàâíèöüêî-
ãî õàðàêòåðó àáî íàñåëåííÿì äåðæàâè â ïîðÿäêó ðåôåðåí-
äóìó, ùî çàáåçïå÷óє ïåâíèé ðіâåíü äåìîêðàòèçìó ïðîöåñó
ïðàâîòâîð÷îñòі;

 ó ìåæàõ ñâîєї äії ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñè-
íè, ùî çóìîâëþє éîãî âèñîêó åôåêòèâíіñòü;

 ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó â ñèñòåìі íîðìàòèâíèõ àêòіâ
êðàїíè. Áóäü-ÿêèé іíøèé ïðàâîâèé àêò óõâàëþєòüñÿ íà
îñíîâі, íà âèêîíàííÿ і âіäïîâіäíî äî çàêîíó;

 ìàє çàãàëüíèé õàðàêòåð;
 ÿê ðіçíîâèä íîðìàòèâíèõ àêòіâ óñòàíîâëþє çàãàëü íî îáî-

â’ÿç êîâі ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ìàє íàëåæíó ôîðìó, ïîðîäæóє
þðèäè÷íі íàñëіäêè òà ãàðàíòóєòüñÿ äåðæàâîþ.

 є ñòàáіëüíèì íîðìàòèâíèì àêòîì. Ó ðàçі íåîáõіäíîñòі ìîæå
äîïîâíþâàòèñÿ, çìіíþâàòèñÿ àáî ñêàñîâóâàòèñÿ â ïåâíîìó
ïîðÿäêó;

 ìàє âіäïîâіäíó ñòðóêòóðó, òîáòî îðãàíіçàöіþ çìіñòó; 
 óõâàëþєòüñÿ ç äîäåðæàííÿì îñîáëèâîї çàêîíîäàâ÷îї ïðîöå-

äóðè, ÿêà íàçèâàєòüñÿ çàêîíîäàâ÷èì ïðîöåñîì;
 îõîðîíÿєòüñÿ òà ãàðàíòóєòüñÿ äåðæàâîþ. 

Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä ïðàâîâèõ àêòіâ ïîñіäàþòü äåêðåòè.
Äåêðåò – öå ïðàâîâèé àêò, ïîñòàíîâà îðãàíó âëàäè àáî

ïîñàäîâîї îñîáè, ùî ìàє ñèëó çàêîíó.
Ïðàâî íà âèäàííÿ äåêðåòіâ îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè îòðèìóє

ÿê òèì÷àñîâî äåëåãîâàíó éîìó îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè
÷àñòèíó ñâîїõ ïîâíîâàæåíü ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâèìè îáñòàâèíà-
ìè. Íàïðèêëàä, ó çâ’ÿçêó ç íàäçâè÷àéíîþ åêîíîìі÷íîþ ñèòó-
àöієþ, ÿêà ñêëàëàñÿ â Óêðàїíі â 1992 ðîöі, Âåðõîâíà Ðàäà
äåëåãóâàëà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ ïðàâî âèäàâàòè äåêðåòè.

2. Êîíñòèòóöіÿ: îçíàêè òà âèäè
Термін «конституція» у різні часи використовувався в різних значен-
нях. Уважається, що слово constitution як нормативно-правовий тер-

мін уперше з’явилося в актах Стародавнього Риму. Вони починалися зі
словосполучення Rem Publicus Constituere... що означає – «Римський
народ  установлює...» («римський народ» – тут: офіційна назва держави).
«Батьком» нормативно-правового терміна «конституція» в його сучас-
ному значенні вважають Шарля Монтеск’є (1689–1755), який викорис-
товував його для характеристики державного ладу тогочасної Великої
Британії.
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Êîíñòèòóöіÿ – Îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè, ùî óõâàëþ-
єòüñÿ â îñîáëèâîìó ïîðÿäêó, ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó 

ñèëó òà ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè.

Îçíàêè êîíñòèòóöії

Започатковує принципово 
нові основи суспільного 

життя

Усі інші нормативно-
правові акти підпоряд-
ковуються Конституції

Усі інші акти тільки 
розвивають положення 
Основного закону й не 
виходять за його межі

Для того щоб внести
зміни в Конституцію, 
потрібна особлива 
складна процедура

Найвища 
юридична 

сила
Установчий 

характер

Підвищена 
стабільність

База поточ-
ного законо-

давства

Б

Âèäè êîíñòèòóöіé

За формою (структурою)
Писані (єдиний нормативний акт).
Т. Пейн: «Конституції немає, якщо її 
не можна покласти в кишеню»

Неписані (складаються з декількох 
джерел, кількість яких не визначена,
серед них можуть бути як писані 
(акти парламенту), так і неписані
(конституційні звичаї))

За терміном дії
Постійні (не передбачають певного 
терміну дії, але це не означає не-
можливості зміни або скасування)

Тимчасові (ухвалюються на обме-
жений строк або до настання певних 
подій)

За способом ухвалення
Октройовані (розроблені без участі
представницького органу та дарова-
ні народу монархом)

Народні (ухвалені представниць-
ким органом або шляхом референ-
думу)

За порядком внесення змін, поправок і доповнень
Гнучкі (змінюються в такому самому порядку, як і звичайні закони);
Жорсткі (змінюються в особливому порядку з дотриманням ускладне-
ної процедури)

Çà áіëüø ÿê 300-ðі÷íó іñòîðіþ ñó÷àñíîãî êîíñòèòóöіéíîãî
ðîçâèòêó áóëî ñòâîðåíî âåëèêó êіëüêіñòü êîíñòèòóöіé.
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3. Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè òà їõ âèäè

Ïіäçàêîííі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè – öå ðåçóëüòàò
íîðìîòâîð÷îї äіÿëüíîñòі êîìïåòåíòíèõ îðãàíіâ äåðæàâè

(їõ ïîñàäîâèõ îñіá), óïîâíîâàæåíèõ íà òå äåðæàâîþ, ç óñòà-
íîâëåííÿ, çìіíè і ñêàñóâàííÿ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ, ùî
ðîçâèâàþòü àáî äåòàëіçóþòü îêðåìі ïîëîæåííÿ çàêîíіâ.
Ієðàðõіÿ ïіäçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ çàëåæíî

âіä ñóá’єêòіâ, ùî їõ âèäàëè, òàêà:
 ïîñòàíîâè ïàðëàìåíòó;
 óêàçè і ðîçïîðÿäæåííÿ ïðåçèäåíòà;
 ïîñòàíîâè òà ðîçïîðÿäæåííÿ óðÿäó;
 íàêàçè, ñòàòóòè, ïîëîæåííÿ òà іíñòðóêöії ìіíіñòåðñòâ òà âі-

äîìñòâ;
 ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëіâ і íàêàçè êåðіâíèêіâ ïіäðîçäіëіâ ìіñöå-

âèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé; ðіøåííÿ ìіñöåâèõ ðàä òà їõ 
âèêîíêîìіâ.

4. Àêòè îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 

Îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, 
âèçíà÷åíèõ çàêîíîì, óõâàëþþòü ðіøåííÿ, îáîâ’ÿçêîâі äî
âèêîíàííÿ íà âіäïîâіäíіé òåðèòîðії. Öå ñòàòóòè ãðîìàä, ðіøåí-
íÿ, óõâàëåíі íà ìіñöåâèõ ðåôåðåíäóìàõ, ðåãëàìåíòè ìіñöåâèõ
ðàä, ðіøåííÿ ðàä, ðîçïîðÿäæåííÿ ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ìіñü-
êèõ ãîëіâ, ðіøåííÿ âèêîíàâ÷èõ êîìіòåòіâ ðàä, äîãîâîðè ïðî
ðîçìåæóâàííÿ ïðåäìåòіâ âіäàííÿ ìіñöåâèõ ðàä òà îðãàíіâ ìіñ-
öåâîї âèêîíàâ÷îї âëàäè òîùî. Ðåàëіçàöіÿ ïðàâà їõ âèäàâàòè є
çàñîáîì ñàìîðåãóëÿöії æèòòєäіÿëüíîñòі ãðîìàäè, ñèñòåìè ìіñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

  Статути територіальних
громад

  Рішення місцевих рефе-
рендумів

ромадаромадар дГГ
  Регламенти місцевих 
рад
  Рішення місцевих рад

Місцева радаМісцева радац р дММ

  Рішення виконавчих 
комітетів рад

Виконавчі комітети радВиконавчі комітети радр дВВ
  Розпорядження 
сільських, селищних, 
міських голів

олова місцевої радиолова місцевої радиц р дГГ

Ðàäà â ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü óõâàëþє íîðìàòèâíі òà
іíøі àêòè ó ôîðìі ðіøåíü. Çàãàëîì ðіøåííÿ óõâàëþєòüñÿ íà
ïëåíàðíîìó çàñіäàííі ïіñëÿ îáãîâîðåííÿ áіëüøіñòþ äåïóòàòіâ
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âіä çàãàëüíîãî ñêëàäó ðàäè. Ïіä ÷àñ óñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ
ãîëîñóâàííÿ äî çàãàëüíîãî ñêëàäó ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñü-
êîї ðàäè âêëþ÷àєòüñÿ ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà,
ÿêùî âіí áåðå ó÷àñòü ó ïëåíàðíîìó çàñіäàííі ðàäè, і âðàõîâó-
єòüñÿ éîãî ãîëîñ. Ðіøåííÿ ðàäè óõâàëþєòüñÿ âіäêðèòèì àáî
òàєìíèì ãîëîñóâàííÿì.

Ìіñöåâà ðàäà ìîæå óõâàëþâàòè ðіøåííÿ ó ôîðìі:
 óõâàëè – ðіøåííÿ ðàäè, óõâàëåíîãî â ìåæàõ її êîìïåòåíöії 

äëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíîї öіëі, ùî ñïðè÷èíÿє þðèäè÷íі íà-
ñëіäêè. Öі ðіøåííÿ є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà òåðè-
òîðії, ïіäâіäîì÷іé ðàäі;

 äîðó÷åííÿ – ðіøåííÿ ðàäè, ùî ñòîñóєòüñÿ îðãàíó ÷è ïîñàäî-
âîї îñîáè ðàäè і ìіñòèòü çîáîâ’ÿçàííÿ àáî ïîâíîâàæåííÿ 
îäíîðàçîâîї äії;

 çâåðíåííÿ – ðіøåííÿ ðàäè, çâåðíåíîãî äî íåïіäïîðÿäêîâà-
íèõ їé ñóá’єêòіâ іç çàêëèêîì äî ïåâíèõ äіé àáî іíіöіàòèâ;

 çàÿâè – ðіøåííÿ ðàäè, ùî ìіñòèòü ïîçèöії ðàäè ç ïåâíèõ 
ïèòàíü;

 ïðîöåäóðíîãî ðіøåííÿ – ðіøåííÿ, óõâàëåíîãî ðàäîþ ç ïðî-
öåäóðíèõ ïèòàíü (ïðî ïåðåðâó â çàñіäàííі, ïðîâåäåííÿ äî-
äàòêîâîї ðåєñòðàöії, ïåðåðàõóíîê ãîëîñіâ).
Àêòè îðãàíіâ òà ïîñàäîâèõ îñіá ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

äîâîäÿòüñÿ äî âіäîìà íàñåëåííÿ. Àêòè ðàäè, ñіëüñüêîãî,
ñåëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî êîìіòåòó ñіëüñüêîї,
ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè, óõâàëåíі â ìåæàõ íàäàíèõ їì ïîâíî-
âàæåíü, є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ âñіìà ðîçòàøîâàíèìè 
íà âіäïîâіäíіé òåðèòîðії îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè, îá’єäíàí-
íÿìè ãðîìàäÿí, ïіäïðèєìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàíіçàöіÿ-
ìè, ïîñàäîâèìè îñîáàìè, à òàêîæ ãðîìàäÿíàìè, ÿêі ïîñòіéíî 
àáî òèì÷àñîâî ïðîæèâàþòü íà âіäïîâіäíіé òåðèòîðії.

Запитання та завдання до теми 4 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Сукупність нормативних приписів, які регулюють певний вид су-

спільних відносин, – це: 
À Íîðìàòèâíèé іíñòèòóò
Á Ãàëóçü çàêîíîäàâñòâà

Â Íîðìàòèâíèé ïðèïèñ
Ã Іíäèâіäóàëüíèé ïðèïèñ 

2. Наказ про зарахування до вищого навчального закладу є:
À Íîðìàòèâíèì àêòîì
Á  Іíäèâіäóàëüíèì àêòîì

Â Ëîêàëüíèì àêòîì
Ã  Àêòîì îðãàíó ìіñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ
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3. Указ президента країни належить до:
À Çâè÷àéíèõ çàêîíіâ
Á Êîíñòèòóöіéíèõ çàêîíіâ
Â Ïіäçàêîííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ
Ã Íîðìàòèâíèõ àêòіâ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé

4. Принцип «закон не має зворотної сили» належить до:
À Äії íîðìàòèâíîãî àêòà â ÷àñі
Á Äії íîðìàòèâíîãî àêòà ó ïðîñòîðі
Â Äії íîðìàòèâíîãî àêòà çà êîëîì îñіá
Ã Äії íîðìàòèâíîãî àêòà çà ïðåäìåòîì ðåãóëþâàííÿ

5. Серед поданих ознак оберіть ту, що стосується підзаконного нор-
мативно-правового акта.

À Óõâàëþєòüñÿ ëèøå çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì âëàäè
Á Ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó
Â Ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè
Ã Äåòàëіçóє îêðåìі ïîëîæåííÿ çàêîíіâ

6. Установіть відповідність між актом органів місцевого самовряду-
вання і безпосередньо органом, який ухвалює цей вид нормативно-
право вого акта.

À Ñòàòóòè 
Á Ðіøåííÿ
Â Ðîçïîðÿäæåííÿ

1. Ãîëîâà ìіñöåâîї ðàäè
2. Ìіñöåâà ðàäà
3. Ãðîìàäà

ІІ. Порівняйте поняття.
 Çàêîí – íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò.
 Íîðìàòèâíèé àêò – іíäèâіäóàëüíèé àêò.

Òåìà 5. Ïðàâîòâîðåííÿ. Ñèñòåìàòèçàöіÿ
çàêîíîäàâñòâà

Правотворчість – це процес, яким суспільство, народ, дер-
жава творять форми державної і суспільної організації,
комбінують і пристосовують до потреб життя елементи зви-
чаєвого права, традиції, старе право, впливи найновіших 
правових систем.

Михайло Грушевський, український 
громадський і державний діяч

§ 40. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
1. Ïðàâîòâîð÷іñòü ÿê ïðîöåñ îðãàíіçàöії ïðàâà

Ïðàâîòâîð÷іñòü – öå ôîðìà âëàäíîї äіÿëüíîñòі óïîâíî-
âàæåíèõ ñóá’єêòіâ, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà óòâîðåííÿ íîðìà-

òèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó ÷èííіé þðèäè÷íіé
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ñèñòåìі çàïðîâàäæóþòüñÿ, çìіíþþòüñÿ ÷è ñêàñîâóþòüñÿ ïðà-
âîâі íîðìè.

Ознаки
правотворчості

Регламентується
правовими нормами

Є переважно
діяльністю держави

Має організаційну
спрямованість

Відображається
в утворенні нормативно-

правових актів

Ïðèíöèïè ïðàâîòâîð÷îñòі – öå êåðіâíі, îñíîâîïîëîæíі іäåї, 
ùî îáóìîâëþþòü єäíіñòü òà çàãàëüíó ñïðÿìîâàíіñòü ïðàâî-
òâîð÷îї äіÿëüíîñòі.

Îñíîâíі ïðèíöèïè ïðàâîòâîð÷îñòі:
 ïðèíöèï çàêîííîñòі ïîëÿãàє â òîìó, ùî ðîçðîáêà òà óõâà-

ëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ ïîâèííі ïðîõîäèòè ç äî-
òðèìàííÿì ïðàâîâîї ïðîöåäóðè;

 ïðèíöèï íàóêîâîñòі îçíà÷àє, ùî äіÿëüíіñòü íàóêîâöіâ âіäі-
ãðàє âàæëèâó ðîëü íà âñіõ åòàïàõ ïіäãîòîâêè íîðìàòèâíîãî
àêòà;

 ïðèíöèï äåìîêðàòèçìó. Ðåàëüíà ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ðîç-
ðîáöі ïðàâîâèõ àêòіâ ñâіä÷èòü ïðî äåìîêðàòèçì öüîãî ïðî-
öåñó і äàє ìîæëèâіñòü óçàãàëüíþâàòè і âðàõîâóâàòè âîëþ òà 
іíòåðåñè ãðîìàäÿí;

 ïðèíöèï ñèñòåìíîñòі é óçãîäæåíîñòі îçíà÷àє ïîñëіäîâ-
íіñòü ó ïðàâîòâîð÷îñòі, âçàєìîçâ’ÿçîê і âçàєìîäіþ çàêîíî-
äàâ÷èõ àêòіâ, îáîâ’ÿçêîâó óçãîäæåíіñòü êîæíîãî íîðìàòèâ-
íîãî àêòà ç íîðìàìè êîíñòèòóöії і çàêîíіâ;

 ïðèíöèï íàñòóïíîñòі îçíà÷àє, ùî óõâàëåííþ íîðìàòèâíî-
ãî àêòà ïîâèííî ïåðåäóâàòè âèêîðèñòàííÿ ìèíóëîãî ïðàâî-
òâîð÷îãî äîñâіäó;

 ïðèíöèï ãóìàíіçìó, òîáòî ôîðìóâàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêòіâ íà îñíîâі çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé, ïðèðîä-
íèõ ïðàâ ëþäèíè.
Ìåòîäè ïðàâîòâîð÷îñòі ðîçðіçíÿþòüñÿ çàëåæíî âіä òîãî, ÿê

ñòâîðþþòüñÿ ïðàâîâі íîðìè. Îñíîâíèìè ìåòîäàìè є íîðìî-
òâîð÷іñòü òà ñàíêöіîíóâàííÿ çâè÷àþ. Äî ïåðøîãî íàëåæèòü
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óñòàíîâëåííÿ ïðàâîâèõ íîðì øëÿõîì óõâàëåííÿ íîðìàòèâ-
íîãî àêòà. Äî äðóãîãî – ñàíêöіîíóâàííÿ іíøèõ ñîöіàëüíèõ 
íîðì (çîêðåìà, çâè÷àþ).

Óâàæàєòüñÿ, ùî іñíóє òðè ôóíêöії ïðàâîòâîð÷îñòі:
 ôóíêöіÿ îíîâëåííÿ íîðìàòèâíîãî ìàòåðіàëó;
 ôóíêöіÿ óñóíåííÿ ïðîãàëèí;
 ôóíêöіÿ óïîðÿäêóâàííÿ ïðàâîâîãî ìàòåðіàëó.

Види правотворчості

За суб’єктами За способами фор-
мування норм права

За юридичною 
силою актів

  Безпосередня (пряма)
правотворчість (напри-
клад, референдум)

  Правотворчість держав-
них органів

  Правотворчість громад-
ських об’єднань і трудо-
вих колективів

  Утворення правових 
норм
  Санкціонування – 
надання юридичних 
властивостей уже
існуючим соціаль-
ним нормам

  Законодавча
діяльність

  Діяльність щодо
створення під-
законних актів

Îñîáëèâèé âèä ïðàâîòâîð÷îñòі, ÿêèé íàëåæèòü äî ïіäçàêîí-
íîї ïðàâîòâîð÷îñòі – ïðàâîòâîð÷іñòü îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ і íåäåðæàâíèõ þðèäè÷íèõ îñіá.

2. Åòàïè ïðàâîòâîð÷îї äіÿëüíîñòі

Ïðàâîòâîð÷èé ïðîöåñ – öå þðèäè÷íî âñòàíîâëåíà ïðî-
öåäóðà äіÿëüíîñòі ñóá’єêòіâ ïðàâîòâîð÷îñòі, ïîðÿäîê ôîð-

ìóâàííÿ і çàêðіïëåííÿ їõ âîëі â çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ þðè-
äè÷íèõ ïðèïèñàõ, óïîðÿäêîâàíà ñèñòåìà ñòàäіé äіÿëüíîñòі
ùîäî âñòàíîâëåííÿ, çìіíè ÷è ñêàñóâàííÿ ïðàâîâèõ íîðì.

Ó ïðàâîòâîð÷îìó ïðîöåñі ìîæíà âèäіëèòè äâі îñíîâíі ñòàäії:

Складається з дій, які безпосе-
редньо не продовжують правових 
норм.

1.  Попереднє формування 
проекту нормативного акта

2.  Офіційне надання юридичної 
сили правовим нормам

Розробляється своєрідна модель,
формулюються пропозиції щодо її 
побудови.

Проект нормативного акта пере-
творюється на правовий акт.

Доведення ухваленого норма-
тивного акта до відома виконав-
ців, його офіційне оприлюднення.

Ñòàäіÿ îôіöіéíîãî íàäàííÿ þðèäè÷íîї ñèëè ïðàâîâèì íîð-
ìàì ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ åòàïіâ:
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ñóá’єêòà ïðàâîòâîð÷îñòі; ðîçãëÿä ïðîåêòó; îáãîâîðåííÿ ïðî-
åêòó);

 óõâàëåííÿ îôіöіéíîãî ðіøåííÿ ùîäî ïðîåêòó íîðìàòèâíîãî
àêòà;

 îôіöіéíå îïðèëþäíåííÿ (ïðîìóëüãàöіÿ) óõâàëåíîãî àêòà.
Öі åòàïè ïðàâîòâîð÷îñòі ÷іòêî é ïîâíî ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ïðà-

âîòâîð÷іé äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îðãàíіâ. Àäæå äåìîêðàòè÷íà
ïðèðîäà ïðàâîâîї äåðæàâè âèìàãàє, ùîá ó äіÿëüíîñòі її îðãà-
íіâ ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè òà âèäàííÿ áóäü-ÿêîãî íîðìàòèâíîãî
àêòà âіäáèâàëèñÿ âñі âèùåçãàäàíі åòàïè. Öå є íàäіéíîþ ãàðàí-
òієþ óõâàëåííÿ íîðìàòèâíèõ àêòіâ íàëåæíîї ÿêîñòі, ðåòåëü-
íîñòі âіäïðàöþâàííÿ їõ þðèäè÷íîї ôîðìè.

§ 41. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
1. Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ. Ïðàâîçàñòîñîâíèé àêò

Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ – öå âëàäíà äіÿëüíіñòü êîìïåòåíò-
íèõ îðãàíіâ òà ïîñàäîâèõ îñіá ç ïіäãîòîâêè é óõâàëåííÿ

іíäèâіäóàëüíîãî ïðàâîâîãî ðіøåííÿ â þðèäè÷íіé ñïðàâі íà 
îñíîâі þðèäè÷íèõ ôàêòіâ і êîíêðåòíèõ ïðàâîâèõ íîðì.

Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ є ïðîöåñîì ïіäâåäåííÿ êîíêðåòíîãî 
æèòòєâîãî âèïàäêó ïіä çàãàëüíó ïðàâîâó íîðìó é óõâàëåííÿ ç 
ïðèâîäó öüîãî ñïåöіàëüíîãî àêòà (ïðàâîçàñòîñîâíîãî àêòà).
Ó êðàїíàõ ðîìàíî-ãåðìàíñüêèõ ïðàâîâèõ ñèñòåì çàñòîñóâàííÿ 
ïðàâîâèõ íîðì, ùî ìіñòÿòüñÿ â çàêîíàõ і ïіäçàêîííèõ íîðìà-
òèâíèõ àêòàõ, óâàæàþòü îñíîâíîþ ôîðìîþ ðåàëіçàöії ïðàâà
ñóääÿìè òà іíøèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè äåðæàâè.

Çàñòîñóâàííÿ ïðàâà ìàє òàêі îçíàêè:
 çäіéñíþєòüñÿ îðãàíàìè ÷è ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ÿêèõ íàäі-

ëåíî ôóíêöіÿìè äåðæàâíîї âëàäè;
 ìàє іíäèâіäóàëüíèé õàðàêòåð;
 íàïðàâëåíå íà âñòàíîâëåííÿ êîíêðåòíèõ þðèäè÷íèõ íà-

ñëіäêіâ – ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ, îáîâ’ÿçêіâ, âіäïîâіäàëüíîñòі;
 ðåàëіçóєòüñÿ ó ñïåöіàëüíî ïåðåäáà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèõ 

ôîðìàõ;
 çàâåðøóєòüñÿ âèíåñåííÿì іíäèâіäóàëüíîãî þðèäè÷íîãî ðі-

øåííÿ.
Íåîáõіäíіñòü çàñòîñóâàííÿ íîðì ïðàâà âèíèêàє â ðàçі ïðà-

âîïîðóøåíü, ó ðàçі íåîáõіäíîñòі îôіöіéíîãî âñòàíîâëåííÿ
íàÿâíîñòі ÷è âіäñóòíîñòі þðèäè÷íèõ ôàêòіâ, ó ðàçі ñïîðó, 
êîëè ñòîðîíè ñàìі íå ìîæóòü âèðîáèòè óçãîäæåíå ðіøåííÿ
ïðî íàÿâíіñòü ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ, і â іíøèõ âèïàäêàõ.
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Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ ïîëÿãàє:
 ó íàäіëåííі îäíèõ ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí ñóá’єêòèâíèìè

þðèäè÷íèìè ïðàâàìè і ïîêëàäàííі íà іíøèõ ñóá’єêòèâíèõ
þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ;

 ó âèðіøåííі ñïîðó ïðî ïðàâî – ïðî íàÿâíіñòü àáî ìіðó
ñóá’єêòèâíèõ þðèäè÷íèõ ïðàâ і ñóá’єêòèâíèõ þðèäè÷íèõ
îáîâ’ÿçêіâ;

 ó âèçíà÷åííі ìіðè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàâîïî-
ðóøíèêà.

Стадії правозастосування

1. Установлення
кола фактичних
обставин

2. Юридична оцінка 
фактичних обставин

3. Винесення 
рі шен ня у справі

Ðіøåííÿ â þðèäè÷íіé ñïðàâі ÿâëÿє ñîáîþ àêò çàñòîñóâàííÿ
ïðàâà.

Ïðàâîçàñòîñîâíèé àêò – öå ïðàâîâèé àêò êîìïåòåíòíî-
ãî îðãàíó àáî ïîñàäîâîї îñîáè, âèäàíèé íà ïіäñòàâі þðè-

äè÷íèõ ôàêòіâ і íîðì ïðàâà, ÿêèé âèçíà÷àє ïðàâà, îáîâ’ÿçêè
àáî ìіðó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі êîíêðåòíèõ îñіá.

Äî ïðàâîçàñòîñîâíîãî àêòà íàëåæàòü: ïîñòàíîâà Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè, íàêàç ïðî çâіëüíåííÿ, âèðîê ñóäó, ïîñòàíîâà
êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó òà іíøі.

2. Òëóìà÷åííÿ íîðì ïðàâà

Òëóìà÷åííÿ íîðì ïðàâà – öå ç’ÿñóâàííÿ ôàêòè÷íîãî
çìіñòó ïðàâîâèõ íîðì, òîáòî âèñëîâëåíîї â íèõ âîëі çàêî-

íîäàâöÿ ÿê çàãàëüíîãî ïðàâèëà, ùî äàє çìîãó âñòàíîâèòè, ÷è 
âіäïîâіäàє öüîìó ïðàâèëó êîíêðåòíèé âèïàäîê ñóñïіëüíîãî
æèòòÿ.

Елементи
процесу

тлумачення
правових

норм

З’ясування
змісту норми

Роз’яснення
змісту норми

Ç’ÿñóâàííÿ çìіñòó ïðàâîâîї íîðìè âèñòóïàє ÿê âíóòðіøíіé
ïðîöåñ ìèñëåííÿ. Ïіä ÷àñ ðîç’ÿñíåííÿ îá’єêòèâóþòüñÿ ðåçóëü-
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òàòè â ïèñüìîâіé ôîðìі (îôіöіéíèé àêò, ïðàâîâèé àêò) àáî â 
óñíіé (ïîðàäà, ðåêîìåíäàöії). Îòæå, òëóìà÷åííÿ ìîæíà âèçíà-
÷èòè ÿê іíòåëåêòóàëüíî-âîëüîâó äіÿëüíіñòü ùîäî ç’ÿñóâàííÿ òà 
ðîç’ÿñíåííÿ çìіñòó íîðì ïðàâà ç ìåòîþ їõ íàéáіëüø ïðàâèëü-
íîї ðåàëіçàöії, ÿêà çíàõîäèòü âіäîáðàæåííÿ â îñîáëèâîìó àêòі.

Òëóìà÷åííÿ ïðàâà – îñîáëèâà äіÿëüíіñòü, ñïåöèôіêó ÿêîї 
îáóìîâëåíî öіëîþ íèçêîþ ÷èííèêіâ:
 öÿ äіÿëüíіñòü ïîâ’ÿçàíà ç іíòåðïðåòàöієþ íå äîâіëüíèõ 

ïèñüìîâèõ äæåðåë, à ïðàâîâèõ àêòіâ;
 òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì ìàє çà ìåòó ðåàëіçàöіþ ïðàâî-

âèõ ïðèïèñіâ;
 â óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ öÿ äіÿëüíіñòü çäіéñíþ-
єòüñÿ êîìïåòåíòíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè;

 ðåàëіçàöіÿ òëóìà÷åííÿ çàêðіïëþєòüñÿ ó ñïåöіàëüíèõ ïðàâî-
âèõ (іíòåðïðåòàöіéíèõ) àêòàõ.

Види тлумачення

Тлумачення
за суб’єктами

НеофіційнеОфіційне

Тлумачення
за обсягом

Бу
кв

ал
ьн

е

Ро
зш

ир
ен

е

О
бм

еж
ув

ал
ьн

е

До
кт

ри
на

ль
не

(н
ау

ко
ве

)

Н
ор

м
ат

ив
не

(з
аг

ал
ьн

е)

Бу
де

нн
е

Ко
м

пе
те

нт
не

(п
ро

ф
ес

ій
не

)

Ка
зу

ал
ьн

е
(ін

ди
ві

ду
ал

ьн
е)

3. Ñïîñîáè òëóìà÷åííÿ ïðàâîâèõ íîðì

Ñïîñіá òëóìà÷åííÿ – öå ñóêóïíіñòü ïðèéîìіâ і çàñîáіâ, 
ÿêі äîçâîëÿþòü ç’ÿñóâàòè çìіñò íîðìè ïðàâà òà âèðàæå-

íîї ó íіé âîëі ç ìåòîþ їõ ðåàëіçàöії. Êîæåí іç ñïîñîáіâ âіäðіç-
íÿєòüñÿ âіä іíøîãî ñâîїìè ñïåöèôі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè òà 
çàñîáàìè ç’ÿñóâàííÿ çìіñòó ïðàâîâîї íîðìè.

Îñíîâíі ñïîñîáè òëóìà÷åííÿ íîðìè ïðàâà:
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 ïîñіá òëóìà÷åííÿ – öå ç’ÿñóâàííÿ çìіñòó 
ïðàâîâîї íîðìè øëÿõîì ãðàìàòè÷íîãî àíàëіçó її ñëîâåñíîãî
ôîðìóëþâàííÿ íà ïіäñòàâі ëåêñè÷íèõ, ìîðôîëîãі÷íèõ, ñèí-
òàêñè÷íèõ íîðì ìîâîçíàâñòâà. Іíîäі öå òëóìà÷åííÿ íàçè-
âàþòü ôіëîñîôñüêèì, ìîâíèì, òåêñòóàëüíèì. Íàïðèêëàä,
ó áóäåííîñòі іñíóþòü ÿê ñèíîíіìè äâà ñëîâà «òåðìіí» і
«ñòðîê», òîäі ÿê ó ïðàâîâіé íàóöі âîíè ìàþòü äîñèòü êîí-
êðåòíі çíà÷åííÿ;

 ëîãі÷íèé ñïîñіá òëóìà÷åííÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùî òëóìà÷åí-
íÿ ïðàâîâîãî àêòà çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ðіçíèõ
ëîãі÷íèõ ïðèéîìіâ, çàêîíіâ ôîðìàëüíîї ëîãіêè. Іíòåðïðåòà-
òîð ìîæå ðîáèòè âèñíîâêè çà àíàëîãієþ. Éîìó íàäàєòüñÿ
ïðàâî ðîçøèðèòè ïåâíі îçíàêè і ôàêòè. Íàïðèêëàä, ó çà-
êîíîäàâñòâі äàєòüñÿ ïåðåëіê ïîäіé ñòèõіéíîãî ëèõà: çàíîñè,
çåìëåòðóñè, ïîâåíі òîùî. Ó öüîìó âèïàäêó ïåðåëіê ñòèõіé-
íèõ ïîäіé ìîæíà äîïîâíèòè, ÿêùî âîíè ìàþòü ìіñöå, à â
çàêîíîäàâ÷îìó àêòі íå áóëè çàçíà÷åíі;

 ñèñòåìàòè÷íèé ñïîñіá òëóìà÷åííÿ – öå ç’ÿñóâàííÿ çìіñòó
êîíêðåòíèõ íîðì øëÿõîì çіñòàâëåííÿ їõ ç іíøèìè íîð-
ìàìè. Öåé ñïîñіá íàéáіëüø ïîâíî ïðîÿâëÿєòüñÿ ïіä ÷àñ çі-
ñòàâëåííÿ íîðì çàãàëüíîї ÷àñòèíè ãàëóçі ïðàâà ç îñîáëèâîþ
÷àñòèíîþ;

 іñòîðèêî-ïîëіòè÷íèé ñïîñіá òëóìà÷åííÿ âñòàíîâëþє çìіñò
íîðìè ïðàâà, âèõîäÿ÷è іç ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷-
íèõ óìîâ óõâàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ;

 òåëåîëîãі÷íå (öіëüîâå) òëóìà÷åííÿ âèðàæàєòüñÿ â àíàëіçі
ñóòі ïðàâîâîї íîðìè øëÿõîì ç’ÿñóâàííÿ її ìåòè;

 ñïåöіàëüíî-þðèäè÷íå òëóìà÷åííÿ – öå ðîçóìіííÿ êîíñòðóê-
öії íîðìè ç òî÷êè çîðó þðèäè÷íîї íàóêè, ïðàêòèêè.

§ 42. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
1. Ïîíÿòòÿ ñèñòåìàòèçàöії çàêîíîäàâñòâà

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

Ñèñòåìàòèçàöіÿ íîðì ïðàâà – öå âïîðÿäêóâàííÿ òà
âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, ïðèâåäåííÿ

їõ äî ïåâíîї âíóòðіøíüîї óçãîäæåíîñòі øëÿõîì ñòâîðåííÿ єäè-
íèõ íîðìàòèâíèõ àêòіâ òà їõ çáіðíèêіâ.
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Основні види систематизації норм права

Кодекси Статути Положення

Інкорпорація Кодифікація Консолідація

2. Іíêîðïîðàöіÿ òà її âèäè

Іíêîðïîðàöіÿ – öå âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ 
àêòіâ, ÿêèé ïîëÿãàє ó çâåäåííі їõ ó çáіðíèêè â ïåâíîìó 

ïîðÿäêó áåç çìіíè çìіñòó.

Види інкорпорації

Офіційна –
передбачає
затвердження 
збірників ін-
корпорованих 
актів компе-
тентним орга-
ном

Неофіційна – не 
має обов’язкового
характеру, здійсню-
ється науковими
установами, іншими
суб’єктами юридич-
ної діяльності для 
зручності в користу-
ванні нормативними 
актами

Хронологічна – 
здійснюється в 
певній послідов-
ності за озна-
кою часу видан-
ня нормативних
актів

Предметна –
нормативні акти
об’єднуються на
підставі однорід-
ності суспільних
відносин, що ста-
новлять відо-
кремлений пред-
мет правового
регулювання

Іñíóþòü òàêîæ іíøі âèäè іíêîðïîðàöії, ùî çäіéñíþþòüñÿ çà 
òàêèìè êðèòåðіÿìè: àëôàâіòíèé ïîðÿäîê, ãàëóçü ïðàâà, ñóá’єêò 
óõâàëåííÿ íîðìàòèâíîãî àêòà, òåìàòèêà íàóêîâîãî äîñëіäæåí-
íÿ, ñôåðà äіÿëüíîñòі òîùî. Òàê âіäáóâàєòüñÿ îá’єäíàííÿ öіëіñ-
íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ ó çáіðíèêè ïðàâîâîãî ìàòåðіà-
ëó çà êðèòåðієì, ÿêèé îáèðàє ñàì ñèñòåìàòèçàòîð.

3. Êîíñîëіäàöіÿ

Êîíñîëіäàöіÿ – öå âèä ñèñòåìàòèçàöії, ÿêèé ïåðåäáà÷àє 
îá’єäíàííÿ äåêіëüêîõ àêòіâ, âèäàíèõ ç îäíîãî ïèòàííÿ, ó

íîâîìó äîêóìåíòі. Ó ïðîöåñі êîíñîëіäàöії ñòâîðþєòüñÿ íîâèé 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, ÿêèé ïîâ íіñòþ çàìіíþє ïîïåðåäíі;
óñі íîðìàòèâíі ïîëîæåííÿ ðàíіøå óõâàëåíèõ àêòіâ îá’єä íó þòü-
ñÿ â íüîìó áåç çìіí, ÿê ïðàâèëî, çäіéñíþєòüñÿ їõ ðåäàêöіéíà 
ïðàâêà: óñóâàþòüñÿ ñóïåðå÷íîñòі, ïîâòîðè òîùî.

Ó õîäі çàêîíîäàâ÷îї äіÿëüíîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè 
âіäáóâàëèñÿ ïðîöåñè, ÿêі äóæå áëèçüêі çà ñâîєþ ïðèðîäîþ äî
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êîíñîëіäàöії. Іäåòüñÿ ïðî óõâàëåííÿ çàêîíіâ «ó ïàêåòі» (îäèí
çàêîí íå óõâàëþєòüñÿ áåç іíøîãî). Óõâàëþþ÷è çàêîíè «ó 
ïàêåòі», çàêîíîäàâåöü íіáè ïіäêðåñëþє, ùî âîíè ðåãóëþþòü
îäíå é òå ñàìå êîëî âіäíîñèí і âіäîêðåìëåíі îäèí âіä îäíîãî íå
äàäóòü î÷іêóâàíîãî ðåçóëüòàòó. Ïîäіáíå óõâàëåííÿ çàêîíіâ
«ó ïàêåòі» є ðіçíîâèäîì êîíñîëіäàöії.

4. Êîäèôіêàöіÿ òà її âèäè

Êîäèôіêàöіÿ – öå âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ,
ÿêі ìàþòü ñïіëüíèé ïðåäìåò ðåãóëþâàííÿ, ùî ïîëÿãàє â

їõ çìіñòîâíіé ïåðåðîáöі (óñóíåííі ðîçáіæíîñòåé і ñóïåðå÷íîñ-
òåé, ñêàñóâàííі çàñòàðіëèõ íîðì) і ñòâîðåííі çâåäåíîãî íîðìà-
òèâíîãî àêòà.

Õàðàêòåðíі ðèñè êîäèôіêàöії:
 îõîïëþє ÿê çîâíіøíþ, òàê і âíóòðіøíþ ïåðåðîáêó íîðìà-

òèâíîãî ìàòåðіàëó. Âіäáóâàєòüñÿ òàêå îá’єäíàííÿ íîðìàòèâ-
íèõ àêòіâ, ùî äàє çìîãó ïіäãîòóâàòè äî óõâàëåííÿ íîâèé
єäèíèé äîêóìåíò;

 çìіñò íîâîãî íîðìàòèâíîãî àêòà ìîæå áóòè іñòîòíî ïåðåðîá-
ëåíèé âіäïîâіäíî äî âèìîã äåðæàâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ. Âíîñÿòüñÿ äîäàòêè, ñêàñîâóþòüñÿ çàñòàðіëі íîðìè, çìі-
íþþòüñÿ äåÿêі ïîëîæåííÿ, âèìîãè, ïðàâîâі ïðèïèñè;

 çäіéñíþєòüñÿ âèêëþ÷íî äåðæàâíèìè îðãàíàìè çãіäíî ç їõ
êîìïåòåíöієþ і ìàє îôіöіéíèé õàðàêòåð.
Ìåòà êîäèôіêàöії –ї  îíîâëåííÿ çàêîíîäàâñòâà, óñóíåííÿ

ñóïåðå÷íîñòåé, ïðîãàëèí, ïðèâåäåííÿ äî âèìîã ñó÷àñíîñòі.

Види кодифікації

Підготовка зведених
кодифікованих актів за
основними галузями
права (наприклад, 

Звід законів)

Систематизація нор-
мативно-правових 

актів у межах однієї
галузі (наприклад,
Цивільний кодекс)

Об’єднання та пере-
робка нормативного
матеріалу в межах
одного або кількох

інститутів (наприклад,
Бюджетний, Митний 

кодекси)

Загальна Галузева Спеціальна

Êîäåêñ – öå êîäèôіêîâàíèé àêò, ÿêèé çàáåçïå÷óє äåòàëüíå
ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ïåâíîї ñôåðè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і ìàє
ñòðóêòóðíèé ðîçïîäіë íà ÷àñòèíè, ðîçäіëè, ïіäðîçäіëè, ñòàòòі, ùî
ïåâíîþ ìіðîþ âіäîáðàæàþòü çìіñò òієї ÷è іíøîї ãàëóçі ïðàâà.
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Ó ñó÷àñíîìó çàêîíîäàâñòâі іñíóþòü Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ 
Óêðàїíè, Êîäåêñ Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, 
Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè, Ñіìåéíèé, Çåìåëüíèé, Æèòëî-
âèé, Âîäíèé òà іíøі êîäåêñè.

Ñòàòóòè, ïîëîæåííÿ – öå êîäèôіêîâàíі àêòè, ó ÿêèõ 
âèçíà÷àєòüñÿ ñòàòóñ ïåâíîãî âèäó äåðæàâíèõ îðãàíіçàöіé òà 
îðãàíіâ.

§ 43. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ВИДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 
ПРАВОВИХ АКТІВ

Працюємо самостійно 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, який з перелічених правових актів є актом правотворчості.
À Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî çàõîäè ñòèìóëþâàííÿ çîâíіøíüî-

åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі»
Á Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè «Ïðî âіäçíà÷åííÿ äåðæàâíèìè 

íàãîðîäàìè Óêðàїíè ç íàãîäè Äíÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè»
Â Íàêàç äèðåêòîðà çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè
Ã Âèðîê ìіæðàéîííîãî ñóäó ç êîíêðåòíîї þðèäè÷íîї ñïðàâè 
Ä Ïîñòàíîâà ñëіä÷îãî ïðî ïðîâåäåííÿ îáøóêó

2. Позначте органи, які мають право давати офіційне тлумачення 
правових норм.

À Ãåíåðàëüíà Ïðîêóðàòóðà Óêðàїíè
Á Àäâîêàòóðà Óêðàїíè
Â Íàðîäíі äåïóòàòè Óêðàїíè
Ã Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
Ä Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè

3. Позначте вид систематизації законодавства, за якого зведення 
нормативних матеріалів робиться за хронологічним, предметним та ін-
шими критеріями.

À Êîíñîëіäàöіÿ
Á Іíêîðïîðàöіÿ

Â Êîäèôіêàöіÿ
Ã Іìïëåìåíòàöіÿ

4. Система законодавства – це:
À  Ñóêóïíіñòü óñіõ óïîðÿäêîâàíèõ ïåâíèì ÷èíîì íîðìà-

òèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ äåðæàâè, íàñàìïåðåä çàêîíіâ
Á Âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíó ñóá’єêòàìè ïðàâîâіäíîñèí 
Â Ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ àêòіâ âèùîї þðèäè÷íîї ñèëè – çàêîíіâ
Ã  Äіÿëüíіñòü ç óïîðÿäêóâàííÿ ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-

âèõ àêòіâ і ïðèâåäåííÿ їõ ó ïåâíó ñèñòåìó
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Ä  Ñèñòåìà äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ùî ìàþòü çàêîíîòâîð÷і
ïîâ    íî    âàæåííÿ

5. Не є ознакою кодифікації:
À Çàâæäè ìàє îôіöіéíèé õàðàêòåð
Á Çäіéñíþєòüñÿ âèêëþ÷íî îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè
Â Óâàæàєòüñÿ ðіçíîâèäîì ïðàâîòâîð÷îñòі
Ã Äîïóñêàþòüñÿ çìіíè â òåêñòі íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ
Ä Âèä ñèñòåìàòèçàöії çàêîíîäàâñòâà

6. Індивідуально-правові акти є похідними від актів:
À Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ
Á Ïðàâîâèêîðèñòàííÿ
Â Òëóìà÷åííÿ

Ã Ïðàâîâòіëåííÿ
Ä Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ

7. Позначте нормативний акт, який має вищу юридичну силу.
À Âіäîì÷èé àêò
Á Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
Â Çàêîí Óêðàїíè

Ã Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè

Ä Ðіøåííÿ êîëåãії
ìіíіñòåðñòâà

8. Система законодавства (за юридичною силою) має таку структуру:
À Ãіïîòåçà, äèñïîçèöіÿ, ñàíêöіÿ
Á Ñóá’єêòè, îá’єêòè, çìіñò, þðèäè÷íі ôàêòè
Â Êîíñòèòóöіÿ, çâè÷àéíі çàêîíè, ïіäçàêîííі àêòè
Ã Ïîñòàíîâè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ, íàêàçè ìіíіñòåðñòâ, ðі-

øåííÿ îáëàñíèõ äåðæàâíèõ êîëåãіé
Ä Íîðìè ïðàâà, іíñòèòóòè ïðàâà, ãàëóçі ïðàâà

9. Автентичне тлумачення норм права – це:
À Òëóìà÷åííÿ þðèñòàìè-ïðàêòèêàìè
Á Òëóìà÷åííÿ âèùèì çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì êðàїíè
Â Òëóìà÷åííÿ ñïåöіàëüíî óïîâíîâàæåíèì ñóá’єêòîì
Ã Òëóìà÷åííÿ ñóá’єêòîì, ÿêèé öþ íîðìó ïðèéíÿâ
Ä Òëóìà÷åííÿ îðãàíîì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

10. Установіть відповідність між видом кодифікації та відповідним ак-
том.

À Çàãàëüíà
Á Ãàëóçåâà
Â Ñïåöіàëüíà

1. Ëіñîâèé êîäåêñ Óêðàїíè
2. Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè
3.  Êðèìіíàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ 

Óêðàїíè
4. Çâіä çàêîíіâ Ðîñіéñüêîї іìïåðії 1832 ð.
5. Çåìåëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè
6. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
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Працюємо в парах 

1. Іíêîðïîðàöіÿ – êîäèôіêàöіÿ.
Ñïіëüíі ðèñè:
1. Öå âèäè ñèñòåìàòèçàöії çàêîíîäàâñòâà.
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________

Âіäìіííі ðèñè:

№ Критерій
порівняння

Поняття для порівняння 

Інкорпорація Кодифікація

1

2

3

2. Çàêîí – ïіäçàêîííèé àêò.
Ñïіëüíі ðèñè:
1. Öå íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè.
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________

Âіäìіííі ðèñè:

№ Критерій
порівняння

Поняття для порівняння

Закон Підзаконний акт

1

2

3

Працюємо у групах 
ІІІ. Заповніть схему.

Галу-
зева

Види систематизації законодавства
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Запитання та завдання до теми 5 

1. Форма владної діяльності уповноважених суб’єктів, спрямованої
на утворення нормативно-правових актів, за допомогою яких у чинній
юридичній системі запроваджуються або скасовуються правові норми.

À Ïðàâîòâîð÷іñòü
Á Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ

Â Òëóìà÷åííÿ íîðì ïðàâà
Ã Ñèñòåìàòèçàöіÿ ïðàâîâèõ àêòіâ 

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

À Іìïëåìåíòàöіÿ
Á Іíêîðïîðàöіÿ

Â Êîäèôіêàöіÿ
Ã Êîíñîëіäàöіÿ

3. Розставте в логічній послідовності етапи правотворчого процесу.
À Îôіöіéíå ñõâàëåííÿ ïðîåêòó
Á Óõâàëåííÿ ðіøåííÿ ïðî ðîçðîáêó ïðîåêòó
Â Ïðîìóëüãàöіÿ
Ã Ïіäãîòîâêà òåêñòó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
4. Позначте зайву стадію правозастосування.
À Óñòàíîâëåííÿ êîëà ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí
Á Þðèäè÷íà îöіíêà ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí
Â Âèíåñåííÿ ðіøåííÿ ó ñïðàâі
Ã Îôіöіéíå îïðèëþäíåííÿ ðіøåííÿ
5. Позначте офіційний вид тлумачення.
À Äîêòðèíàëüíå
Á Êàçóàëüíå

Â Êîìïåòåíòíå
Ã Áóäåííå

6. Позначте спосіб тлумачення норм права, який полягає в з’ясуванні
змісту конкретних норм шляхом зіставлення їх з іншими нормами.

À Ãðàìàòè÷íèé
Á Ëîãі÷íèé

Â Ñèñòåìàòè÷íèé
Ã Іñòîðèêî-ëîãі÷íèé

ІІ. Порівняйте поняття.
 Êîäèôіêàöіÿ – іíêîðïîðàöіÿ – êîíñîëіäàöіÿ.

Òåìà 6. Ïðàâîâіäíîñèíè

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому,
що вони всім надані.

Сенека, давньоримський філософ

§ 44. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН
1. Ïîíÿòòÿ òà îçíàêè ïðàâîâіäíîñèí

Ïðàâîâі íîðìè є îñîáëèâèì, îôіöіéíèì ðåãóëÿòîðîì ñóñïіëü-
íèõ âіäíîñèí. Ðåãóëþþ÷è òі ÷è іíøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, âîíè
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òèì ñàìèì íàäàþòü їì ïðàâîâó ôîðìó. Òàêèì ÷èíîì, âèíèêàє 
îñîáëèâèé âèä ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí – ïðàâî  âіäíîñèíè. 

Ïðàâîâіäíîñèíè – öå âðåãóëüîâàíі íîðìàìè ïðàâà ñó-
ñïіëüíі âіäíîñèíè, ó÷àñíèêè ÿêèõ ìàþòü ñóá’єêòèâíі

ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ äåðæàâîþ.

О
зн

ак
и

пр
ав

ов
ід

но
си

н

Соціальні
ознаки

Реалізуються лише під час взаємодії 
сторін

Виникають на підставі норм права або
укладення договору

Учасників наділено суб’єктивними 
правами та юридичними обов’язками

Суб’єктом може бути тільки 
правосуб’єктна особау

Забезпечуються системою державних 
гарантій

В основі виникнення, зміни чи припинення
правовідносин  лежить юридичний факт

Покликані приводити учасників до досяг-
нення соціально значущих результатіву р у

Юридичні
ознаки

2. Âèäè ïðàâîâіäíîñèí

Іñíóþòü ðіçíі âèäè ïðàâîâіäíîñèí, â îñíîâó êëàñèôіêàöії 
ÿêèõ ïîêëàäåíî âіäïîâіäíі êðèòåðії.

Çà êіëüêіñòþ ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèíè ïîäіëÿþòü íà ïðî-
ñòі, ó ÿêèõ äâà ñóá’єêòè ïîâ’ÿçàíі ç ðåàëіçàöієþ ïðèïèñіâ 
îäíієї íîðìè (íàïðèêëàä, âіäíîñèíè ç ïðèâîäó óêëàäåííÿ 
äðіáíîї ïîáóòîâîї óãîäè), òà ñêëàäíі, ÿêі âèíèêàþòü ó ïðîöåñі 
ðåàëіçàöії êîìïëåêñó þðèäè÷íèõ íîðì, îá’єäíàíèõ єäèíèì
öіëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì (íàïðèêëàä, ïðàâîâіäíîñèíè ó ñôåðі 
ïðàâîñóääÿ).

Çà ïðåäìåòîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâіäíîñèíè ïî -
äіëÿþòü íà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі, àäìіíіñòðàòèâíî-ïðàâî-
âі, öèâіëüíî-ïðàâîâі, êðèìіíàëüíî-ïðàâîâі, ôіíàíñîâî-ïðàâîâі,
ñіìåéíî-ïðàâîâі òà іí.

Çà äієþ â ÷àñі ïðàâîâіäíîñèíè ïîäіëÿþòü íà êîðîòêîòðèâà-
ëі, ÿêі ïðèïèíÿþòüñÿ ïіñëÿ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó (íàïðèêëàä, 
ñïëàòè íåóñòîéêè ó âèãëÿäі øòðàôó ÷è ïåíі), òà äîâãîòðèâàëі, 
ÿêі іñíóþòü ïåâíèé ÷àñ (íàïðèêëàä, ïðàâîâіäíîñèíè ìіæ àäìі-
íіñòðàöієþ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ó÷íåì ÷è ñòóäåíòîì äî
çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ).
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Çà ìåòîäîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâіäíîñèíè ïîäі-
ëÿþòü íà äèñïîçèòèâíі (äîãîâіðíі), ÿêі âèíèêàþòü ó ïðîöåñі
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 ïðàâîâіäíîñèíè 
ïîäіëÿþòü íà àêòèâíі, ÿêі ìàþòü ìіñöå â ðàçі àêòèâíîї äіÿëü-
íîñòі ñóá’єêòіâ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîáіò, ïåðåäà÷åþ ìàé-
íà òîùî, òà ïàñèâíі, ÿêі óòâîðþþòüñÿ, êîëè ñóá’єêòè ïî âèííі
óòðèìóâàòèñÿ âіä äії, íàïðèêëàä, âіä ïîðóøåííÿ ïðàâà  âëàñ-
íîñòі, àâòîðñüêîãî ïðàâà òîùî.

Çà ôóíêöіîíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ïðàâîâіäíîñèíè ïîäіëÿ-
þòü íà ðåãóëÿòèâíі òà îõîðîííі. Ðåãóëÿòèâíі âèíèêàþòü іç 
ïðàâîìіðíèõ äіé ñóá’єêòіâ. Íàïðèêëàä, ïðàâîâі âіäíîñèíè ìіæ
çàìîâíèêîì òà ïåðåâіçíèêîì âèíèêëè íà ïіäñòàâі ïðàâîìіð-
íèõ äіé – óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïåðåâåçåííÿ – і òîìó є ðåãóëÿ-
òèâíèìè. Ïðàâîâі âіäíîñèíè ìіæ îñîáîþ, ÿêà ïіäîçðþєòüñÿ â
çäіéñíåííі çëî÷èíó, òà ñëіä÷èì, ÿêèé âåäå ðîçñëіäóâàííÿ, є
îõîðîííèìè ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïîøòîâõîì äî їõ âèíèêíåííÿ
ïîñëóæèëè íåïðàâîìіðíі äії ïіäîçðþâàíîãî.

Çà ðîçïîäіëîì ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ ìіæ ñóá’єêòàìè: îäíîñòî-
ðîííі (êîæíà ñòîðîíà ìàє àáî ëèøå ïðàâà, àáî ëèøå îáîâ’ÿçêè);
äâîñòîðîííі (êîæíà ñòîðîíà ìàє ÿê ïðàâà, òàê і îáîâ’ÿçêè).

§ 45. СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН
1. Ñòðóêòóðà ïðàâîâіäíîñèí

Структурні елементи правовідносин

Суб’єкти – це 
учасники право-
відносин, які є но-
сіями суб’єктивних 
прав та юридич-
них обов’язків

Об’єкти – це ті реальні соці-
альні блага, які задовольня-
ють інтереси і потреби людей, 
з приводу яких виникають,
змінюються чи припиняються 
правовідносини

Зміст: 1) юридич-
ний зміст (права та 
обов’язки суб’єктів);
2) фактичний зміст
(поведінка суб’єктів,
їхня діяльність)

2. Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí

Ñóá’єêòè ïðàâà òà ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí íå є òîòîæíèìè 
ïîíÿòòÿìè.

Ñóá’єêòè ïðàâà – öå ëþäè òà їõ îá’єäíàííÿ, ÿêі є íîñіÿ-
ìè ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ.
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Ñóá’єêòè ïðàâà – íåîáõіäíèé åëåìåíò ïðàâîâіäíîñèí ó âñіõ 
ãàëóçÿõ ïðàâà, àëå ìîæóòü áóòè ëèøå íîñіÿìè ñóá’єêòèâíîãî
ïðàâà, íå áåðó÷è áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі ó ïðàâîâіäíîñèíàõ. Íà-
ïðèêëàä, îñîáè, ÿêèõ çà ðіøåííÿì ñóäó âèçíàíî íåäієçäàòíèìè,
íå ìîæóòü áóòè ñóá’єêòàìè ïðàâîâіäíîñèí. Òîáòî ó÷àñíèêàìè
ïðàâîâіäíîñèí ìîæóòü áóòè íå âñі ëþäè, à ëèøå òі, õòî âîëîäіє 
ïðàâîçäàòíіñòþ òà äієçäàòíіñòþ (ïðàâîñóá’єêòíіñòþ).

Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå îñîáè, ÿêі íà ïіäñòàâі þðè-
äè÷íèõ íîðì ìîæóòü áóòè ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí – 

íîñіÿìè ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ. Ñóá’єêòàìè ïðàâî-
âіäíîñèí є:

Фізичні
особи

Юридичні
особи

Держава
та її 

структурні 
одиниці

Спільнотиа С

Громадяни України, 
іноземці, особи без
громадянства

Державні органи, устано-
ви, підприємства, органи 

місцевого самовряду-
вання, громадські
об’єднання та ін.

Держава, державні 
утворення, адміністра-
тивно-територіальні 
одиниці

Нація, народ, етнічна
група, територіальна 

громада та ін.

3. Îá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí

Îá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå ìàòåðіàëüíі, äóõîâíі òà іí øі 
ñîöіàëüíі áëàãà, ùî çàäîâîëüíÿþòü іíòåðåñè òà ïîòðåáè

ôіçè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñіá і ç ïðèâîäó ÿêèõ ñóá’єêòè âñòó-
ïàþòü ó ïðàâîâіäíîñèíè.

Ñåðåä îá’єêòіâ òðàäèöіéíî ðîçðіçíÿþòü:
 ìàòåðіàëüíі öіííîñòі – ðå÷і (ðóõîìå é íåðóõîìå ìàéíî);
 íåìàòåðіàëüíі öіííîñòі – ðåçóëüòàòè іíòåëåêòóàëüíîї òâîð-

÷îї äіÿëüíîñòі, ïîñëóãè, ÷åñòü, ãіäíіñòü, äіëîâà ðåïóòàöіÿ
îñîáè òîùî.
Çàëåæíî âіä ñîöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ðîçðіçíÿþòü òàêі

âèäè îá’єêòіâ:

Засоби виробництва – об’єкти, за допомогою яких створюєть-
ся новий продукт (заводи, машини, механізми, комп’ютери)
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Предмети споживання – предмети, призначення яких полягає
в задоволенні життєвих потреб людей (продукти харчування,
одяг, взуття, житло)

Продукти духовної (інтелектуальної) творчості людини (твори
літератури, образотворчого мистецтва, наукові твори)

Особисті немайнові блага фізичної особи (здоров’я, ім’я, жит-
тя, честь, гідність)

Кошти, гроші та цінні папери (облігації, заставні розписки)

Результати поведінки суб’єктів, процеси (будівництво будин-
ків, доріг, ремонт побутової техніки)

Стан природних об’єктів (заповідники, заказники, екологічна
чистота водосховищ)

Òå ñàìå áëàãî ìîæå áóòè îá’єêòîì ðіçíîìàíіòíèõ ïðàâî âіä-
íîñèí. Íàïðèêëàä, êàðòèíà, ÿêó ñòâîðèâ õóäîæíèê, є îá’єêòîì
àâòîðñüêîãî ïðàâà; îá’єêòîì êóïіâëі-ïðîäàæó, ÿêùî àâòîð
âèñòàâëÿє її íà ïðîäàæ; îá’єêòîì ïðàâà âëàñíîñòі, ÿêùî її
õòîñü êóïèòü; îá’єêòîì îõîðîíè êóëüòóðíèõ öіííîñòåé òîùî.

4. Çìіñò ïðàâîâіäíîñèí

Çìіñò ïðàâîâіäíîñèí – öå êîíêðåòíà ïîâåäіíêà ñóá’єêòіâ
ïðàâîâіäíîñèí òà її þðèäè÷íå çàêðіïëåííÿ íîðìàìè ïðà-

âà ó âèãëÿäі ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ òà þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.
Äî çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí íàëåæàòü ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ó÷àñ-

íèêіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Ðîçðіçíÿþòü þðèäè÷íèé і ôàêòè÷-
íèé çìіñò ïðàâîâіäíîñèí. Þðèäè÷íèé çìіñò – öå ìîæëèâіñòü
âіäïîâіäíèõ äіé, íåîáõіäíіñòü äіé àáî íåîáõіäíіñòü óòðèìàííÿ
âіä çàáîðîíåíèõ äіé ñóá’єêòà. Ôàêòè÷íèé çìіñò – öå ðåàëüíі
äії, ó ÿêèõ ðåàëіçóþòüñÿ ïðàâà і îáîâ’ÿçêè.

Þðèäè÷íèé і ôàêòè÷íèé çìіñò – öå íåòîòîæíі ïîíÿòòÿ. Ïåð-
øèé – ìіñòèòü íåâèçíà÷åíó êіëüêіñòü ìîæëèâîñòåé. Íàïðè-
êëàä, îñîáà, ùî çäîáóëà ïîâíó áàçîâó ñåðåäíþ îñâіòó é îòðèìàëà
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ñåðòèôіêàò ÇÍÎ, íàäіëåíà ïðàâîì âñòóïàòè â çàêëàä âèùîї îñâі-
òè, òîáòî ïåðåä íåþ âåëèêèé âèáіð ìîæëèâîñòåé. Ïðîòå ðåàëü-
íî ìîæíà âñòóïèòè íà áþäæåòíå ìіñöå ëèøå â îäèí íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä. Îòæå, ôàêòè÷íèé çìіñò – òіëüêè îäèí ç âàðіàíòіâ 
ðåàëіçàöії ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà.

Òàêèì ÷èíîì, ôàêòè÷íèé çìіñò ïðàâîâіäíîñèí – öå ðåàëü-
íà ïîâåäіíêà ñóá’єêòіâ, їõ äіÿëüíіñòü, ó ÿêіé ðåàëіçóþòüñÿ 
ñóá’єêòèâíі ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè. Þðèäè÷íèé çìіñò
áåçïîñåðåäíüî ñêëàäàþòü ñóá’єêòèâíі ïðàâà і þðèäè÷íі 
îáîâ’ÿçêè ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí, òîáòî ìîæëèâіñòü ïåâíèõ
äіé. Öі ñóá’єêòèâíі ïðàâà і îáîâ’ÿçêè çàêðіïëåíî â íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêòàõ òà іíøèõ íîðìàõ ïðàâà.

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî – öå âèä і ìіðà ìîæëèâîї ïîâåäіíêè 
ñóá’єêòà, ÿêà îõîðîíÿєòüñÿ, çàõèùàєòüñÿ é ãàðàíòóєòüñÿ äåð-
æàâîþ.

Þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê – öå ìіðà íàëåæíîї (íåîáõіäíîї) ïîâå-
äіíêè ñóá’єêòà ïðàâà.

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî òà þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê ñêëàäàþòü
ñòðóêòóðó þðèäè÷íîãî çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí.

Âèäàìè ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ є ãðîìàäÿíñüêі, ïîëіòè÷íі, 
ñîöіàëüíі, åêîíîìі÷íі, êóëüòóðíі, åêîëîãі÷íі, ñіìåéíі òà іí. 
Êîíñòèòóöіéíі îáîâ’ÿçêè çàêðіïëåíî â Îñíîâíîìó çàêîíі Óêðà-
їíè – Êîíñòèòóöії. 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.

Зміст суб’єктивного права Зміст юридичних обов’язків

Необхідність здійснювати 
певні дії     

Необхідність утримуватися
від дій, що суперечать ін-
тересам інших осіб         

Юридична відповідальність 
за невиконання або нена-
лежне виконання передба-
чених нормою права дій

Діяльність за своїм бажанням         

Вимагання певних дій від
зобов’язального суб’єкта

Користування соціальними
благами

Звернення до компетентного 
органу чи посадової особи за
захистом свого права

Д

В
з

К
б

З
о

5. Þðèäè÷íі ôàêòè òà їõ âèäè

Ïðàâîâіäíîñèíè – ÿâèùå äèíàìі÷íå, âîíè âèíèêàþòü, çìі-
íþþòüñÿ, ïðèïèíÿþòüñÿ íà ïіäñòàâі ðåàëüíèõ æèòòєâèõ îáñòà-
âèí, ç ÿêèìè íîðìà ïðàâà ïîâ’ÿçóє íàñòàííÿ ïåâíèõ ïðàâîâèõ 
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íàñëіäêіâ. Ðåàëüíі æèòòєâі îáñòàâèíè, òîáòî òàê çâàíі þðè-
äè÷íі ôàêòè, ôіêñóþòüñÿ â ãіïîòåçі íîðìè ïðàâà.

Þðèäè÷íі ôàêòè – öå ïåðåäáà÷åíі íîðìàìè ïðàâà
êîíêðåòíі æèòòєâі îáñòàâèíè, ÿêі çóìîâëþþòü âèíèêíåí-

íÿ, çìіíó àáî ïðèïèíåííÿ ïðàâîâèõ âіäíîñèí.

Âèäè þðèäè÷íèõ ôàêòіâ

1. Çàëåæíî âіä õàðàêòåðó ïðàâîâèõ íàñëіäêіâ, ÿêі âîíè
ïîðîäæóþòü:

Зумовлюють
виникнення
правовідносин
(укладення
шлюбу)

Зумовлюють змі-
ну правовідносин 
(отримання 
 чергового рангу, 
чину тощо)

Зумовлюють 
 припинення пра-
вовідносин (при-
пинення дії найму 
(оренди) житла)

Правоутворюючі Правозмінюючі Правоприпиняючі

2. Çà õàðàêòåðîì äіÿëüíîñòі:
 ôàêòè îäíîðàçîâîї äії (êóïіâëÿ êâèòêà äëÿ îïëàòè ïðîїçäó);
 ôàêòè áåçïåðåðâíèõ þðèäè÷íèõ äіé, òîáòî þðèäè÷íîãî ñòà-

íó (ïåðåáóâàííÿ íà ñëóæáі â Íàöіîíàëüíіé ïîëіöії)
3. Çà ñêëàäîì:

Складаються
з одного факту,
якого досить для 
настання юридич-
них наслідків

Складаються із сукуп-
ності окремих фактів,
необхідних для настан-
ня юридичних наслідків 
(для виникнення пенсій-
них відносин необхідно 
досягти певного віку,
мати трудовий стаж, 
рішення відповідного
органу про призначення 
пенсії)

Прості Складні

4. Çà âîëüîâèì êðèòåðієì (äèâ. ñ. 150):

Юридичні події

ВідносніАбсолютні
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Юридичні дії

НеправомірніПравомірні

Юридичні
акти

ПроступкиВчинки Злочини

Ïîäії – öå îáñòàâèíè (ÿâèùà), ùî íå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ 
ó÷àñíèêіâ êîíêðåòíèõ ïðàâîâіäíîñèí. Äî íèõ íàëåæàòü äії 
ñèë ïðèðîäè (çåìëåòðóñ, ïîâіíü), íàðîäæåííÿ òà ïðèðîäíà 
ñìåðòü 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 êîíêðåòíèõ 
ïðàâîâіäíîñèí, àëå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ òðåòіõ îñіá (íàïðèêëàä, 
ïіäïàë áóäèíêó ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåííÿ ñòðàõîâèõ 
âіäíîñèí ìіæ âëàñíèêîì òà ñòðàõîâîþ êîìïàíієþ).

Äії – öå òàêі ôàêòè, íàñòàííÿ ÿêèõ çàëåæèòü âіä âîëі îñî-
áè (íàïðèêëàä, óêëàäåííÿ äîãîâîðó, ñêîєííÿ ïðàâîïîðóøåí-
íÿ). Äî äіé â þðèäè÷íîìó ðîçóìіííі íå íàëåæàòü âíóòðіøíі 
ïñèõі÷íі ïðîöåñè (äóìêè, іäåї òîùî), à òàêîæ äіÿìè íå ââà-
æàþòüñÿ â÷èíêè, ÿêі çäіéñíåíі áåç ó÷àñòі ñâіäîìîñòі é âîëі 
îñîáè. Îäíî÷àñíî äî äіé íàëåæàòü íå ëèøå çîâíіøíüî âèðà-
æåíі àêòèâíі â÷èíêè, àëå é ñâіäîìå óòðèìàííÿ âіä äіé.

Çà þðèäè÷íîþ ïðèðîäîþ ðîçðіçíÿþòü ïðàâîìіðíі é íåïðà-
âîìіðíі (ïðîòèïðàâíі) äії.

Ïðàâîìіðíі äії ïîäіëÿþòü:
 íà þðèäè÷íі àêòè (äії, ùî çäіéñíþþòüñÿ ç íàìіðîì ïîðîäè-

òè þðèäè÷íі íàñëіäêè, ÿêі є íàñëіäêîì àêòèâíîї ðåàëіçàöії 
ïðàâà): 1) àäìіíіñòðàòèâíі àêòè – íàêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ, 
іíñòðóêöії òîùî; 2) àêòè þðèñäèêöіéíèõ îðãàíіâ – àäìіíі-
ñòðàòèâíèõ îðãàíіâ, ñóäіâ; 3) ïðàâî÷èíè – ÿê þðèäè÷íèõ, 
òàê і ôіçè÷íèõ îñіá;

 íà þðèäè÷íі â÷èíêè (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 ó її áàãàòîìàíіòíèõ ôîðìàõ – íàóêîâіé, ëіòåðà-
òóðíіé, õóäîæíіé, ðàöіîíàëіçàòîðñüêіé.



151

РОЗДІЛ  II

Äî íåïðàâîìіðíèõ äіé íàëåæàòü: äèñöèïëіíàðíі ïðîñòóïêè,
àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, öèâіëüíі ïðàâîïîðóøåííÿ
(äåëіêòè – âіä ëàò. delictum – ïðîñòóïîê, ïðàâîïîðóøåííÿ) òà
çëî÷èíè.

§ 46. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ
1. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü

Ó ìåæàõ îäíієї ãàëóçі ïðàâà âèäіëÿþòü çàãàëüíі òà ñïåöі-
àëüíі ñóá’єêòè, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ òàêèìè ñîöіàëüíî-þðèäè÷-
íèìè âëàñòèâîñòÿìè, ÿê ïðàâîçäàòíіñòü, äієçäàòíіñòü, óãîäî-
çäàòíіñòü, äåëіêòîçäàòíіñòü òà ïðàâîñóá’єêòíіñòü.

Ñóá’єêòàìè ïðàâîâіäíîñèí є îñîáè, ÿêі ìàþòü ïðàâî çäàò-
íіñòü òà äієçäàòíіñòü.

Ïðàâîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü ñóá’єêòà ïðàâà áóòè íîñі-
єì ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ і þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.
Äієçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè ñâîїìè äіÿìè íàáóâàòè  
òà ðåàëіçîâóâàòè ñóá’єêòèâíі ïðàâà і þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè.

Äієçäàòíіñòü ïîâ’ÿçàíà ç ïñèõі÷íèìè òà âіêîâèìè âëàñòè-
âîñòÿìè ëþäèíè. Ïðàâîçäàòíіñòü ðåàëіçóєòüñÿ çàâäÿêè äіє -
çäàò  íîñòі.

Äієçäàòíіñòü âêëþ÷àє â ñåáå óãîäîçäàòíіñòü і äåëіêòîçäàò-
íіñòü. Óãîäîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè óêëàäàòè äîãîâîðè .
Äåëіêòîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè íåñòè þðèäè÷íó âіä-
ïîâіäàëüíіñòü çà â÷èíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íåâèêîíàííÿ ÷è 
íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó.

Ñóêóïíіñòü ïðàâîçäàòíîñòі òà äієçäàòíîñòі óòâîðþє ïðàâî-
ñóá’єêòíіñòü îñîáè.

Ïðàâîñóá’єêòíіñòü – öå çäàòíіñòü (ìîæëèâіñòü) îñîáè
áóòè ó÷àñíèêîì ïðàâîâіäíîñèí. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü íàñòàє

â ïåâíèé ìîìåíò, ïîâ’ÿçàíà ç âіêîì äëÿ ôіçè÷íîї îñîáè,
ðåєñòðàöієþ äëÿ þðèäè÷íîї îñîáè. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü õàðàêòå-
ðèçóє îñîáó ÿê ñóá’єêòà ïðàâà.

2. Ïðàâîçäàòíіñòü. Äієçäàòíіñòü. Äåëіêòîçäàòíіñòü

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
çìіñòîì їõ êîìïåòåíöії, òîáòî ñóêóïíіñòþ çàêðіïëåíèõ ó íîð-
ìàõ ïðàâà ïîâíîâàæåíü, ÿêі íàäàþòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ ôóíêöіé.
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Ïðàâîçäàòíіñòü і äієçäàòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè íàáóâàþòüñÿ 
îäíî÷àñíî â ìîìåíò її äåðæàâíîї ðåєñòðàöії і ïðèïèíÿþòüñÿ ç 
її ëіêâіäàöієþ.

Ïðàâîñóá’єêòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè íîñèòü ñïåöіàëüíèé
õàðàêòåð, òîáòî þðèäè÷íà îñîáà ìàє ëèøå òі ïðàâà òà 
îáîâ’ÿçêè, ÿêі âіäïîâіäàþòü її äіÿëüíîñòі. Öіëі òà âèäè äіÿëü-
íîñòі þðèäè÷íîї îñîáè âèçíà÷àþòüñÿ ðіøåííÿì її çàñíîâíèêіâ
і çàêðіïëþþòüñÿ óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè (óñòàíîâ÷èìè 
äîãîâîðîì ÷è ñòàòóòîì). Äëÿ çäіéñíåííÿ äåÿêèõ âèäіâ äіÿëü-
íîñòі þðèäè÷íà îñîáà îòðèìóє ëіöåíçіþ (ñïåöіàëüíèé äîçâіë
íà çäіéñíåííÿ òàêîãî ðîäó äіÿëüíîñòі, ÿê, íàïðèêëàä, íàäàííÿ
îñâіòíіõ ïîñëóã, âèãîòîâëåííÿ ëіêіâ òîùî). Äієçäàòíіñòü þðè-
äè÷íîї îñîáè çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç îðãàíè óïðàâëіííÿ. Äії îðãà-
íіâ óïðàâëіííÿ þðèäè÷íîї îñîáè є äіÿìè ñàìîї þðèäè÷íîї îñî-
áè – òîáòî âîíè çäіéñíþþòüñÿ áåç áóäü-ÿêîї íà òå äîâіðåíîñòі. 

Äåëіêòîçäàòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè âèÿâëÿєòüñÿ â òîìó,
ùî þðèäè÷íà îñîáà âіäïîâіäàє çà ñâîїìè çîáîâ’ÿçàííÿìè ìàé-
íîì, ÿêå íàëåæèòü їé íà ïðàâàõ âëàñíîñòі.

Ïðàâîñóá’єêòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè – ñêëàäíіøå ÿâèùå. 
Ïðàâîçäàòíіñòü і äієçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè ìàє óíіâåðñàëü-
íèé õàðàêòåð, òîáòî ôіçè÷íà îñîáà ìîæå íàáóâàòè é ðåàëіçîâó-
âàòè áóäü-ÿêі ñóá’єêòèâíі ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè (íàáó-
âàòè ìàéíî, âèêîíóâàòè ðîáîòó íà çàìîâëåííÿ, áðàòè ó÷àñòü ó 
âèáîðàõ, ïëàòèòè ïîäàòêè òîùî).

Ïðàâîçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè âèíèêàє ç ìîìåíòó íàðî-
äæåííÿ, à ïðèïèíÿєòüñÿ çі ñìåðòþ. Ïðàâîçäàòíіñòü áóâàє 
çàãàëüíîþ, ãàëóçåâîþ òà ñïåöіàëüíîþ (çäàòíіñòü ìàòè ïðàâà і 
îáîâ’ÿçêè, ùî âèíèêàþòü ç ôàêòó îáіéìàííÿ ïåâíîї ïîñàäè).

Äієçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè çàëåæèòü âіä íèçêè ôàêòîðіâ:
 âіêó (ïîâíà äієçäàòíіñòü íàñòàє ç 18 ðîêіâ);
 ñòàíó ïñèõі÷íîãî çäîðîâ’ÿ;
 ðіâíÿ îñâіòè (íàïðèêëàä, îáіéìàòè ïîñàäó ñóääі ìîæå ëþäè-

íà, ùî ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâіòó).
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 (îïіêóíè).
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Запитання та завдання до теми 6 

1. Позначте види правовідносин за методом правового регулювання.
À Öèâіëüíі, êðèìіíàëüíі, ôіíàíñîâі, ñіìåéíі òà іí.
Á Êîðîòêîòðèâàëі òà äîâãîòðèâàëі
Â Іìïåðàòèâíі òà äèñïîçèòèâíі
Ã Ðåãóëÿòèâíі òà îõîðîííі
2. Реальні соціальні блага, з приводу яких виникають, змінюються чи

припиняються правовідносини, – це:
À Ñóá’єêòè
Á Îá’єêòè

Â Þðèäè÷íèé çìіñò
Ã Ôàêòè÷íèé çìіñò

3. Установіть відповідність між визначенням поняття й терміном.
1. Çäàòíіñòü ñóá’єêòà ïðàâà áóòè íîñієì ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ і

þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.
2. Çäàòíіñòü îñîáè ñâîїìè äіÿìè íàáóâàòè òà ðåàëіçîâóâàòè

ñóá’єêòèâíі ïðàâà і þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè.
3. Çäàòíіñòü (ìîæëèâіñòü) îñîáè áóòè ó÷àñíèêîì ïðàâî  -

âіäíîñèí.
4. Çäàòíіñòü îñîáè íåñòè þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü çà â÷è-

íåíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêî-
íàííÿ îáîâ’ÿçêó.

À Ïðàâîñóá’єêòíіñòü
Á Ïðàâîçäàòíіñòü
Â Äієçäàòíіñòü

Ã Óãîäîçäàòíіñòü
Ä Äåëіêòîçäàòíіñòü

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 факти поділя-
ються на:

À Äії òà ïîäії
Á Ïðîñòі òà ñêëàäíі
Â Ôàêòè îäíîðàçîâîї äії òà ôàêòè áåçïåðåðâíîї þðèäè÷íîї äії
Ã Ïðàâîóòâîðþþ÷і, ïðàâîçìіíþþ÷і, ïðàâîïðèïèíÿþ÷і

6. Установіть відповідність між конкретним юридичним фактом 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 Þðèäè÷íèé â÷èíîê

Ä Àáñîëþòíà ïîäіÿ
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ІІ. Порівняйте поняття.
 Ïðàâîçäàòíіñòü – äієçäàòíіñòü.
 Þðèäè÷íі äії – þðèäè÷íі ïîäії.

ІІІ. Працюємо самостійно 
1. Укажіть, які твердження правильні, а які – неправильні.
1. Ïðàâîâіäíîñèíè – öå âіäíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñі 

ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі.
2. Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå ôіçè÷íі îñîáè, îá’єäíàííÿ, 

ñîöіàëüíі ñïіëüíîòè.
3. Îá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – öå ìàòåðіàëüíі òà íåìàòåðіàëüíі 

áëàãà.
4. Îçíàêàìè ïðàâîâіäíîñèí є ñîöіàëüíі, åêîíîìі÷íі òà 

êóëüòóðíі îçíàêè.
5. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü – öå ïðàâîçäàòíіñòü òà óãîäîçäàòíіñòü.
6. Ó ñòðóêòóðó ïðàâîâіäíîñèí âõîäÿòü ñóá’єêòèâíі ïðàâà é 

ïîëіòè÷íі îáîâ’ÿçêè.

2. Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними 
вчинками, а які – юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.

1. Ìèêîëà òà Іðèíà óêëàëè øëþáíèé äîãîâіð. 2. Àðòåì ñòâîðèâ
âèíàõіä. 3. Ìàðіÿ íàïèñàëà ðîìàí. 4. Ìàêñèì çíàéøîâ ñêàðá. 5. Ñóä
âèçíàâ çà Ìèêèòîþ ïðàâà âëàñíîñòі íà ñàìîâіëüíî çáóäîâàíèé ãàðàæ
ïіñëÿ òîãî, ÿê éîìó áóëî íàäàíî çåìåëüíó äіëÿíêó ïіä ãàðàæ.

Òåìà 7. Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà і ïðàâîïîðóøåííÿ

Duae res sunt, quae homines ad malefi cium impellunt.
Є дві речі, що штовхають людей на злочин, – розкіш і жадоба.

З висловлювань римських юристів

§ 47. ПОНЯТТЯ ПОВЕДІНКИ
1. Ïîíÿòòÿ ïîâåäіíêè

Ïîâåäіíêà ëþäåé, ñîöіàëüíèõ ãðóï, ãðîìàäñüêèõ ñïіëüíîò
îáóìîâëþє â øèðîêîìó çíà÷åííі ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà â 
öіëîìó. Âіäõèëåííÿ âіä ïðèéíÿòèõ ó ñóñïіëüñòâі öіííіñíî-
íîðìàòèâíèõ ñòàíäàðòіâ çàâæäè ñòàíîâèòü ïåâíèé ðіâåíü 
íåáåçïåêè äëÿ ñîöіàëüíîї ñòàáіëüíîñòі, çíà÷íîþ ìіðîþ
çàãðîæóє æèòòþ ëþäåé, óâàæàєòüñÿ íåãàòèâíèì ÿâèùåì.
Ó ñâîþ ÷åðãó, ñóñïіëüñòâî ÷åðåç ñâîї іíñòèòóòè íàìàãàєòüñÿ 
çàïîáіãàòè íåáàæàíèì ïðîÿâàì æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäåé і, çà 
ìîæëèâîñòі, áëîêóâàòè їõ.
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Äëÿ ñîöіîëîãії õàðàêòåðíå ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòü «ïîâåäіíêà»
і «ñîöіàëüíà ïîâåäіíêà». І ÿêùî «ïîâåäіíêà» ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê
âçàєìîäіÿ âñіõ æèâèõ іñòîò ç äîâêіëëÿì, òî «ñîöіàëüíà
ïîâåäіíêà» ðîçêðèâàєòüñÿ âæå ÿê ïîâåäіíêà ëþäèíè, ùî
ôîðìóєòüñÿ, ðîçâèâàєòüñÿ і âèÿâëÿєòüñÿ â óìîâàõ ñóñïіëüíîãî
æèòòÿ, і òîìó ìàє ñîöіàëüíî çóìîâëåíèé õàðàêòåð.

Ó ñó÷àñíіé ïñèõîëîãії òåðìіí «ïîâåäіíêà» ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê
ðîäîâå ïîíÿòòÿ, ÿêå îõîïëþє âñі âèìіðþâàíі ðåàêöії îðãàíіçìó:
äіþ, äіÿëüíіñòü, ðåàêöіþ, ðóõ, ïðîöåñ, îïåðàöіþ òîùî.

Ó ôіëîñîôії ïîíÿòòÿ «ïîâåäіíêà» òàêîæ õàðàêòåðèçóє ïðî-
öåñ âçàєìîäії æèâèõ іñòîò ç äîâêіëëÿì, à ïîâåäіíêà ëþäèíè
âèçíà÷àєòüñÿ ÿê çäàòíіñòü ëþäèíè äî äіÿëüíîñòі â ìàòåðіàëüíіé,
іíòåëåêòóàëüíіé і ñîöіàëüíіé ñôåðàõ æèòòÿ.

Äëÿ òîãî ùîá ç’ÿñóâàòè ñóòíіñòü ïîâåäіíêè, ðîçãëÿíåìî,
ÿêèé çìіñò ó öå ïîíÿòòÿ âêëàäàëè ìèñëèòåëі â ðіçíі åïîõè.
Àíòè÷íèõ ôіëîñîôіâ íåáåçïіäñòàâíî ââàæàþòü îñíîâîïîëîæ-
íèêàìè äîñëіäæåííÿ ñóòíîñòі ïîâåäіíêè ëþäèíè.

Демокріт пов’язував
активність живих істот 
із задоволенням по-
треб. Важливою по-
требою він вважав
«добрий стан духу».
Жити неморально,
нестримано і нечести-
во – означає не пога-
но жити, а повільно 
вмирати.

Платон вважав, що 
потреби й пристрасті 
утворюють «пристрас-
ну», або «низьку»,
душу, яка схожа на 
тваринне стадо і ви-
магає керівництва з
боку «розумної і бла-
городної душі».

Арістотель пояснював
механізми поведінки в
трактаті «Про душу»:
«Душа є те, чим ми 
живемо, відчуваємо і
думаємо». Душа – це
ентелехія (здійснення 
цілеспрямованого
процесу, зумовленість
через мету).

Ïîâåäіíêà ëþäèíè – öå çäàòíіñòü ëþäèíè äî äіÿëüíîñòі 
â ìàòåðіàëüíіé, іíòåëåêòóàëüíіé òà ñîöіàëüíіé ñôåðàõ

æèòòÿ, âіäîáðàæåííÿ ïðîöåñó її ñîöіàëіçàöії, ïåðåäáà÷àþ÷è
àäàïòàöіþ äî ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà ç îãëÿäó íà іíäèâіäóàëü-
íі îñîáëèâîñòі îñîáè.

2. Ñóñïіëüíî êîðèñíà і ñóñïіëüíî øêіäëèâà ïîâåäіíêà

Äîñëіäæóþ÷è ïîâåäіíêó ëþäèíè ç òî÷êè çîðó ðîçâèòêó
ñó ñïіëüñòâà, âèäіëÿþòü ñóñïіëüíî êîðèñíó і ñóñïіëüíî øêіä-
ëèâó ïîâåäіíêó. ßêùî ïîâåäіíêà ëþäèíè îöіíþєòüñÿ ç òî÷êè 
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çîðó âіäïîâіäíîñòі âèìîãàì ïðàâà, âèäіëÿþòü ïðàâîâó і íåïðà-
âîâó ïîâåäіíêó. À ÿêùî êðèòåðієì її îöіíêè є ñîöіàëüíà çíà-
÷óùіñòü, ãîâîðÿòü ïðî ñóñïіëüíî êîðèñíó é ñóñïіëüíî øêіäëè-
âó ïîâåäіíêó.

Îöіíêó íîðìàòèâíіé ïîâåäіíöі äàþòü ñîöіàëüíі ñïіëüíîòè. 
Ó ñóñïіëüñòâі çàçâè÷àé іñíóє áàãàòî íîðìàòèâíèõ ñèñòåì, ÿêі 
âçàєìîäîïîâíþþòü îäíà îäíó, óòâîðþþ÷è íàäçâè÷àéíî åôåê-
òèâíèé ðåãóëÿòîð ëþäñüêèõ â÷èíêіâ. Âçàєìîäіþòü òàêîæ
ñàíêöії íîðì ðіçíèõ âèäіâ, àáî íîðìà îäíîãî âèäó ìîæå ïіä-
êðіïëþâàòèñÿ ñàíêöієþ íîðìè іíøîãî âèäó (íàïðèêëàä, ïðà-
âîïîðóøåííÿ ìîæå ñïðè÷èíèòè íå ëèøå ïîêàðàííÿ, àëå é 
ìîðàëüíèé îñóä).

Áàæàíіñòü ÷è îáîâ’ÿçêîâіñòü äîòðèìàííÿ íîðìè âïëèâàє íà 
ôîðìóâàííÿ ïîòðåá, іíòåðåñіâ, íà ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, ïîєäíó-
þ÷è ðіçíі åëåìåíòè ïîâåäіíêè. Íàÿâíіñòü ïîçèòèâíîї ÷è íåãà-
òèâíîї ñàíêöії âêàçóє, ùî íîðìà íå ìîæå іãíîðóâàòèñÿ
ñóá’єêòîì і ìàє îáîâ’ÿçêîâî áðàòèñÿ äî óâàãè ïðè âèçíà÷åííі 
ëіíії ïîâåäіíêè. Óñå öå ôîðìóє íîðìàòèâíó ïîâåäіíêó îñîáè,
ñïðÿìîâóє її âіäïîâіäíî äî ñóñïіëüíî êîðèñíèõ âèìîã.

Àëå íîðìàòèâíà ïîâåäіíêà íå є єäèíèì ðіçíîâèäîì ëþä-
ñüêîї ïîâåäіíêè. Ó ðåàëüíîñòі áàãàòî ëþäñüêèõ äіÿíü íå є íîð-
ìàòèâíèìè íå ëèøå òîìó, ùî âîíè çäіéñíþþòüñÿ âñóïåðå÷
íîðìàì, àëå é ÷åðåç òå, ùî íîðìè ïîâåäіíêè іñíóþòü íå ç
êîæíîãî êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ ëþäñüêèõ âçàєìîâіäíîñèí.
Îòæå, ïîíÿòòÿ íåíîðìàòèâíîї ïîâåäіíêè âêëþ÷àє äâà ðіçíî-
âèäè: 1) ïîâåäіíêà, íå âðåãóëüîâàíà íîðìîþ, 2) ïîâåäіíêà, ùî
ñóïåðå÷èòü íîðìі.
Їõ ïîєäíóє òå, ùî â îáîõ âèïàäêàõ îñîáà íå êåðóєòüñÿ ÷èí-

íîþ íîðìîþ ïîâåäіíêè, à äіє çãіäíî іç ñàìîñòіéíî ïðèéíÿòèì 
ðіøåííÿì.

Ìîæëèâіñòü íåíîðìàòèâíîї ïîâåäіíêè îáóìîâëåíà òèì, ùî 
ëþäñüêà ñâіäîìіñòü çäàòíà âèõîäèòè çà ìåæі áóäü-ÿêèõ ñòåðåî-
òèïіâ і âèïðàöüîâóâàòè íîâі, ðàíіøå íå іñíóþ÷і âàðіàíòè ïîâå-
äіíêè. Êîðèñíà íåíîðìàòèâíà ïîâåäіíêà âіäðіçíÿєòüñÿ òâîð÷èì 
ïî÷àòêîì; ðîçïî÷èíàþ÷è ç іíäèâіäóàëüíèõ äіÿíü íåâåëèêèõ 
ìàñøòàáіâ, âîíà çäàòíà íàáóòè ðîçïîâñþäæåííÿ і ñòàòè, ó ñâîþ 
÷åðãó, ñîöіàëüíîþ íîðìîþ. Òàêà ïîâåäіíêà ñïðèÿє ðóõó âïåðåä, 
âèðіøåííþ àêòóàëüíèõ çàäà÷. Àëå іñíóє é іíøà íåíîðìàòèâíà 
ïîâåäіíêà, ùî є øêіäëèâîþ äëÿ ñóñïіëüñòâà, ïåðåøêîäæàє éîãî 
ðîçâèòêó. Ó öüîìó âèïàäêó ìàєìî ñîöіàëüíó ïàòîëîãіþ, ùî 
âèêëèêàє íåãàòèâíó ñîöіàëüíó ðåàêöіþ і âèìàãàє âèêîðèñòàííÿ 
ðіçíèõ çàñîáіâ ñîöіàëüíîãî êîíòðîëþ.

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ïîõіäíèì âіä «ñîöіàëüíîї íîðìè» є 
ïîíÿòòÿ «ñîöіàëüíі âіäõèëåííÿ», öå äâà óìîâíèõ ïîëþñè îñі 
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«ñîöіàëüíî çíà÷óùà ïîâåäіíêà». Ñîöіàëüíі âіäõèëåííÿ ìàþòü
ðіçíі çíà÷åííÿ äëÿ ñóñïіëüñòâà. Ïîçèòèâíі ñëóæàòü çàñîáîì
ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè, ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ її îðãàíіçî-
âàíîñòі, ïîäîëàííÿ çàñòàðіëèõ, êîíñåðâàòèâíèõ ÷è ðåàêöіéíèõ
ñòàíäàðòіâ ïîâåäіíêè. Öå – ñîöіàëüíà òâîð÷іñòü: íàóêîâà, òåõ-
íі÷íà, õóäîæíÿ, ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íà. Íåãàòèâíі – äåçîðãàíіçó-
þòü ñèñòåìó, ïіäðèâàþ÷è її îñíîâè. Öå – ñîöіàëüíà ïàòîëîãіÿ:
çëî÷èííіñòü, àëêîãîëіçì, íàðêîìàíіÿ, ïðîñòèòóöіÿ, ñóїöèä.

Ïіä äåâіàíòíîþ (âіä ëàò. devians – òîé, ùî âіäõèëÿєòü-
ñÿ) ïîâåäіíêîþ ðîçóìіþòü:

 â÷èíîê, äії ëþäèíè, ùî íå âіäïîâіäàþòü îôіöіéíî âñòàíîâ-
ëåíèì àáî ôàêòè÷íî ñôîðìîâàíèì ó äàíîìó ñóñïіëüñòâі íîð-
ìàì (ñòàíäàðòàì, øàáëîíàì);

 ñîöіàëüíå ÿâèùå, âèðàæåíå â ìàñîâèõ ôîðìàõ ëþäñüêîї
äіÿëüíîñòі, ùî íå âіäïîâіäàþòü îôіöіéíî âñòàíîâëåíèì àáî
ôàêòè÷íî ñôîðìîâàíèì ó äàíîìó ñóñïіëüñòâі íîðìàì. Äî ôîðì 
äåâіàíòíîї ïîâåäіíêè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ íàëåæàòü çëî÷èí-
íіñòü, àëêîãîëіçì, ïðîñòèòóöіÿ, íàðêîìàíіÿ.

Íà ïðèêëàäі àëêîãîëіçìó ðîçóìієìî, ùî òàêà ïîâåäіíêà
є ñóñïіëüíî øêіäëèâîþ, àëå íîðìè ïðàâà âîíà íå ïîðóøóє,
òîáòî íå є ïðàâîïîðóøåííÿì. Óòіì ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî
âåëèêèé âіäñîòîê çëî÷èíіâ і ïðîñòóïêіâ â÷èíÿєòüñÿ ÿêðàç ó
ñòàíі àëêîãîëüíîãî ñï’ÿíіííÿ. Òîìó øêіäëèâіñòü öієї ïîâåäіíêè
î÷åâèäíà.

Ñóñïіëüíî íåîáõіäíà, áàæàíà і äîïóñòèìà ïîâåäіíêà іíäèâі-
äóàëüíèõ ÷è êîëåêòèâíèõ ñóá’єêòіâ ïîëÿãàє â äîòðèìàííі 
(âèêîíàííі, âèêîðèñòàííі) íîðì ïðàâà. Ç òî÷êè çîðó ïðàâà 
âîíà є ïîâåäіíêîþ ïðàâîìіðíîþ.

§ 48. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА
1. Ïðàâîâà ïîâåäіíêà, її âèäè 

Ïîâåäіíêà ëþäåé íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíà і ìàє ðіçíі ôîð-
ìè âèðàæåííÿ, іíòåíñèâíіñòü, ìîòèâè, öіëі òà íàñëіäêè. Êðіì
òîãî, áóäü-ÿêà ïîâåäіíêà є îá’єêòîì ìîðàëüíîї òà ïðàâîâîї
îöіíêè.

Ïðàâîâà ïîâåäіíêà – öå þðèäè÷íî çíà÷óùà (òîáòî âðåãó-
ëüîâàíà íîðìàìè ïðàâà), óñâіäîìëåíà ïîâåäіíêà îñîáè,

ùî ñïðè÷èíÿє þðèäè÷íі íàñëіäêè.
Ç ïîçèöії ïðàâà ïîâåäіíêà ëþäèíè ìîæå áóòè îöіíåíà

ïî-ðіçíîìó. Îêðåìі âіäíîñèíè ëþäåé ïåðåáóâàþòü ïîçà ñôåðîþ
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ, à òîìó âçàãàëі íå ìîæóòü áóòè îöіíå-
íі ç òî÷êè çîðó ïðàâà (íàïðèêëàä, âіäíîñèíè êîõàííÿ, äðóæáè
òà іí.). Öі âіäíîñèíè ïіääàþòüñÿ ëèøå ìîðàëüíіé îöіíöі.
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Ознаки правової 
поведінки

Соціальна значущість (може
бути або суспільно корисною
або суспільно шкідливою)

Чітка регламентація правом
(тобто регулюється правовими
нормами, які передбачають ре-

акцію держави)

Спроможність спри-
чинити юридичні на-
слідки, оскільки пов’язана з ре-
алізацією інтересів суб’єкта

Має свідомо вольо-
вий характер, тобто

припускає можливість керувати
своїми вчинками

Çà ñâîїì õàðàêòåðîì і ïðàâîâèìè íàñëіäêàìè ïðàâîâà ïîâå-
äіíêà ïіäðîçäіëÿєòüñÿ íà äâà îñíîâíèõ âèäè:

1) ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà – âіäïîâіäàє ïðèïèñàì ïðàâà;
2) íåïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà (ïðàâîïîðóøåííÿ) – ïîðóøóє 

ïðèïèñè ïðàâà.
Íà ìåæі öèõ îñíîâíèõ âèäіâ ïðàâîâîї ïîâåäіíêè ìіñòèòüñÿ: 

çëîâæèâàííÿ ïðàâîì – ïðàâîìіðíà, àëå ñîöіàëüíî øêіäëèâà
ïîâåäіíêà; îá’єêòèâíî íåïðàâîìіðíå äіÿííÿ – íåïðàâîìіðíå, 
ñîöіàëüíî øêіäëèâå äіÿííÿ, ÿêå íå ìіñòèòü ñêëàäó 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

2. Ïðàâîìіðíà і ïðîòèïðàâíà ïîâåäіíêà

Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà – öå ñóñïіëüíî íåîáõіäíà, áàæàíà 
і äîïóñòèìà ç òî÷êè çîðó іíòåðåñіâ ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-

ñïіëüñòâà ïîâåäіíêà іíäèâіäóàëüíèõ ÷è êîëåêòèâíèõ ñóá’єêòіâ,
ÿêà ïîëÿãàє â äîòðèìàííі (âèêîíàííі, âèêîðèñòàííі) íîðì 
ïðàâà, ùî îõîðîíÿþòüñÿ і ãàðàíòóþòüñÿ äåðæàâîþ.

Îçíàêè ïðàâîìіðíîї ïîâåäіíêè

№ Ознака Пояснення Приклад

1 Соціально 
корисна

Дії особи повинні бути корис-
ними для нормального функ-
ціонування суспільства

Здобуття освіти; мате-
ринство або батьківство

2 Об’єктивно 
не    обхідна

За її відсутності держава 
не зможе виконувати свої
функції

Захист Батьківщини; до-
тримання правил до рож-
нього руху

3 Бажана для
суспільства

Закріплюється не як обо в’я-
зок, а як право

Участь у виборах; вступ 
у шлюб
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4 У деяких
випадках 
правомірна 
соціально
допустима
поведінка

Держава не зацікавлена в по-
ширенні такої поведінки. Про-
те ці дії правомірні, дозволені
законом. А тому можливість
їх здійснення забезпечується
державою

Страйк для захисту сво-
їх економічних інтересів;
припинення шлюбу 

5 Відповідає
вимогам 
правових
норм

Особа діє правомірно, якщо
вона точно дотримується 
правових приписів і не пору-
шує їх

Ïðîòèïðàâíà ïîâåäіíêàÏ  – öå ïîâåäіíêà іíäèâіäà àáî
ãðóïè îñіá, ÿêà íå âіäïîâіäàє íîðìàì ïðàâà, óíàñëіäîê

÷îãî âіäáóâàєòüñÿ ïîðóøåííÿ öèõ íîðì.

Прочитайте запропоновані нижче ситуації. З’ясуйте, чи є ці випад-
ки прикладом правомірної поведінки, чи вони ілюструють порушен-

ня норм права. Самостійно заповніть таблицю. Об’єднавшись у пари,
порівняйте результати, обговоріть розбіжності. Якщо в парі ви не досяг-
ли згоди, винесіть обговорення на аудиторію.

яка ілюструє правомірну 
поведінку

Номер ситуації, 
яка демонструє випадок 
порушення норм права

Ñèòóàöії
1. Ãðîìàäÿíêà Ñàìîâïåâíåíà Í. ñàìîâіëüíî çàéíÿëà çàíåäáàíó äі-

ëÿíêó ìіñüêîãî ïàðêó é ïî÷àëà âèðîùóâàòè òàì ãîðîäèíó é êâіòè.
2. Ãðîìàäÿíèí Ëіñîâèê Ã. іç 16-ðі÷íèì ñèíîì çàéìàëèñÿ çàãîòіâ-

ëåþ äðîâ, âèðóáóþ÷è ñòàðі äåðåâà íà ëіñîâіé ñìóçі, ùî ïðîñòÿãëàñÿ
âçäîâæ áåðåãà ðі÷êè.

3. Áàòüêè 7-ðі÷íîї Îëåíêè ïîãîäèëèñÿ, ùîá îñòàííÿ ïðîæèâàëà
â áàáóñі â іíøîìó ìіñòі é íàâ÷àëàñÿ òàì ó øêîëі äî äîñÿãíåííÿ íåþ
15 ðîêіâ.

4. 16-ðі÷íі þíàêè ïіäïàëèëè îïàëå ñóõå ëèñòÿ â ïàðêó.
5. 17-ðі÷íèé Ðóñëàí ïîäàðóâàâ Ìàðèíі 4 ñîòíі ïðîëіñêіâ, ÿêі çіá-

ðàâ ó âåñíÿíîìó ëіñі.
6. Ãðîìàäÿíèí Øâèäüêî Ñ., êåðóþ÷è âåëîñèïåäîì ó íåâåëèêîìó

ìіñòå÷êó, íå çóïèíèâñÿ íà ÷åðâîíå ñâіòëî ñâіòëîôîðà, êîëè ïîáà÷èâ,
ùî òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ íà äîðîçі âçàãàëі íåìàє, çíàþ÷è, ùî íà öіé
äîðîçі âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ äóæå ðіäêî.

7. 25-ëіòíіé Íåâäàëèé À. âіäìîâèâñÿ ðàç íà äâà äíі êóïóâàòè ïðî-
äóêòè é äîñòàâëÿòè їõ ñâîїé ìàòåðі, ùî ïðîæèâàëà íà ñóñіäíіé âóëèöі

Продовження таблиці
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é áóëà ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñòі ïåðåñóâàòèñÿ. Âіäìîâó âіí ìîòèâóâàâ 
òèì, ùî âіí ïðàöþє, à â ìàòåðі є ùå ìîëîäøèé ñèí, ÿêèé ìîæå ïîêè-
íóòè íàâ÷àííÿ â îáëàñíîìó öåíòðі é äîãëÿäàòè çà ñòàðåíüêîþ.

8. Êåðіâíèê ñëþñàðíèõ ìàéñòåðåíü íà âìîòèâîâàíå é íàïîëåãëè âå 
ïðîõàííÿ 17-ðі÷íîãî ñòóäåíòà ïðàöþâàòè â íі÷íó çìіíó âіäïîâіâ 
âіäìîâîþ.

Äîâіäêîâà іíôîðìàöіÿ äëÿ ðîç’ÿñíåííÿ ñèòóàöіé

Якщо у вас виникнуть суперечки щодо правильності тієї чи іншої думки, 
ви можете звернутися до нормативно-правових актів і перевірити себе:

1) ñò. 53-1 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâî ïî   ðóøåííÿ;
2) ñò. 65-1 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ;
3) ñò. 160 і 151 Ñіìåéíîãî êîäåêñó Óêðàїíè;
4) ñò. 77-1 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ;
5) ñò. 90 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ;
6) ñò. 127 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ;
7) ñò. 172 Ñіìåéíîãî êîäåêñó Óêðàїíè;
8) ñò. 55 Êîäåêñó çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè.

§ 49. ПРАВОПОРУШЕННЯ
1. Ïîíÿòòÿ òà îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ 

Ïðàâîïîðóøåííÿ є ïðÿìîþ ïðîòèëåæíіñòþ ïðàâîìіðíіé 
ïîâåäіí öі, ó ñîöіàëüíîìó ðîçóìіííі ñóïåðå÷èòü іíòåðåñàì 
ñóñïіëüñòâà.

Ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ïðîòèïðàâíå, âèííå, ñóñïіëüíî 
íåáåçïå÷íå äіÿííÿ (äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü) äåëіêòîçäàòíîãî

ñóá’єêòà, ÿêå òÿãíå çà ñîáîþ þðèäè÷íî âèçíà÷åíі äëÿ ïðàâîïî-
ðóøíèêà íåãàòèâíі íàñëіäêè.

Основні ознаки 
правопорушення

Наявність причинного зв’язку 
між діянням і суспільно не-
безпечними наслідками, що
зумовлені цим діянням

Завдає суспільству певної 
шкоди, а тому завжди є не-
бажаним, суспільно небез-
печним

Зовнішній акт поведінки –
діяння, що проявляється
у формі дії чи бездіяль-
ності

Протиправний акт поведін-
ки, тобто такий, що пору-
шує правову норму

Свідомий і вольовий акт 
поведінки, тобто скоєний 
особою, що розуміє зна-
чення свого діяння

Лише винне діяння, тобто 
скоєне умисно або з не-
обережності
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Âіäñóòíіñòü õî÷à á îäíієї îçíàêè íå äîçâîëÿє ðîçãëÿäàòè 
äіÿííÿ ÿê ïðàâîïîðóøåííÿ. Äëÿ òîãî ùîá òå ÷è іíøå êîíêðåò-
íå äіÿííÿ áóëî âèçíàíî ïðàâîïîðóøåííÿì, íåîáõіäíî, ùîá
âîíî âіäïîâіäàëî ïåâíèì îçíàêàì, ÿêі äîçâîëÿþòü âіäìåæîâó-
âàòè ïðàâîïîðóøåííÿ âіä ïîðóøåííÿ іíøèõ ñîöіàëüíèõ íîðì
і óòâîðþþòü ïîíÿòòÿ «ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ».
Іñíóє äîñèòü áàãàòî êëàñèôіêàöіé ïðàâîïîðóøåíü. Íàé-

áіëüø ïîøèðåíèìè ââàæàþòü êëàñèôіêàöії çà ñòóïåíåì ñó-
ñïіëüíîї íåáåçïåêè òà çàëåæíî âіä âèäó ïðàâîâіäíîñèí. ßêùî
îá’єäíàòè öі äâà êðèòåðії, ìîæíà ïðåäñòàâèòè âèäè ïðàâî-
ïîðóøåíü ó âèãëÿäі òàêîї ñõåìè:

Правопорушення

 Проступки Злочини

Кримі-
нальні

Адміні-
стративні

Дисциплі-
нарні Цивільні

Класифікації

За ступенем суспільної 
небезпеки

Залежно від виду право-
відносин, на які посягнув 
правопорушник

Çëî÷èí – öå íàéáіëüø íåáåçïå÷íèé âèä ïîðóøåííÿ íîðì
ïðàâà. Çëî÷èíîì є òіëüêè òàêà ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íà

ïîâåäіíêà, ÿêà ïåðåäáà÷åíà êðèìіíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì.
Çëî÷èí – öå äіÿííÿ, ùî ïîñÿãàє íà ñóñïіëüíèé ëàä äåðæàâè, її
ïîëіòè÷íó é åêîíîìі÷íó ñèñòåìó, âëàñíіñòü, îñîáó, ïðàâà і ñâî-
áîäè ãðîìàäÿí òîùî.

Ïðîñòóïêè – öå âñі ïðàâîïîðóøåííÿ, íå âіäíåñåíі äî çëî-
÷èíіâ. Ïðîñòóïêè ñóñïіëüíî øêіäëèâі, àëå íå òàêі íåáåçïå÷íі

äëÿ ñóñïіëüñòâà â öіëîìó òà éîãî ÷ëåíіâ.

2. Ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ

Ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ñóêóïíіñòü ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîì îá’єêòèâíèõ і ñóá’єêòèâíèõ îçíàê ñóñïіëüíî 

íåáåçïå÷íîãî äіÿííÿ, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî âèííà îñîáà íåñå þðè-
äè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü.

Îá’єêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæóòü áóòè òіëüêè ñóñïіëüíі
âіäíîñèíè, ùî îõîðîíÿþòüñÿ íîðìàìè ïðàâà, à ìàòåðіàëüíі
ïðåäìåòè òà äóõîâíі áëàãà ìîæóòü âèñòóïàòè ÿê ïðåäìåò
ïðà  âîïîðóøåííÿ.

Ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè îá’єêòіâ ïðàâîïîðóøåííÿ:
 çàãàëüíèé îá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ñóñïіëüíі âіäíîñèíè,

óçÿòі ïіä îõîðîíó ïåâíîþ ãàëóççþ ïðàâà;
 ðîäîâèé îá’єêò – öå ïåâíå êîëî îäíîðіäíèõ і âçàєìîïîâ’ÿçà-

íèõ âіäíîñèí, óçÿòèõ ïіä îõîðîíó îêðåìîþ ãðóïîþ ïðàâî-
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âèõ íîðì (íàïðèêëàä, ïðàâîïîðóøåííÿ, ñïðÿìîâàíі ïðîòè
ïðàâà âëàñíîñòі â êðèìіíàëüíîìó ïðàâі);

 áåçïîñåðåäíіì îá’єêòîì є ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ç ïðèâîäó 
êîíêðåòíèõ ìàòåðіàëüíèõ (ìàéíî, öіííі ïàïåðè òîùî) і íå-
ìàòåðіàëüíèõ (æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü, ãіäíіñòü) áëàã ó ðіç-
íèõ ñôåðàõ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.
Îá’єêòèâíà ñòîðîíà, ÿê і іíøі åëåìåíòè ñêëàäó ïðàâîïî-

ðóøåííÿ, ÷іòêî çàêðіïëåíà â çàêîíі. Íàïðèêëàä, òіëåñíі óøêî-
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 íàñëіäêàìè;
 ôàêóëüòàòèâíі (äîäàòêîâі) åëåìåíòè: ìіñöå, ÷àñ, ñïîñіá, 

çíàðÿääÿ, îáñòàâèíè ñêîєííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ó êðèìіíàëüíèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ і òðóäîâèõ ïðàâîïîðó-

øåííÿõ ñóá’єêòàìè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ є іíäèâіäè, òîáòî 
ôіçè÷íі îñîáè, ÿêі äîñÿãëè ïåâíîãî âіêó òà є îñóäíèìè. Îñóä-
íіñòü – öå ñòàí ëþäèíè, çà ÿêîãî âîíà ðîçóìіє õàðàêòåð і çíà-
÷åííÿ ñâîїõ äіé і ìîæå êåðóâàòè íèìè. Íå ïіäëÿãàє âіäïîâі-
äàëüíîñòі îñîáà, ÿêà ïіä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåðåáóâàëà ó 
ñòàíі íåîñóäíîñòі. Äî òàêîї îñîáè çà ðіøåííÿì ñóäó ìîæóòü
áóòè çàñòîñîâàíі ïðèìóñîâі çàõîäè ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó.

Ñòàâëåííÿ îñîáè äî â÷èíåíîãî íåþ äіÿííÿ òà éîãî íàñëіäêіâ 
íàçèâàþòü ñóá’єêòèâíîþ ñòîðîíîþ ïðàâîïîðóøåííÿ. Ãîëîâ íèé 
åëåìåíò ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè – öå âèíà ó ôîðìі óìèñëó àáî 
íåîáåðåæíîñòі. Ôàêóëüòàòèâíèìè (íåîáîâ’ÿçêîâèìè) åëåìåíòà-
ìè ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè є ìîòèâ і ìåòà ïðàâîïîðóøåííÿ.

Об’єкт правопорушення – це
ті суспільні відносини, які охо-
роняються нормами права і на 
які посягає правопорушення

Суб’єкт правопорушення –
деліктоздатна фізична чи юри-
дична особа

Суб’єктивна сторона – це
внутрішня психічна діяльність 
суб’єкта, пов’язана зі скоєнням 
правопорушення

Об’єктивна сторона – це зо-
внішній прояв протиправного 
діяння, викликані ним небезпечні
наслідки і причинний зв’язок між 
діянням і наслідками
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3. Âèíà

Îáîâ’ÿçêîâèì åëåìåíòîì ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïî-
ðóøåííÿ є âèíà – ïñèõі÷íå ñòàâëåííÿ îñîáè äî ñóñïіëüíî
íåáåçïå÷íîãî äіÿííÿ, ÿêå âîíà â÷èíèëà, òà éîãî øêіäëèâèõ
íàñëіäêіâ.
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Прямий умисел – форма вини, яка характеризу-л
ється тим, що особа усвідомлювала протиправний
характер діяння, передбачала його небезпечні на-
слідки і бажала їх настання

Ум
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Н
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Непрямий (енвентуальний) умисел – характери-л
зується за тих самих умов, що і прямий, але особа 
не бажала, а передбачала можливість настання не-
безпечних наслідків

Протиправна самовпевненість: особа передба-
чала можливість настання суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння, але легковажно розрахову-
вала на їх відвернення

Протиправна недбалість: особа не передбачала
можливості настання суспільно небезпечних наслід-
ків діяння, але була повинна та могла їх передба-
чити

4. Ìîòèâ, ìåòà ïðàâîïîðóøåííÿ

Êðіì îáîâ’ÿçêîâîãî åëåìåíòà – âèíè, ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà
ìàє і ôàêóëüòàòèâíі åëåìåíòè:
 ìîòèâ – óñâіäîìëåíå ïðàãíåííÿ äî çäіéñíåííÿ êîíêðåòíèõ

âîëüîâèõ äіé ÷è óòðèìàííÿ âіä íèõ (áåçäіÿëüíіñòü);
 ìåòà – öå óÿâëåííÿ îñîáè ïðî áàæàíèé ðåçóëüòàò, äî ÿêîãî

âîíà ïðàãíå, ñêîþþ÷è ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ìîòèâ і ìåòà áëèçüêі çà çíà÷åííÿì. ßêùî ìîòèâ ïîÿñíþє,

÷èì êåðóєòüñÿ îñîáà, ùî ñêîþє ïðàâîïîðóøåííÿ, òî ìåòà
ïîêàçóє ñïðÿìîâàíіñòü äіÿííÿ ïðàâîïîðóøíèêà, íàéáëèæ÷èé
ðåçóëüòàò, òîáòî òå, äî ÷îãî ïðàâîïîðóøíèê ïðàãíå, ÷îãî õî÷å
äîñÿãòè.

Ìîòèâ і ìåòà є ñàìîñòіéíèìè ïñèõîëîãі÷íèìè îçíàêàìè
ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè, àëå âîíè âçàєìîçàëåæíі, âçàєìîïîâ’ÿçàíі
і ëèøå ó ñâîїé єäíîñòі ìîæóòü äàòè ïîâíå óÿâëåííÿ ïðî ñïðÿ-
ìîâàíіñòü ïîâåäіíêè îñîáè, íàïðèêëàä, êîðèñëèâèé ìîòèâ і 
êîðèñëèâà ìåòà â òàêèõ çëî÷èíàõ, ÿê êðàäіæêà, ãðàáіæ,
øàõðàéñòâî.
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Ìîòèâè ìîæóòü ìàòè ðіçíèé õàðàêòåð:
 íèçüêèé (íàïðèêëàä, êîðèñëèâіñòü, ïîìñòà, õóëіãàíñòâî);
 òàêі, ùî íå ìàþòü íèçüêîãî õàðàêòåðó (íàïðèêëàä, æà-

ëіñòü, ñïіâ÷óòòÿ, ïðàãíåííÿ äîïîìîãòè іíøіé ëþäèíі òîùî).

Âèäіëÿþòü òàêі ðіçíîâèäè ìåòè:
 ìåòà íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ;
 ìåòà ïðèõîâàòè іíøèé çëî÷èí;
 ìåòà íàñèëüíèöüêîї çìіíè êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó;
 ìåòà çáóòó ïіäðîáëåíèõ öіííèõ ïàïåðіâ òà іí.

Запитання та завдання до теми 7 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте поняття, яке характеризується, як додержання встанов-

лених правовими нормами правил поведінки.
À Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê
Á Äèñöèïëіíà

Â Çàêîííіñòü
Ã Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà

2. Позначте ознаку правомірної поведінки особи.
À Øêіäëèâіñòü
Á Ïðîòèïðàâíіñòü

Â Ñóñïіëüíà êîðèñíіñòü
Ã Âèííіñòü

3. Час, місце, спосіб, знаряддя та засоби вчинення правопорушен-
ня – це факультативні ознаки:

À Îá’єêòà ïðàâîïîðóøåííÿ
Á Îá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïîðóøåííÿ
Â Ñóá’єêòà ïðàâîïîðóøåííÿ
Ã Ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïîðóøåííÿ

4. Позначте елемент, який не зараховують до складу правопорушення.
À Çìіñò ïðàâîïîðóøåííÿ
Á Îá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ
Â Ñóá’єêò ïðàâîïîðóøåííÿ
Ã Ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà ïðàâîïîðóøåííÿ

5. Установіть відповідність між характеристикою та формою вини.
1. Îñîáà ïіä ÷àñ ñêîєííÿ çàáîðîíåíîãî çàêîíîì äіÿííÿ óñâі-

äîìëþâàëà éîãî ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð, íå áàæàëà, àëå ïåðåä-
áà÷àëà ìîæëèâіñòü íàñòàííÿ ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñëіäêіâ.

2. Îñîáà íå ïåðåäáà÷àëà ìîæëèâîñòі íàñòàííÿ òàêèõ íàñëіä-
êіâ, õî÷à ïîâèííà áóëà òà ìîãëà їõ ïåðåäáà÷èòè.

3. Îñîáà ïåðåäáà÷àëà ìîæëèâіñòü íàñòàííÿ ñóñïіëüíî íåáåç-
ïå÷íèõ íàñëіäêіâ ñâîãî äіÿííÿ, àëå ëåãêîâàæíî ðîçðàõîâóâàëà
íà їõ âіäâåðíåííÿ.
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4. Îñîáà óñâіäîìëþâàëà ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâîãî äіÿííÿ ,
ïåðåäáà÷àëà éîãî íåáåçïå÷íі íàñëіäêè і áàæàëà їõ íàñòàííÿ.

À Ïðÿìèé óìèñåë
Á Íåïðÿìèé óìèñåë

Â Ïðîòèïðàâíà ñàìîâïåâíåíіñòü
Ã Ïðîòèïðàâíà íåäáàëіñòü

6. Позначте правопорушення, яке не належить до проступків.
À Àäìіíіñòðàòèâíå
Á Êðèìіíàëüíå

Â Äèñöèïëіíàðíå
Ã Öèâіëüíî-ïðàâîâå

ІІ. Порівняйте поняття.
 Óìèñåë – íåîáåðåæíіñòü.
 Ñóñïіëüíî êîðèñíà ïîâåäіíêà – ñóñïіëüíî øêіäëèâà

ïîâåäіíêà.

ІІІ. Розв’яжіть ситуації.
1. Ïіä ÷àñ ïåðåðâè ó÷íі 10-ãî êëàñó âèéøëè íà øêіëüíå ïîäâіð’ÿ і

ïî÷àëè ãðàòè â ñíіæêè. Îäèí іç øêîëÿðіâ, âèðіøèâøè ïðîäåìîíñòðó-
âàòè ñâîþ ñèëó, ïî÷àâ êèäàòè ñíіæêè íà äàõ øêîëè. Îäíà çі ñíіæîê
âëó÷èëà ó âіêíî, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî áóëî ðîçáèòî ñêëî і éîãî óëàìêîì
ïîðàíåíî øêîëÿðêó 3-ãî êëàñó.

Чи можна вважати це правопорушенням? Доведіть.
2. Äåñÿòèêëàñíèêè Ìèêîëà é Ïåòðî âèðіøèëè çäіéñíèòè âçàєìî-

âèãіäíèé îáìіí. Çà äâà äèñêè Ìèêîëè іç çàïèñàìè ñó÷àñíèõ ôіëüìіâ
Ïåòðî âіääàâàâ êîìï’þòåðíèé іãðîâèé êîìïàêò-äèñê. Óäîìà Ïåòðî
âèÿâèâ, ùî íà äèñêàõ íі÷îãî íå çàïèñàíî.

Чи здійснив Микола правопорушення? Доведіть. 

Òåìà 8. Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü

Краще попереджати злочини, ніж карати за них. У цьому го-
ловна мета будь-якого гарного законодавства.

Чезаре Беккаріа, італійський юрист і публіцист

§ 50. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ
1. Âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáè: ïåðñïåêòèâíà
і ðåòðîñïåêòèâíà

Ëþäèíà ôîðìóєòüñÿ é ðîçâèâàєòüñÿ â ñóñïіëüñòâі і òîìó
ïîâ’ÿçàíà ïåâíèìè ïðàâèëàìè ñïіâæèòòÿ, ÿêі âñòàíîâëþþòü-
ñÿ, ïіäòðèìóþòüñÿ òà îõîðîíÿþòüñÿ ñàìèì ñóñïіëüñòâîì, äåð-
æàâîþ òà її îðãàíàìè. Êðіì òîãî, іñíóє âіäïîâіäàëüíіñòü çà їõ 
íåâèêîíàííÿ àáî íåäîòðèìàííÿ.

Âіäïîâіäàëüíіñòü âèñòóïàє ÿê óñâіäîìëåííÿ îñîáîþ ñâîãî
ìіñöÿ â ñóñïіëüñòâі, ñâîєї ðîëі â ðîçâèòêó ñóñïіëüíîãî ïðîãðå-
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ñó, ñâîєї îñîáèñòîї ó÷àñòі â ñïðàâàõ äåðæàâè. Âіäïîâіäàëüíіñòü 
ó öüîìó ñåíñі є ñâîєðіäíèì ìîðàëüíèì, ïîëіòè÷íèì ðåãóëÿòî-
ðîì ïîâåäіíêè ëþäåé.

Основи відповідальності як соціального явища закладено ще в мо-
ральних нормах первісного ладу. З давніх часів цей термін вживався у 

значенні «борг», «обов’язок» чи «покарання». В античних філософів ідея 
відповідальності входила до категорії «справедливість», «розумність» як 
необхідна поведінка та неухильне слідування законам.

Âіäïîâіäàëüíіñòü – öå îáîâ’ÿçîê îñîáè çàçíàòè íåãàòèâ-
íèõ íàñëіäêіâ çà â÷èíêè, ÿêі íå âіäïîâіäàþòü óñòàíîâëå-

íèì ñóñïіëüñòâîì ñîöіàëüíèì íîðìàì.
Ñîöіàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü ðîçãëÿäàєòüñÿ â äâîõ àñïåêòàõ, 

çàëåæíî âіä òîãî, ÿêîþ є ïîâåäіíêà îñîáè – ñîöіàëüíî êîðèñ-
íîþ ÷è ñîöіàëüíî øêіäëèâîþ.

Ó ïðîñïåêòèâíîìó (ïåðñïåêòèâíîìó, ïîçèòèâíîìó) àñïåê-
òі âіäïîâіäàëüíіñòü õàðàêòåðèçóє ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ îñîáè 
äî ñâîїõ â÷èíêіâ, òîáòî ðîçóìіííÿ їõ âàæëèâîñòі äëÿ ñóñïіëü-
ñòâà. Öå âіäïîâіäàëüíіñòü çà ìàéáóòíþ ïîâåäіíêó.

Ó ðåòðîñïåêòèâíîìó àñïåêòі – öå âіäïîâіäàëüíіñòü çà 
ðàíіøå â÷èíåíå. Òàêà âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåäáà÷àє çîâíіøíіé
âïëèâ ç áîêó ñóñïіëüñòâà, äåðæàâè, іíøèõ îñіá, òàêîæ ìîæå
áóòè ïðàâîâîþ (þðèäè÷íîþ) àáî ïîçàïðàâîâîþ.

Соціальна відповідальність у ретроспективному аспекті

Правова (юридична) Позаправова

Моральна
(етична)

Громадська,
політична, партійна 

Виробнича,
корпоративна

Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü є îñîáëèâèì ðіçíîâèäîì ñîöіàëü-
íîї âіäïîâіäàëüíîñòі. Ñàìå íàëåæíіñòü þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëü-
íîñòі äî ñîöіàëüíèõ êàòåãîðіé âèçíà÷àє íàÿâíіñòü ó íåї âñіõ 
îçíàê ñîöіàëüíîї, àäæå âîíà çäіéñíþєòüñÿ â ñóñïіëüñòâі, çà-
áåçïå÷óє ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê, ãàðàíòóє çàõèñò ñóñïіëüíèõ 
іíòåðåñіâ òà ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ñóñïіëüíèõ ñóá’єêòіâ. Îäíàê 
ñàìîñòіéíèé õàðàêòåð þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі çóìîâëþє 
іñíóâàííÿ é îñîáëèâèõ ðèñ, ÿêі âèçíà÷àþòü ñâîєðіäíіñòü öієї 
êàòåãîðії òà íàäàþòü ìîæëèâіñòü âіäíåñòè її äî ïðàâîâèõ ïîíÿòü.
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2. Ïîíÿòòÿ, ïіäñòàâè, ïðèíöèïè, öіëі é ôóíêöії 
 þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі

Âіäïîâіäàëüíіñòü ÿê òàêà – íå þðèäè÷íèé òåðìіí, à ñîöіî-
ëîãі÷íèé. Íå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü âèêëþ÷íî
â íåãàòèâíîìó çíà÷åííі. Íàïðèêëàä, ñëîâîñïîëó÷åííÿ «â÷è-
íèòè âіäïîâіäàëüíî», «ïî÷óòòÿ âіäïîâіäàëüíîñòі» ãîâîðÿòü
ïðî òå, ùî â ñóñïіëüñòâі ôîðìóєòüñÿ âіäïîâіäàëüíà ïîâåäіíêà
îñîáè, âіäáóâàєòüñÿ ñîöіàëіçàöіÿ îñîáèñòîñòі, її ïðèñòîñóâàííÿ
äî æèòòÿ â ñó÷àñíîìó ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñïіëüñòâі. Àëå ìè íå
çàñòðàõîâàíі é âіä ïðîÿâіâ ñâàâîëі, íåõòóâàííÿ ïðàâèëàìè ç
áîêó îêðåìèõ îñіá. Òîìó ñóñïіëüñòâî і äåðæàâà âèðîáèëè ìåõà-
íіçìè ïðîòèäії ïðàâîïîðóøåííÿì. Îäíèì ç îñíîâíèõ çàñîáіâ
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîìіðíîї ïîâåäіíêè òà áîðîòüáè ç ïðàâîïîðó-
øåííÿìè є þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.

Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå ñïåöèôі÷íі ïðàâîâіä-
íîñèíè ìіæ äåðæàâîþ і ïðàâîïîðóøíèêîì, ùî õàðàêòå-

ðèçóþòüñÿ çàñóäæåííÿì ïðîòèïðàâíîãî äіÿííÿ і ñóá’єêòà ïðà-
âîïîðóøåííÿ, ïîêëàäàííÿì íà îñòàííüîãî îáîâ’ÿçêó çàçíàòè
íåñïðèÿòëèâèõ íàñëіäêіâ çà ñêîєíå ïðàâîïîðóøåííÿ.

Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè
îçíàêàìè:

Підставою 
є тільки 

правопорушення

Реалізується 
за допомогою
застосування 

заходів 
державного

примусу

Визначається
негативними 

наслідками для 
особи, яка

вчинила право-
порушення

Ïіäñòàâè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі – öå óìîâè, çà
íàÿâíîñòі ÿêèõ ìîæëèâå ïðèòÿãíåííÿ ïðàâîïîðóøíèêà äî
þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.
Іñíóþòü ôàêòè÷íà і ïðîöåñóàëüíà ïіäñòàâè þðèäè÷íîї

âіäïîâіäàëüíîñòі. Ôàêòè÷íîþ ïіäñòàâîþ є íàÿâíіñòü ó äіÿííі
îñîáè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî ñóêóïíîñòі îçíàê, ùî
âèçíà÷àþòü äіÿííÿ ÿê ïðàâîïîðóøåííÿ. À ïðîöåñóàëüíîþ
ïіäñòàâîþ þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі є ôàêò çàñòîñóâàííÿ
ïðàâà óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, òîáòî âìîòèâîâàíå ðіøåííÿ
öüîãî îðãàíó ïðî ïðèòÿãíåííÿ êîíêðåòíîї îñîáè äî ïåâíîãî
âèäó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.

Ó ïðèíöèïàõ âіäïîâіäàëüíîñòі çíàõîäÿòü ñâіé âèÿâ îá’єêòèâ-
íî îáóìîâëåíі íà÷àëà, âіäïîâіäíî äî ÿêèõ áóäóєòüñÿ ñèñòåìà
ïðàâà і âіäáóâàєòüñÿ ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ â ñóñïіëüñòâі.
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Принципи 
юридичної 

відповідальності

Регламентованість Законність

Недопустимість подвійної
відповідальності

Невідворотність і своєчасність
відповідальності

Індивідуалізація, 
персоналізація

Ìåòó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі â çàãàëüíîìó ðîçóìіííі 
ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê îõîðîíó ïðàâîïîðÿäêó, ç îäíîãî áîêó, òà 
ÿê âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí çàäëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü – 
ç іíøîãî.

Ôóíêöії âіäïîâіäàëüíîñòі – öå ãîëîâíі íàïðÿìè âïëèâó ÿê
íà ïðàâîïîðóøíèêà, òàê і íà іíøèõ îñіá ç ìåòîþ çàõèñòó ïðà-
âîïîðÿäêó òà âèõîâàííÿ ñóá’єêòіâ ïðàâà, ÿêі â÷èíèëè ÷è 
ìîæóòü â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ôóíêöіÿìè âіäïîâіäàëüíîñòі є:
 ïðåâåíòèâíà (çàïîáіæíà);
 âèõîâíà;
 êàðàëüíà;
 êîìïåíñàöіéíà (ïîíîâëþþ÷à);
 іíôîðìàöіéíà (ñèãíàëüíà) òà іí.

Êіíöåâà ìåòà þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі – öå ëіêâіäàöіÿ
ïðàâîïîðóøåíü ó äåðæàâі. Çàïîðóêîþ іñòèííîãî ïðàâîïîðÿä-
êó ìîæå áóòè òіëüêè єäíіñòü îá’єêòèâíî ïðàâîìіðíîї ïîâåäіí-
êè âñіõ ÷ëåíіâ ñóñïіëüñòâà ç їõ ãëèáîêîþ âíóòðіøíüîþ ïîâà-
ãîþ äî ïðàâà, ç ïîòðåáîþ ëþäåé äîòðèìóâàòèñÿ ïðèïèñіâ 
þðèäè÷íèõ íîðì, ùî âèðàæàþòü ñóñïіëüíî êîðèñíі іíòåðåñè.

§ 51. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Âèäè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі

Іñíóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷àє é ïîäіë 
þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі íà ñàìîñòіéíі âèäè. Іñíóþòü ðіçíі
ïіäñòàâè äëÿ òàêîãî ïîäіëó.
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Çàëåæíî âіä îðãàíіâ, ùî íàêëàäàþòü þðèäè÷íó âіäïîâі-
äàëüíіñòü, її ïîäіëÿþòü íà òàêó, ùî íàêëàäàєòüñÿ:
 îðãàíàìè äåðæàâíîї âëàäè;
 âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷èìè îðãàíàìè;
 ñóäîâèìè òà іíøèìè þðèñäèêöіéíèìè îðãàíàìè.

Ïîøèðåíîþ є êëàñèôіêàöіÿ þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі
çàëåæíî âіä ãàëóçåâîї íàëåæíîñòі ïðàâîâîї íîðìè, ùî
ïîðóøåíà:
 äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå âèä þðèäè÷íîї âіäïî-

âіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîї äèñöèïëіíè
іç çàñòîñóâàííÿì äî íüîãî äèñöèïëіíàðíèõ ñòÿãíåíü;

 ìàòåðіàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü ïðàöіâíèêіâ – öå âèä ðåòðî-
ñïåêòèâíîї þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà çà ìà-
òåðіàëüíó øêîäó, çàïîäіÿíó ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíі-
çàöії âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî òðóäîâèõ
îáîâ’ÿçêіâ;

 àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå âèä þðèäè÷íîї
âіäïîâіäàëüíîñòі ôіçè÷íèõ (þðèäè÷íèõ) îñіá, ÿêà íàñòàє çà
â÷èíåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ і ñòâîðþє
äëÿ öèõ îñіá (êîëåêòèâіâ) íåñïðèÿòëèâі íàñëіäêè ìàéíîâîãî
÷è ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó;

 öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå âèä þðèäè÷íîї âіä-
ïîâіäàëüíîñòі, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç íàêëàäåííÿì öèâіëüíî-
ïðàâîâèõ ñòÿãíåíü (ïåíі, øòðàôó і âіäøêîäóâàííÿ çáèòêіâ) 
íà ôіçè÷íó òà þðèäè÷íó îñîáó çà íåâèêîíàííÿ àáî íå-
íàëåæíå âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ÷è çàïîäіÿííÿ ïîçàäîãî-
âіðíîї øêîäè, à òàêîæ çà ïîðóøåííÿ äåÿêèõ îñîáèñòèõ
íåìàé íîâèõ ïðàâ (÷åñòü, ãіäíіñòü, äіëîâà ðåïóòàöіÿ îñîáè
òîùî);

 êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå âèä âіäïîâіäàëüíîñòі,
ùî ïîëÿãàє â çàñòîñóâàííі äî âèííîї ó çëî÷èíі ôіçè÷íîї îñî-
áè âèäіâ êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ.

2. Îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü þðèäè÷íó
âіäïîâіäàëüíіñòü

Ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà ïåðåäáà÷àє îáñòàâèíè, ÿêі âèêëþ-
÷àþòü þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü çà çàâäàíó øêîäó і çîâíі
íà÷åáòî ïðîòèïðàâíå äіÿííÿ. Îáñòàâèíè çâіëüíåííÿ âіä þðè-
äè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïåðåäáà÷àþòüñÿ â òðóäîâîìó, àäìі -
íіñòðàòèâíîìó, êðèìіíàëüíîìó çàêî íîäàâñòâі òà іíøèõ éîãî
ãàëóçÿõ.
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Îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü:

Дії, що мають ознаки правопорушення, але вчинені з
метою захисту від суспільно небезпечного посягання
шляхом заподіяння шкоди, необхідної і достатньої в цій 
обстановці для негайного відвернення чи припинення 
посягання
Не допускається перевищення меж необхідної оборони





Необхідна
оборона

Дії, що мають ознаки правопорушення, але вчинені з
метою усунення серйозної небезпеки, що безпосеред-
ньо загрожує правоохоронним інтересам, за умов, що
цю небезпеку в цій обстановці не можна було усунути
іншими засобами і заподіяна шкода була значно мен-
шою, ніж відвернена



Крайня
необхідність

Нездоланна сила чи непередбачувана подія, якої не 
можна усунути чи уникнути, тому що вона незалежна
від волі людей


Непереборна

сила

Психічний стан особи, за якого вона під час вчинення 
правопорушення не могла усвідомлювати свої дії (без-
діяльність) або керувати ними внаслідок хронічного пси-
хічного захворювання, тимчасового розладу психічної
діяльності, недоумства чи іншого хворобливого стану



Неосудність

Уявна оборона
Затримання особи, що вчинила злочин
Фізичний або психічний примус
Виконання наказу або розпорядження








Інші 
обставини

Випадкова дія, що має зовнішні ознаки правопорушен-
ня, у якій відсутній елемент вини, і ця дія, як правило,
не тягне за собою юридичну відповідальність



Казус

3. Ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі

Ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі – öå ïðàâîâèé ïðèíöèï, çà 
ÿêèì ùîäî îñîáè, ÿêà ïіäîçðþєòüñÿ ó â÷èíåííі çëî÷èíó, 

ïðèïóñêàєòüñÿ íåâèííіñòü äî òîãî ÷àñó, ïîêè її âèíó íå áóäå 
äîâåäåíî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, і âñòàíîâ-
ëåíî âèðîêîì ñóäó, ÿêèé íàáðàâ çàêîííîї ñèëè.

Ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі ìàє äåêіëüêà ïðàâèë:
 îáîâ’ÿçêîâіñòü äîêàçóâàííÿ âèíè îáâèíóâà÷åíîãî ïîêëàäà-
єòüñÿ íà îáâèíóâà÷іâ (íà îñîáó, ÿêà ïðîâàäèòü äіçíàííÿ,
ñëіä÷îãî, ïðîêóðîðà);
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íÿõ, áóäü-ÿêèé íå óñóíåíèé ñóìíіâ ó âèíóâàòîñòі òëóìà-
÷èòüñÿ íà êîðèñòü îáâèíóâà÷åíîãî;

 îáâèíóâàëüíèé âèðîê óõâàëþєòüñÿ ëèøå çà óìîâè, ùî â
õîäі ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âèííіñòü ïіäñóäíîãî ó â÷èíåííі çëî-
÷èíó äîâåäåíî ïîâíіñòþ.

Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
Ñò. 11. Êîæíà ëþäèíà, îáâèíóâà÷åíà ó â÷èíåííі çëî÷è-

íó, ìàє ïðàâî ââàæàòèñÿ íåâèííîþ äîòè, äîêè її âèííіñòü
íå áóäå âñòàíîâëåíà â çàêîííîìó ïîðÿäêó øëÿõîì ïðèëþä-
íîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïðè ÿêîìó їé çàáåçïå÷óþòü óñі ìîæ-
ëèâîñòі äëÿ çàõèñòó.

ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ
І. Методом «Прес» (за схемою: «Я вважаю, що…», «тому, що…»,
«отже…») обговоріть запропоновані ситуації й дійдіть висновку, до

якого виду юридичної відповідальності буде притягнуто правопорушника.
Ñèòóàöії

1. Íåòÿìóùèé Ñ., ïðàöþþ÷è ôðåçåðóâàëüíèêîì íà ïіäïðèєìñòâі,
ïîøêîäèâ ðîáî÷èé іíñòðóìåíò, ÿêèé éîìó áóëî íàäàíî â êîðèñòó-
âàííÿ, óíàñëіäîê íåîáåðåæíîãî ïîâîäæåííÿ ç íèì.

2. Íåâіãëàñíèé Ì., ïðàöþþ÷è âîäієì íà ïіäïðèєìñòâі, óõèëèâñÿ
âіä ïðèçîâó íà ñòðîêîâó âіéñüêîâó ñëóæáó.

3. Íåñïіøíèé Ò., ïðàöþþ÷è ñëþñàðåì íà ïіäïðèєìñòâі, áóâ âіäñóò-
íіé íà ðîáî÷îìó ìіñöі ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ãîäèí áåç ïîâàæíîї ïðè÷èíè.

4. Âîëèíêî Є., çàïіçíþþ÷èñü íà ðîáîòó, ïåðåéøëà äîðîãó â íå-
âñòàíîâëåíîìó ìіñöі.

5. Çàäîðîæíÿ Ä., ïîñïіøàþ÷è íà ðîáîòó, ñіëà â ïåðåïîâíåíèé òðî-
ëåéáóñ òà íåíàðîêîì ïîðâàëà êóðòêó ãðîìàäÿíöі Íåâòіøíіé Ñ., êîëè
âîäіé òðîëåéáóñà çðîáèâ ëіâèé ïîâîðîò.

ІІ. Працюємо у групах 
Об’єднайтеся в групи. Прочитайте запропоновані життєві ситуації

та знайдіть відповідні статті нормативно-правових актів. Яким норматив-
но-правовим актом регулюються ці ситуації? З’ясуйте, чи містяться в
цих ситуаціях обставини, що виключають юридичну відповідальність. Чи
будуть нести фізичні особи відповідальність? Підготуйтесь аргументува-
ти вашу відповідь. Користуйтеся текстами статей Кримінального та Ци-
вільного кодексів України (с. 172):

Ñèòóàöії

1. Ãðîìàäÿíèí Íåðîçóìíèé Іâàí (26 ðîêіâ) ïåðåáóâàâ ïіä îïіêîþ
ìàòåðі, îñêіëüêè ìàâ ñòàòóñ íåäієçäàòíîãî. 25 ÷åðâíÿ 2017 ð. éîãî
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ìàòіð çàáðàëà â ëіêàðíþ ìàøèíà «øâèäêîї äîïîìîãè», ÿêó âèêëè-
êàëè ñóñіäè. Çà âіäñóòíîñòі îïіêóíà Іâàí çäіéñíèâ ïіäïàë ñêëàäñüêîãî
ïðèìіùåííÿ çàâîäó, ñòіíà ÿêîãî ðîçìіùóâàëàñÿ íà çàäâіðêàõ їõíüîї
çåìåëüíîї äіëÿíêè. Ïðîäóêöіÿ, ùî çáåðіãàëàñÿ íà ñêëàäі, ïîâíіñòþ
âèãîðіëà.

2. Ó ñêëàäñüêîìó ïðèìіùåííі äèòÿ÷îãî áóäèíêó îáâàëèëàñÿ ÷àñ-
òèíà ñòіíè. Âèõîâàòåëü, ùî ïðèáіã íà ãóðêіò, ïîáà÷èâ ó ðîçùåëèíі, 
ùî óòâîðèëàñÿ ïіä ÷àñ îáâàëó, òðè ìіíè ÷àñіâ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè.
Çëÿêàâøèñü, ùî ìіíè ìîæóòü çäåòîíóâàòè, âèõîâàòåëü ïåðåíіñ їõ íà 
âàíòàæíèé àâòîìîáіëü, ÿêèé íàëåæàâ äèòÿ÷îìó áóäèíêó. Âіä’їõàâøè
íà áåçïå÷íó âіäñòàíü âіä ïîñåëåííÿ, âіí âèñêî÷èâ ç àâòî, íàïðàâèâøè 
éîãî äî óðâèùà. Àâòîìîáіëü áóëî çíèùåíî ðàçîì ç ìіíàìè.

3. 19-ðі÷íèé Ñòàíіñëàâ, ïîáà÷èâøè, ùî éîãî 13-ðі÷íîãî áðàòà 
á’є ãðóïà íåïîâíîëіòíіõ, ç ìåòîþ çàõèñòó âòðóòèâñÿ â ïîäії – çà-
âäàâ îäíîìó ç íàïàäíèêіâ óäàðó êàìåíåì, çàïîäіÿâøè òÿæêå òіëåñíå 
óøêîäæåííÿ.

4. Íåâєäîìèé Ñåðãіé, ùî ïðàöþâàâ åêñïåäèòîðîì ìіñöåâîї òîðãîâîї 
ôіðìè, ïåðåâîçèâ ó ñóñіäíє ìіñòî ìіøêè іç öóêðîì. Ïіä ÷àñ òðàíñïîðòó-
âàííÿ ïî÷àëàñÿ áóðÿ. Ñìåð÷ ïіäõîïèâ àâòîìîáіëü і ïðîíіñ éîãî äåêіëüêà 
ñîòåíü ìåòðіâ. Àâòîìîáіëü îïèíèâñÿ â îçåðі. Ñåðãіé çìіã âіä÷èíèòè 
äâåðöÿòà é äîïëèñòè äî áåðåãà, àëå ïðîäóêöіþ âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ. 

Êðèìіíàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè
Ñò. 36. Íåîáõіäíà îáîðîíà. Ñò. 39. Êðàéíÿ íåîáõіäíіñòü. 

Ñò. 40. Ôіçè÷íèé àáî ïñèõі÷íèé ïðèìóñ. Ñò. 42. Äіÿííÿ,
ïîâ’ÿçàíå ç ðèçèêîì.

Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè
Ñò. 617. Ïіäñòàâè çâіëüíåííÿ âіä âіäïîâіäàëüíîñòі çà 

ïîðóøåííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ
1. Îñîáà, ÿêà ïîðóøèëà çîáîâ’ÿçàííÿ, çâіëüíÿєòüñÿ âіä âіäïî-
âіäàëüíîñòі çà ïîðóøåííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿêùî âîíà äîâåäå,
ùî öå ïîðóøåííÿ ñòàëîñÿ âíàñëіäîê âèïàäêó àáî íåïåðåáîð-
íîї ñèëè.

. Доберіть приклади з художньої літератури, свідчень очевидців з 
газет, телебачення або усної розповіді близьких та знайомих, які ілю-
стрували б обставини, що виключають юридичну відповідальність. 

Запитання та завдання до теми 8 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте, який вид відповідальності полягає в осуді суспільством 

вчинків особи, що не відповідають загальноприйнятим уявленням про 
добро і зло.

À Ìîðàëüíà
Á Ïîëіòè÷íà

Â Åêîíîìі÷íà
Ã Þðèäè÷íà
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2. Позначте, який вид відповідальності не належить до юридичної.
À Êðèìіíàëüíà
Á Äèñöèïëіíàðíà

Â Àäìіíіñòðàòèâíà
Ã Ïîëіòè÷íà

3. Позначте, що не є обставиною, яка виключає юридичну відпові-
дальність.

À Êàçóñ
Á  Äæåðåëî ïіäâèùåíîї 

íåáåçïåêè

Â Íåïåðåáîðíà ñèëà
Ã Êðàéíÿ íåîáõіäíіñòü

ІІ. Порівняйте поняття.
 Ïðàâîïîðóøåííÿ – þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.
 Íåîáõіäíà îáîðîíà – êðàéíÿ íåîáõіäíіñòü.

ІІІ. Розв’яжіть ситуацію.
Äåñÿòèêëàñíèöÿ Ïîëіãëîò Íàñòÿ, ïîñïіøàþ÷è íà óðîê àíãëіé-

ñüêîї, ïåðåéøëà âóëèöþ çà äâàäöÿòü ìåòðіâ âіä ïіøîõіäíîãî ïåðå-
õîäó. Íàìàãàþ÷èñü îá’їõàòè øêîëÿðêó, âîäіé àâòîìîáіëÿ áóâ çìó-
øåíèé ðіçêî çâåðíóòè íà óçáі÷÷ÿ. Ó ðåçóëüòàòі âіäáóâñÿ íàїçä íà
ãàçåòíèé êіîñê, áóëî ïîøêîäæåíî і êіîñê, і àâòîìîáіëü.

Дайте правовий аналіз дій Поліглот Насті. Чи можуть її притягти
до юридичної відповідальності? Якщо так, то до якого виду юридичної 
відповідальності її буде притягнуто?

Òåìà 9. Çàêîííіñòü і ïðàâîïîðÿäîê

Legalitas regnorum fundamentum.
Законність – це фундамент держави.

З висловлювань римських юристів

§ 53. ПОНЯТТЯ ЗАКОННОСТІ
1. Ïîíÿòòÿ çàêîííîñòі

Çàêîííіñòü – öå ñóâîðå äîòðèìàííÿ çàêîíіâ òà іíøèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ óñіìà ñóá’єêòàìè ïðàâî âіä-

íîñèí. Öå ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ÿêèì çàáåçïå÷óєòüñÿ
ïîñëіäîâíà áîðîòüáà ç ïðàâîïîðóøåííÿìè і ñâàâіëëÿì, óñåáі÷íà
îõîðîíà ïðàâ òà іíòåðåñіâ îñîáè, ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè.
Іíøèìè ñëîâàìè, çàêîííіñòü ìîæíà âèçíà÷àòè ÿê ïðàâîâèé

ðåæèì, çà ÿêîãî äіÿëüíіñòü óñіõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ, þðèäè÷-
íèõ і ôіçè÷íèõ îñіá çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî âèìîã çàêîíîäàâ-
ñòâà. Çàêîííіñòü ÿê ìåòîä äåðæàâíîãî êåðіâíèöòâà ñóñïіëü-
ñòâîì ïåðåäáà÷àє, ùî ñâîї ôóíêöії äåðæàâà çäіéñíþє âèêëþ÷íî
ïðàâîâèìè çàñîáàìè – øëÿõîì óõâàëåííÿ íîðìàòèâíèõ àêòіâ 
і çàáåçïå÷åííÿ їõ ðåàëіçàöії.
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Основні вимоги законності

Утілення ідеї панування права

Рівність усіх перед законом

Бездоганне дотримання закону

Ефективне застосування права

Забезпечення реалізації прав і свобод

Послідовна боротьба з правопорушеннями

Неприпустимість свавілля в діяльності державних органів

Äëÿ äîòðèìàííÿ çàêîííîñòі íåîáõіäíå ôóíêöіîíóâàííÿ
äâîõ ñòîðіí:
 íàÿâíіñòü ïðàâîâèõ, ñïðàâåäëèâèõ, íàóêîâî îáґðóíòîâàíèõ

çàêîíіâ (çìіñòîâíà ñòîðîíà);
 âèêîíàííÿ çàêîíіâ, àäæå ëèøå íàÿâíіñòü, íàâіòü íàé äî ñêî-

íàëі øèõ çàêîíіâ áóäå íåäîñòàòíüîþ (ôîðìàëüíà ñòîðîíà).
Çàêîííіñòü âèñòóïàє ÿê íåîáõіäíіñòü, ùî âèðàæåíà â ñèñòå-

ìі âіäïîâіäíèõ îá’єêòèâíèõ âèìîã, ÿêі âèñóâàþòüñÿ äî âñіõ
ñóá’єêòіâ, ó÷àñíèêіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, óðåãóëüîâàíèõ ïðà-
âîì. Îäíà ÷àñòèíà öèõ âèìîã çâåðíåíà áåçïîñåðåäíüî äî ãðî-
ìàäÿí, îðãàíіçàöіé, іíøà – äî ðіçíèõ ãіëîê äåðæàâíîї âëàäè 
(çàêîíîäàâ÷îї, âèêîíàâ÷îї, ñóäîâîї).

Ïîòðіáíî ðîçðіçíÿòè çàêîííіñòü ÿê ñèñòåìó ôîðìàëüíèõ
âèìîã і ðåàëüíó çàêîííіñòü. Íà ïðàêòèöі âèìîãè çàêîííîñòі 
òієþ ÷è іíøîþ ìіðîþ ïîðóøóþòüñÿ, ìàþòü ìіñöå âіäñòóïè âіä 
ïðàâîâèõ ïðèïèñіâ. Îòæå, ðåàëüíà çàêîííіñòü ìàє êіëüêіñíі
ïîêàçíèêè, ùî âèçíà÷àþòü її ðіâåíü ó êîíêðåòíîìó ñóñïіëüñòâі.

2. Ãàðàíòії çàêîííîñòі

Âàæëèâå çíà÷åííÿ â çàáåçïå÷åííі çàêîííîñòі ìàþòü ãàðàí-
òії çàêîííîñòі. Âèìîãè çàêîííîñòі íå âòіëþþòüñÿ â æèòòÿ 
àâòîìàòè÷íî, ñòèõіéíî. Äëÿ òîãî ùîá ïðàâîâі ïðèïèñè íå
çàëèøè ëèñÿ íà ïàïåðі, íåîáõіäíі âіäïîâіäíі óìîâè òà îðãàíі-
çàöіéíі, іäåîëîãі÷íі, ïîëіòè÷íі, þðèäè÷íі çàõîäè, ÿêі çàáåç-
ïå÷óþòü ðåàëіçàöіþ, òîáòî ãàðàíòії çàêîííîñòі.

Ãàðàíòії çàêîííîñòі – öå îá’єêòèâíі óìîâè é ñóá’єêòèâíі
ôàêòîðè, à òàêîæ ñïåöіàëüíі çàñîáè òà çàõîäè, çà äîïî-

ìîãîþ ÿêèõ çàáåçïå÷óєòüñÿ ðåæèì çàêîííîñòі.
Ñòàí çàêîííîñòі áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àєòüñÿ ðіâíåì ïîëі-

òè÷íîї, ïðàâîâîї і çàãàëüíîї êóëüòóðè íàñåëåííÿ. Çàêîííіñòü
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ïåðåäáà÷àє òàêèé ðіâåíü ïðàâîâîї êóëüòóðè, çà ÿêîãî ïîâàãà
äî ïðàâà, çàêîíó ñòàє îñîáèñòèì ïåðåêîíàííÿì ëþäèíè, äî
òîãî æ íå òіëüêè ïåðåñі÷íîãî ãðîìàäÿíèíà, à â ïåðøó ÷åðãó
äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ, çàêîíîäàâöÿ.

Çàêîíîñëóõíÿíіñòü ãðîìàäÿí, ïîâàãà äî çàêîíó òà ðåàëіçà-
öії éîãî ïðèïèñіâ áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü âіä ñòàíîâèùà, ÿêå 
ñêëàëîñÿ â ñîöіàëüíіé ñôåðі. Ïàäіííÿ æèòòєâîãî ðіâíÿ íàñåëåí-
íÿ, çðîñòàííÿ áåçðîáіòòÿ, âàðòîñòі æèòòÿ, ñîöіàëüíèõ ïîñëóã
áåçïîñåðåäíіì ÷èíîì ïîçíà÷àþòüñÿ íà ðіâíі çàêîííîñòі, ïðî-
âîêóþòü ãðîìàäÿí íà ïîøóê øëÿõіâ íåçàêîííîãî çáàãà ÷åííÿ,
ïîðîäæóþòü ñîöіàëüíі êîíôëіêòè. Ìіöíà çàêîííіñòü ìîæëèâà
òіëüêè â óìîâàõ ñîöіàëüíîї ñòàáіëüíîñòі, óïåâíåíîñòі ãðîìà-
äÿí ó íåïîðóøíîñòі ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä.

Гарантії законності

Загальні умови 
(об’єктивні умови 

суспільного життя)

Спеціальні засоби (юридичні 
й організаційні засоби

забезпечення законності)

Економічні (стан розвитку суспіль-
ства, організація системи господа-
рювання)

Політичні (реальний стан прав і
свобод громадян, їх можливість
участі в політичному житті та 
управлінні державою)

Соціальні (ефективні засоби подо-
лання бідності, безробіття, соці-
альний захист населення)

Ідеологічні (рівень політичної, пра-
вової і загальної культури насе-
лення)

Правові (стабільність чинного за-
конодавства, існування механізмів 
реалізації прав людини)

Міжнародні гарантії законності

Юридичні (система 
засобів, яка закріпле-
на в чинному законо-
давстві і безпосеред-
ньо спрямована на
забезпечення закон-
ності)

Організаційні (різні
заходи, що забезпе-
чують зміцнення за-
конності, боротьбу з 
правопорушеннями)



176

РОЗДІЛ  II

Äî þðèäè÷íèõ ãàðàíòіé íàëåæàòü:
 ñèñòåìà ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêà âіäïîâіäàє çàãàëüíî-

ïðèéíÿòèì ìіæíàðîäíèì ñòàíäàðòàì ó ñôåðі ïðàâ ëþäèíè 
òà Êîíñòèòóöії Óêðàїíè;

 äіÿëüíіñòü ñóäîâèõ îðãàíіâ, ÿêі çîáîâ’ÿçàíі âèçíà÷èòè ñïðà-
âåäëèâó ìіðó ïîêàðàííÿ ïðàâîïîðóøíèêó, çàáåçïå÷èòè
åôåêòèâíå âіäíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ;

 äіÿëüíіñòü ïðàâîîõîðîííèõ і êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâèõ îðãà-
íіâ, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîôіëàêòèêó, ïðèïèíåííÿ і âèêðèò-
òÿ ïðàâîïîðóøåíü.

§ 54. ПРАВОПОРЯДОК
1. Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê

Äëÿ òîãî ùîá çðîçóìіòè çíà÷åííÿ òåðìіíіâ «ñóñïіëüíèé
ïîðÿäîê» òà «ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê», ðîçãëÿíåìî ïîõîäæåííÿ
êëþ÷îâîãî ïîíÿòòÿ. Ïîðÿäîê – öå ñòàí, êîëè âñå âèêîíóєòüñÿ 
âіäïîâіäíî äî ïåâíèõ âèìîã, ïðàâèë. Òîáòî ïîðÿäîê – öå ïåâ-
íèé ñòàí, çà ÿêîãî âіäíîñèíè, ùî іñíóþòü, âіäáóâàþòüñÿ
íàëåæíèì ÷èíîì. Äîòðèìàííÿ ïîðÿäêó âåäå äî íàëåæíîãî
âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó.

Ñóñïіëüñòâî ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñèñòåìà. І ÿê áóäü-ÿêà 
ñèñòåìà, âîíî çäàòíå âіäòâîðþâàòè і ïіäòðèìóâàòè â ñîáі ïåâ-
íèé ïîðÿäîê åëåìåíòіâ, ÿêèé çàáåçïå÷óє éîãî öіëіñíіñòü.

Îðãàíіçîâàíіñòü, óïîðÿäêîâàíіñòü ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí õà-
ðàê     òåðèçóþòü ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê. Âіí ñòâîðþєòüñÿ ïіä âïëè-
âîì ñîöіàëüíèõ íîðì: ìîðàëі, çâè÷àїâ, ðåëіãіéíèõ, êîðïîðà-
òèâíèõ, åñòåòè÷íèõ íîðì, à òàêîæ ïðàâà. Ñòàí ñóñïіëüíîãî 
ïîðÿäêó çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä òîãî, ÷è âіäïîâіäàëüíî
ëþäè ñòàâëÿòüñÿ äî âèêîíàííÿ âèìîã ñîöіàëüíèõ íîðì.

Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê – öå ñòàí óðåãóëüîâàíîñòі ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí, çàñíîâàíèé íà ðåàëіçàöії ñîöіàëüíèõ íîðì і 

ïðèíöèïіâ.
Äîòðèìàííÿ íàëåæíîãî ïîðÿäêó ãðîìàäÿíàìè є íàéâàæëè-

âіøèì íàïðÿìîì ôîðìóâàííÿ ïðàâîâîї äåðæàâè é äîáðîáóòó. 
Ïîäіáíà ìåòà äîñÿãàєòüñÿ ïåðåäóñіì äèñöèïëіíîþ êîæíîãî.

Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê îõîïëþє âñі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, ÿêі
âêëþ÷àþòü ó ñåáå ÿâèùà, ùî ïіäòðèìóþòüñÿ ëèøå çàâäÿêè 
ãðîìàäñüêіé ïðàâîñâіäîìîñòі, âèñîêіé ïðàâîâіé êóëüòóðі, ïðà-
âèëàì ãðîìàäñüêîãî ñïіâæèòòÿ, ìîðàëüíèì íîðìàì, çâè÷àÿì.
Òîáòî âêëþ÷àє òі åëåìåíòè, ÿêі íå çàâæäè ìîæóòü ðåãóëþ-
âàòèñÿ çàêðіïëåíèìè íîðìàìè â çàêîíîäàâñòâі, îñêіëüêè 
çà ëåæàòü âіä ñàìîãî іíäèâіäà, âіä éîãî ìîðàëüíèõ ïîãëÿäіâ,
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ñîöіàëüíîї âèõîâàíîñòі òà ïîâåäіíêè. Òàêèì ÷èíîì, ñóñïіëü-
íèé ïîðÿäîê äіє ÿê â іíòåðåñàõ äåðæàâè, òàê і â іíòåðåñàõ
ñóñïіëüñòâà.

2. Ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê

Ïîíÿòòÿ «ïóáëі÷íèé» îçíà÷àє òàêèé, ÿêèé âіäáóâàєòüñÿ â
ïðèñóòíîñòі ïóáëіêè, ëþäåé, òîáòî âіäêðèòèé, ãëàñíèé.
Ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê – öå ïóáëі÷íî-ïðàâîâі âіäíîñèíè, ÿêі 
ìàþòü іìïåðàòèâíèé õàðàêòåð і âèçíà÷àþòü îñíîâè ñóñïіëüíî-
ãî ëàäó äåðæàâè. Ïðè öüîìó êàòåãîðіÿ ïóáëі÷íîãî ïîðÿäêó
çàñòîñîâóєòüñÿ íå äî áóäü-ÿêèõ ïðàâîâіäíîñèí ó äåðæàâі, à 
ëèøå ùîäî îñíîâ ïðàâîïîðÿäêó.

Ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê – öå âðåãóëüîâàíà ìîðàëüíèìè і 
ïðàâîâèìè íîðìàìè ñèñòåìà ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ùî

ìàє íà ìåòі ãàðàíòóâàííÿ ãðîìàäñüêîї áåçïåêè é ñïîêîþ,
çàõèñòó ÷åñòі é ãіäíîñòі ãðîìàäÿí, íîðìàëüíèõ óìîâ äëÿ äіÿëü-
íîñòі äåðæàâíèõ і ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé.

Ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê çàáåçïå÷óє çàõèñò ïðàâ і ñâîáîä ãðîìà-
äÿí, їõ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ, ïîâàãó ÷åñòі òà ëþäñüêîї ãіäíîñòі,
äîòðèìàííÿ íîðì ñóñïіëüíîї ìîðàëі.

Ó ñò. 1 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî íàöіîíàëüíó ïîëіöіþ» âêàçà-
íî, ùî Íàöіîíàëüíà ïîëіöіÿ Óêðàїíè – öå öåíòðàëüíèé îðãàí 
âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿêèé ñëóæèòü ñóñïіëüñòâó øëÿõîì çàáåç-
ïå÷åííÿ îõîðîíè ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, ïðîòèäії çëî÷èííîñòі,
ïіäòðèìàííÿ ïóáëі÷íîї áåçïåêè і ïîðÿäêó. Ó ñò. 2 âêàçàíîãî
Çàêîíó çàçíà÷åíî, ùî îäíієþ ç ôóíêöіé ïîëіöії є çäіéñíåííÿ
îõîðîíè òà çàáåçïå÷åííÿ ïóáëі÷íîї áåçïåêè.

Äëÿ óêðàїíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ïîíÿòòÿ «ïóáëі÷íèé ïîðÿ-
äîê» âіäíîñíî íîâå. ×àñòіøå âæèâàєòüñÿ òåðìіí «ãðîìàäñüêèé
ïîðÿäîê», íàïðèêëàä, ó Êðèìіíàëüíîìó êîäåêñі Óêðàїíè òà
Êîäåêñі Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ. Êðіì
òîãî, âіäñóòíє îôіöіéíî çàêðіïëåíå âèçíà÷åííÿ «ïóáëі÷íîãî
ïîðÿäêó», ùî ìîæå íåãàòèâíî âïëèíóòè íà çàêîííіñòü ïðàâî-
çàñòîñóâàííÿ. Òîìó êàòåãîðії «ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê» і «ïóáëі÷-
íà áåçïåêà» ùå ÷åêàþòü ñâîãî íîðìàòèâíîãî çàêðіïëåííÿ.

3. Ïðàâîïîðÿäîê

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
õàðàêòåðèçóє ñòóïіíü óïîðÿäêîâàíîñòі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí,
âèñòóïàє àíòèïîäîì õàîñó, àíàðõії, íåîðãàíіçîâàíîñòі. Ïðàâî-
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âèé ïîðÿäîê ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ìåòó ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ, ñòâîðåííÿ çà äîïîìîãîþ ïðàâà òà ïðàâîâèõ çàñîáіâ òàêîãî
ïîðÿäêó і òàêîї âðåãóëüîâàíîñòі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêі ñëó-
æàòü çìіöíåííþ іñíóþ÷îãî ëàäó.

Ïðàâîïîðÿäîê – öå îäíà çі ñêëàäîâèõ ñóñïіëüíîãî ïîðÿä-
êó, ÿêà ïîëÿãàє ó ïðàâîâіé ðåãëàìåíòàöії ñóñïіëüíèõ âіä-

íîñèí òà âèìîçі äîäåðæàííÿ ÷èííèõ ïðàâîâèõ íîðì.
Ïðàâîïîðÿäîê ìàє ïåâíі îñîáëèâîñòі:

 ïåðåäáà÷åíèé íîðìàìè ïðàâà;
 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 ïðà-

âîïîðóøåííÿ.
Ïðàâîïîðÿäîê óìіùóє â ñåáå íå òіëüêè âіäíîñèíè ëþäåé ó ñôåðі 

ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà, à é îðãàíіçàöіþ ïîëіòè÷íîї âëàäè, 
ÿêà áàçóєòüñÿ íà íîðìàõ ïðàâà, òîáòî äåðæàâó. Íà öþ âëàñòèâіñòü 
ïðàâîïîðÿäêó çâåðòàâ óâàãó ùå ðèìñüêèé ôіëîñîô Öèöåðîí, íàãî-
ëîøóþ÷è: «Ùî òàêå äåðæàâà, ÿê íå çàãàëüíèé ïðàâîïîðÿäîê?». 
І. Êàíò òàêîæ ðîçãëÿäàâ äåðæàâó ÿê «îá’єäíàííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі 
ëþäåé, ÿêі ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ ïðàâîâèì çàêîíàì».
Іíàêøå êàæó÷è, äåðæàâà – âàæëèâèé åëåìåíò і íåîáõіäíà 

óìîâà ïðàâîïîðÿäêó. Ç îäíîãî áîêó, äåðæàâà ôóíêöіîíóє â 
ñóâîðî âñòàíîâëåíèõ ðàìêàõ ïðàâà, ç іíøîãî – çàáåçïå÷óє é 
îõîðîíÿє ïðàâîïîðÿäîê. Îòæå, ïðàâîïîðÿäîê ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè ÿê єäíіñòü ïðàâà і âëàäè.

Ïðàâîïîðÿäîê íå ñàìîöіëü, à ñîöіàëüíî é іñòîðè÷íî îáóìîâ-
ëåíèé çàãàëüíèé çàñіá і ôîðìà çàïðîâàäæåííÿ ñâîáîäè, à
òàêîæ ñïðàâåäëèâîñòі â ñóñïіëüíèõ âіäíîñèíàõ.

Òåìà 10. Ïðàâîñâіäîìіñòü

Без правосвідомості не існує права.
Іван Ільїн, російський філософ

§ 55. ПРАВОСВІДОМІСТЬ
1. Ïîíÿòòÿ ïðàâîñâіäîìîñòі

ßêùî âèçíàòè ïðàâî îá’єêòèâíîþ ðåàëüíіñòþ, ñëіä âèçíàòè 
і íàÿâíіñòü ñóá’єêòèâíîї ðåàêöії ëþäåé íà ïðàâî, ùî íàçèâà-
єòüñÿ ïðàâîñâіäîìіñòþ. Ïðàâîñâіäîìіñòü ìàє ñïіëüíó ïðèðîäó
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ç ïðàâîì, à òîìó є ïîõіäíîþ ùîäî іñíóþ÷èõ åêîíîìі÷íèõ âіä-
íîñèí; ôîðìóєòüñÿ ïіä áåçïîñåðåäíіì âïëèâîì îá’єêòèâíî
îáóìîâëåíèõ ïîòðåá òà іíòåðåñіâ ñóñïіëüñòâà, ðіçíèõ ñîöіàëü-
íèõ ãðóï; äèíàìі÷íî ðîçâèâàєòüñÿ ïіä âïëèâîì îá’єêòèâíèõ
óìîâ і ïðîöåñіâ; є ÷àñòèíîþ ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі і òîìó
çàçíàє íà ñîáі âïëèâ ôіëîñîôñüêèõ, іäåîëîãі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ
ïåðåêîíàíü.

Ïðàâîñâіäîìіñòü – öå âèä (ôîðìà) ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі, 
ÿêà ìіñòèòü ó ñîáі ñóêóïíіñòü ïîãëÿäіâ, ïî÷óòòіâ, іäåé,

òåîðіé òà óÿâëåíü, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü ñòàâëåííÿ ëþäèíè,
ñîöіàëüíèõ ãðóï і ñóñïіëüñòâà â öіëîìó äî ïðàâà òà äіÿëüíîñòі,
ïîâ’ÿçàíîї ç íèì.

Структурні компоненти правосвідомості

Правова психологія –
сукупність правових
почуттів, емоцій, оцінок, 
що домінують у суспільстві 
та проявляються 
в суспільній думці

Правова ідеологія – 
сукупність юридичних ідей, 
теорій, поглядів, які
в систематизованому
вигляді відображають та 
 оцінюють правову реальність

Äëÿ ðîçóìіííÿ ïîíÿòòÿ ïðàâîñâіäîìîñòі äîöіëüíî ðîçãëÿíó-
òè її ðіçíîâèäè:

1. Îäíієþ ç ïіäñòàâ ïîäіëó ïðàâîñâіäîìîñòі íà âèäè є ðіâåíü
óñâіäîìëåííÿ íåîáõіäíîñòі ïðàâà, ãëèáèíà ïðîíèêíåííÿ â
ñóòíіñòü ïðàâà і ïðàâîâèõ ÿâèù ó ñóñïіëüñòâі. Çà öèìè êðèòå-
ðіÿìè ïðàâîñâіäîìіñòü ïîäіëÿþòü íà òðè ðіâíі:

1) Буденна – масові уявлення, настрої людей з приводу пра-
вових явищ, що виникають під впливом життєвого досвіду

2) Професійна – переконання, 
традиції, що складаються в юрис-
тів на основі юридичної практики

3) Наукова – 
ідеї, поняття, кон-
цепції, що виража-

ють теоретичне
осмислення права
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2. Íàñòóïíîþ ïіäñòàâîþ ïîäіëó ïðàâîñâіäîìîñòі íà âèäè є її
ñóá’єêòè (íîñії):

3) Індивідуальна –
сукупність правових 

поглядів, почуттів, на-
строїв і переконань

конкретного
індивіда

1) Суспільна – виражає ставлення до права всього суспільства

2) Групова – відображає ставлення до права 
соціальних груп (професійних, терито-

ріальних, неформальних тощо)

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
æèòòєäіÿëüíîñòі.

2. Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ

Ñòðóêòóðíèì êîìïîíåíòîì ïðàâîñâіäîìîñòі є ïðàâîâà іäåî-
ëîãіÿ, ÿêà âіäïîâіäàє ðіâíþ íàóêîâî-òåîðåòè÷íîãî âіäîáðàæåí-
íÿ é çàñâîєííÿ äіéñíîñòі.

Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ – öå ñóêóïíіñòü þðèäè÷íèõ іäåé, òåî-
ðіé, ïîãëÿäіâ, ÿêі â êîíöåïòóàëüíîìó âèãëÿäі âіäîáðàæà-

þòü і îöіíþþòü ïðàâîâó ðåàëüíіñòü.
Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ íàóêîâèì àáî ôіëîñîô-

ñüêèì îñìèñëåííÿì ïðàâà ÿê öіëіñíîãî ñîöіàëüíîãî іíñòèòóòó.
Ó ñôåðі іäåîëîãії і ÷åðåç іäåîëîãіþ çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ 
ïîòðåáè òà іíòåðåñè ñîöіàëüíèõ ãðóï, äåðæàâ, ñâіòîâîãî ñïіâ-
òîâàðèñòâà â öіëîìó. Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ ïðàãíå äî âèÿâëåííÿ 
ñóòíîñòі, ñîöіàëüíîãî ðîçóìіííÿ ïðèðîäè ïðàâà.

Ïðèêëàäîì ïðàâîâîї іäåîëîãії ÿê çàñîáó ïðàâîâîãî óñâіäîì-
ëåííÿ äіéñíîñòі ìîæå ñëóæèòè ãåãåëіâñüêà ôіëîñîôіÿ ïðàâà,
ïîçèòèâіñòñüêà äîêòðèíà äåðæàâè і ïðàâà, áàãàòî ñó÷àñíèõ 
êîíöåïöіé ïðàâîðîçóìіííÿ.
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Íà ñó÷àñíîìó åòàïі íàøà äåðæàâà ïðîäîâæóє ðîáîòó â
íàïðÿìêó ôîðìóâàííÿ æèòòєçäàòíîї ïðàâîâîї іäåîëîãії, ÿêà
áàçóєòüñÿ íà îñíîâі ðåàëüíîãî æèòòÿ âіäïîâіäíîãî ñóñïіëüñòâà,
òðàäèöіÿõ і ìåíòàëіòåòі íàöії, à íå íà іäåîëîãі÷íèõ ìіôàõ,
çàïîçè÷åíèõ â іíøèõ íàðîäіâ. Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, îêðåñëèìî 
òàêі íàïðÿìè ðîáîòè äåðæàâè â іäåîëîãі÷íіé ñôåðі:
 ÷іòêå âèçíà÷åííÿ ïîçèöіé äåðæàâè ùîäî âòіëåííÿ â æèòòÿ

çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé і ïðàâ ëþäèíè â êîíòåêñòі ñó-
÷àñíîãî ñòàíó Óêðàїíè і ñâіòîâîї öèâіëіçàöії;

 óòâåðäæåííÿ ó ñâіäîìîñòі ëþäåé ìîðàëüíèõ öіííîñòåé і ìî-
ðàëüíèõ îöіíîê їõíüîї äіÿëüíîñòі;

 ôîðìóâàííÿ ìіæíàðîäíîãî іìіäæó Óêðàїíè;
 ґðóíòóâàííÿ íà ïðèíöèïàõ çìіöíåííÿ і çàõèñòó Óêðàїí-

ñüêîї äåðæàâè, ÿêà ìàє áóòè äåìîêðàòè÷íîþ і âîäíî÷àñ
çäàòíîþ âіäñòîþâàòè îñíîâíі öіííîñòі.

Структура правової ідеології

Правові 
принципи

Правові поняття,
правові категорії

Правові ідеї, 
теорії, 

переконання

3. Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ

Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ âіäïîâіäàє áóäåííîìó ðіâíþ ñóñïіëüíîї
ñâіäîìîñòі, ÿêà ôîðìóєòüñÿ â ðåçóëüòàòі ïîâñÿêäåííîї ëþä-
ñüêîї ïðàêòèêè ÿê îêðåìèõ ëþäåé, òàê і ñîöіàëüíèõ ãðóï.
Çìіñòîì ïðàâîâîї ïñèõîëîãії є âіä÷óòòÿ, åìîöії, ïåðåæèâàííÿ, 
íàñòðіé, çâè÷êè, ñòåðåîòèïè, ÿêі âèíèêàþòü ó ëþäåé ó çâ’ÿçêó
іç ÷èííèìè þðèäè÷íèìè íîðìàìè é ïðàêòèêîþ їõ ðåàëіçàöії.

Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ – öå ñòèõіéíèé, «íåñèñòåìàòèçîâà-
íèé» åëåìåíò ïðàâîñâіäîìîñòі, ÿêèé âèðàæåíèé â îêðå-

ìèõ ïñèõîëîãі÷íèõ ðåàêöіÿõ êîæíîї ëþäèíè òієї ÷è іíøîї
ñîöіàëüíîї ãðóïè íà äåðæàâó, ïðàâî, çàêîíîäàâñòâî, іíøі þðè-
äè÷íі ôåíîìåíè.

Íåòåðïèìå ÷è áàéäóæå ñòàâëåííÿ äî ïîðóøåíü þðèäè÷íèõ
çàáîðîí, âіä÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ ÷è íåçàäîâîëåííÿ ïðàêòèêîþ
çàñòîñóâàííÿ þðèäè÷íèõ íîðì, äіé ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ – 
óñå öå ïðàâîâі ïî÷óòòÿ (åìîöії), і â ñóêóïíîñòі âîíè óòâîðþþòü
ó ñóñïіëüíіé ïðàâîñâіäîìîñòі ñôåðó ïðàâîâîї ïñèõîëîãії.
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Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ – íàéáіëüø ðîçïîâñþäæåíà ôîðìà óñâі-
äîìëåííÿ ïðàâà, ïðèòàìàííà ïåðåâàæíî âñіì ñóñïіëüíèì âіä-
íîñèíàì. Â îòî÷åííі ïñèõîëîãі÷íèõ ðåàêöіé ïðàâî çäіéñíþє 
ïðîâіäíі ïðèçíà÷åííÿ ñâîєї ñîöіàëüíîї ñóòíîñòі – ãóìàíіçì, 
ñïðàâåäëèâіñòü, ôîðìàëüíà ðіâíіñòü ñóá’єêòіâ òà іí. Öі õàðàê-
òåðèñòèêè ïðàâà âèðàæàþòü ëþäñüêі âіä÷óòòÿ é îöіíêè: âіä їõ 
àäåêâàòíîñòі çàêîíîäàâñòâó, à òàêîæ ïñèõîëîãі÷íîãî íàñòðîþ 
ëþäåé áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü åôåêòèâíіñòü ïðàâîðåàëіçàöіé-
íîї ïðàêòèêè. Íåïðèéíÿòòÿ íàñåëåííÿì òèõ ÷è іíøèõ çàáîðîí
àáî äîçâîëіâ (ÿê ñîöіàëüíî âèïðàâäàíèõ) âåäå äî ñåðéîçíèõ
ïðîáëåì ó ðåàëіçàöії íîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ïîðîäæóє ÷èñëåí-
íі òðóäíîùі â äіÿëüíîñòі ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ. Іãíîðóâàí-
íÿ þðèäè÷íîї ïñèõîëîãії íàñåëåííÿ â ïðàâîâіé ïîëіòèöі äåð-
æàâè íå ðàç îáåðòàëîñÿ ïðîâàëîì òèõ ÷è іíøèõ äåðæàâíèõ
çàõîäіâ (íàïðèêëàä, «áåçáîæíà ï’ÿòèðі÷êà» àáî êàìïàíіÿ ç 
áîðîòüáè ç ïèÿöòâîì).

Êðіì öüîãî, þðèäè÷íà ïñèõîëîãіÿ âìіùóє çíà÷íèé ìàñèâ
áåçñâіäîìîãî – ïñèõі÷íі ÿâèùà é ïðîöåñè (ñòåðåîòèïè, çâè÷-
êè, àâòîìàòèçìè, іíòóїöіÿ, àôåêò), ùî ôîðìóþòü ÿê ïðàâîìіð-
íó, òàê і ïðîòèïðàâíó ïîâåäіíêó.

Îòæå, ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ – öå ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ ïî÷óò-
òіâ, åìîöіé, îöіíîê, åëåìåíòіâ íàñòðîþ, ùî äîìіíóþòü ó ñó-
ñïіëüñòâі, âèÿâëÿþòüñÿ â ñóñïіëüíіé äóìöі.

4. Ïðàâîâà êóëüòóðà

Ïðàâîâà êóëüòóðà – öå ñèñòåìà ïðàâîâèõ öіííîñòåé, ùî 
âіäïîâіäàþòü ðіâíþ äîñÿãíóòîãî ñóñïіëüñòâîì ïðàâîâîãî

ïðîãðåñó і âіäîáðàæàþòü ó ïðàâîâіé ôîðìі ñòàí ñâîáîäè îñîáè, 
іíøі íàéâàæëèâіøі ñîöіàëüíі öіííîñòі.

Ïðàâîâà êóëüòóðà íåìèñëèìà áåç ïðîãðåñèâíîї ñïðÿìîâà-
íîñòі äіÿëüíîñòі ëþäèíè і є ñîöіàëüíèì ÿâèùåì. Ñïðàâæíÿ 
ïðàâîâà êóëüòóðà íå є æèòòєçäàòíîþ áåç óñïàäêîâàíîãî íà-
äáàííÿ ìèíóëîї іñòîðії.

Ïîêàçíèêè ðіâíÿ ïðàâîâîї êóëüòóðè:
 ïðàâîâі çíàííÿ;
 äîáðîâіëüíіñòü âèêîíàííÿ âèìîã ïðàâîâèõ íîðì;
 ó÷àñòü ãðîìàäÿí â óïðàâëіííі äåðæàâîþ;
 ðåàëüíіñòü ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí;
 ÿêіñòü ðîáîòè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ;
 åôåêòèâíіñòü ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ;
 ñòàí çàêîííîñòі â ñóñïіëüñòâі.
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Функції 
правової 
культури

Прогностична Пізнавально-
реформаторська

Соціальна

Регулятивна

Ціннісно-
нормативна

Комунікативна

Ïðàâîâó êóëüòóðó îñîáè é ñóñïіëüñòâà ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
îäíó ç êàòåãîðіé çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé, ÿê íàéâàæëèâі-
øèé ðåçóëüòàò çàãàëüíîãóìàííèõ çàâîþâàíü, ÿê íåâіä’єìíèé
êîìïîíåíò öèâіëіçîâàíîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà. 

Запитання та завдання до тем 9 і 10 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке характеризується як точне, своєчасне й не-
ухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними
нормами правил поведінки в державному та суспільному житті.

À Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê
Á Çàêîííіñòü

Â Äèñöèïëіíà
Ã Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà

2. Позначте поняття, яке належить до спеціальних засобів гарантій
законності.

À Åêîíîìі÷íі çàñîáè
Á Ïîëіòè÷íі çàñîáè

Â Îðãàíіçàöіéíі çàñîáè
Ã Іäåîëîãі÷íі çàñîáè

3. Сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, що домінують у су-
спільстві та проявляються в суспільній думці, – це:

À Ïðàâîñâіäîìіñòü
Á Ïðàâîâà êóëüòóðà

Â Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ
Ã Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ

4. Одним із завдань Національної поліції за Законом України «Про
Національну поліцію» є підтримання:

À Ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó
Á Ãðîìàäñüêîї áåçïåêè

Â Ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó
Ã Ïóáëі÷íîї áåçïåêè òà ïîðÿäêó
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5. Установіть відповідність між характеристикою і назвою гарантій за-
конності.

1. Îðãàíіçàöіÿ ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ 
2. Ðåàëüíèé ñòàí ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí 
3. Åôåêòèâíі çàñîáè ïîäîëàííÿ áіäíîñòі
4. Ðіâåíü ïðàâîâîї і çàãàëüíîї êóëüòóðè íàñåëåííÿ

À Іäåîëîãі÷íі
Á Ñîöіàëüíі

Â Ïîëіòè÷íі
Ã Åêîíîìі÷íі

6. Позначте поняття, які не є складовими структури правової ідео-
логії.

À Àôåêòè, åìîöії, ïî÷óòòÿ
Á Ïðàâîâі êàòåãîðії

Â Ïðàâîâі ïðèíöèïè
Ã  Ïðàâîâі іäåї

òà ïåðåêîíàííÿ

ІІ. Порівняйте поняття.
 Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ – ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ.
 Çàêîííіñòü – ïðàâîïîðÿäîê.

ІІІ. Прочитайте. Визначте, які твердження правильні, а які – не-
правильні.

1. Äèñöèïëіíà – öå ïåâíèé ïîðÿäîê ïîâåäіíêè ëþäåé, ÿêèé 
âіäïîâіäàє íîðìàì і ìîäåëÿì, ùî ñêëàëèñÿ â ñóñïіëüñòâі, à
òàêîæ âèìîãàì òієї ÷è іíøîї îðãàíіçàöії.

2. Ãàðàíòії çàêîííîñòі – öå ïðèíöèïè, ÿêі ëåæàòü â îñíîâі 
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîïîðÿäêó.

3. Іñíóþòü òàêі âèäè ïðàâîñâіäîìîñòі, ÿê îñîáèñòіñíà, ìà-
ñîâà, ñóñïіëüíà, æіíî÷à, ÷îëîâі÷à, íàóêîâà, ïðîôåñіéíà, ïîáó-
òîâà.

4. Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà – öå ñóñïіëüíî êîðèñíà, ñóñïіëüíî 
íåîáõіäíà, áàæàíà é äîïóñòèìà ïîâåäіíêà îñіá.

§ 56. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Завдання для контролю знань і вмінь 
1 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, для яких норм характерні загальнообов’язковість і фор-
мальна визначеність.

À Ìîðàëі
Á Ïðàâà

Â Çâè÷àїâ
Ã Ðåëіãіéíèõ
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2. Позначте структурні елементи норми права.
À Çàãàëüíà і îñîáëèâà
Á Ïðàâèëî òà âèíÿòîê

Â Ãіïîòåçà, äèñïîçèöіÿ, ñàíêöіÿ
Ã Òåçà, àðãóìåíò, âèñíîâîê

3. Установіть відповідність між видом юридичної відповідальності й
діянням.

1. Êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü
2. Àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü
3. Öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü
4. Äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü

À Íåâèêîíàííÿ äîãîâîðó 
Á Êðàäіæêà
Â Ïðîãóë
Ã Äîâåäåííÿ íåïîâíîëіòíüîãî äî ñòàíó ñï’ÿíіííÿ
Ä Íåâèêîíàííÿ ïàðòіéíîãî äîðó÷åííÿ

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

À Ïîäіÿ
Á Íåîáåðåæíіñòü

Â Ãіïîòåçà
Ã Іíñòèòóò ïðàâà

1. ×àñòèíà ïðàâîâîї íîðìè, ó ÿêіé çàôіêñîâàíî óìîâè,
îáñòàâèíè, ç íàñòàííÿì ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äèñïîçèöіÿ.

2. Òî÷íå, ñâîє÷àñíå і íåóõèëüíå äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ
ñîöіàëüíèìè íîðìàìè ïðàâèë ïîâåäіíêè.

3. Ðіçíîâèä þðèäè÷íèõ ôàêòіâ, ÿêі âèíèêàþòü íåçàëåæíî
âіä âîëі ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèí.

4. Îäíà ç ôîðì âèíè.
5. Ñèñòåìà þðèäè÷íèõ íîðì, ùî ðåãóëþє ïåâíó ãðóïó

îäíîðіäíèõ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó ðàìêàõ ãàëóçі ïðàâà.

ІІ рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.
Ëþäñüêå ñóñïіëüñòâî іç ÷àñó âèíèêíåííÿ äî ñòâîðåííÿ äåð-

æàâè âèðîáèëî ñîöіàëüíі íîðìè – çâè÷àї, ïðàâîâі íîðìè, ðå -
ëіãіéíі, ìîðàëüíі, êîðïîðàòèâíі íîðìè – äëÿ ðåãóëþâàííÿ
ñó ñïіëüíèõ âіäíîñèí. Ñòâîðåííÿ äåðæàâè çóìîâèëî âñòàíîâ-
ëåííÿ íîâèõ ñîöіàëüíèõ íîðì – òðàäèöіé, îñíîâíèì äæåðåëîì
âèíèêíåííÿ ÿêèõ íà ïåðøîìó åòàïі áóâ ïðàâîâèé ïðåöåäåíò.
Çà äîïîìîãîþ òðàäèöіé ó êðàїíі âèçíà÷àєòüñÿ ïåâíèé ñóñïіëü-
íèé ïîðÿäîê.

Òðàäèöіéíî ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі íîðìè ïðàâà ïîäіëÿþòüñÿ
íà ïóáëі÷íі òà îñîáèñòі. Ðåàëіçàöіÿ íîðì ïðàâà ìîæå çäіéñíþ-
âàòèñÿ ó ôîðìі âèêîðèñòàííÿ, âèêîíàííÿ, äîïîâíåííÿ òà
çàñòîñóâàííÿ.
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ІІІ рівень (2 бали). Порівняйте поняття.
 Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò – íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò.
 Ñóñïіëüíèé ïîðÿäîê – ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê.

ІV рівень (3 бали). У тексті визначте правовідносини та розкрий-
те їх склад. Схарактеризуйте підстави виникнення цих правовід-
носин.

Ñüîãîäíі â Àðòåìà äåíü íàðîäæåííÿ. Éîãî ïðèâіòàëè áàòüêè 
òà äðóçі. Íàéáëèæ÷èé äðóã Ìàðêî ïîäàðóâàâ çáіðêó ôіëüìіâ
Іíãìàðà Áåðãìàíà äëÿ éîãî êîëåêöії ñâіòîâîї êëàñèêè êіíî.
Àðòåì äóæå çðàäіâ ïîäàðóíêó.

2 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Склад правопорушення – це:
À Ñòàòòі Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè
Á Þðèäè÷íі àêòè òà þðèäè÷íі â÷èíêè
Â Îá’єêò, îá’єêòèâíà ñòîðîíà, ñóá’єêò, ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà
Ã Íàìіðè òà äії ïðàâîïîðóøíèêà

2. До якої групи можна віднести указ про відзначення громадянина 
України державною нагородою?

À Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò
Á Іíäèâіäóàëüíî-ïðàâîâèé àêò

Â Çìіøàíî-ïðàâîâèé àêò
Ã Çàãàëüíîïðàâîâèé àêò

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

À Äåëіêò
Á Ñèñòåìàòèçàöіÿ  çàêîíîäàâñòâà

Â Ïðàâîâèé çâè÷àé
Ã Ïðîñòóïîê

1. Â÷èíåíå ó ôîðìі ïðîòèïðàâíîї äії àáî áåçäіÿëüíîñòі ïðà-
âîïîðóøåííÿ, ÿêå ïîñÿãàє íà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê.

2. Òî÷íå, ñâîє÷àñíå é íåóõèëüíå äîäåðæàííÿ âñòàíîâëåíèõ 
ñîöіàëüíèìè íîðìàìè ïðàâèë ïîâåäіíêè.

3. Ñàíêöіîíîâàíå é çàáåçïå÷åíå äåðæàâîþ ïðàâèëî ïîâå-
äіíêè, ùî ñêëàëîñÿ â ðåçóëüòàòі òðèâàëîãî ïîâòîðåííÿ ëþäü-
ìè äіé.

4. Áóäü-ÿêå ïðàâîïîðóøåííÿ.
5. Çàñіá ðåôîðìóâàííÿ, óïîðÿäêóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà, çâå-

äåííÿ éîãî äî ïåâíîї âíóòðіøíüî óçãîäæåíîї ñèñòåìè.

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

À Іíñòèòóò ïðàâà
Á Ïðîòèïðàâíà ïîâåäіíêà

Â Ïðàâîçäàòíіñòü
Ã ×èííіñòü çàêîíó
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1. Îáîâ’ÿçêîâіñòü âèêîíàííÿ çàêîíó, îáìåæåíà ïåâíèì
÷àñîì, ïðîñòîðîì і êîëîì îñіá, íà ÿêèõ âіí ïîøèðþєòüñÿ.

2. Ìîæëèâіñòü äëÿ îñîáè âëàñíèìè äіÿìè íàáóâàòè öèâіëü-
íèõ ïðàâ і ñòâîðþâàòè äëÿ ñåáå öèâіëüíі îáîâ’ÿçêè.

3. Ðіçíîâèä ïðàâîâîї ïîâåäіíêè, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê
ñîöіàëüíå âіäõèëåííÿ âіä íîðì, çëîâæèâàííÿ.

4. Çàêðіïëåíà â çàêîíîäàâñòâі é çàáåçïå÷åíà äåðæàâîþ
ìîæëèâіñòü ñóá’єêòà ìàòè ïðàâà і îáîâ’ÿçêè.

5. Ñèñòåìà þðèäè÷íèõ íîðì, ùî ðåãóëþє ïåâíó ãðóïó îäíî-
ðіäíèõ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó ðàìêàõ ãàëóçі ïðàâà.

ІІ рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.
Äåðæàâà äëÿ ðåãóëþâàííÿ âіäíîñèí ìіæ ëþäüìè âñòàíîâ-

ëþє ñîöіàëüíі íîðìè – ïðàâîâі і ìîðàëüíі, ïіäòðèìàííÿ ÿêèõ
ïîêëàäàєòüñÿ íà ãðîìàäñüêі îðãàíè. Ïðàâîâèì íîðìàì âëàñòè-
âі òàêі îçíàêè, ÿê íîðìàòèâíіñòü, ôîðìàëüíà âèçíà÷åíіñòü,
іíäèâіäóàëüíіñòü, ñèñòåìíіñòü, âіäïîâіäíіñòü іäåàëàì ñïðàâåä-
ëèâîñòі і ñâîáîäè.

Îá’єêòèâíî çóìîâëåíîþ âíóòðіøíüîþ îðãàíіçàöієþ ïðàâà є
ñèñòåìà ïðàâà. Âîíà çàëåæèòü âіä âîëі çàêîíîäàâöÿ. Íîðìè
ïðàâà çàêðіïëþþòüñÿ â çàêîíàõ òà іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêòàõ. Óñÿ ñèñòåìà ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ,
ùî âçàєìîäіþòü, óòâîðþє ñèñòåìó ïðàâîçíàâñòâà. Çà þðèäè÷-
íîþ ñèëîþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè ïîäіëÿþòü íà çàêîíè òà
ïіäçàêîííі àêòè.

ІІІ рівень (2 бали). Порівняйте поняття.
 Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ – ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ.
  Äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü – àäìіíіñòðàòèâíà âіä  ïî   -
âіäàëüíіñòü.

ІV рівень (3 бали). Визначте об’єкти, суб’єкти та юридичний зміст
правовідносин. Визначте юридичні факти, які стали підставою ви-
никнення правовідносин.

1. Êóïіâëÿ àâòîìîáіëÿ. 2. Ïîїçäêà â ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-
ïîðòі. 3. Çàíÿòòÿ â ïëàòíіé ñïîðòèâíіé ñåêöії.
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Розділ ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ

Òåìà 1. Ïîíÿòòÿ êîíñòèòóöіéíîãî
ïðàâà Óêðàїíè

Сучасна держава заснована на компромісі, і конститу-
ція кожної  окремої держави є компромісом, що примирює
різні погляди найвпливовіших соціальних груп у конкретній
державі.

Богдан Кістяківський, український філософ
і правознавець XIX – початку XX ст.

§ 57. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà
Óêðàїíè

Êîíñòèòóöіéíå ïðàâî Óêðàїíè – öå ïðîâіäíà ãàëóçü
íàöіîíàëüíîãî ïðàâà, ùî є ñóêóïíіñòþ ïðàâîâèõ íîðì, 

ÿêі ðåãóëþþòü âіäíîñèíè íàðîäîâëàääÿ, âñòàíîâëþþ÷è îðãà-
íіçàöіþ ïóáëі÷íîї âëàäè òà ãàðàíòії îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Ïðåäìåòîì êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà є îñîáëèâå êîëî ñó-
ñïіëüíèõ âіäíîñèí, ÿêі âèíèêàþòü ó ðіçíèõ ñôåðàõ æèòòєäі-
ÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà ó çâ’ÿçêó ç îðãàíіçàöієþ òà çäіéñíåííÿì 
ïóáëі÷íîї âëàäè. Òðàäèöіéíî âèðіçíÿþòü äâі âçàєìîïîâ’ÿçàíі
ãðóïè âіäíîñèí:
 âіäíîñèíè ìіæ ëþäèíîþ, ãðîìàäÿíèíîì і äåðæàâîþ, іíøè-

ìè іíñòèòóòàìè ïóáëі÷íîї âëàäè;
 âіäíîñèíè, ùî âèçíà÷àþòü óñòðіé äåðæàâè òà 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 êîí-
ñòèòóöіéíî-ïðàâîâîìó ðåãóëþâàííі âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêі
ìåòîäè, ÿê óñòàíîâëåííÿ ïðàâ ó÷àñíèêіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí,
ïîêëàäàííÿ îáîâ’ÿçêіâ і âіäïîâіäàëüíîñòі, äîçâіë àáî çàáîðîíà 
çäіéñíþâàòè òі ÷è іíøі äії òîùî.

Êîíêðåòíі ìåòîäè âèçíà÷àþòüñÿ õàðàêòåðîì ïðèïèñó êîí-
ñòèòóöіéíèõ íîðì.
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Ìåòîäè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ

№ Назва Характеристика Приклади з Конституції 
України

1 Метод 
установлення

Закріплює повнова-
ження відповідних 
суб’єктів 

Ст. 98. «Контроль за використан-
ням коштів Державного бюджету
України від імені Верховної Ради
України здійснює Рахункова 
палата»

2 Метод 
зобов’язання

Зобов’язує суб’єкти 
визначати свою по-
ведінку відповідно 
до встановленого
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»

3 Метод 
дозволяння

Дає можливість від-
повідному суб’єк-
то    ві діяти за тих чи 
інших обставин на 
свій розсуд

Ст. 87. «Верховна Рада України 
за пропозицією не менш як од-
нієї третини народних депутатів 
України від її конституційного 
складу може розглянути питан-
ня про відповідальність Кабінету 
Міністрів України та прийняти 
резолюцію недовіри КМУ»

4 Метод 
заборони

Суб’єктам консти-
туційного права за-
бороняються відпо-
відні дії

Ч. 3  ст. 15. «Цензура заборо   нена»
Ч. 6 ст. 17. «На території України 
забороняється створення і функ-
ціонування будь-яких збройних 
формувань, не передбачених 
законом»
Ст. 74. «Референдум не до-
пускається щодо законопроектів 
з питань податків, бюджету та 
амністії»

2. Äæåðåëà êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà

Ó ñó÷àñíіé íàóöі âèðіçíÿþòü äâі îñíîâíі ñôåðè äæåðåë êîí-
ñòèòóöіéíîãî ïðàâà: ïðèðîäíå ïðàâî òà ïîçèòèâíå ïðàâî.

Ïðèðîäíå ïðàâî âіäîáðàæàє çàãàëüíîëþäñüêі óÿâëåííÿ ïðî
ñâîáîäó, ñïðàâåäëèâіñòü, íåâіä÷óæóâàíіñòü ïðàâ ëþäèíè. Ïðè-
ðîäíå ïðàâî є êðèòåðієì äåìîêðàòèçìó âñієї ïðàâîâîї ñèñòåìè
Óêðàїíè. Ó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàêðіïëåíî âñі íàéâàæëèâіøі
ïðèðîäíі ïðàâà (ïðàâî íà æèòòÿ, íà íåäîòîðêàííіñòü îñîáè,
÷åñòü і ãіäíіñòü òîùî).

Äæåðåëà ïîçèòèâíîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà Óêðàїíè ñèñ-
òåìàòèçóþòüñÿ çà їõíüîþ þðèäè÷íîþ ñèëîþ. Äî íèõ íàëåæàòü: 
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Конституція України – основне джерело національного 
права України

Закони України, міжнародні договори України, інші
нормативні акти Верховної Ради України

Нормативні укази Президента України

Нормативні постанови Кабінету Міністрів України.
Нормативно-правові акти Верховної Ради АРК
і Ради Міністрів АРК

Статути територіальних громад, інші акти органів міс-
цевого самоврядування, акти місцевих референдумів

Íà îêðåìó óâàãó çàñëóãîâóє ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñòі
íàëåæíîñòі äî êîëà äæåðåë êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà ðіøåíü
Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè, ÿêі, ç îäíîãî áîêó, ìàþòü 
íåíîðìàòèâíèé õàðàêòåð, à ç іíøîãî – є îáîâ’ÿçêîâèìè äî 
âèêîíàííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè.

§ 58. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
1. Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі âіäíîñèíè

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі âіäíîñèíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðèñàìè 
ÿê ñïіëüíèìè äëÿ âñіõ ïðàâîâіäíîñèí, òàê і ñïåöèôі÷íèìè, 
ïðèòàìàííèìè ëèøå öüîìó âèäó ïðàâîâіäíîñèí. Òàê, êîíñòè-
òóöіéíî-ïðàâîâі âіäíîñèíè ìàþòü єäèíó äëÿ âñіõ ïðàâîâіäíîñèí 
ñòðóêòóðó – îá’єêò, ñóá’єêò і çìіñò, à їõíÿ ñïåöèôіêà ïîâ’ÿçàíà: 
1) ç їõíіì çìіñòîì – êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі âіäíîñèíè âèíèêà-
þòü â îñîáëèâіé ñôåðі ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ùî ïîâ’ÿçàíі çі 
çäіéñíåííÿì ïóáëі÷íîї âëàäè òà ðåàëіçàöієþ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè; 2) ç 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 òåðè-
òîðіþ, äåðæàâíó ñèìâîëіêó, ïîëіòè÷íó òà іäåîëîãі÷íó áàãàòî-
ìàíіòíіñòü, çåìëþ, äåðæàâíèé áþäæåò òîùî.

Ñóá’єêòè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ ïðàâîâіäíîñèí – öå îñîáè, 
ñïіëüíîòè ëþäåé, îðãàíè, îðãàíіçàöії, ÿêі çãіäíî ç ïðèïèñàìè 
êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ íîðì є íîñіÿìè ñóá’єêòèâíèõ þðè-
äè÷íèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ.
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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 ïîâå-
äіíêà ñóá’єêòіâ) çìіñò. Ïðè öüîìó â êîíêðåòíèõ êîíñòèòóöіé-
íî-ïðàâîâèõ âіäíîñèíàõ ñóá’єêòèâíå ïðàâî ó÷àñíèêіâ – öå
ãàðàíòîâàíà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîþ íîðìîþ ìîæëèâіñòü öèõ 
ó÷àñíèêіâ âіëüíî äіÿòè â ïåâíèõ, âèçíà÷åíèõ íîðìîþ ìåæàõ, 
à þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê – öå âñòàíîâëåíà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâî-
âîþ íîðìîþ âèìîãà äіÿòè ïåâíèì, ÷іòêî âèçíà÷åíèì ÷èíîì
àáî óòðèìàòèñÿ âіä çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé.

Êëàñèôіêàöіÿ êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí çäіéñíþ-
єòüñÿ çà ðіçíèìè ïіäñòàâàìè:

Відносини, що виникають із закріп-
ленням засад конституційного
ладу (народовладдя, форма дер-
жави, поділ влади)

Загальні (не визначено конкретних
суб’єктів, їхні права та обов’язки)

Відносини, що виникають із закріп-
ленням та охороною конституцій-
но-правового статусу людини і
громадянина (громадянство, пра-
ва і свободи)

Конкретні (чітко визначено
суб’єктів, їхні взаємні права та 
обов’язки)

Відносини, що виникають у проце-
сі народного волевиявлення (ви-
бори, референдум)

Конституційно-правові стани (кон-
кретних суб’єктів визначено, але
їхні права та обов’язки чітко не
встановлено, наприклад стан гро-
мадянства)

За змістом Залежно від характеру 
взаємовідносин суб’єктів

2. Ñóá’єêòè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí 

Îñîáà ìîæå ñòàòè ñóá’єêòîì êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà ëèøå
çà óìîâè ñâîєї ïðàâîñóá’єêòíîñòі, ÿêà ìіñòèòü ïðàâîçäàòíіñòü
і äієçäàòíіñòü.

Ïðàâîçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè â êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâіé
ñôåðі íàñòàє âіä ìîìåíòó її íàðîäæåííÿ òà ïðèïèíÿєòüñÿ ïіñ-
ëÿ її ñìåðòі.

Äієçäàòíіñòü – öå îáóìîâëåíà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîþ íîð-
ìîþ çäàòíіñòü ñóá’єêòà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí ñâîїìè
äіÿìè íàáóâàòè é çäіéñíþâàòè ñóá’єêòèâíі ïðàâà òà þðèäè÷íі
îáîâ’ÿçêè. Ó ïîâíîìó îáñÿçі äієçäàòíіñòü ôіçè÷íîї îñîáè â êîí-
ñòèòóöіéíî-ïðàâîâіé ñôåðі âèíèêàє ç íàñòàííÿì ïîâíîëіòòÿ,
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òîáòî ç äîñÿãíåííÿì îñîáîþ 18 ðîêіâ. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ 
çàêîí ïåðåäáà÷àє äåÿêі âèíÿòêè:
 çìіíà ãðîìàäÿíñòâà äіòåé ó ðàçі çìіíè ãðîìàäÿíñòâà їõíіõ 

áàòüêіâ, à òàêîæ ó ðàçі âñèíîâëåííÿ, ìîæå âіäáóâàòèñÿ 
òіëüêè çà çãîäîþ äіòåé, ÿêі äîñÿãëè 14 ðîêіâ;

 íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðàїíè ìîæå áóòè îáðàíî ãðîìàäÿíèíà 
Óêðàїíè, ÿêèé íà äåíü âèáîðіâ äîñÿã 21 ðîêó;

 Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè ìîæå áóòè îáðàíî ãðîìàäÿíèíà Óêðà-
їíè, ÿêèé äîñÿã 35 ðîêіâ, òà іíøі âèíÿòêè.
Êîëî ñóá’єêòіâ êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí є äîñèòü 

ñïåöèôі÷íèì. Òàê, ñóá’єêòàìè êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíî-
ñèí ìîæóòü áóòè:

Фізичні особи –
громадяни, інозем-
ці, особи без гро-

мадянства

Спільноти (колекти-
ви) людей – народ
України, територі-

альні громади

Українська держава
в цілому

Автономна Рес-
публіка Крим – не-
від’ємна частина,

що має автономний 
статус

Виборчі комісії

Органи самооргані-
зації населення та 

інші суб’єкти

Органи місцевого
самоврядування та 
їх посадові особи

Органи державної
влади України та їх 

посадові особи
Збори виборців

Àíàëіçóþ÷è ñóá’єêòíèé ñêëàä êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіä-
íîñèí, ñëіä ïіäêðåñëèòè, ùî їõíüîþ âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ є 
íåðіâíîïðàâíіñòü ñóá’єêòіâ. Öÿ îáñòàâèíà îáóìîâëåíà òèì, ùî
â çàçíà÷åíèõ âіäíîñèíàõ äіє ïðèíöèï âëàäè і ïіäïîðÿäêóâàí-
íÿ, òîáòî îäíі іç ñóá’єêòіâ є óïðàâîìî÷åíîþ ñòîðîíîþ, іíøі –
çîáîâ’ÿçàíîþ. Âîäíî÷àñ îäèí і òîé ñàìèé ñóá’єêò êîíñòèòóöіé-
íîãî ïðàâà â ðіçíèõ êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèíàõ ìîæå 
âèñòóïàòè îäíî÷àñíî ÿê óïðàâîìî÷åíîþ, òàê і çîáîâ’ÿçàíîþ
(ïіäïîðÿäêîâàíîþ) ñòîðîíîþ. Íàïðèêëàä, ó âèïàäêàõ, êîëè 
ëþäèíà є ñóá’єêòîì êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä, âîíà ìîæå 
âèìàãàòè âіä äåðæàâè âіäïîâіäíèõ ãàðàíòіé ðåàëіçàöії öèõ
ïðàâ. І íàâïàêè, äåðæàâà âèìàãàє âіä ëþäèíè âèêîíàííÿ її 
êîíñòèòóöіéíèõ îáîâ’ÿçêіâ.
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3. Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè òà їõ îñîáëèâîñòі

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâà íîðìà – öå çàãàëüíîîáîâ’ÿç-
êîâå ïðàâèëî ïîâåäіíêè, óñòàíîâëåíå àáî ñàíêöіîíîâàíå

äåðæàâîþ ç ìåòîþ îõîðîíè òà ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíî-
ñèí, ÿêі ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò ãàëóçі êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà.

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè õàðàêòåðèçóþòüñÿ çàãàëüíèìè
ðèñàìè, ïðèòàìàííèìè âñіì âèäàì ïðàâîâèõ íîðì, çîêðåìà:
 óñòàíîâëþþòüñÿ àáî ñàíêöіîíóþòüñÿ äåðæàâîþ òà âèñòóïà-

þòü ðåãóëÿòîðîì ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí;
 óñòàíîâëþþòü çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâі ïðàâèëà ïîâåäіíêè;
 ìàþòü ôîðìàëüíî âèçíà÷åíèé õàðàêòåð;
 їõ âèêîíàííÿ çàáåçïå÷óєòüñÿ çàõîäàìè äåðæàâíîãî ïðèìóñó.

Âîäíî÷àñ їì âëàñòèâі é äåÿêі ñïåöèôі÷íі ðèñè. Òàê, êîíñòè-
òóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè õàðàêòåðèçóþòüñÿ:

Особливим змістом (регулюють особливе коло відносин)

Основоположним джерелом (Конституція України)

Особливим колом суб’єктів (народ, держава тощо)

Установчим характером приписів (визначають основи побудови право-
вої системи та державного механізму)

Особливостями структури (переважна кількість норм не містить 
санкцій)

Загальнорегулятивним характером (норми-принципи, норми-дефініції,
норми-програми тощо)

О

У

О

О

О

З

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè êëàñèôіêóþòüñÿ çà ðіçíèìè
ïіäñòàâàìè:
 çà çìіñòîì (íîðìè, ùî çàêðіïëþþòü çàñàäè êîíñòèòóöіéíî-

ãî ëàäó; íîðìè, ùî çàêðіïëþþòü îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà; íîðìè, ùî çàêðіïëþþòü ñèñòåìó
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè);

 çà õàðàêòåðîì ïðèïèñó (óïîâíîâàæóþ÷і, çîáîâ’ÿçóþ÷і, çà-
áîðîíÿþ÷і);

 çà ÷àñîì äії (òèì÷àñîâі, ïîñòіéíі);
 çà ôóíêöіîíàëüíèì ñïðÿìóâàííÿì (ðåãóëÿòèâíі, îõîðîííі).

Êðіì òîãî, êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâі íîðìè êëàñèôіêóþòüñÿ
çà òåðèòîðієþ äії, çà ïðèçíà÷åííÿì ó ìåõàíіçìі ïðàâîâîãî 
ðåãóëþâàííÿ òà іíøèìè ÷èííèêàìè.
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§ 59. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà Êîíñòèòóöії Óêðàїíè 

Êîíñòèòóöіÿ – öå Îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè, ùî óõâà-
ëþєòüñÿ â îñîáëèâîìó ïîðÿäêó, ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó 

ñèëó òà ðåãóëþє íàéâàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè.
Êîíñòèòóöіîíàëіçì â Óêðàїíі ìàє äàâíі òðàäèöії, à ÷àñ éîãî

çàðîäæåííÿ ïîâ’ÿçóþòü ç Ãåòüìàíñüêîþ äåðæàâîþ (ñåðåäèíà 
ÕVІІ – êіíåöü ÕVІІІ ñò.).

Ïî÷àòêîì ñó÷àñíîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðîöåñó ââàæàþòü
óõâàëåííÿ Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè âіä 
16 ëèïíÿ 1990 ð., äå óòâåðäæóєòüñÿ çäіéñíåííÿ óêðàїíñüêèì
íàðîäîì éîãî íåâіä’єìíîãî ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ òà ïðî-
ãîëîøóþòüñÿ 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 
äîïîâíåííÿ â Êîíñòèòóöіþ 1978 ð., à äîêîðіííî çìіíèòè àáî 
óõâàëèòè íîâèé Îñíîâíèé çàêîí Óêðàїíè. Êîíñòèòóöіþ 
Óêðàїíè áóëî óõâàëåíî 28 ÷åðâíÿ 1996 ð. Êîíñòèòóöіÿ Óêðà-
їíè çà ñâîєþ ñòðóêòóðîþ ñêëàäàєòüñÿ ç ïðåàìáóëè òà 15 ðîç-
äіëіâ. Іç öüîãî ÷àñó äåêіëüêà ðàçіâ óíîñèëèñÿ çìіíè äî Îñíîâ-
íîãî çàêîíó Óêðàїíè. Ó 2016 ð. áóëî âèêëþ÷åíî ðîçäіë VІІ 
«Ïðîêóðàòóðà».

Ñïåöèôі÷íі ðèñè (âëàñòèâîñòі), ùî âіäðіçíÿþòü Êîíñòèòó-
öіþ Óêðàїíè âіä іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ:
 Êîíñòèòóöіÿ ÿê Îñíîâíèé çàêîí є ãîëîâíèì äæåðåëîì íà-

öіîíàëüíîãî ïðàâà, ÿäðîì óñієї ïðàâîâîї ñèñòåìè, þðèäè÷-
íîþ áàçîþ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;

 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè õàðàêòåðèçóєòüñÿ þðèäè÷íèì âåðõî-
âåíñòâîì, ùî îçíà÷àє її ïðіîðèòåòíå ñòàíîâèùå â ñèñòåìі 
íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, âèùó þðèäè÷íó
ñèëó ùîäî âñіõ іíøèõ ïðàâîâèõ àêòіâ;

 âàæëèâîþ þðèäè÷íîþ âëàñòèâіñòþ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè є 
її ñòàáіëüíіñòü, ÿêà çàáåçïå÷óєòüñÿ îñîáëèâèì, óñêëàäíå-
íèì ïîðÿäêîì óíåñåííÿ äî íåї çìіí і äîïîâíåíü. Òàê, ðîç-
äіë ÕІІІ óñòàíîâëþє äîñèòü ñêëàäíó ïðîöåäóðó çìіíè Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî, ïî-ïåðøå, âîíà 
íå ìîæå áóòè çìіíåíà, ÿêùî çìіíè ïåðåäáà÷àþòü ñêàñóâàí-



195

РОЗДІЛ  III

íÿ àáî îáìåæåííÿ ïðàâ ÷è ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà 
àáî ÿêùî âîíè ñïðÿìîâàíі íà ëіêâіäàöіþ íåçàëåæíîñòі ÷è 
íà ïîðóøåííÿ òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè, ïî-äðóãå,
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âçàãàëі íå ìîæå áóòè çìіíåíà ç íà-
ñòàííÿì ïåâíèõ îáñòàâèí – â óìîâàõ âîєííîãî ÷è íàäçâè-
÷àéíîãî ñòàíó, ïî-òðåòє, äåÿêі ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè ìîæíà çìіíèòè âèíÿòêîâî âñåóêðàїíñüêèì ðåôå-
ðåíäóìîì;

 äî þðèäè÷íèõ âëàñòèâîñòåé Êîíñòèòóöії Óêðàїíè íàëåæèòü
ïðÿìà äіÿ її íîðì, ùî çãіäíî іç ÷. 3 ñò. 8 Êîíñòè òóöії Óêðàїíè
îçíà÷àє ìîæëèâіñòü çâåðíåííÿ äî ñóäó äëÿ çàõèñ òó êîíñòè-
òóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä áåçïîñåðåäíüî íà ïіäñòàâі Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè.
Çâàæàþ÷è íà âіäîìі êëàñèôіêàöії, Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè є:

 çà ôîðìîþ ïèñàíîþ, îñêіëüêè ÿâëÿє ñîáîþ єäèíèé íîðìà-
òèâíèé àêò;

 çà òåðìіíîì äії ïîñòіéíîþ;
 çà ñïîñîáîì óõâàëåííÿ íàðîäíîþ, îñêіëüêè óõâàëåíà ïðåä-

ñòàâíèöüêèì îðãàíîì – Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè;
 çà ïîðÿäêîì âíåñåííÿ çìіí òà äîïîâíåíü æîðñòêîþ, ùî

ïіäòâåðäæóþòü ñòàòòі ðîçäіëó ÕІІІ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

2. Äåêëàðàöіÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè 

Верховенство 
державної влади

Єдність і неподіль-
ність державної 

влади

Повнота влади 
держави на її

території

Рівноправність 
у міжнародних

відносинах

Незалежність
і самостійність

Íåîáõіäíîþ ïåðåäóìîâîþ êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó â áóäü-ÿêіé
äåðæàâі є її ñóâåðåííіñòü.

Çàëåæíî âіä íîñіÿ âëàäè ðîçðіçíÿþòü òðè âèäè ñóâåðåíіòå-
òó – äåðæàâíèé, íàðîäíèé і íàöіîíàëüíèé. Äåðæàâíèé ñóâå-
ðåíіòåò є âèçíà÷àëüíîþ ÿêіñòþ äåðæàâè. Óêðàїíі ïðèòàìàííі
îçíàêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü її ÿê ñóâåðåííó äåðæàâó.
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Ïîëіòèêî-ïðàâîâå çàêðіïëåííÿ ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè çäіéñ íþ-
âàëîñÿ øëÿõîì óõâàëåííÿ âіäïîâіäíèõ íîðìàòèâíèõ äî   êó ìåíòіâ. 

16 липня 1990 р. Верховна Рада ухвалила Декларацію про
державний суверенітет України

ÄÅÊËÀÐÀÖІß
Ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè (âèòÿã)

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 ñâîáîä
ëþäèíè, øàíóþ÷è íàöіîíàëüíі ïðàâà âñіõ íàðîäіâ, äáàþ÷è
ïðî ïîâíîöіííèé ïîëіòè÷íèé, åêîíîìі÷íèé, ñîöіàëüíèé і
äóõîâíèé ðîçâèòîê íàðîäó Óêðàїíè, âèçíàþ÷è íåîáõіäíіñòü
ïîáóäîâè ïðàâîâîї äåðæàâè, ìàþ÷è íà ìåòі óòâåðäèòè ñóâå-
ðåíіòåò і ñàìîâðÿäóâàííÿ íàðîäó Óêðàїíè,

ÏÐÎÃÎËÎØÓЄ
äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè ÿê âåðõîâåíñòâî, ñàìî-
ñòіéíіñòü, ïîâíîòó і íåïîäіëüíіñòü âëàäè Ðåñïóáëіêè â
ìåæàõ її òåðèòîðії òà íåçàëåæíіñòü і ðіâíîïðàâíіñòü ó 
çîâíіøíіõ çíîñèíàõ…

ренітет України. Текст документа знайдіть на офіційному сайті Вер-
ховної Ради України. Виконайте завдання, дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть єдине джерело державної влади за Декларацією. 2. За 
яким принципом здійснюється державна влада? 3. Хто має виключне 
право на володіння, користування та розпорядження національним ба-
гатством України?

3. Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада ухвалила Акт проголо-
шення незалежності України
1 грудня 1991 р. Акт проголошення незалежності України 
схвалив народ України на Всеукраїнському референдумі

ÀÊÒ ÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒІ ÓÊÐÀЇÍÈ
Âèõîäÿ÷è іç ñìåðòåëüíîї íåáåçïåêè, ÿêà íàâèñëà áóëà

íàä Óêðàїíîþ â çâ’ÿçêó ç äåðæàâíèì ïåðåâîðîòîì â ÑÐÑÐ
19 ñåðïíÿ 1991 ðîêó,
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– ïðîäîâæóþ÷è òèñÿ÷îëіòíþ òðàäèöіþ äåðæàâîòâîðåííÿ 
â Óêðàїíі,
– âèõîäÿ÷è ç ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Ñòà-
òóòîì ÎÎÍ òà іíøèìè ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèìè äîêóìåí-
òàìè,
– çäіéñíþþ÷è Äåêëàðàöіþ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðà-
їíè, Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ óðî÷èñòî ïðîãîëîøóє íåçàëåæ-
íіñòü Óêðàїíè òà ñòâîðåííÿ ñàìîñòіéíîї óêðàїíñüêîї äåð-
æàâè – Óêðàїíè.
Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè є íåïîäіëüíîþ і íåäîòîðêàííîþ. Âіäíèíі 
íà òåðèòîðії Óêðàїíè ìàþòü ÷èííіñòü âèêëþ÷íî Êîíñòè-
òóöіÿ і çàêîíè Óêðàїíè. Öåé àêò íàáèðàє ÷èííîñòі ç ìîìåí-
òó éîãî ñõâàëåííÿ.

4. Ïðàâîíàñòóïíèöòâî Óêðàїíè

Ïðàâîíàñòóïíèöòâî Óêðàїíè – öå þðèäè÷íî-ïðàâîâі 
íîðìè, ùî âèçíà÷àþòü ïåðåõіä ïðàâ і çîáîâ’ÿçàíü âіä äåð-

æàâ-ïîïåðåäíèêіâ äî äåðæàâè Óêðàїíà.
Óðåãóëþâàííÿ þðèäè÷íî-ïðàâîâèõ íîðì ïðàâîíàñòóïíè-

öòâà çäіéñíþâàëè Âåðõîâíà Ðàäà ÓÐÑÐ, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-
їíè, іíøі äåðæàâíі óñòàíîâè â ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü. Êðіì
òîãî, Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè çäіéñíþâàâ òëóìà÷åííÿ
îêðåìèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóöії òà çàêîíіâ Óêðàїíè â ÷àñòèíі
ïðàâîíàñòóïíèöòâà. Öі íîðìè âèçíà÷àþòü Óêðàїíó ïðàâîíà-
ñòóïíèöåþ Óêðàїíñüêîї ÐÑÐ òà, ÷àñòêîâî, ÑÐÑÐ.

Óïåðøå þðèäè÷íî-ïðàâîâі íîðìè ïðàâîíàñòóïíèöòâà Óêðàї-
íè âèçíà÷åíî â Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè
âіä 16 ëèïíÿ 1990 ð. Äåêëàðàöіÿ ïðîãîëîøóє áåçïåðåðâíіñòü
äåðæàâè Óêðàїíà òà її òåðèòîðіàëüíå íàñòóïíèöòâî â іñíóþ÷èõ
êîðäîíàõ Óêðàїíñüêîї Ðàäÿíñüêîї Ñîöіàëіñòè÷íîї Ðåñïóáëіêè.
Ó Äåêëàðàöії îãîëîøåíî ïðàâîíàñòóïíèöòâî â ïðàâàõ íà ÷àñ-
òèíó â íàäáàííÿõ ÑÐÑÐ.

Çàêîí Óêðàїíè âіä 12 âåðåñíÿ 1991 ð. «Ïðî ïðàâîíàñòóïíè-
öòâî» âèçíà÷àâ ÷èííіñòü îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà çàêîíіâ
ÓÐÑÐ äî, âіäïîâіäíî, óòâîðåííÿ òà óõâàëåííÿ íîâèõ îðãàíіâ
âëàäè òà çàêîíіâ Óêðàїíè. Ïіä ÷àñ óêëàäàííÿ ìіæíàðîäíèõ
äîãîâîðіâ ç ðіçíîìàíіòíèõ àñïåêòіâ ïðàâîíàñòóïíèöòâà Óêðàї-
íà âèõîäèëà çі ñâîїõ íàöіîíàëüíèõ іíòåðåñіâ òà çîáîâ’ÿçàíü.

Запитання та завдання до теми 1 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте поняття, яке визначає такий метод конституційно-право-

вого регулювання, що дає можливість відповідному суб’єктові діяти за
тих чи інших обставин на свій розсуд.
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À Ìåòîä óñòàíîâëåííÿ
Á Ìåòîä çîáîâ’ÿçàííÿ

Â Ìåòîä äîçâîëÿííÿ
Ã Ìåòîä çàáîðîíè

2. Позначте сферу суспільних відносин, яка не належить до тих, що 
регулюються конституційно-правовими інститутами.

À Çîáîâ’ÿçàëüíå ïðàâî
Á  Îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó 

ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà

Â Ïðÿìå âîëåâèÿâëåííÿ
Ã Òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé

3. Позначте вид (за способом ухвалення) конституції, яку розроблено 
без участі представницького органу та даровано народу монархом.

À Íàðîäíà
Á Іíêîðïîðîâàíà

Â Ìîíàðøà
Ã Îêòðîéîâàíà

4. Укажіть види конституційно-правових норм, що класифікуються за 
характером припису.

À Ìàòåðіàëüíі òà ïðîöåñóàëüíі
Á Çîáîâ’ÿçóþ÷і òà çàáîðîíÿþ÷і
Â Òèì÷àñîâі òà ïîñòіéíі
Ã  Äèñïîçèòèâíі òà іìïåðàòèâíі

5. Позначте документ, що вперше проголошує верховенство, само-
стійність, повноту і неподільність влади в межах території держави та 
незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах України.

À Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîíàñòóïíèöòâî»
Á Äåêëàðàöіÿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè
Â Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè
Ã Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè

6. Предметом регулювання конституційно-правових відносин є:

À Ìàéíîâі òà îñîáèñòі íåìàéíîâі âіäíîñèíè
Á Ïðîöåñ ïðàöі
Â Çëî÷èí
Ã Îðãàíіçàöіÿ òà çäіéñíåííÿ ïóáëі÷íîї âëàäè

ІІ. Порівняйте поняття.
Ìåòîä êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ – ïðåäìåò 

êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà.
Ñóâåðåíіòåò äåðæàâè – âåðõîâåíñòâî äåðæàâíîї âëàäè.

ІІІ. Прочитайте текст Декларації про державний суверенітет 
України. Аргументовано доведіть, що цим документом гарантуєть-
ся і державний, і народний суверенітет.

ІV. Назвіть основні інститути та джерела конституційного права.
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Òåìà 2. Çàãàëüíі çàñàäè êîíñòèòóöіéíîãî
ëàäó Óêðàїíè

Для зміцнення уряду слід обмежувати його владу.
Людвіг Берне, німецький 
публіцист і письменник 

§ 60. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ
1. Ôîðìà ïðàâëіííÿ â Óêðàїíі

Ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóöіéíèé ëàä» îçíà÷àє ïåâíèé ñïîñіá îðãà-
íіçàöії äåðæàâè, ÿêèé çàêðіïëåíî â êîíñòèòóöії.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 5. Óêðàїíà є ðåñïóáëіêîþ.

ìó ïðàâëіííÿ, íå êîíêðåòèçóþ÷è її. Àíàëіç ðîçäіëіâ Êîíñòèòó-
öії äàє ìîæëèâіñòü çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â Óêðàїíі ïіñëÿ âíå-
ñåííÿ çìіí äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè Çàêîíîì âіä 8 ãðóäíÿ
2004 ð. ðåàëіçîâàíî çìіøàíó ôîðìó ïðàâëіííÿ, à ñàìå ïàðëà-
ìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêó ðåñïóáëіêó. Ïіäñòàâàìè äëÿ òàêîãî
âèñíîâêó є òàêі êîíñòèòóöіéíі ïîëîæåííÿ:
 îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè íà çàãàëüíèõ âèáîðàõ (ñò. 103);
 ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíіâ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ïàðëàìåí-

òîì (ñò. 114);
 âіäïîâіäàëüíіñòü óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì òà Ïðåçèäåíòîì

Óêðàїíè, ïіäêîíòðîëüíіñòü і ïіäçâіòíіñòü óðÿäó ïàðëàìåíòó
(ñò. 113, 115);

 ó÷àñòü Ïðåçèäåíòà ó ôîðìóâàííі óðÿäó (ñò. 114);
 â îêðåìèõ âèïàäêàõ ïðàâî Ïðåçèäåíòà äîñòðîêîâî ïðèïè-

íÿòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè (ñò. 90);
 íàÿâíіñòü ó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðàâà çàêîíîäàâ÷îї іíіöіà-

òèâè (ñò. 93);
 ïðàâî Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè íàêëàäàòè âåòî íà çàêîíè, óõâà-

ëåíі Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè (ñò. 94), òà іíøі ïîëîæåííÿ.

2. Ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
×. 2 ñò. 2. Óêðàїíà є óíіòàðíîþ äåðæàâîþ.

äî ñêëàäó ÿêîї âõîäèòü àâòîíîìíå óòâîðåííÿ – Àâòîíîìíà
Ðåñïóáëіêà Êðèì.
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Òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè ґðóíòóєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ
єäíîñòі òà öіëіñíîñòі äåðæàâíîї òåðèòîðії, ïîєäíàííÿ öåíòðà-
ëіçàöії і äåöåíòðàëіçàöії ó çäіéñíåííі äåðæàâíîї âëàäè, çáà-
ëàíñîâàíîñòі і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðåãіîíіâ, ç 
óðàõóâàííÿì їõíіõ іñòîðè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ,
ãåîãðàôі÷íèõ і äåìîãðàôі÷íèõ îñîáëèâîñòåé, åòíі÷íèõ і êóëü-
òóðíèõ òðàäèöіé.

Ó êîíòåêñòі êîíñòèòóöіéíîї ðåôîðìè âòіëþєòüñÿ â æèòòÿ 
ïðîåêò óäîñêîíàëåííÿ óêðàїíñüêîãî óíіòàðèçìó íà îñíîâі
ïîäàëüøîї äåöåíòðàëіçàöії óïðàâëіííÿ.

Ñèñòåìó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè
ñêëàäàþòü: Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, îáëàñòі, ðàéîíè, ìіñ-
òà, ðàéîíè â ìіñòàõ, ñåëèùà і ñåëà.

3. Ïîëіòè÷íèé ðåæèì Óêðàїíè

Óêðàїíà – äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà. Äåìîêðàòè÷íîþ ââàæà-
єòüñÿ äåðæàâà, óñòðіé і äіÿëüíіñòü ÿêîї âіäïîâіäàþòü âîëі 
íàðîäó, çàãàëüíîâèçíàíèì ïðàâàì і ñâîáîäàì ëþäèíè і ãðîìà-
äÿíèíà. 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 ïîäіëó 
íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó і ñóäîâó (ó íîâіòíіé іñòîðії Óêðà-
їíè öåé ïðèíöèï óïåðøå áóëî ïðîãîëîøåíî â Äåêëàðàöії ïðî 
äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè âіä 16 ëèïíÿ 1990 ð.);

 êîíñòèòóöіéíå çàêðіïëåííÿ òà ðåàëіçàöіÿ ïðèíöèïó іäåîëî-
ãі÷íîãî і ïîëіòè÷íîãî ïëþðàëіçìó. Öåé ïðèíöèï óíåìîæ-
ëèâëþє іñíóâàííÿ â ñóñïіëüñòâі áóäü-ÿêîї îáîâ’ÿçêîâîї іäåî-
ëîãії, ïåðåäáà÷àє çàâäàííÿ äåðæàâè ñïðèÿòè îðãàíіçàöії òà 
äіÿëüíîñòі ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, іíøèõ îá’єäíàíü, äіÿëüíіñòü
ÿêèõ ïåðåáóâàє â ìåæàõ Êîíñòèòóöії òà ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðàїíè;

 âèçíàííÿ òà ãàðàíòîâàíіñòü ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

§ 61. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ
1. Íàöіîíàëüíі ìåíøèíè

Â Óêðàїíі ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè ïîíàä ñòà íàöіîíàëü-
íîñòåé. Öå є âàæëèâèì ïîëіòè÷íèì і êóëüòóðíèì ôàêòîðîì ðîç-
âèòêó íàøîї äåðæàâè. Ç îãëÿäó íà öå Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè 
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ñõâàëèëà Äåêëàðàöіþ ïðàâ íàöіîíàëüíîñòåé Óêðàїíè òà Çàêîí
«Ïðî íàöіîíàëüíі ìåíøèíè â Óêðàїíі».

Íàöіîíàëüíі ìåíøèíè – öå ãðóïè ãðîìàäÿí Óêðàїíè, ÿêі
íå є óêðàїíöÿìè çà íàöіîíàëüíіñòþ, ùî âèÿâëÿþòü ïî÷óò-

òÿ íàöіîíàëüíîãî ñàìîóñâіäîìëåííÿ òà ñïіëüíîñòі ìіæ ñîáîþ.
Ìåòîþ óõâàëåíîãî Çàêîíó є ãàðàíòóâàííÿ íàöіîíàëüíèì

ìåíøèíàì ïðàâà íà âіëüíèé ðîçâèòîê. Óêðàїíà ãàðàíòóє ãðî-
ìàäÿíàì íåçàëåæíî âіä їõíüîãî íàöіîíàëüíîãî ïîõîäæåííÿ
ðіâíі ïîëіòè÷íі, ñîöіàëüíі, åêîíîìі÷íі òà êóëüòóðíі ïðàâà і 
ñâîáîäè, ïіäòðèìóє ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі é 
ñàìîâèÿâëåííÿ.

Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè âñіõ íàöіîíàëüíîñòåé çîáîâ’ÿçàíі
äîòðèìóâàòèñÿ Êîíñòèòóöії òà çàêîíіâ Óêðàїíè, îáåðіãàòè її
äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò і òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü, ïîâàæàòè
ìîâè, êóëüòóðè, òðàäèöії, çâè÷àї, ðåëіãіéíó ñàìîáóòíіñòü
óêðàїíñüêîãî íàðîäó òà âñіõ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí.

Äåðæàâà ãàðàíòóє âñіì íàöіîíàëüíèì ìåíøèíàì ïðàâà íà
íàöіîíàëüíî-êóëüòóðíó àâòîíîìіþ:

Користування і навчання рідною мовою чи вивчен-
ня рідної мови в державних навчальних закладах 
або через національні культурні товариства
Розвиток національних культурних традицій

Використання національної символіки
Визначення національних свят
Сповідування своєї релігії

Задоволення потреб у літературі, мистецтві, засо-
бах масової інформації
Створення національних культурних і навчальних
закладів
Будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинно-
му законодавству

Ïàì’ÿòêè іñòîðії і êóëüòóðè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí íà òåðè-
òîðії Óêðàїíè îõîðîíÿþòüñÿ çàêîíîì.

2. Çàêîíîäàâñòâî ïðî ìîâè

Äåðæàâíèé ñòàòóñ óêðàїíñüêîї ìîâè, ñòàòóñ іíøèõ ìîâ â
Óêðàїíі çàêðіïëåíî Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, Çàêîíàìè Óêðàї-
íè «Ïðî íàöіîíàëüíі ìåíøèíè â Óêðàїíі» (1992), «Ïðî çàñàäè



202

РОЗДІЛ  III

äåðæàâíîї ìîâíîї ïîëіòèêè» (2012). Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє 
ðàòèôіêîâàíà 1999 ð. Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè Єâðîïåéñüêà
õàðòіÿ ðåãіîíàëüíèõ ìîâ і ìîâ ìåíøèí.

Ç ìîìåíòó ñòâîðåííÿ íàøîї äåðæàâè äіÿâ Çàêîí Óêðàїíè 
«Ïðî ìîâè â Óêðàїíі» (1989), ÿêèé áóëî ñêàñîâàíî Çàêîíîì 
Óêðàїíè «Ïðî çàñàäè äåðæàâíîї ìîâíîї ïîëіòèêè» (çàêîí, 
óõâàëåíèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè 2012 ð.). Ó âіäïîâіäü 
íà éîãî óõâàëåííÿ â Êèєâі íàâіòü âèíèê òàê çâàíèé «Ìîâíèé 
ìàéäàí», ïðè÷èíàìè ÿêîãî áóëî ãîëîñóâàííÿ ç ïîðóøåííÿì 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, íîðì ðåãëàìåíòó òà ïðîöåäóðè 
ðîçãëÿäó.

23 ëþòîãî 2014 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ñêàñóâàëà öåé 
çàêîí, óõâàëèâøè ïîäàíèé ùå ó ãðóäíі 2012 ð. ïðîåêò Çàêîíó 
«Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èííіñòü, Çàêîíó Óêðàїíè
“Ïðî çàñàäè äåðæàâíîї ìîâíîї ïîëіòèêè”». Íàñòóïíîãî äíÿ, 
24 ëþòîãî, Âåðõîâíèé êîìіñàð ó ñïðàâàõ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí
ÎÁÑЄ Àñòðіä Òóðñ âèñëîâèëà ñòóðáîâàíіñòü òèì, ùî ñêàñóâàííÿ 
öüîãî Çàêîíó ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîäàëüøèõ çàâîðóøåíü. Ïіç-
íіøå íîâîîáðàíèé Ïðåçèäåíò Óêðàїíè âèçíàâ, ùî ñêàñóâàííÿ 
ìîâíîãî çàêîíó áóëî ïîìèëêîþ. Âіí ïðîãîëîñèâ, ùî «ñïіëüíè-
ìè çóñèëëÿìè ìè âäîñêîíàëèìî ìîâíó ïîëіòèêó».

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 10. Äåðæàâíîþ ìîâîþ â Óêðàїíі є óêðàїíñüêà ìîâà.

Äåðæàâà çàáåçïå÷óє âñåáі÷íèé ðîçâèòîê і ôóíêöіîíóâàííÿ 
óêðàїíñüêîї ìîâè â óñіõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ íà âñіé 
òåðèòîðії Óêðàїíè.
Â Óêðàїíі ãàðàíòóєòüñÿ âіëüíèé ðîçâèòîê, âèêîðèñòàííÿ і 
çàõèñò ðîñіéñüêîї, іíøèõ ìîâ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí Óêðàїíè.
Äåðæàâà ñïðèÿє âèâ÷åííþ ìîâ ìіæíàðîäíîãî ñïіëêóâàííÿ.
Çàñòîñóâàííÿ ìîâ â Óêðàїíі ãàðàíòóєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ
Óêðàїíè òà âèçíà÷àєòüñÿ çàêîíîì.

à ìîâà є ìîâîþ àêòіâ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè і
óïðàâëіííÿ, äіëîâîї, òåõíі÷íîї, ïðîåêòíîї äîêóìåíòàöії і äіëî-
âîäñòâà, ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ, îôіöіéíèõ çàñîáіâ ìàñîâîї
іíôîðìàöії, íàóêè òà îñâіòè.

Äåðæàâíі ñëóæáîâöі çîáîâ’ÿçàíі âîëîäіòè óêðàїíñüêîþ 
ìîâîþ. Äëÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, ñóääіâ Êîíñòèòóöіéíîãî 
Ñóäó òà іíøèõ ïîñàäîâèõ îñіá çíàííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè є êîí-
ñòèòóöіéíèì îáîâ’ÿçêîì.
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Âèçíà÷åíèé ìіíіìóì çíàíü óêðàїíñüêîї ìîâè ïîâèííі ìàòè
îñîáè, ùî áàæàþòü îòðèìàòè ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè. Óêðàїíà
âèÿâëÿє òóðáîòó ïðî çàäîâîëåííÿ ìîâíèõ ïîòðåá óêðàїíöіâ,
ùî ïðîæèâàþòü çà її ìåæàìè.

§ 62. ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА
1. Äåðæàâíà ñèìâîëіêà

Âàæëèâèìè îçíàêàìè ñóâåðåííîї äåðæàâè є äåðæàâíі ñèì-
âîëè: Äåðæàâíèé Ïðàïîð, Äåðæàâíèé Ãåðá, Äåðæàâíèé Ãіìí.

Äåðæàâíà ñèìâîëіêà – öå îôіöіéíі åìáëåìè äåðæàâè, ùî
çîáðàæóþòüñÿ íà ïå÷àòêàõ, áëàíêàõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ,

ãðîøîâèõ çíàêàõ òîùî; óñòàíîâëþþòüñÿ êîíñòèòóöієþ äåðæàâè.
Äåðæàâíі ñèìâîëè – öå âñòàíîâëåíі êîíñòèòóöієþ àáî ñïå-

öіàëüíèìè çàêîíàìè îñîáëèâі ðîçïіçíàâàëüíі çíàêè êîíêðåò-
íîї äåðæàâè. Äåðæàâíà ñèìâîëіêà óîñîáëþє äåðæàâíèé ñóâå-
ðåíіòåò Óêðàїíè, âåðõîâåíñòâî òà íåçàëåæíіñòü âëàäè. Îáðàçè
Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà, Äåðæàâíîãî Ãåðáà òà Äåðæàâíîãî Ãіìíó
ñèìâîëіçóþòü óêðàїíñüêó äåðæàâíіñòü і êîíñòèòóöіéíі öіííîñ-
òі Óêðàїíè, òðàäèöії òà êóëüòóðó óêðàїíñüêîãî íàðîäó, є îñíî-
âîþ іñòîðè÷íîї ñâіäîìîñòі óêðàїíöіâ, ïðîöåñіâ óêðàїíñüêîãî
äåðæàâîòâîðåííÿ.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 20. Äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè Óêðàїíè є Äåðæàâíèé

Ïðàïîð Óêðàїíè, Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðàїíè і Äåðæàâíèé 
Ãіìí Óêðàїíè.

Äåðæàâíèé Ïðàïîð – öå îôіöіéíèé âіäìіííèé çíàê (åìá-
ëåìà) äåðæàâè, ñèìâîë її ñóâåðåíіòåòó.

Ïіñëÿ ïðîãîëîøåííÿ â 1991 ð. íåçàëåæíîñòі, ôàêòè÷íîãî і
þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі ïîñòàëà
íàãàëüíà ïîòðåáà ó âëàñíèõ äåðæàâíèõ àòðèáóòàõ. Óæå
4 âåðåñíÿ 1991 ð. íàä áóäèíêîì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè çàìà-
éîðіâ íàöіîíàëüíèé ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð. 28 ñі÷íÿ 1992 ð.
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè çàòâåðäèëà Äåðæàâíèé Ïðàïîð.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 20. Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðàї-

íè – ñòÿã ç äâîõ ðіâíîâåëèêèõ ãîðèçîí-
òàëüíèõ ñìóã ñèíüîãî і æîâòîãî êîëüîðіâ.
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3. Äåðæàâíèé Ãåðá

Ãåðá – öå óñòàëåíå âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ ãåðàëüäèêè 
çîáðàæåííÿ, ÿêå íàëåæèòü äåðæàâі, ìіñòó àáî ðîäèíі.

Íàéñòàðіøèé ãåðá óêðàїíñüêîї äåðæàâè – ãåðá çåìåëü Âîëî-
äèìèðà Âåëèêîãî і éîãî äèíàñòії – òðèçóá, âіäîìèé ç Õ ñò. 
Ó ãàëèöüêèõ êíÿçіâ ãåðáîì áóëî çîáðàæåííÿ ëåâà, à ó Âіéñüêó 
Çàïîðіçüêîìó – çîáðàæåííÿ ëèöàðÿ, êîçàêà ç ìóøêåòîì. Ïіñ-
ëÿ Àêòà Çëóêè ÓÍÐ і ÇÓÍÐ ó 1919 ð. òðèçóá ÿê ãåðá áóëî 
ïðèéíÿòî é íà çàõіäíîóêðàїíñüêèõ çåìëÿõ. Äèíàñòè÷íèé çíàê 
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ñòàâ ñèìâîëîì ñîáîðíîї Óêðàїíè.

19 ëþòîãî 1992 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè âèçíàëà òðèçóá
ìàëèì Äåðæàâíèì ãåðáîì. Âåëèêèé Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðàїíè
ùå íå çàòâåðäæåíî ïàðëàìåíòîì.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
 Ñò. 20. Âåëèêèé Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðàї-

íè âñòàíîâëþєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ìàëîãî 
Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðàїíè òà ãåðáà Âіéñüêà 
Çàïîðіçüêîãî çàêîíîì, ùî ïðèéìàєòüñÿ íå 
ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè âіä êîíñòèòóöіé-
íîãî ñêëàäó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.
Ãîëîâíèì åëåìåíòîì âåëèêîãî Äåðæàâíîãî
Ãåðáà Óêðàїíè є Çíàê Êíÿæîї Äåðæàâè Âîëîäèìèðà Âåëèêî-
ãî (ìàëèé Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðàїíè).

4. Äåðæàâíèé Ãіìí

Äåðæàâíèé Ãіìí Óêðàїíè – îäèí ç ãîëîâíèõ äåðæàâíèõ 
ñèìâîëіâ Óêðàїíè ïîðÿä ç ïðàïîðîì і ãåðáîì. Äåðæàâíèì 
ãіìíîì є ïіñíÿ «Ùå íå âìåðëà Óêðàїíè і ñëàâà, і âîëÿ» íà
ñëîâà Ïàâëà ×óáèíñüêîãî ç íåâåëèêèìè çìіíàìè, ìóçèêà 
Ìèõàéëà Âåðáèöüêîãî. Îôіöіéíà ìóçè÷íà ðåäàêöіÿ óõâàëåíà 
Âåðõîâ íîþ Ðàäîþ 15 ñі÷íÿ 1992 ð. Òåêñò ãіìíó çàòâåðäæåíî 
Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî Äåðæàâíèé Ãіìí Óêðàїíè» 6 áåðåçíÿ
2003 ð. 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 20. Äåðæàâíèé Ãіìí Óêðàїíè – íàöіîíàëüíèé ãіìí

íà ìóçèêó Ì. Âåðáèöüêîãî çі ñëîâàìè, çàòâåðäæåíèìè çàêî-
íîì, ùî ïðèéìàєòüñÿ íå ìåíø ÿê äâîìà òðåòèíàìè âіä êîí-
ñòèòóöіéíîãî ñêëàäó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.
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Ще не вмерла України 
і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії,
усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки,
як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття,
у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим
за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття,
козацького роду.

Чубинський
Павло Платонович

(1839–1884) 
Український етнолог, 
фольклорист, поет, 
громадський діяч, 

автор слів
Державного Гімну

України

Вербицький
Михайло Михайлович

(1815–1870)
Український

композитор, хоровий 
диригент, священик 
УГКЦ, громадський
діяч, автор музики 
Державного Гімну 

України

Запитання та завдання до теми 2 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте форму правління, що існує в Україні після внесення змін
до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 р.

À Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà
Á Ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà
Â Ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà
Ã Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà

2. Згідно з Конституцією України Державний Прапор України – це стяг 
з двох рівновеликих горизонтальних смуг:

À Æîâòîãî і áëàêèòíîãî êîëüîðіâ
Á Ñèíüîãî і æîâòîãî êîëüîðіâ
Â ×îðíîãî і ìàëèíîâîãî êîëüîðіâ
Ã Æîâòîãî і ñèíüîãî êîëüîðіâ

3. За формою державного устрою Україна є:
À Êîíôåäåðàöієþ
Á Ôåäåðàòèâíîþ äåðæàâîþ

Â Óíіòàðíîþ äåðæàâîþ
Ã Ðåñïóáëіêîþ

4. Групи громадян України, не українців за походженням, що виявля-
ють почуття національної свідомості і спільності, – це:

À Áіæåíöі
Á Àïàòðèäè

Â Áіïàòðèäè
Ã Íàöіîíàëüíі ìåíøèíè
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5. Державні службовці України зобов’язані володіти:
À Àíãëіéñüêîþ ìîâîþ
Á Іíøèìè ìîâàìè ìіæíàðîäíîãî ñïіëêóâàííÿ
Â Ðîñіéñüêîþ òà іíøèìè ìîâàìè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí
Ã Óêðàїíñüêîþ ìîâîþ

6. Малий Державний Герб України – це:
À Çîáðàæåííÿ ëåâà
Á Êîçàê ç ìóøêåòîì
Â Çíàê Êíÿæîї Äåðæàâè Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
Ã Ãåðá Âіéñüêà Çàïîðіçüêîãî

ІІ. Порівняйте.
 Ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêà ôîðìà ïðàâëіííÿ â Óêðàї-

íі (çà Êîíñòèòóöієþ çі çìіíàìè, âíåñåíèìè 8 ãðóäíÿ 2004 ð.) – 
ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêà ôîðìà ïðàâëіííÿ â Óêðàїíі 
(çà Êîíñòèòóöієþ 1996 ð.).

ІІІ. Складіть історичну довідку про походження державних сим-
волів України.

Òåìà 3. Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè

Кожен громадянин повинен направляти свої зусилля до того, 
щоб бути в змозі володарювати над своєю державою.

Арістотель, давньогрецький філософ

§ 63–64. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
1. Ïîíÿòòÿ ãðîìàäÿíñòâà

Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè – öå ñòіéêèé, íåîáìåæåíèé ó 
ïðîñòîðі ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ôіçè÷íîї îñîáè ç Óêðàїíñüêîþ 

äåðæàâîþ, çàñíîâàíèé íà þðèäè÷íîìó âèçíàííі äåðæàâîþ
öієї îñîáè ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè, óíàñëіäîê ÷îãî îñîáà і äåð-
æàâà íàáóâàþòü âçàєìíèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ â îáñÿçі, ïåðåäáà-
÷åíîìó Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè.

Öåé çâ’ÿçîê âèÿâëÿєòüñÿ â ðîçïîâñþäæåííі íà âіäïîâіäíó 
îñîáó ñóâåðåííîї âëàäè äåðæàâè íåçàëåæíî âіä ìіñöÿ її ïðî-
æèâàííÿ – íà òåðèòîðії äåðæàâè ÷è çà її ìåæàìè.

Ñèñòåìà êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ íîðì, ùî ðåãóëþþòü 
ïèòàííÿ ãðîìàäÿíñòâà, ñêëàäàє ãîëîâíèé êîíñòèòóöіéíî-ïðà-
âîâèé іíñòèòóò – іíñòèòóò ãðîìàäÿíñòâà. Äæåðåëàìè öüîãî іí  -
ñòèòóòó є:
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 Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè»;
 ÷èííі ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè ç ïèòàíü ãðîìàäÿí-

ñòâà;
 ïіäçàêîííі àêòè (íàïðèêëàä, Óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè).

Íîðìè öèõ àêòіâ, âèõîäÿ÷è ç âèçíàííÿ ïðàâà íà ãðîìàäÿí-
ñòâî ÿê ïðèðîäíîãî ïðàâà ëþäèíè, çàêðіïëþþòü ïðèíöèïè
ãðîìàäÿíñòâà, ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà
іíøèõ îðãàíіçàöіé, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó âèðіøåííі ïèòàíü ãðî-
ìàäÿíñòâà, і ïîðÿäîê їõ âèðіøåííÿ.

Ïðèíöèïè ãðîìàäÿíñòâà – öå òі âèõіäíі ïîëîæåííÿ, ÿêі
âèçíà÷àþòü іñòîòíі ðèñè âіäíîñèí ãðîìàäÿíñòâà. Êîíñòèòóöіÿ
Óêðàїíè òà Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè» çà-
êðіïëþþòü ïðèíöèïè ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè.

Ïðèíöèï єäèíîãî ãðîìàäÿíñòâà îçíà÷àє, ùî ÿêùî ãðîìàäÿ-
íèí Óêðàїíè íàáóâ ãðîìàäÿíñòâî (ïіääàíñòâî) іíøîї äåðæàâè
àáî äåðæàâ, òî ó ïðàâîâèõ âіäíîñèíàõ ç Óêðàїíîþ âіí âèçíà-
єòüñÿ ëèøå ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè. ßêùî іíîçåìåöü íàáóâ
ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè, ó ïðàâîâèõ âіäíîñèíàõ ç Óêðàїíîþ âіí
âèçíàєòüñÿ ëèøå ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè.

Принципи громадянства

Принцип єдиного громадянства
Запобігання виникненню випадків безгромадянства
Неможливість позбавлення громадянина України громадянства 
України
Визнання права на зміну громадянства
Неможливість автоматичного набуття громадянства України іно-
земцем або особою без громадянства внаслідок укладання шлю-
бу з громадянином України
Неможливість автоматичного припинення громадянства України
одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення
громадянства другим з подружжя
Рівність перед законом громадян України незалежно від підстав, 
порядку і моменту набуття ними громадянства України
Збереження громадянства України незалежно від місця прожи-
вання громадянина України

Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàї-
íè» ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè âèçíàþòüñÿ îñîáè, ÿêі íàáóëè ãðî-
ìàäÿíñòâî Óêðàїíè âіäïîâіäíî äî öüîãî Çàêîíó.
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2. Ïіäñòàâè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè»
Ñò. 6. Ïіäñòàâè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè.

Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè íàáóâàєòüñÿ:
çà íàðîäæåííÿì;
çà òåðèòîðіàëüíèì ïîõîäæåííÿì;
âíàñëіäîê ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà;
âíàñëіäîê ïîíîâëåííÿ ó ãðîìàäÿíñòâі;
âíàñëіäîê óñèíîâëåííÿ;
âíàñëіäîê âñòàíîâëåííÿ íàä äèòèíîþ îïіêè ÷è ïіê    -

ëó            âàííÿ;
âíàñëіäîê âñòàíîâëåííÿ íàä îñîáîþ, âèçíàíîþ ñóäîì íå   -

äієçäàòíîþ, îïіêè;
ó çâ’ÿçêó ç ïåðåáóâàííÿì ó ãðîìàäÿíñòâі Óêðàїíè îäíîãî 

÷è îáîõ áàòüêіâ äèòèíè;
âíàñëіäîê âñòàíîâëåííÿ áàòüêіâñòâà;
çà іíøèìè ïіäñòàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ìіæíàðîäíèìè

äîãîâîðàìè Óêðàїíè.

çà íàðîäæåííÿì (ôіëіàöіÿ) 
є îñíîâíèì ñïîñîáîì íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè. Çà öèõ 
îáñòàâèí ãðîìàäÿíñòâî íàáóâàєòüñÿ íà îñíîâі ïðèíöèïіâ «ïðà-
âà êðîâі» àáî «ïðàâà ґðóíòó». Ó ïåðøîìó âèïàäêó äèòèíà
íàáóâàє ãðîìàäÿíñòâà áàòüêіâ (îäíîãî ç áàòüêіâ) íåçàëåæíî âіä
ìіñöÿ íàðîäæåííÿ, ó äðóãîìó – äèòèíà ñòàє ãðîìàäÿíèíîì 
òієї äåðæàâè, íà òåðèòîðії ÿêîї âîíà íàðîäèëàñÿ, íåçàëåæíî
âіä ãðîìàäÿíñòâà áàòüêіâ.

Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà òåðèòîðіàëüíèì ïîõî-
äæåííÿì âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì ðåєñòðàöії. Ïðèéíÿòòÿ äî ãðî-
ìàäÿíñòâà Óêðàїíè (íàòóðàëіçàöіÿ) çà çàÿâîþ ïåðåäáà÷àє 
ïîäàííÿ â ïèñüìîâіé ôîðìі âіäïîâіäíîї çàÿâè íà іì’ÿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðàїíè.

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè»
Ñò. 16. Íåîáõіäíіñòü çãîäè äіòåé ïіä ÷àñ íàáóòòÿ ãðî-

ìàäÿíñòâà Óêðàїíè.
Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè äіòüìè âіêîì âіä 14 äî 
18 ðîêіâ ìîæå âіäáóâàòèñÿ ëèøå çà їõíüîþ çãîäîþ.
Ñò. 18. Âèõіä äіòåé âіêîì âіä 14 äî 18 ðîêіâ ç ãðîìàäÿíñòâà
Óêðàїíè ìîæå âіäáóâàòèñÿ ëèøå çà їõíüîþ çãîäîþ.
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3. Óìîâè ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà

Іíîçåìåöü àáî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà ìîæóòü áóòè ïðèéíÿ-
òі äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà їõ êëîïîòàííÿì.

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè»
Ñò. 9. Óìîâàìè ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè є:

âèçíàííÿ і äîòðèìàííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà çàêîíіâ 
Óêðàїíè;

ïîäàííÿ äåêëàðàöії ïðî âіäñóòíіñòü іíîçåìíîãî ãðîìàäÿí-
ñòâà (äëÿ îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà) àáî çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèïèíè-
òè іíîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî (äëÿ іíîçåìöіâ);

áåçïåðåðâíå ïðîæèâàííÿ íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ íà òåðè-
òîðії Óêðàїíè ïðîòÿãîì îñòàííіõ ï’ÿòè ðîêіâ;

îòðèìàííÿ äîçâîëó íà іììіãðàöіþ;
âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ àáî її ðîçóìіííÿ â îáñÿçі,

äîñòàòíüîìó äëÿ ñïіëêóâàííÿ;
íàÿâíіñòü çàêîííèõ äæåðåë іñíóâàííÿ.

îçåìöі, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó ãðîìàäÿíñòâі (ïіääàíñòâі) êіëü-
êîõ äåðæàâ, ïîäàþòü çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèïèíèòè ãðîìàäÿíñòâî
(ïіääàíñòâî) öèõ äåðæàâ.
Іíîçåìöі, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ áіæåíöÿ â Óêðàїíі ÷è ïðèòó-

ëîê â Óêðàїíі, çàìіñòü çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèïèíèòè іíîçåìíå ãðî-
ìàäÿíñòâî ïîäàþòü äåêëàðàöіþ ïðî âіäìîâó îñîáè, ÿêіé íàäà-
íî ñòàòóñ áіæåíöÿ â Óêðàїíі ÷è ïðèòóëîê â Óêðàїíі, âіä
іíîçåìíîãî ãðîìàäÿíñòâà.

Óìîâà ïðî áåçïåðåðâíå ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîêіâ íå ïîøèðþєòüñÿ íà іíîçåìöіâ ÷è îñіá áåç
ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó øëþáі ç ãðîìàäÿíèíîì Óêðà-
їíè ïîíàä äâà ðîêè, і íà іíîçåìöіâ ÷è îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà,
ÿêі ïåðåáóâàëè ç ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè ïîíàä äâà ðîêè ó 
øëþáі, ùî ïðèïèíèâñÿ âíàñëіäîê éîãî ñìåðòі.

Äëÿ îñіá, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ áіæåíöÿ â Óêðàїíі ÷è ïðèòó-
ëîê â Óêðàїíі, òåðìіí áåçïåðåðâíîãî ïðîæèâàííÿ íà çàêîííèõ
ïіäñòàâàõ íà òåðèòîðії Óêðàїíè âñòàíîâëþєòüñÿ íà òðè ðîêè ç
ìîìåíòó íàäàííÿ їì ñòàòóñó áіæåíöÿ â Óêðàїíі ÷è ïðèòóëêó â
Óêðàїíі, à äëÿ îñіá, ùî â’їõàëè â Óêðàїíó ÿê îñîáè áåç ãðîìà-
äÿíñòâà, – íà òðè ðîêè ç ìîìåíòó â’їçäó â Óêðàїíó.

Äëÿ іíîçåìöіâ òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі â óñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè ïîðÿäêó ïðîõîäÿòü âіéñüêîâó
ñëóæáó çà êîíòðàêòîì ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðàїíè, òåðìіí áåç-
ïåðåðâíîãî ïðîæèâàííÿ íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ íà òåðèòîðії
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Óêðàїíè âñòàíîâëþєòüñÿ íà òðè ðîêè ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èí-
íîñòі êîíòðàêòó ïðî ïðîõîäæåííÿ âіéñüêîâîї ñëóæáè ó Çáðîé-
íèõ Ñèëàõ Óêðàїíè.

4. Ïіäñòàâè ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè

Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè» ïåðåäáà÷å-
íî òàêі ïіäñòàâè ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè:
 óíàñëіäîê âèõîäó ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè;
 óíàñëіäîê âòðàòè ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè;
 çà ïіäñòàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè

Óêðàїíè.
1. Óíàñëіäîê 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.

2. Óíàñëіäîê âòðàòè ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè.
Ïіä âòðàòîþ ãðîìàäÿíñòâà ðîçóìіþòü àâòîìàòè÷íå ïðèïè-

íåííÿ ãðîìàäÿíñòâà çà òàêèõ îáñòàâèí:
 äîáðîâіëüíå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè ãðîìàäÿíñòâà
іíøîї äåðæàâè, ÿêùî íà ìîìåíò òàêîãî íàáóòòÿ âіí äîñÿã
ïîâíîëіòòÿ;

 íàáóòòÿ îñîáîþ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè âíàñëіäîê îáìàíó,
ñâіäîìîãî ïîäàííÿ íåïðàâäèâèõ âіäîìîñòåé àáî ôàëüøèâèõ
äîêóìåíòіâ;

 äîáðîâіëüíèé âñòóï íà âіéñüêîâó ñëóæáó іíøîї äåðæàâè,
ÿêà âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà öієї äåðæàâè íå є çàãàëü-
íèì âіéñüêîâèì îáîâ’ÿçêîì ÷è àëüòåðíàòèâíîþ 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 ïåðå-
õîäó ÷àñòèíè òåðèòîðії âіä îäíієї äåðæàâè äî іíøîї) àáî òðàíñ-
ôåðò (ïåðåõіä ÷àñòèíè òåðèòîðії ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìіíîþ ãðî-
ìàäÿíñòâà áåç ïðàâà âèáîðó).

5. Îðãàíè, ùî âèðіøóþòü ïèòàííÿ ãðîìàäÿíñòâà

Îðãàíàìè, ùî âèðіøóþòü ïèòàííÿ ãðîìàäÿíñòâà, є Ïðåçè-
äåíò Óêðàїíè, Êîìіñіÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâі Óêðàїíè ç ïèòàíü 
ãðîìàäÿíñòâà, öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè, ùî ðåàëі-
çóє äåðæàâíó ïîëіòèêó ó ñôåðі ãðîìàäÿíñòâà, Ìіíіñòåðñòâî
çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðàїíè, äèïëîìàòè÷íі ïðåäñòàâíèöòâà òà 
êîíñóëüñüêі óñòàíîâè Óêðàїíè.
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Президент України

Ухвалює рішення і видає Укази про прийняття до громадянства України
і припинення громадянства
Затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань 
громадянства
Визначає порядок провадження за заявами











Розглядає заяви з питань громадянства і вносить пропозиції Президен-
ту України щодо їх задоволення
Повертає документи про прийняття до громадянства України для їх 
оформлення відповідно до вимог
Контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань 
громадянства

Комісія при Президентові України з питань громадянства



Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері громадянства

 Установлює належність до громадянства України
Готує подання про втрату особами громадянства України
Виконує рішення Президента України з питань громадянства та ін.





 Установлює належність до громадянства України
Веде облік осіб, які набули громадянство України та припинили грома-
дянство України
Перевіряє за заявами осіб, які перебувають за кордоном, належність 
до громадянства України



Міністерство закордонних справ України



Запитання та завдання до теми 3 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Визначте підставу набуття громадянства в такій ситуації: «Одесит

Гершензон Я. у 1992 р. виїхав до Ізраїлю та набув іноземного громадян-
ства. У 2017 р. на прохання батьків він повернувся в Україну на постійне
проживання та подав заяву, у якій зобов’язався припинити іноземне гро-
мадянство».

À Çà íàðîäæåííÿì
Á Óíàñëіäîê óñèíîâëåííÿ
Â Óíàñëіäîê ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà
Ã Óíàñëіäîê ïîíîâëåííÿ ó ãðîìàäÿíñòâі 

2. З’ясуйте підставу припинення громадянства в такій ситуації:
«19-річний мешканець Тернополя Безрідний О. добровільно вступив на
військову службу до Збройних Сил Польської Республіки».

À Âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè
Á Âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè
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Â  Ïіäñòàâè, ïåðåäáà÷åíі ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðàїíè
Ã Ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà

3. Укажіть умови прийняття до громадянства України.
À Íàÿâíіñòü çàêîííèõ äæåðåë іñíóâàííÿ
Á Ïåðåáóâàííÿ ó øëþáі ç ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè
Â  Âèçíà÷íі çàñëóãè ïåðåä Óêðàїíîþ, äåðæàâíèé іíòåðåñ 

äëÿ Óêðàїíè
Ã  Âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ àáî її ðîçóìіííÿ â îáñÿçі, 

äîñòàòíüîìó äëÿ ñïіëêóâàííÿ
Ä  Çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèïèíèòè іíîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî àáî âіä-

ñóòíіñòü іíîçåìíîãî ãðîìàäÿíñòâà
Å  Áåçïåðåðâíå ïðîæèâàííÿ íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ íà òåðè-

òîðії Óêðàїíè ïðîòÿãîì îñòàííіõ òðüîõ ðîêіâ

ІІ. Порівняйте поняття.
  Ïіäñòàâè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà – ïіäñòàâè ïðèïèíåííÿ 
ãðîìàäÿíñòâà.

  Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðîäæåííÿì – ïðèéíÿòòÿ äî 
ãðîìàäÿíñòâà.

ІІІ. Працюємо з документами
Ознайомтеся з текстом Закону України «Про громадянство України». 

Прочитайте ситуацію, знайдіть правові помилки та випишіть їх у ліву ко-
лонку таблиці. У праву колонку занотуйте свій коментар відповідно до 
чинного законодавства України.

Іíîçåìåöü Áåçáàò÷åíêî Î. (36 ðîêіâ) ïðàöþє ôåðìåðîì íà âëàñ-
íіé çåìëі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëîùåþ 20 ãà. Âіí íå
ïëàòèòü ïîäàòêè, òîìó ùî äâà ðîêè òîìó éîãî áóëî îáðàíî ãîëîâîþ
ñіëüñüêîї ðàäè. Ðіê òîìó âіí ïîäàâ çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ãðîìàäÿí-
ñòâà Óêðàїíè. Íåùîäàâíî éîìó ïîâіäîìèëè, ùî äî îôîðìëåííÿ öієї
ïðîöåäóðè çàëèøèëîñÿ äåêіëüêà äíіâ. Äàòà îòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñòâà
ïîâèííà çáіãòèñÿ ç ðі÷íèöåþ îäðóæåííÿ íà ãðîìàäÿíöі Óêðàїíè, і 
ñàìå òîìó éîìó ñêîðî÷óþòü íåîáõіäíèé äëÿ îòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñòâà
òåðìіí ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі äî îäíîãî ðîêó.

Áåçáàò÷åíêî Î. ðàçîì ç äðóæèíîþ ïëàíóâàëè âñèíîâèòè äèòèíó ç 
Õîðâàòії (éîãî áàòüêіâùèíè), àëå ïðî÷èòàëè â ãàçåòі, ùî äèòèíà íå 
çìîæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îòðèìàòè ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè, îñêіëüêè 
äëÿ óñèíîâëåíèõ äіòåé òåðìіí ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі äëÿ îòðèìàííÿ 
ãðîìàäÿíñòâà – 20 ðîêіâ. Ìàéáóòíі áàòüêè îçíàéîìèëèñÿ ç ïåðåëіêîì 
ïðàâ äèòèíè, ùî âèêëàäåíèé ó Çàãàëüíіé äåêëàðàöії ïðàâ äèòèíè, 
і ìàþòü íàìіð îïðîòåñòóâàòè ó Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè ïîëîæåííÿ 
óêðàїíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî íå çáіãàєòüñÿ ç ìіæíàðîäíèì.

Правові помилки Коментар
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ІV. Розв’яжіть ситуацію. Дайте правову оцінку ситуації, спираю-
чись на законодавство України.

Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè ñіì’ÿ Íåðіäíèõ (÷îëîâіê, æіíêà, äî÷êà 17 ðî-
êіâ і ñèí 13 ðîêіâ) ïåðåїõàëè äî Êðàêîâà (Ïîëüùà) íà ïîñòіéíå ìіñöå
ïðîæèâàííÿ. Áàòüêè âèðіøèëè, ùî ñіì’ÿ ïîâèííà ïðèéíÿòè ãðîìà-
äÿíñòâî Ïîëüùі. Äіòè áóëè ïðîòè ðіøåííÿ áàòüêіâ і õîòіëè çàëèøè-
òèñÿ â Óêðàїíі ç áàáóñåþ.

Òåìà 4. Ìіæíàðîäíå ïðàâî ïðàâ ëþäèíè

Рівність – це єдина і міцна основа для суспільного устрою, 
для порядку, законності, добрих звичаїв і відбору на високі 
посади людей, які справді для них придатні.

Бернард Шоу, англійський письменник

§ 65. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ
ПРАВ ЛЮДИНИ

1. Іñòîðіÿ ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîãî ïðàâà ïðàâ ëþäèíè 

Ó ìіæíàðîäíîìó ïðàâі íîðìè ïðî ïðàâà ëþäèíè ñïî÷àòêó
âèíèêàëè ÿê ðåàêöіÿ íà æîðñòîêі òà íåëþäñüêі ñïîñîáè é 
ìåòîäè âåäåííÿ âîєí. Íà îñíîâі öèõ íîðì ñôîðìóâàëîñÿ ìіæ-
íàðîäíå ãóìàíіòàðíå ïðàâî.

Íà ìåæі XVIII–XIX ñò. ïіä âïëèâîì іäåé ãóìàíіçìó â ñó-
ñïіëüñòâі ç’ÿâèëîñÿ áіëüø øèðîêå ðîçóìіííÿ ïðàâ ëþäèíè,
ÿêå âïëèíóëî íà ñòàíîâëåííÿ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà ïðàâ ëþäè-
íè. Ïåðøі òàêі ìіæíàðîäíі àêòè áóëî ñïðÿìîâàíî íà áîðîòüáó
ç ðàáñòâîì і ðàáîòîðãіâëåþ (Äåêëàðàöіÿ ïðî çàáîðîíó òîðãіâëі
íåãðàìè-íåâіëüíèêàìè 1815 ð., Ãåíåðàëüíèé àêò ïðî Êîíãî
1885 ð., Áðþññåëüñüêà êîíâåíöіÿ 1889 p. òà іí.).

Àëå ëèøå â ÕÕ ñò. іäåÿ ïðàâ ëþäèíè îïèíèëàñÿ äіéñíî â
öåíòðі ñâіòîâîї ïîëіòèêè. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè Ëіãà Íàöіé áåçïîñåðåäíüî ïî÷àëà ðîçðîáëÿòè ìіæíàðîä-
íî-ïðàâîâі ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ íàöіîíàëüíèõ, åòíі÷íèõ,
ðåëіãіéíèõ і ìîâíèõ ìåíøèí.

Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ïèòàííÿ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè
ïîñòàëî ïåðåä ÎÎÍ, ÿêà çãіäíî çі ñò. 1 Ñòàòóòó çîáîâ’ÿçàíà
«çäіéñíþâàòè ìіæíàðîäíå ñïіâðîáіòíèöòâî â çàîõî÷óâàííі
òà ðîçâèòêó ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè é îñíîâíèõ ñâîáîä äëÿ
âñіõ, íåçàëåæíî âіä ðàñè, ñòàòі, ìîâè òà ðåëіãії». Ïîÿâà öієї
íîðìè ó Ñòàòóòі ÎÎÍ íå áóëà âèïàäêîâîþ: çàêðіïëþþ÷è ó
Ñòàòóòі ÎÎÍ íîðìó ïðî ïðàâà ëþäèíè, äåðæàâè îäíî÷àñíî
ñòâîðþâàëè ìіæíàðîäíî-ïðàâîâó îñíîâó äëÿ îá’єäíàíîї áîðîòüáè
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ç òîòàëіòàðèçìîì, îñêіëüêè ïðàâà ëþäèíè òà òîòàëіòàðèçì çà 
ñâîєþ ïðèðîäîþ íåñóìіñíі.

Öå ïîëîæåííÿ Ñòàòóòó äîçâîëèëî Ãåíåðàëüíіé Àñàìáëåї
ÎÎÍ ïðîãîëîñèòè â 1948 ð. Çàãàëüíó äåêëàðàöіþ ïðàâ ëþäè-
íè. Çãîäîì âåëèêó êіëüêіñòü íàéâàæëèâіøèõ óíіâåðñàëüíèõ
ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ ïðî ïðàâà ëþäèíè áóëî ðîçðîáëåíî é 
óõâàëåíî ñàìå â ðàìêàõ ÎÎÍ. Ó ðàìêàõ ÎÎÍ ðîçðîáëåíî çíà÷-
íó êіëüêіñòü ìіæíàðîäíèõ äîêóìåíòіâ, ÿêі õî÷à і íå є þðèäè÷-
íî îáîâ’ÿçêîâèìè, ïðîòå óçàãàëüíèëè â ñîáі âåëè÷åçíèé äîñâіä 
çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè і òîìó íàáóëè çíà÷íîї ìîðàëüíî-ïîëі-
òè÷íîї âàãè (Êîäåêñ ïîâåäіíêè ïîñàäîâèõ îñіá ùîäî ïіäòðèìêè
ïðàâîïîðÿäêó, Îñíîâíі ïðèíöèïè íåçàëåæíîñòі ñóäîâèõ îðãà-
íіâ òà іí.).

Íàéâàæëèâіøèì äîñÿãíåííÿì ìіæíàðîäíîãî ñïіâðîáіòíè-
öòâà ùîäî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ñòàëî ñòâîðåííÿ ìіæíàðîäíî-
ãî ìåõàíіçìó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè. Äåÿêі ç òàêèõ îðãàíіâ 
ìîæóòü ðîçãëÿäàòè іíäèâіäóàëüíі ñêàðãè ïðî çàõèñò ïðàâ
ëþäèíè â îêðåìèõ äåðæàâàõ і óõâàëþâàòè ùîäî íèõ ðіøåííÿ, 
þðèäè÷íî îáîâ’ÿçêîâі äëÿ öèõ äåðæàâ.

Óêðàїíà є ó÷àñíèöåþ áіëüøîñòі óíіâåðñàëüíèõ äîãîâîðіâ ç 
ïðàâ ëþäèíè і âèçíàє äëÿ ñåáå þðèñäèêöіþ Êîìіòåòó ç ïðàâ 
ëþäèíè і Єâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Öå îçíà÷àє, ùî 
çàâæäè çáåðіãàєòüñÿ ìîæëèâіñòü îñêàðæèòè äії äåðæàâíèõ
îðãàíіâ ó ìіæíàðîäíèõ óñòàíîâàõ іç çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè. 
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âèçíàє òàêå ïðàâî (ñò. 55).

Між народндні
організацації із захисту
прав лююдини

Європейський 
Суд з прав 

людини

Рада ООН 
з прав 
людини

Комітет
з прав 
людини

Ñòàíîâëåííÿ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà ïðàâ ëþäèíè ïîâ’ÿçàíå ç 
ðîçðîáêîþ é óõâàëåííÿì ìіæíàðîäíèõ àêòіâ óíіâåðñàëüíîãî 
õàðàêòåðó, ó ÿêèõ ïðàâà ëþäèíè áóëî ñèñòåìàòèçîâàíî, à 
òàêîæ ç ôîðìóâàííÿì ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіéíèõ ìåõàíіç-

Права людини
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ìіâ çàõèñòó öèõ ïðàâ. Ó ìіæíàðîäíîìó ïðàâі òàêó ñèñòåìàòè-
çàöіþ áóëî çäіéñíåíî ç 1948 ïî 1966 ð. ó ñåðії íîðìàòèâíèõ
àêòіâ, íåîôіöіéíî іìåíîâàíèõ Ìіæíàðîäíîþ õàðòієþ ïðàâ
ëþäèíè, ÿêó ñêëàäàþòü Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè,
Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі òà ïîëіòè÷íі ïðàâà, Ìіæ-
íàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà.

2. Ìіæíàðîäíі ñòàíäàðòè â ãàëóçі ïðàâ ëþäèíè:
ïîíÿòòÿ, àêòè, ùî їõ çàêðіïëþþòü

Ìіæíàðîäíèé ðіâåíü çàêðіïëåííÿ ïðàâ ëþäèíè õàðàêòåðè-
çóє ïîíÿòòÿ «ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі ñòàíäàðòè ïðàâ ëþäèíè»,
ùî ïåðåäáà÷àє ïðèéíÿòòÿ ìіæíàðîäíèìè îðãàíіçàöіÿìè ïðà-
âîâèõ ñòàíäàðòіâ, òîáòî åòàëîíіâ, âèçíà÷åííÿ íàéíåîáõіäíі-
øèõ áëàã ëþäèíè.

Ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі ñòàíäàðòè â ãàëóçі ïðàâ ëþäèíè –
öå âñòàíîâëåíі â äîãîâіðíîìó ïîðÿäêó ïðàâîâі íîðìè ìіíі-

ìàëüíî äîïóñòèìîãî ïîâîäæåííÿ äåðæàâè ç ëþäüìè (ãðîìàäÿíà-
ìè, іíîçåìöÿìè, àïàòðèäàìè), ÿêі ïðîæèâàþòü íà її òåðèòîðії.

Íàéáіëüø óíіâåðñàëüíîãî õàðàêòåðó ìіæíàðîäíî-ïðàâîâі
ñòàíäàðòè ïðàâ ëþäèíè íàáóëè ó òðüîõ âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ìіæ-
íàðîäíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé.

Загальна декларація 
прав людини (1948)

Міжнародний пакт
про громадянські

і політичні права (1966)

Міжнародний пакт 
про економічні,

соціальні та культурні
права (1966)

Êðіì âèùåíàçâàíèõ óíіâåðñàëüíèõ ìіæíàðîäíèõ ñòàíäàðòіâ
ó ãàëóçі ïðàâ ëþäèíè, äіþòü і ðåãіîíàëüíі – Єâðîïåéñüêà êîí-
âåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (1950),
Àìåðèêàíñüêà êîíâåíöіÿ ç ïðàâ ëþäèíè (1969), Àôðèêàíñüêà
õàðòіÿ ïðàâ ëþäèíè і íàðîäіâ (1981). ßê ïðàâèëî, ðåãіîíàëüíі
ñòàíäàðòè áіëüø äåòàëüíі çà ñâîїì çìіñòîì і ðåãëàìåíòóþòü
ïîðÿäîê çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â ðàçі їõ ïîðóøåííÿ äåðæàâîþ.

Ìіæíàðîäíі ñòàíäàðòè ïðàâà і ñâîáîä ëþäèíè ìàþòü òàêі
ôóíêöії:
 âèçíà÷åííÿ ïåðåëіêó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, ÿêі â

îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîâèííі áóòè âèçíàíі äåðæàâàìè – 
ó÷àñíèöÿìè òієї àáî іíøîї êîíâåíöії;
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 íÿ çìіñòó ïðàâ і ñâîáîä, ÿêі ïîâèííі âòіëèòèñÿ 
â êîíñòèòóöіÿõ і çàêîíàõ äåðæàâ – ó÷àñíèöü êîíâåíöії. Íà-
ïðèêëàä, Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà 
êóëüòóðíі ïðàâà 1966 ð. ðîçêðèâàє ïîíÿòòÿ äîñòàòíüîãî
æèòòєâîãî ðіâíÿ. Öå ïîíÿòòÿ âêëþ÷àє äîñòàòíє õàð÷óâàí-
íÿ, îäÿã і æèòëî äëÿ ëþäèíè òà її ñіì’ї;

 óñòàíîâëåííÿ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâ іç çàáåçïå÷åííÿ ðåàëіçà-
öії ïðîãîëîøóâàíèõ ïðàâ і ñâîáîä. Íàïðèêëàä, ïðèєäíàâ-
øèñü äî Єâðîïåéñüêîї êîíâåíöії ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і 
îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, Óêðàїíà áóëà çîáîâ’ÿçàíà ñêàñóâà-
òè ñìåðòíó êàðó ÿê âèä êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ;

 ôіêñàöіÿ îáìåæåíü і çàáîðîí, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàëіçàöієþ
ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.
Óêðàїíà є ó÷àñíèöåþ îñíîâíèõ ìіæíàðîäíèõ êîíâåíöіé ó 

ãàëóçі ïðàâ ëþäèíè. Ç óðàõóâàííÿì їõíіõ íîðì ñòâîðþâàëàñÿ 
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè. Ñåðåä íàéâàæëèâіøèõ çàãàëüíèõ äîêó-
ìåíòіâ, ç ÿêèìè ïîâíіñòþ óçãîäæóþòüñÿ ïîëîæåííÿ Êîíñòè-
òóöії Óêðàїíè, – Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè (1948), 
Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі ïðàâà (1966), 
Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі 
ïðàâà (1966), Єâðîïåéñüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè 
і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä ç Ïðîòîêîëàìè (1950), Çàêëþ÷íèé 
àêò Íàðàäè ç áåçïåêè òà ñïіâðîáіòíèöòâà â Єâðîïі (1975) òà іí.

§ 66. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ
1. Îñíîâîïîëîæíі ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè 

Ãîëîâíèì åëåìåíòîì ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè є ïðàâà òà 
ñâîáîäè. Ó ïðàâàõ òà ñâîáîäàõ íå ëèøå ôіêñóþòüñÿ ñòàíäàðòè 
ïîâåäіíêè, ÿêі ââàæàþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèìè, êîðèñíèìè, äîöіëü-
íèìè äëÿ íîðìàëüíîї æèòòєäіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà, à é ðîçêðè-
âàþòüñÿ îñíîâíі ïðèíöèïè âçàєìîâіäíîñèí äåðæàâè і îñîáè.

Ïðàâà ëþäèíè – öå ñîöіàëüíà ñïðîìîæíіñòü ëþäèíè
âіëüíî äіÿòè, ñàìîñòіéíî îáèðàòè âèä і ìіðó ñâîєї ïîâå-

äіíêè ç ìåòîþ çàäîâîëåííÿ ðіçíîáі÷íèõ ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâ-
íèõ ïîòðåá ëþäèíè øëÿõîì êîðèñòóâàííÿ ïåâíèìè ñîöіàëü-
íèìè áëàãàìè â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè.

Ïîíÿòòÿ «ñâîáîäà» ïîâ’ÿçàíå ç õàðàêòåðèñòèêîþ òàêèõ 
äіÿíü îñîáè, ÿêі âèçíà÷àþòü ñôåðó її ñàìîñòіéíîñòі, çàõèñòó
âіä âòðó÷àííÿ â її âíóòðіøíіé ñâіò (ñâîáîäà äóìêè, ñâîáîäà 
ñâіòîãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ òîùî).
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Міра можливої
поведінки особи

Права людини

Свобода

Суб’єктивне право 
особи, яке про яв-
ляється в спосо-
бах її можливої 
поведінки

Îñíîâíі ïðàâà ëþäèíè ñòàíîâëÿòü ïåâíó ñèñòåìó òà êëàñè-
ôіêóþòüñÿ çà ðіçíèìè ïіäñòàâàìè:

Права людини    
Права громадянина

За суб’єктом 
права

Права першого покоління
Права другого покоління     
Права третього покоління    
Права четвертого покоління (на етапі становлення)

За черговістю
включення 

до правових 
документів

Природні (природжені)   
Похідні від природних

За генезисом
(розвитком)

Особисті (громадянські) права і свободи   
Політичні   
Соціально-економічні та інші

За змістом

Âіäïîâіäíî äî Єâðîïåéñüêîї Êîíâåíöії ïðî çàõèñò ïðàâ
ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ùî áóëà ðàòèôіêîâàíà Óê-
ðàїíîþ, îñíîâîïîëîæíèìè ïðàâàìè і ñâîáîäàìè âèçíàþòüñÿ:
 ïðàâî íà æèòòÿ;
 çàáîðîíà êàòóâàííÿ;
 çàáîðîíà ðàáñòâà і ïðèìóñîâîї ïðàöі;
 ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü;
 ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóä;
 íіÿêîãî ïîêàðàííÿ áåç çàêîíó;
 ïðàâî íà ïîâàãó äî ïðèâàòíîãî òà ñіìåéíîãî æèòòÿ;
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 ñâîáîäà âèðàæåííÿ ïîãëÿäіâ;
 ñâîáîäà çіáðàíü òà îá’єäíàííÿ;
 ïðàâî íà øëþá;
 ïðàâî íà åôåêòèâíèé çàñіá þðèäè÷íîãî çàõèñòó;
 çàáîðîíà äèñêðèìіíàöії.

2. Ïîêîëіííÿ ïðàâ ëþäèíè

Ùîäî êëàñèôіêàöії ïðàâ, ñâîáîä òà îáîâ’ÿçêіâ çà ÷åðãîâіñòþ
âêëþ÷åííÿ äî êîíñòèòóöії òà ìіæíàðîäíèõ ïðàâîâèõ äîêóìåí-
òіâ, ïåðøå ïîêîëіííÿ âêëþ÷àє ïðîãîëîøåíі áóðæóàçíèìè 
ðåâîëþöіÿìè (ÕVІІ–ÕVІІІ ñò.) ãðîìàäÿíñüêі é ïîëіòè÷íі ïðà-
âà, ÿêі îòðèìàëè íàçâó «íåãàòèâíèõ», òîáòî òàêèõ, ùî âèðà-
æàþòü íåçàëåæíіñòü îñîáèñòîñòі âіä äåðæàâè, ïîçíà÷àþòü
ìåæі її âòðó÷àííÿ ó ñôåðó ñâîáîäè ëþäèíè (ïðàâî íà æèòòÿ, 
íåäîòîðêàííіñòü æèòëà).

Äðóãå ïîêîëіííÿ ñòîñóєòüñÿ ñîöіàëüíèõ, åêîíîìі÷íèõ і 
êóëüòóðíèõ ïðàâ, ùî äіñòàëè çàêðіïëåííÿ â ìіæíàðîäíî-ïðà-
âîâèõ äîêóìåíòàõ і êîíñòèòóöіÿõ áàãàòüîõ êðàїí äî ñåðåäèíè
ÕÕ ñò. Öþ ãðóïó ïðàâ іíêîëè íàçèâàþòü «ïîçèòèâíèìè»,
îñêіëüêè їõ ðåàëіçàöіÿ âèìàãàє «ïîçèòèâíîãî âòðó÷àííÿ» äåð-
æàâè, ñòâîðåííÿ âіäïîâіäíèõ ìåõàíіçìіâ ðåàëіçàöії. Öå – ïðà-
âî íà âіäïî÷èíîê, íà ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ, íà îñâіòó.

Äî òðåòüîãî ïîêîëіííÿ íàëåæàòü ñîëіäàðíі àáî êîëåêòèâíі ÿ
ïðàâà, іñíóâàííÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç ãëîáàëüíèìè ïðîáëåìàìè 
ëþäñòâà і ÿêі íàëåæàòü áіëüøå íàöіÿì, íàðîäàì ÷è òåðèòîðі-
àëüíèì ãðîìàäàì, íіæ îêðåìèì іíäèâіäóóìàì. Öå ïðàâî íà 
ìèð, áåçïå÷íå äîâêіëëÿ, ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, òåðèòîðіàëü-
íó öіëіñíіñòü, ñóâåðåíіòåò. Ñòàíîâëåííÿ öієї ãðóïè ïðàâ ïî÷àëî-
ñÿ ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè. Îñíîâè öèõ ïðàâ çàêëàäåíî â 
ìіæíàðîäíèõ äîêóìåíòàõ (Ñòàòóòі ÎÎÍ, Çàãàëüíіé äåêëàðàöії 
ïðàâ ëþäèíè, Äåêëàðàöії ïðî íàäàííÿ íåçàëåæíîñòі êîëîíіàëü-
íèì êðàїíàì і íàðîäàì 1960 ð., Ìіæíàðîäíèõ ïàêòàõ 1966 ð. 
òîùî). Íà äóìêó äåÿêèõ ó÷åíèõ, òðåòє ïîêîëіííÿ îõîïëþє ïðà-
âà òèõ êàòåãîðіé ãðîìàäÿí (äіòåé, æіíîê, ìîëîäі, ëþäåé ïîõè-
ëîãî âіêó, ëþäåé ç іíâàëіäíіñòþ, áіæåíöіâ òà іí.), ÿêі іç ñîöіàëü-
íèõ, ïîëіòè÷íèõ, ôіçіîëîãі÷íèõ òà іíøèõ ïðè÷èí íå ìàþòü 
ðіâíèõ ìîæëèâîñòåé ç іíøèìè ãðîìàäÿíàìè ùîäî çäіéñíåííÿ 
çàãàëüíèõ äëÿ âñіõ ëþäåé ïðàâ і ñâîáîä і ÷åðåç öå ïîòðåáóþòü 
ïåâíîї ïіäòðèìêè ç áîêó äåðæàâè òà ìіæíàðîäíîї ñïіëüíîòè. 

×åòâåðòå ïîêîëіííÿ ïðàâ ëþäèíè ïî÷àëî ôîðìóâàòèñÿ â 
1990-õ ðîêàõ. Çâåðòàþ÷èñü äî çàðóáіæíîãî äîñâіäó, ñëіä âіä-
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çíà÷èòè òàêó íîâàöіéíó êàòåãîðіþ Õàðòії Єâðîïåéñüêîãî Ñîþ-
çó ïðî îñíîâíі ïðàâà, ÿê «ïðàâî íà öіëіñíіñòü îñîáè». Ïóíêò 1 
ñò. 3 âñòàíîâëþє, ùî êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà âëàñíó
ôіçè÷íó і äóøåâíó öіëіñíіñòü, à ï. 2 êîíêðåòèçóє: çàñòîñîâóþ-
÷è äîñÿãíåííÿ ìåäèöèíè і áіîëîãії, íåîáõіäíî îñîáëèâî äîòðè-
ìóâàòèñÿ òàêèõ âèìîã: 1) äîáðîâіëüíà і íàëåæíèì ÷èíîì
îôîðìëåíà çãîäà çàöіêàâëåíîї îñîáè âіäïîâіäíî äî ïðàâèë,
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì; 2) çàáîðîíà çàñòîñóâàííÿ єâãåíіêè,
îñîáëèâî òієї її ÷àñòèíè, ùî ìàє íà ìåòі ñåëåêöіþ ëþäåé;
3) çàáîðîíà âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêîãî òіëà і éîãî ÷àñòèí ÿê
äæåðåëà ïðèáóòêó; 4) çàáîðîíà âіäòâîðåííÿ ëþäèíè çà äîïî-
ìîãîþ êëîíóâàííÿ. Ùîäî çìіñòó öüîãî ïîêîëіííÿ ïðàâ і ñâî-
áîä ëþäèíè îäíîñòàéíà äóìêà ïîêè ùî âіäñóòíÿ.

Öі ïðàâà є ðåçóëüòàòîì âòðó÷àííÿ ó ïñèõîôіçè÷íó ñôåðó æèò-
òÿ ëþäèíè: ïðàâî ëþäèíè íà øòó÷íó ñìåðòü (åâòàíàçіþ); ïðàâî
æіíêè íà øòó÷íå çàïëіäíåííÿ і âèíîøóâàííÿ äèòèíè äëÿ іíøîї
ñіì’ї; âèðîùóâàííÿ îðãàíіâ ëþäèíè ç її ñòîâáóðîâèõ êëіòèí.

Ïðàâà ëþäèíè òðåòüîãî і ÷åòâåðòîãî ïîêîëіíü âіäðіçíÿþòüñÿ
âіä ïðàâ äâîõ ïîïåðåäíіõ ïîêîëіíü òèì, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñòà-
äії þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ і íå ìàþòü îáîâ’ÿçêîâîñòі. Âîíè
ìіñòÿòüñÿ òіëüêè â ðåçîëþöіÿõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé.

Перше
покоління

Друге
покоління

Третє
покоління

Четверте
покоління

  Право на 
життя

  Право на 
свободу 
та особисту 
недоторкан-
ність

  Право на 
відпо чинок

  Право на 
освіту

  Право на 
соціальне за-
безпечення

  Право ство-
рювати проф-
спілки

  Право на мир
  Право на не-
залежність
  Право на без-
печне довкіл-
ля
  Право на 
інформацій-
ний простір

  Право людини
на штучну
смерть (евта-
назію)
  Право жінки на
штучне заплід-
нення і вино-
шування дити-
ни для іншої 
сім’ї

3. Ãàðàíòії òà ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè:
ïîíÿòòÿ і âèäè

Ïîíÿòòÿ «ìåõàíіçì» ðîçêðèâàєòüñÿ ÿê ñèñòåìà ïðàâîâèõ
çàñîáіâ, ìåòîþ ÿêèõ є çàõèñò ïðàâ ëþäèíè. Íåîáõіäíèìè óìî-
âàìè çàáåçïå÷åííÿ äіÿëüíîñòі ìåõàíіçìó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè
є ãàðàíòії îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.
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Ãàðàíòії ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà – öå óìî-
âè òà çàñîáè, ùî çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíó ðåàëіçàöіþ

ïðàâ і ñâîáîä êîæíîþ ëþäèíîþ і ãðîìàäÿíèíîì.
Ðîçðіçíÿþòü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі, іäåîëîãі÷íі

òà þðèäè÷íі ãàðàíòії.
Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі ãàðàíòії ïåðåäáà÷àþòü íàÿâíіñòü âіäïî-

âіäíîãî ñåðåäîâèùà òà ìàòåðіàëüíîї îñíîâè, ÿêі çàáåçïå÷èëè á 
ðåàëіçàöіþ ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ, íàïðèêëàä, ñîöіàëüíîї ñòà-
áіëüíîñòі, äèíàìі÷íîї åêîíîìіêè, íàëåæíîї іíôðàñòðóêòóðè.

Ïîëіòè÷íі ãàðàíòії – öå âіäïîâіäíèì ÷èíîì îðієíòîâàíà
ïîëіòèêà äåðæàâè, ùî âêëþ÷àє íàðîäîâëàääÿ, áàãàòîïàðòіé-
íіñòü, ãëàñíіñòü ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ, ïіäêîíòðîëüíіñòü äåðæàâ-
íèõ îðãàíіâ ãðîìàäÿíàì òà їõ îá’єäíàííÿì.
Іäåîëîãі÷íі ãàðàíòії – öå çàãàëüíà, ïîëіòè÷íà і ïðàâîâà 

êóëüòóðà ñóñïіëüñòâà òà ïîñàäîâèõ îñіá äåðæàâè.
Þðèäè÷íі (ñïåöіàëüíі) ãàðàíòії îõîïëþþòü óñі ïðàâîâі

çàñîáè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ðåàëіçàöіþ ïðàâ, ñâîáîä і îáîâ’ÿçêіâ 
ëþäèíè. Äî íèõ íàëåæàòü:
 ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî îñêàðæè-

òè â ñóäі ðіøåííÿ і äії îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, ìіñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, їõíіõ ïîñàäîâèõ îñіá;

 ïðàâî íà âіäøêîäóâàííÿ çà ðàõóíîê äåðæàâè ÷è îðãàíіâ ìіñ-ÿ
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàâäàíîї ëþäèíі ìàòåðіàëüíîї і ìî  -
ðàëüíîї øêîäè;

 ïðàâî çíàòè ñâîї ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè;
 ïðàâî íà ïðàâîâó äîïîìîãó. Ïðàâîâà äîïîìîãà íàäàєòüñÿ ÿê

äåðæàâíèìè îðãàíàìè, òàê і íåäåðæàâíèìè іíñòèòóòàìè, 
ñåðåä ÿêèõ ïåðøå ìіñöå ïîñіäàє àäâîêàòóðà. Ó âèçíà÷åíèõ 
çàêîíîì âèïàäêàõ íàäàííÿ òàêîї äîïîìîãè çäіéñíþєòüñÿ
áåçîïëàòíî;

 ïðàâî íå âèêîíóâàòè ÿâíî çëî÷èííі ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è íà-
êàçè;

 ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі. Îñîáà ââàæàєòüñÿ íåâèííîþ і
íå ìîæå áóòè ïіääàíà ïîêàðàííþ, äîêè її âèíó íå áóäå äî-
âåäåíî. Îáâèíóâà÷åíèé íå ïîâèíåí äîâîäèòè ñâîþ íåâèí ó-
âàòіñòü, íàâïàêè, òÿãàð äîâåäåííÿ âèíè ëåæèòü íà äåðæàâі;

 ïðàâî íå ñâіä÷èòè ïðîòè ñåáå і ñâîїõ áëèçüêèõ. Öÿ êîíñòè-
òóöіéíà íîðìà є ñâîєðіäíèì ïðîäîâæåííÿì ïðåçóìïöії íå-
âèíóâàòîñòі. Âîíà ïîêëèêàíà óñóíóòè ìîðàëüíèé êîíôëіêò
ìіæ îáîâ’ÿçêîì îñîáè êàçàòè ïðàâäó і îáîâ’ÿçêîì ïåðåä 
÷ëåíàìè ñâîєї ðîäèíè, ðіäíèìè òà áëèçüêèìè.
Äëÿ íàäіéíîãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє 

ñïіâðîáіòíèöòâî äåðæàâ ó öіé ãàëóçі òà ñòâîðåííÿ ñèñòåìè 
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ìіæíàðîäíîãî êîíòðîëþ çà âòіëåííÿì ó æèòòÿ âçÿòèõ íèìè
þðèäè÷íèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ñó÷àñíèé ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèé ìåõà-
íіçì çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè îõîïëþє ìіæíàðîäíі îðãà-
íіçàöії òà óñòàíîâè, ùî áåçïîñåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàíі ç ïîðóøåííÿì ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, à ñàìå:

Центр з прав
людини

Економічної
і соціальної
ради ООН

Рада ООН
з прав

людини

Спеціальні 
органи ООН
(наприклад, 

вКомітет з прав
дитини)

Верховний
комісар ООН

з прав
людини

Європей-
ський Суд

з прав
людини

§ 67. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
1. Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè

Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè, óõâàëåíà 10 ãðóäíÿ
1948 ð., і äîñі çàëèøàєòüñÿ óíіêàëüíèì äîêóìåíòîì. Öå ïåð-
øèé ìіæíàðîäíèé àêò, ó ÿêîìó âèêëàäåíî ãðîìàäÿíñüêі,
ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà ëþäèíè.
Óïåðøå їõ áóëî ñèñòåìàòèçîâàíî â ìіæíàðîäíîìó äîêóìåíòі 
ÿê ïåðåëіê ïðàâ і ñâîáîä. Äåêëàðàöіÿ ïðîãîëîñèëà íåîáõіä-
íіñòü єäèíîãî äëÿ âñіõ ðîçóìіííÿ ïðàâ ëþäèíè.

Çàãàëüíó äåêëàðàöіþ ïðàâ ëþäèíè óõâàëåíî Ãåíåðàëüíîþ
Àñàìáëåєþ ÎÎÍ ó ôîðìі ðåçîëþöії. Öå âèêëèêàє ÷èìàëî
ïèòàíü ïðî þðèäè÷íó ñèëó öüîãî äîêóìåíòà, òîìó ùî çà
çàãàëüíèì ïðàâèëîì ðåçîëþöії Ãåíåðàëüíîї Àñàìáëåї ÎÎÍ
ìàþòü ðåêîìåíäàöіéíèé õàðàêòåð. Óòіì áіëüøіñòü þðèñòіâ
ïîäіëÿþòü äóìêó ïðî òå, ùî íîðìè Äåêëàðàöії є âіäîáðàæåí-
íÿì çâè÷àєâî-ïðàâîâèõ íîðì і òîìó ìàþòü õàðàêòåð ìіæíà-
ðîäíî-ïðàâîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ.

Загальна
декларація 

прав людини
(1948)

Ухвалена 
Генеральною

Асамблеєю ООН 
10 грудня 1948 р.

Документ 
складається
з преамбули
та 30 статей
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Äåêëàðàöіÿ ñêëàäàєòüñÿ ç 30 ñòàòåé, ÿêі ïîêëàäåíî â îñíî-
âó ïîäàëüøèõ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ, ó ðåãіîíàëüíі äîêóìåí-
òè ç ïðàâ ëþäèíè, íàöіîíàëüíі êîíñòèòóöії òà іíøі çàêîíè.

Ìіæíàðîäíèé çàêîíîïðîåêò ç ïðàâ ëþäèíè ñêëàäàâñÿ іç 
Çàãàëüíîї äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè, Ìіæíàðîäíîãî ïàêòó ïðî
åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà і Ìіæíàðîäíîãî ïàê-
òó ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі ïðàâà òà äâîõ ôàêóëüòàòèâ-
íèõ ïðîòîêîëіâ äî íüîãî. Ó 1966 ð. Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ ÎÎÍ
óõâàëèëà çàçíà÷åíі âèùå äâà äîêëàäíèõ äîãîâîðè, ÿêі çàâåð-
øóâàëè Ìіæíàðîäíèé çàêîíîïðîåêò ç ïðàâ ëþäèíè. Ó 1976 ð., 
ïіñëÿ òîãî ÿê äîãîâîðè áóëî ðàòèôіêîâàíî äîñòàòíіì ÷èñëîì
îêðåìèõ äåðæàâ, çàêîíîïðîåêò íàáóâ ñòàòóñó ìіæíàðîäíîãî
ïðàâà.

Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
Ñò. 1. Óñі ëþäè íàðîäæóþòüñÿ âіëüíèìè і ðіâíèìè ó ñâîїé

ãіäíîñòі òà ïðàâàõ. Âîíè íàäіëåíі ðîçóìîì і ñîâіñòþ і ïîâèí-
íі äіÿòè ó âіäíîøåííі îäíå äî îäíîãî â äóñі áðà    òåðñòâà.
Ñò. 2. Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà ìàòè âñі ïðàâà і âñі ñâîáîäè,
ïðîãîëîøåíі öієþ Äåêëàðàöієþ, íåçàëåæíî âіä ðàñè, êîëüîðó 
øêіðè, ñòàòі, ìîâè, ðåëіãії, ïîëіòè÷íèõ àáî іíøèõ ïåðåêî-
íàíü, íàöіîíàëüíîãî ÷è ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíîâîãî,
ñòàíîâîãî àáî іíøîãî ñòàíîâèùà.

Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі ïðàâà 
1966 ð. є îäíèì ç íàéàâòîðèòåòíіøèõ ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèõ 
äîãîâîðіâ ïðî ïðàâà ëþäèíè. Éîãî òåêñò ìîæíà óìîâíî ðîçäі-
ëèòè íà äâі ÷àñòèíè: ñòàòòі, ó ÿêèõ âèêëàäåíî çìіñò ãðîìà-
äÿíñüêèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ, і ñòàòòі, ùî ñòîñóþòüñÿ ìіæíà-
ðîäíîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì öèõ ïðàâ. Ôîðìóëþâàííÿ 
ñòàòåé ïðî ïðàâà ëþäèíè íå çàëèøàþòü ñóìíіâіâ ó їõíüîìó 
іìïåðàòèâíîìó õàðàêòåðі. Öå є íàñëіäêîì ðîçóìіííÿ òîãî, 
ùî ç äîòðèìàííÿì ñàìå ãðîìàäÿíñüêèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ 
ïîâ’ÿçàíі ãàðàíòії îñîáèñòîї ñâîáîäè ëþäèíè òà ðóõ ñóñïіëü-
ñòâà äî äіéîâîї äåìîêðàòії. Äåðæàâè-ó÷àñíèöі çîáîâ’ÿçàíі 
çàáåçïå÷èòè â ìåæàõ ñâîєї þðèñäèêöії äîòðèìàííÿ ãðîìàäÿí-
ñüêèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ ó ïîâíîìó îáñÿçі. Ïàêò íàäàє äåðæà-
âі ïðàâî îáìåæèòè äåÿêі ç ïðîãîëîøåíèõ ïðàâ. Êîíòðîëü çà 
äîòðèìàííÿì íîðì Ïàêòó, âêëþ÷àþ÷è ðîçãëÿä іíäèâіäóàëü-
íèõ ñêàðã, çäіéñíþє ìіæíàðîäíèé îðãàí – Êîìіòåò ç ïðàâ 
ëþäèíè.
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Òîáòî ÿêùî ìіæíàðîäíèé ÷è íàöіîíàëüíèé ñóä ïîñèëàєòüñÿ
íà íîðìè Äåêëàðàöії, ó äіéñíîñòі âіí çàñòîñîâóє àíàëîãі÷íó 
çâè÷àєâó ìіæíàðîäíî-ïðàâîâó íîðìó. Íîðìè Äåêëàðàöії є ïіä-
òâåðäæåííÿì іñíóâàííÿ çâè÷àєâî-ïðàâîâèõ íîðì.

Äîêóìåíò ñêëàäàєòüñÿ ç ïðåàìáóëè, 53 ñòàòåé, äâі òðåòèíè
ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíî áåçïîñåðåäíüî ïðàâàì ëþäèíè, і äâîõ ôàêóëü-
òàòèâíèõ ïðîòîêîëіâ. Îñíîâíó ÷àñòèíó іñòîòíèõ ïîëîæåíü
äîêóìåíòà ïðèñâÿ÷åíî çàõèñòó òðàäèöіéíèõ ãðîìàäÿíñüêèõ
(îñîáèñòèõ) і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ, ÿêі âèêëàäåíî â Çàãàëüíіé
äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè 1948 ð. і çàêðіïëåíî â Ïàêòі.

Ïåðøèé ôàêóëüòàòèâíèé ïðîòîêîë äî Ìіæíàðîäíîãî ïàê-
òó ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі ïðàâà, ïіäïèñàíèé ó 1966 ð.,
íàäàâ Êîìіòåòó ç ïðàâ ëþäèíè êîìïåòåíöіþ ïðèéìàòè òà ðîç-
ãëÿäàòè ïîâіäîìëåííÿ (ñêàðãè) âіä îñіá ïðî òå, ùî âîíè є
æåðòâàìè ïîðóøåíü äåðæàâîþ – ó÷àñíèöåþ Ïàêòó òà öüîãî
Ïðîòîêîëó ÿêîãîñü іç ïðàâ, âèêëàäåíèõ ó Ïàêòі. Óêðàїíà
ðàòèôіêóâàëà Ïðîòîêîë і âèçíàє þðèñäèêöіþ Êîìіòåòó.

Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëüòóð-
íі ïðàâà 1966 ð. áóëî ïіäïèñàíî îäíî÷àñíî ç Ìіæíàðîäíèì
ïàêòîì ïðî ãðîìàäÿíñüêі і ïîëіòè÷íі ïðàâà. Éîãî þðèäè÷íі 
îñîáëèâîñòі ïîâ’ÿçàíі ç îñîáëèâîñòÿìè ïðîãîëîøåíèõ ó íüîìó
åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ ïðàâ. Åêîíîìі÷íі,
ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà є íåâіä’єìíèìè, ÿê і ãðîìàäÿí-
ñüêі òà ïîëіòè÷íі ïðàâà, і íå ìåíø âàæëèâèìè. Ïðîòå іñíóþòü
ñóòòєâі îñîáëèâîñòі â ðåàëіçàöії åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ і
êóëüòóðíèõ ïðàâ. Âîíè âèòðàòíі, òîáòî îáñÿã їõ ðåàëіçàöії
çàëåæèòü âіä åêîíîìі÷íîãî äîáðîáóòó äåðæàâè, à òîìó íå ìîæå
áóòè îäíàêîâèì ó ðіçíèõ êðàїíàõ. Ðåàëіçàöіÿ öèõ ïðàâ ïî -
â’ÿçàíà ç ðîçøèðåííÿì ïàòåðíàëіñòñüêèõ (âіä ëàò. paternus –
áàòüêіâñüêèé) ôóíêöіé äåðæàâè, ùî çàâæäè ìіñòÿòü ïîòåíöіé-
íó çàãðîçó àâòîðèòàðèçàöії âëàäè, à òîìó ïîâèííі ìàòè ìåæі.
Ôîðìóëþâàííÿ ñòàòåé Ìіæíàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîìі÷íі,
ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì є äèñïî-
çèòèâíèìè і íå ïåðåäáà÷àþòü ïðÿìîї äії.

-Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëü-
òóðíі ïðàâà

Ñò. 7. Äåðæàâè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó öüîìó Ïàêòі, âèçíà-
þòü ïðàâî êîæíîãî íà ñïðàâåäëèâі і ñïðèÿòëèâі óìîâè ïðà-
öі, âêëþ÷àþ÷è, çîêðåìà:
à) âèíàãîðîäó, ùî çàáåçïå÷óâàëà á ÿê ìіíіìóì óñіì òðó-
äÿùèì:
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ñïðàâåäëèâó çàðïëàòó і ðіâíó âèíàãîðîäó çà ïðàöþ ðіâíîї 
öіííîñòі áåç áóäü-ÿêîї ðіçíèöі, ïðè÷îìó, çîêðåìà, æіíêàì 
ïîâèííі ãàðàíòóâàòèñü óìîâè ïðàöі, íå ãіðøі âіä òèõ, ÿêèìè 
êîðèñòóþòüñÿ ÷îëîâіêè, ç ðіâíîþ ïëàòîþ çà ðіâíó ïðàöþ;

çàäîâіëüíå іñíóâàííÿ äëÿ íèõ ñàìèõ òà їõíіõ ñіìåé âіäïî-
âіäíî äî ïîñòàíîâ öüîãî Ïàêòó;
á) óìîâè ðîáîòè, ùî âіäïîâіäàþòü âèìîãàì áåçïåêè òà 
ãіãієíè;
â) îäíàêîâó äëÿ âñіõ ìîæëèâіñòü ïðîñóâàííÿ ïî ðîáîòі íà 
âіäïîâіäíі áіëüø âèñîêі ñòóïåíі âèêëþ÷íî íà ïіäñòàâі òðó-
äîâîãî ñòàæó і êâàëіôіêàöії;
ã) âіäïî÷èíîê, äîçâіëëÿ і ðîçóìíå îáìåæåííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó 
òà îïëà÷óâàíó ïåðіîäè÷íó âіäïóñòêó òàê ñàìî, ÿê і âèíà-
ãîðîäó çà ñâÿòêîâі äíі.

§ 68. СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
1. Ìіæàìåðèêàíñüêà òà єâðîïåéñüêà ñèñòåìè çàõèñòó

ïðàâ ëþäèíè 

Â îñíîâó ìåõàíіçìó ôóíêöіîíóâàííÿ ðåãіîíàëüíèõ ñèñòåì 
çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè, çàçâè÷àé, ïîêëàäåíî äіÿëüíіñòü ñóäîâèõ
іíñòèòóöіé. Öÿ îñîáëèâіñòü âіäðіçíÿє їõ âіä óíіâåðñàëüíèõ,
çîêðåìà ñèñòåìè ÎÎÍ.
Єâðîïåéñüêà ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè Ðàäè Єâðîïè – 

íàéñòàðіøà ðåãіîíàëüíà і íàéåôåêòèâíіøà íèíі ñèñòåìà ó ñâі-
òі. Ïðàâîâîþ ïіäñòàâîþ ôóíêöіîíóâàííÿ ñèñòåìè є Єâðîïåé-
ñüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ
ñâîáîä 1950 ð. Êîíâåíöіÿ ïåðåäáà÷àє ïðàâî іíäèâіäà íà ïîäà÷ó
ñêàðãè ùîäî äåðæàâè, à òàêîæ ðîçãëÿä ñïîðіâ ìіæ äåðæà-
âàìè. Çàçíà÷èìî, ùî â ïåðåëіê ïðàâ і ñâîáîä, çàêðіïëåíèé ó 
Êîíâåíöії, âêëþ÷åíî ãðîìàäÿíñüêі òà ïîëіòè÷íі ïðàâà. Çàõèñò
åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ ïðàâ ïåðåäáà÷åíî Єâðî-
ïåéñüêîþ ñîöіàëüíîþ õàðòієþ 1961 ð. Ó ðåäàêöії Êîíâåíöії
âіä 1950 ð. ïåðåäáà÷åíî òðèëàíêîâèé ìåõàíіçì êîíòðîëþ çà 
âèêîíàííÿì її ïîëîæåíü:

1) Єâðîïåéñüêà êîìіñіÿ ç ïðàâ ëþäèíè,
2) Єâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè;
3) Êîìіòåò Ìіíіñòðіâ Ðàäè Єâðîïè.
Êîìіñіÿ ìàëà äâà çàâäàííÿ: âèçíà÷èòè âіäïîâіäíіñòü ïîäàíîї 

ñêàðãè âèìîãàì Êîíâåíöії òà âæèòè çàõîäіâ ç âèðіøåííÿ ñêàð-
ãè ïî ñóòі ÷åðåç ïðîöåäóðó ïðèìèðåííÿ. Ñêàðãè, ùîäî ÿêèõ íå 
áóëî äîñÿãíóòî ïîðîçóìіííÿ, ïåðåäàþòü ó Ñóä. Іíäèâіäà â Ñóäі 
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ïðåäñòàâëÿëà Êîìіñіÿ. ßêùî ðіøåííÿ Êîìіñії ìàëè ðåêîìåí-
äàöіéíèé õàðàêòåð, òî ðіøåííÿ Ñóäó є îñòàòî÷íèìè é
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ñòîðіí. Êîìіòåò Ìіíіñòðіâ âèêîíóâàâ ôóíê-
öіþ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ðіøåíü Ñóäó.

Ñóä òà Êîìіñіÿ íå ïðàöþâàëè íà ïîñòіéíіé îñíîâі. ßêùî
âðàõóâàòè, ùî âè÷åðïàííÿ íàöіîíàëüíèõ çàñîáіâ âèðіøåííÿ
ïðîáëåìè çàéìàëî ïåâíèé ÷àñ, òî äóæå ÷àñòî âіä ïî÷àòêó
âèíèêíåííÿ ñïîðó äî éîãî âèðіøåííÿ íà єâðîïåéñüêîìó ðіâíі
ïðîõîäèëî äåêіëüêà ðîêіâ, ùî çíà÷íî çíèæóâàëî åôåêòèâíіñòü
íàñëіäêіâ óõâàëåíîãî ñóäîâîãî ðіøåííÿ.

Зі збільшенням напливу скарг зростали труднощі у 
функціо нуванні системи. У 1998 р. було ухвалено
Протокол № 11 до Конвенції 1950 р., який передба-
чав реорганізацію створеного Конвенцією контроль-
ного механізму. Основні зміни полягали в об’єднанні
Комісії та Суду в єдиний Європейський Суд з прав
людини. У рамках Суду було сконцентровано всі
процедури, весь процес розгляду спору чи скарги.

Ñóä ïî÷àâ ïðàöþâàòè íà ïîñòіéíіé îñíîâі, éîãî îïåðàòèâ-
íіñòü çðîñëà. Òàêèì ÷èíîì, çìåíøèëàñÿ êіëüêіñòü åòàïіâ ïðî-
õîäæåííÿ ñêàðã. Öі çàõîäè ñïðèÿëè ïðèñêîðåííþ ðîçãëÿäó
ñïðàâ, ïіäâèùåííþ åôåêòèâíîñòі ðîáîòè Ñóäó, çìіöíåííþ
äîâіðè äî єâðîïåéñüêîї ñèñòåìè çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.

Ïðàâîâó îñíîâó àìåðèêàíñüêîї ñèñòåìè çàõèñòó ïðàâ ëþ  äè  -
íè ñòàíîâëÿòü äåêіëüêà àêòіâ. Ó 1948 ð. ó ðàìêàõ ÎÀÄ (Îðãàíі-
çàöії àìåðèêàíñüêèõ äåðæàâ) óõâàëåíî Àìåðèêàíñüêó äåêëà-
ðàöіþ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ. Ìіæàìåðèêàíñüêó êîíâåíöіþ ç ïðàâ
ëþäèíè óõâàëåíî â 1969 ð. Ó 1988 ð. Êîíâåíöіþ äîïîâ íèëè
Äîäàòêîâèì ïðîòîêîëîì (Ïðîòîêîë Ñàí-Ñàëüâàäîð), ÿêèé äîäàâ
ïåðåëіê åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ ïðàâ. Îáñÿã,
ïåðåäáà÷åíèé Êîíâåíöієþ, ìіñòèòü øèðîêèé ïåðåëіê ïðàâ.

Ìåõàíіçì Êîíâåíöії ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ îðãàíіâ:
 Ìіæàìåðèêàíñüêîї êîìіñії ç ïðàâ ëþäèíè;
 Ìіæàìåðèêàíñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.

Êîìіñіÿ ðîçãëÿäàє çàÿâè îñіá, ãðóï îñіá, íåóðÿäîâèõ îðãàíі-
çàöіé òà äåðæàâ. Òàêîæ Êîìіñіÿ íàäàє ïîñëóãè ç ìåòîþ ìèðíî-
ãî âèðіøåííÿ ñïîðіâ. Ñåðåä іíøèõ ôóíêöіé ìîæíà çàçíà÷èòè
äіÿëüíіñòü Êîìіñії ç ðîçâèòêó і ðîçïîâñþäæåííÿ çíàíü ïðî
ïðàâà ëþäèíè ñåðåä íàðîäіâ Àìåðèêè, ïіäãîòîâêó äîñëіäæåíü,
äîïîâіäåé, âіäïîâіäíі ðåêîìåíäàöії óðÿäàì. Êîìіñіÿ òàêîæ
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íàäàє äîïîâіäü ïðî ðåçóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè Ãåíåðàëüíіé
Àñàìáëåї ÎÀÄ.

Òàêèì ÷èíîì, äî îñîáëèâîñòåé ìіæàìåðèêàíñüêîї ñèñòåìè
çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ìîæíà âіäíåñòè âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó 
ñîöіàëüíèõ, åêîíîìі÷íèõ і êóëüòóðíèõ ïðàâ.

2. Ìіæíàðîäíèé ìîíіòîðèíã çäіéñíåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ 
ïðàâ ëþäèíè

Ìîíіòîðèíã, íà ðіçíèõ åòàïàõ éîãî çäіéñíåííÿ, ìîæå ìіñòèòè 
â ñîáі êîíòðîëü, ïîâ÷àííÿ (ïîðàäè), íàãëÿä, ñïîñòåðåæåííÿ, 
îöіíêó, ïðîãíîçóâàííÿ òà іí. Óñі öі ñêëàäîâі â ñóêóïíîñòі
ñêëàäàþòü çìіñò ïðàâîâîãî ìîíіòîðèíãó.

Ìіæíàðîäíèé ìîíіòîðèíã çäіéñíåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ
ïðàâ ëþäèíè – öå êîìïëåêñ ðåãóëÿðíèõ ïðîöåäóð, ïîâ’ÿ-

çàíèõ ç íàãëÿäîì, âèâ÷åííÿì, àíàëіçîì, îöіíêîþ, íàãàäóâàí-
íÿì òà ïðîãíîçóâàííÿì і êîíòðîëåì, çäіéñíþâàíèõ îðãàíàìè 
òà ñïåöіàëіçîâàíèìè ìіæíàðîäíèìè óñòàíîâàìè ç ìåòîþ âіä-
ñòåæåííÿ âèêîíàííÿ äåðæàâàìè-÷ëåíàìè âçÿòèõ íà ñåáå
çîáîâ’ÿçàíü, à òàêîæ çàïîáіãàííÿ ïîðóøåííÿì ïðàâ ëþäèíè
òà çìіöíåííÿ äåìîêðàòè÷íîї ñòàáіëüíîñòі.

Íàïðèêëàä, îñîáëèâèì âèäîì ìîíіòîðèíãó çàëåæíî âіä 
éîãî ïðåäìåòà є ìîíіòîðèíã âèêîíàííÿ ðіøåíü Єâðîïåéñüêîãî 
Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè äåðæàâàìè – ñòîðîíàìè Êîíâåíöії ïðî 
çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ð.

Êëàñèôіêàöіÿ ìîíіòîðèíãó çàëåæíî âіä ïðåäìåòà є íàéáіëüø 
çìіñòîâíîþ òà ìіñòèòü іíøі ïіäâèäè ìîíіòîðèíãó, à ñàìå:
 çà ôîðìîþ (þðèäè÷íèé і ïîëіòè÷íèé);
 çà êîëîì ñóá’єêòіâ, ÿêі çäіéñíþþòü ìîíіòîðèíã (íàïðèêëàä, 

ìîíіòîðèíã Êîìіòåòó Ìіíіñòðіâ Ðàäè Єâðîïè, ìîíіòîðèíã
Ïàðëàìåíòñüêîї Àñàìáëåї Ðàäè Єâðîïè);

 çà íàïðÿìàìè äіÿëüíîñòі (äåìîêðàòіÿ, ïðàâà ëþäèíè, âåð-
õîâåíñòâî ïðàâà, ñîöіàëüíèé âèìіð, îñâіòà, êóëüòóðà, ñïîðò
òà іí.).

3. Ñèñòåìà ìіæíàðîäíîãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè

Ìіæíàðîäíà ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè – öå ðîçãà-
ëóæåíà ñèñòåìà ç äåêіëüêîõ äåñÿòêіâ óíіâåðñàëüíèõ ìіæ-

íàðîäíèõ îðãàíіâ ç ïðàâ ëþäèíè ç ðіçíèì îáñÿãîì êîìïåòåíöії, 
îñíîâíîþ ìåòîþ äіÿëüíîñòі ÿêèõ є çàõèñò ïðàâ ëþäèíè.

Óíіâåðñàëüíі îðãàíè ç ïðàâ ëþäèíè ìàþòü êîìïåòåíöіþ,
ùî ïîøèðþєòüñÿ íà çíà÷íó êіëüêіñòü äåðæàâ ñâіòó і, ÿê ïðà-
âèëî, âèíÿòêîâî íà òі äåðæàâè, ÿêі є ó÷àñíèöÿìè âіäïîâіäíîãî 
óíіâåðñàëüíîãî ìіæíàðîäíîãî äîãîâîðó ïðî ïðàâà ëþäèíè
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(Êîìіòåò ç ïðàâ ëþäèíè, Êîìіòåò ç ïðàâ äèòèíè òà іí.). Æîäåí
ç óíіâåðñàëüíèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіâ ç ïðàâ ëþäèíè íå є
ïîâíîöіííèì ìіæíàðîäíèì ñóäîâèì îðãàíîì.

Ìåõàíіçì ìіæíàðîäíîãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïî-
ëîæíèõ ñâîáîä âêëþ÷àє óíіâåðñàëüíó òà ðåãіîíàëüíі ñèñòåìè
ìіæíàðîäíîãî çàõèñòó. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ óíіâåðñàëüíîї ñèñ-
òåìè ìіæíàðîäíîãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ
ñâîáîä є ìіæíàðîäíі ïàêòè òà êîíâåíöії, óõâàëåíі â ñèñòåìі
îðãàíіâ ÎÎÍ òà її ñïåöіàëіçîâàíèõ óñòàíîâ.

Ñòðóêòóðó öієї ñèñòåìè ñêëàäàþòü ðіçíîìàíіòíі îðãàíè òà
ïðîöåäóðè ÎÎÍ, ùî ôóíêöіîíóþòü ó ãàëóçі ïðàâ ëþäèíè,
çîêðåìà Ïіäêîìіñіÿ ç ïèòàíü çàîõî÷åííÿ і çàõèñòó ïðàâ ëþäè-
íè, Êîìіñіÿ çі ñòàòóñó æіíîê. Ó áåðåçíі 2006 ð. ÎÎÍ óõâàëèëà
ðіøåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ çàìіñòü Êîìіñії ç ïðàâ ëþäèíè Ðàäè ç
ïðàâ ëþäèíè, ÿêà çà ïîâíîâàæåííÿìè ìàє ïîñіñòè ìіñöå ïîðÿä
ç òàêèìè îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè, ÿê Ãåíåðàëü-
íà Àñàìáëåÿ òà Ðàäà Áåçïåêè ÎÎÍ. Äî ñèñòåìè ÎÎÍ òàêîæ
âõîäÿòü Êîìіòåò ç ïðàâ äèòèíè, Êîìіòåò ç ëіêâіäàöії ðàñîâîї
äèñêðèìіíàöії, Êîìіòåò ïðîòè êàòóâàíü, Êîìіòåò ç åêîíîìі÷-
íèõ, ñîöіàëüíèõ і êóëüòóðíèõ ïðàâ, Öåíòð ïðàâ ëþäèíè, òàêі
ìіæíàðîäíі ïîñàäîâі îñîáè, ÿê Âåðõîâíèé êîìіñàð ÎÎÍ ç ïðàâ 
ëþäèíè, ó ñïðàâàõ áіæåíöіâ òîùî. ÎÎÍ ïîñòіéíî ðåôîðìóєòü-
ñÿ, âіäïîâіäàþ÷è íà âèêëèêè ÷àñó.

Ðåãіîíàëüíі ñèñòåìè ìіæíàðîäíîãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè òà
îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä є ñèñòåìàìè çàáåçïå÷åííÿ ðåãіîíàëü-
íîãî ñïіâðîáіòíèöòâà äåðæàâ, ùî ñóòòєâî äîïîâíþþòü óíіâåð-
ñàëüíó ñèñòåìó ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ïåâíîãî ðåãіîíó і
ñòóïåíÿ âðåãóëüîâàíîñòі âіäíîñèí ó öèõ ðåãіîíàõ.
Єâðîïåéñüêà ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæ-

íèõ ñâîáîä ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ êîìïîíåíòіâ:

Система діяльності
Організації з безпеки

і співробітництва 
в Європі (ОБСЄ)

Система
Європейського

Союзу

Система
Ради Європи

С С

Ó ðàìêàõ ñèñòåìè ÎÁÑЄ âèðîáëåíî ìåõàíіçì ñòâîðåííÿ
íîðì ïðàâ ëþäèíè і êîíòðîëþ çà їõ âèêîíàííÿì. Âіäïðàâíèì 
ìîìåíòîì є ïіäïèñàííÿ â 1975 ð. â Ãåëüñіíêі Çàêëþ÷íîãî àêòà
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Íàðàäè ç ïèòàíü áåçïåêè òà ñïіâðîáіòíèöòâà â Єâðîïі, ùî ìіñ-
òèòü íàéâàæëèâіøі äåìîêðàòè÷íі ïðèíöèïè ç ïðàâ ëþäèíè. 
Äåðæàâè çîáîâ’ÿçàëèñÿ äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâ ëþäèíè áåç îãëÿ-
äó íà ðàñè, ñòàòü, ìîâó, ïîâàæàòè ëþäñüêó ãіäíіñòü, ðîçâèâàòè
êîíòàêòè ìіæ ëþäüìè. Þðèäè÷íі àêòè, ùî óõâàëþâàëèñÿ íà 
ïîäàëüøèõ çóñòðі÷àõ, ðîçãëÿíåìî îêðåìî.

Ñèñòåìà Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ìàє ÷îòèðè îñíîâíі îðãàíè:
Єâðîïàðëàìåíò, Ðàäó, Êîìіñії ЄÑ і Ñóä ЄÑ. Ïðîâіäíå ìіñöå â 
çàõèñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè íàëåæèòü Ñóäó ЄÑ (ì. Ëþêñåì-
áóðã), þðèñäèêöіÿ ñóäó є îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ äåðæàâ-÷ëåíіâ.

Ãîëîâíèì îðãàíîì іç çàõèñòó ïðàâ òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâî-
áîä ó Ðàäі Єâðîïè є Єâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè (ì. Ñòðàñ-
áóðã, Ôðàíöіÿ), ÿêèé äіє íà îñíîâі Єâðîïåéñüêîї êîíâåíöії ïðî
çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä 1950 ð.

Запитання та завдання до теми 4 

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте назву міжнародного акта, що «відображає загальну до-
мовленість народів світу та є зобов’язанням для членів міжнародного 
співтовариства», який було ухвалено 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

2. До третього покоління прав людини належить:
À Ïðàâî íà âіäïî÷èíîê
Á  Ïðàâî æіíêè íà øòó÷íå

çàïëіäíåííÿ

Â  Ïðàâî íà îñîáèñòó 
íåäîòîðêàííіñòü

Ã Ïðàâî íà ìèð

3. До переліку основних прав людини за Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод не належить:

À Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóä
Á Çàáîðîíà êàòóâàííÿ
Â Ïðàâî íà ïîâàãó äî ïðèâàòíîãî æèòòÿ
Ã Ïðàâî íà ïðàöþ òà âіäïî÷èíîê

4. Під час підписання Заключного акта Наради з питань безпеки і
співробітництва в Європі (1975) було створено названу організацію.

À ÎÎÍ
Á Ðàäà Єâðîïè

Â ÎÁÑЄ
Ã Єâðîïåéñüêèé Ñóä
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5. Свобода – це:
À Ìіðà ìîæëèâîї ïîâåäіíêè
Á Ìіðà íåîáõіäíîї ïîâåäіíêè
Â Ñïîñîáè íåîáõіäíîї ïîâåäіíêè
Ã Ñïîñîáè ìîæëèâîї ïîâåäіíêè

ІІ. Порівняйте поняття. 
Ïðàâà ëþäèíè – ñâîáîäè ëþäèíè.

Òåìà 5. Ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà

Немає людини, яка б не любила свободу; але справедлива 
людина вимагає її для всіх, а несправедлива – лише для 
себе.

Людвіг Берне, німецький публіцист і письменник

§ 69. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

1. Ïîíÿòòÿ êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè 
і ãðîìàäÿíèíà 

Âèçíàííÿ і çàõèñò ïðàâ ëþäèíè – ãîëîâíèé îáîâ’ÿçîê äåð-
æàâè. Äåðæàâà íå íàäіëÿє îñîáó ïðàâàìè, à ëèøå âèçíàє їõ
іñíóâàííÿ. Óõâàëèâøè Êîíñòèòóöіþ, Óêðàїíà âèçíàëà é óçÿëà
ïіä ñâіé çàõèñò ïðàâà ëþäèíè.

Ïîíÿòòÿ «ïðàâà ëþäèíè» ñêëàäíå é áàãàòîãðàííå. Ñóòíіñòü
öüîãî ïîíÿòòÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ â òàêèõ àñïåêòàõ:
 ïðàâà ç’ÿâëÿþòüñÿ â ëþäèíè âіä ìîìåíòó íàðîäæåííÿ ÿê

íåâіä’єìíі óìîâè ôіçè÷íîãî é ñîöіàëüíîãî іñíóâàííÿ òà ðîç-
âèòêó і âîäíî÷àñ ÿê çàñіá і ìåòà æèòòÿ;

 çà çìіñòîì ïðàâà ëþäèíè – öå òàêі ñîöіàëüíі ìîæëèâîñòі
ëþäèíè, ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç êîíêðåòíî-іñòîðè÷íèìè óìîâàìè,
åêîíîìі÷íèì і êóëüòóðíèì ðіâíåì æèòòÿ ñóñïіëüñòâà;

 ïðàâà ëþäèíè – öå êàòåãîðіÿ ìîæëèâîї ïîâåäіíêè ëþäèíè; 
їõ ðåàëіçàöіÿ çàëåæèòü âіä áàæàííÿ êîíêðåòíîї ëþäèíè, à 
äåðæàâà íå ìîæå і íå ïîâèííà ïðèìóøóâàòè äî âèêîðèñ-
òàííÿ ïðàâ;

 ïðàâà ëþäèíè ìàþòü óíіâåðñàëüíèé õàðàêòåð, íåïîäіëüíі,
âçàєìîïîâ’ÿçàíі òà âçàєìîîáóìîâëåíі, є íàäáàííÿì êîæíîї
ëþäèíè.
Ïîíÿòòÿ «ñâîáîäà» ïîâ’ÿçàíå ç õàðàêòåðèñòèêîþ òàêèõ

äіÿíü îñîáè, ÿêі âèçíà÷àþòü ñôåðó її ñàìîñòіéíîñòі, çàõèñòó
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âіä âòðó÷àííÿ â її âíóòðіøíіé ñâіò (ñâîáîäà äóìêè, ñâîáîäà 
ñâіòîãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ òîùî).

Ñâîáîäà – öå 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.

Принципи інституту
конституційних прав 

і свобод

Взаємозв’язок прав
і обов’язків

Невід’ємність
і непорушність прав 

і свобод

Невичерпність
прав і свобод

Неприпустимість 
скасування або зву-
ження обсягу прав

Рівність усіх

Îñíîâè ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñîáè âèçíà÷àþòü ëèøå ïðàâà,
ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, ÿêі îòðèìàëè 
êîíñòèòóöіéíå çàêðіïëåííÿ і, çàâäÿêè öüîìó, íàçèâàþòüñÿ
îñíîâîïîëîæíèìè ïðàâàìè, ñâîáîäàìè òà îáîâ’ÿçêàìè ëþäè-
íè і ãðîìàäÿíèíà.

2. Ãàðàíòії êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä

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 çìіñòó
ñòàòåé Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 3. ...Ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè òà їõ ãàðàíòії âèçíà÷à-

þòü çìіñò і ñïðÿìîâàíіñòü äіÿëüíîñòі äåðæàâè. Äåðæàâà âіä-
ïîâіäàє ïåðåä ëþäèíîþ çà ñâîþ äіÿëüíіñòü. Óòâåðäæåííÿ і
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè є ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì
äåðæàâè.
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 ...Êîíñòèòóöіéíі ïðàâà і ñâîáîäè ãàðàíòóþòüñÿ і íå 
ìîæóòü áóòè ñêàñîâàíі. Ïðè ïðèéíÿòòі íîâèõ çàêîíіâ àáî
âíåñåííі çìіí äî ÷èííèõ çàêîíіâ íå äîïóñêàєòüñÿ çâóæåííÿ
çìіñòó òà îáñÿãó іñíóþ÷èõ ïðàâ і ñâîáîä.

Ôóíêöіÿ äåðæàâè ÿê ãîëîâíîãî ãàðàíòà ïðàâ і ñâîáîä ðåàëі-
çóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ ïðàâîâèõ çàñîáіâ ÷åðåç óñþ ñèñ-
òåìó îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè.

Здійснює захист прав і свобод через відповідну законодав-
чу діяльність (ст. 92 Конституції України), призначає на по-
саду та звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (ст. 101 Конституції України)

Верховна Рада України

Гарант прав і свобод людини і громадянина (ст. 102 Кон-
ституції України)

Президент України

Уживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина (ст. 116 Конституції України)

Кабінет Міністрів України

Здійснює парламентський контроль за додержанням кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Згідно зі  ст. 55 Конституції України права людини захища-
ються судом

Судовий захист здійснюють як суди загальної юрисдикції,
так і Конституційний Суд України

Суди

3. Îìáóäñìàí 

Îìáóäñìàí (âіä øâåä. ombudsman – óïîâíîâàæåíèé) –
öå ïîñàäîâà îñîáà, íà ÿêó ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêöії êîíòðî-

ëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîííèõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí ó
äіÿëüíîñòі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè і ïîñàäîâèõ îñіá.

Îôіöіéíі íàçâè ïîñàäè â ðіçíèõ êðàїíàõ ðîçðіçíÿþòüñÿ. Íà
ñó÷àñíîìó åòàïі ïîñàäà îìáóäñìàíà іñíóє â ïîíàä 100 êðàїíàõ
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ñâіòó. Â Óêðàїíі ïîñàäà îìáóäñìàíà іñíóє ç 1998 ð. і íàçèâàєòü-
ñÿ «Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè».

Ó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè â ñò. 101 ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ 
íîâîãî êîíñòèòóöіéíîãî îðãàíó – Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè äëÿ çäіéñíåííÿ ïàðëàìåíòñüêîãî 
êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. Ñò. 55 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïðîãîëî-
øóє ïðàâî êîæíîãî çâåðòàòèñÿ äî Óïîâíîâàæåíîãî ç ïðàâ 
ëþäèíè çà çàõèñòîì ñâîїõ ïðàâ. Óïîâíîâàæåíèé ç ïðàâ ëþäè-
íè є íåâіä’єìíèì åëåìåíòîì êîíñòèòóöіéíîї ñèñòåìè çàõèñòó 
ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè òà óõâàëåíèé íà її îñíîâі 1997 ð. 
Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàї-
íè ç ïðàâ ëþäèíè» ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ «ñèëüíîї» ìîäåëі 
îìáóäñìàíà, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè îñîáëèâîñòÿìè:
 âèñîêèì êîíñòèòóöіéíèì ñòàòóñîì Óïîâíîâàæåíîãî ç ïðàâ

ëþäèíè;
 íåçàëåæíіñòþ Óïîâíîâàæåíîãî âіä áóäü-ÿêîãî îðãàíó äåðæàâ-

íîї âëàäè àáî ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, їõ ïîñàäîâèõ îñіá;
 øèðîêîþ þðèñäèêöієþ Óïîâíîâàæåíîãî, ÿêà ïîøèðþєòüñÿ

ÿê íà îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè, âêëþ÷àþ÷è ñóäè, òàê і íà 
îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà їõ ïîñàäîâèõ îñіá;

 ïðàâîì іíіöіþâàòè îáîâ’ÿçêîâі äëÿ ðîçãëÿäó ïîäàííÿ ç âè-
êëàäåííÿì ðåêîìåíäàöіé ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðó-
øåíü ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè;

 çíà÷íèìè ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî ïðîâåäåííÿ ïåðåâіðîê äëÿ
âèÿâëåííÿ âèïàäêіâ ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè òà çäіéñíåííÿ
ïîñòіéíîãî ìîíіòîðèíãó çà ñòàíîì äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä 
ëþäèíè.
Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè 

îáèðàєòüñÿ íà ïîñàäó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè øëÿõîì
òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óє éîìó ëåãіòèìíіñòü, à 
òàêîæ є ãàðàíòієþ íåçàëåæíîñòі âіä óñіõ ãіëîê äåðæàâíîї âëà-
äè, âêëþ÷àþ÷è çàêîíîäàâ÷ó. Ïîâíîâàæåííÿ Óïîâíîâàæåíîãî
íå ìîæóòü áóòè ïðèïèíåíі, îáìåæåíі â ðàçі çàêіí÷åííÿ ñòðîêó 
ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè àáî її ðîçïóñêó, ââåäåí-
íÿ âîєííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó â Óêðàїíі ÷è îêðåìèõ 
ìіñöåâîñòÿõ.

Ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ ñâîїõ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçêіâ Óïîâíîâàæå-
íèé áåç çãîäè Âåðõîâíîї Ðàäè íå ìîæå áóòè ïðèòÿãíóòèé äî
êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі, çàòðèìàíèé, çààðåøòîâàíèé,
ïіääàíèé îáøóêó, à òàêîæ îñîáèñòîìó îãëÿäó. Êðèìіíàëüíó 
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ñïðàâó ïðîòè Óïîâíîâàæåíîãî ìîæå ïîðóøèòè òіëüêè Ãåíå-
ðàëüíèé ïðîêóðîð Óêðàїíè.

Ñôåðà êîìïåòåíöії óêðàїíñüêîãî îìáóäñìàíà є äîñèòü
øè ðîêîþ. Ïðåäìåòîì éîãî êîíòðîëþ є äіÿëüíіñòü óñіõ ïîñà-
äîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà ìіñöåâîãî
ñàìî âðÿäóâàííÿ.

Äëÿ âèêîíàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ôóíêöіé Óïîâíîâà-
æåíîãî íàäіëåíî øèðîêèì êîìïëåêñîì ïðàâ, à ñàìå ïðàâîì:
 íåâіäêëàäíîãî ïðèéîìó Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè, Ãîëîâîþ

Âåðõîâíîї Ðàäè, Ïðåì’єð-ìіíіñòðîì, Ãîëîâàìè Êîíñòèòó-
öіéíîãî, Âåðõîâíîãî Ñóäіâ Óêðàїíè, Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðî-
ðîì Óêðàїíè, êåðіâíèêàìè іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ, îðãà-
íіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

 áåçïåðåøêîäíîãî âіäâіäóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ç îðãàíіâ äåðæàâ-
íîї âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïіäïðèєìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé, ó òîìó ÷èñëі ìіñöü óòðèìàííÿ çàòðèìà-
íèõ, óñòàíîâ ïåíіòåíöіàðíîї ñèñòåìè, ïñèõіàòðè÷íèõ ëіêàðåíü ;

 îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè, ó òîìó ÷èñëі òàєìíèìè, â 
îðãàíàõ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíàõ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, îá’єäíàííÿõ ãðîìàäÿí, íà ïіäïðèєìñòâàõ, â óñòàíîâàõ,
îðãàíіçàöіÿõ, îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè, âêëþ÷àþ÷è ñïðàâè,
ÿêі çíàõîäÿòüñÿ â ñóäàõ;

 áóòè ïðèñóòíіì íà çàñіäàííÿõ ñóäіâ óñіõ іíñòàíöіé, ó òîìó
÷èñëі íà çàêðèòèõ ñóäîâèõ çàñіäàííÿõ, çà óìîâè çãîäè
ñóá’єêòà ïðàâà, â іíòåðåñàõ ÿêîãî ñóäîâèé ðîçãëÿä îãîëî-
øóєòüñÿ çàêðèòèì.
Çäіéñíèâøè ïðîâàäæåííÿ, Óïîâíîâàæåíèé ìàє ïðàâî

íàïðàâëÿòè ó âіäïîâіäíі îðãàíè àêòè ðåàãóâàííÿ Óïîâíîâàæå-
íîãî â ðàçі âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè äëÿ
âæèòòÿ öèìè îðãàíàìè çàõîäіâ ó ìіñÿ÷íèé òåðìіí.

§ 70. ОСОБИСТІ ПРАВА І СВОБОДИ
1. Îñîáèñòі (ãðîìàäÿíñüêі) ïðàâà і ñâîáîäè

Громадянські права – це можливості людей, що характе-
ризують їхнє фізичне і біологічне існування, задоволення
матеріальних і духовних потреб.

Îñîáèñòі ïðàâà і ñâîáîäè ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïðàâîâіé òåîðії òà 
ïðàêòèöі ÿê ñâîáîäà ëþäèíè ïðèéìàòè ðіøåííÿ íåçàëåæíî
âіä äåðæàâè.
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Äóõîâíà і ôіçè÷íà ñâîáîäà ëþäèíè âіä äåðæàâíîãî êîíòðî-
ëþ іñòîðè÷íî ñôîðìóâàëàñÿ ðàíіøå âіä іíøèõ ïðàâ і ñâîáîä.
Їõíüîþ îñîáëèâіñòþ є òå, ùî âîíè çà ñóòòþ є ïðèðîäíèìè ïðà-
âàìè ëþäèíè і íå ïîâ’ÿçàíі ç íàëåæíіñòþ ëþäèíè äî ãðîìà-
äÿíñòâà. Áіëüøіñòü ç îñîáèñòèõ ïðàâ і ñâîáîä є íå ëèøå 
íåâіä’єìíèìè, à é òàêèìè, ùî íå ìîæóòü áóòè îáìåæåíі.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè çàêðіïëþє òàêі îñîáèñòі (ãðîìàäÿí-
ñüêі) ïðàâà і ñâîáîäè:
 ïðàâî íà æèòòÿ òà ïðàâî íà çàõèñò ñâîãî æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ;
 ïðàâî íà ïîâàãó äî ñâîєї ãіäíîñòі;
 ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü;
 ïðàâî íà íåäîòîðêàííіñòü æèòëà;
 ïðàâî íà òàєìíèöþ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëå-

ãðàôíîї òà іíøîї êîðåñïîíäåíöії;
 ïðàâî íà íåâòðó÷àííÿ â îñîáèñòå æèòòÿ, ïðàâî ãðîìàäÿí 

çíàéîìèòèñÿ â îðãàíàõ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíàõ ìіñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâàõ і îðãàíіçàöіÿõ ç âіäîìîñòÿìè 
ïðî ñåáå і ÷ëåíіâ ñіì’ї, ïðàâî íà ñïðîñòóâàííÿ íåäîñòîâіðíîї 
іíôîðìàöії ïðî ñåáå і ÷ëåíіâ ñіì’ї;

 ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ, ïðàâî âіëüíîãî âèáîðó ìіñöÿ ïðîæè-
âàííÿ òà ïðàâî âіëüíî çàëèøàòè òåðèòîðіþ Óêðàїíè òà ïî-
âåðòàòèñÿ áóäü-êîëè â Óêðàїíó;

 ïðàâî íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó òà âіðîñïîâіäàííÿ;
 ïðàâî íà áåçïå÷íå äëÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ äîâêіëëÿ òà âіäøêî-

äóâàííÿ çàâäàíîї ïîðóøåííÿì öüîãî ïðàâà øêîäè;
 ïðàâî íà ñóäîâèé çàõèñò òà іíøі ïðàâà.

2. Ïðàâî íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ

Ïðàâî íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ є ñêëàäîâîþ 
ñèñòåìè êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà êëàñèôі-
êóєòüñÿ ÿê îñîáèñòіñíå, íåìàéíîâå ïðàâî, ñïðÿìîâàíå íà êîí-
êðåòèçàöіþ ñâîáîäè і âіëüíèé ðîçâèòîê îñîáè.

Ñâîáîäà ñâіòîãëÿäó îçíà÷àє ïðàâî ìàòè âëàñíó ïîçèöіþ 
ñïðèéíÿòòÿ ñâіòó, íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ñïîâіäó-

âàòè áóäü-ÿêó ðåëіãіþ àáî íå ñïîâіäóâàòè âçàãàëі íіÿêîї. Âіëü-
íî, íà âëàñíèé ðîçñóä, âèõîâóâàòè ñâîїõ äіòåé і ïðèùåïëþâà-
òè їì òîé ñâіòîãëÿä, ÿêèé áàòüêè ââàæàþòü íàéêðàùèì. Öå
ïðàâî çàáåçïå÷óєòüñÿ îõîðîíîþ äåðæàâè, îñêіëüêè íіõòî íå 
ìàє ïðàâà íàâ’ÿçóâàòè іíøіé ëþäèíі ñâîþ òî÷êó çîðó, ïðèìó-
øóâàòè äî ïåâíîãî ñâіòîãëÿäó òà ðåëіãії.

Ñâîáîäà âіðîñïîâіäàííÿ – ïðàâî ñïîâіäóâàòè, ïðàêòèêóâà òè 
áóäü-ÿêó ðåëіãіþ. Ïî÷èíàþ÷è ç ÕÕ ñò. òàêîæ òëóìà÷èòüñÿ 
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ÿê ïðàâî íå ñïîâіäóâàòè æîäíó ç ðåëіãіé. Ñâîáîäó âіðîñïîâі-
äàííÿ çàêðіïëåíî â áàãàòüîõ ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ, ìіæíàðîä-
íèõ òà íàöіîíàëüíèõ, çîêðåìà â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 35. Êîæåí ìàє ïðàâî íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó і âіðî-

ñïîâіäàííÿ. Öå ïðàâî âêëþ÷àє ñâîáîäó ñïîâіäóâàòè áóäü-ÿêó 
ðåëіãіþ àáî íå ñïîâіäóâàòè íіÿêîї, áåçïåðåøêîäíî âіäïðàâëÿ-
òè îäíîîñîáîâî ÷è êîëåêòèâíî ðåëіãіéíі êóëüòè і ðèòóàëüíі 
îáðÿäè, âåñòè ðåëіãіéíó äіÿëüíіñòü.
Çäіéñíåííÿ öüîãî ïðàâà ìîæå áóòè îáìåæåíå çàêîíîì ëèøå 
â іíòåðåñàõ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, çäîðîâ’ÿ і ìîðàëü-
íîñòі íàñåëåííÿ àáî çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä іíøèõ ëþäåé.
Öåðêâà і ðåëіãіéíі îðãàíіçàöії â Óêðàїíі âіäîêðåìëåíі âіä äåð-
æàâè, à øêîëà – âіä öåðêâè. Æîäíà ðåëіãіÿ íå ìîæå áóòè 
âèçíàíà äåðæàâîþ ÿê îáîâ’ÿçêîâà.
Íіõòî íå ìîæå áóòè óâіëüíåíèé âіä ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ ïåðåä
äåðæàâîþ àáî âіäìîâèòèñÿ âіä âèêîíàííÿ çàêîíіâ çà ìîòè-
âàìè ðåëіãіéíèõ ïåðåêîíàíü. Ó ðàçі, ÿêùî âèêîíàííÿ âіé-
ñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó ñóïåðå÷èòü ðåëіãіéíèì ïåðåêîíàííÿì ãðî-
ìàäÿíèíà, âèêîíàííÿ öüîãî îáîâ’ÿçêó ìàє áóòè çàìіíåíå 
àëüòåðíàòèâíîþ (íåâіéñüêîâîþ) ñëóæáîþ.

«Ïðî
ñâîáîäó ñîâіñòі òà ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé». Ñò. 4 öüîãî çàêîíó
ãîâîðèòü, ùî âñі ãðîìàäÿíè Óêðàїíè є ðіâíèìè ïåðåä çàêîíîì
і ìàþòü ðіâíі ïðàâà â óñіõ ãàëóçÿõ åêîíîìі÷íîãî, ïîëіòè÷íîãî,
ñîöіàëüíîãî і êóëüòóðíîãî æèòòÿ íåçàëåæíî âіä їõ ñòàâëåííÿ
äî ðåëіãії. Â îôіöіéíèõ äîêóìåíòàõ ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿíèíà äî
ðåëіãії íå âêàçóєòüñÿ.

Ðåàëіçîâóþ÷è ñâîє ïðàâî íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó і âіðîñïîâіäàí-
íÿ, ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî âіëüíî ñïîâіäóâàòè áóäü-ÿêó ðåëіãіþ
àáî íå ñïîâіäóâàòè âçàãàëі íіÿêîї, îáèðàòè ðåëіãіéíó ëіòåðàòóðó,
âñòàíîâëþâàòè і ïіäòðèìóâàòè ìіæíàðîäíі êîíòàêòè, âèїæäæà-
òè çà êîðäîí äëÿ ïàëîìíèöòâà, áðàòè ó÷àñòü ó ðіçíèõ ðåëіãіé-
íèõ îðãàíіçàöіÿõ. Âèçíàííÿ öüîãî ïðàâà íàäàє ëþäèíі çàõèñò
âіä ïðèìóñó ùîäî ïðèéíÿòòÿ ðåëіãії àáî ïåðåêîíàííÿ. Ìîæóòü
íàêëàäàòèñÿ ëèøå òі îáìåæåííÿ, ÿêі âñòàíîâëåíî çàêîíîì і ÿêі
є íåîáõіäíèìè äëÿ îõîðîíè ñóñïіëüíîї áåçïåêè і ïîðÿäêó.

Çàêîíîäàâñòâîì âñòàíîâëåíî êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü
çà ïåðåøêîäæàííÿ ðåëіãіéíіé äіÿëüíîñòі, ÿêà íå ïîðóøóє ïðà-
âà і ñâîáîäè ãðîìàäÿí, à òàêîæ çà îðãàíіçàöіþ ðåëіãіéíîї ãðó-
ïè, ÿêà íåñå çàãðîçó æèòòþ і çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí.
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§ 71. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ
1. Ïîëіòè÷íі ïðàâà і ñâîáîäè

Політичні права – це можливості громадянина брати
участь у громадському та державному житті, вносити про-
позиції про поліпшення роботи державних органів, безпо-
середньо брати участь у різних об’єднаннях громадян.

Ïîëіòè÷íі ïðàâà і ñâîáîäè, ÿê і îñîáèñòі, íàçèâàþòü íåãà-
òèâíèìè, ìàþ÷è íà óâàçі òå, ùî äåðæàâà íå çîáîâ’ÿçàíà âæè-
âàòè ÿêèõîñü ïîçèòèâíèõ äіé äëÿ їõ çàáåçïå÷åííÿ, à ïîâèííà 
óòðèìàòèñÿ âіä çàçіõàíü íà ïðàâà і ñâîáîäè, ÿêі âõîäÿòü äî 
öèõ äâîõ ãðóï, òîáòî âîíè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ñâîáîäà ëþäèíè
âіä äåðæàâè, ïðàâî ëþäèíè íà íåâòðó÷àííÿ äåðæàâè.

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 іíòå-
ðåñіâ, çà âèíÿòêîì îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.
Ñò. 38. Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâëіííі
äåðæàâíèìè ñïðàâàìè, ó âñåóêðàїíñüêîìó òà ìіñöåâèõ ðåôå-
ðåíäóìàõ, âіëüíî îáèðàòè і áóòè îáðàíèìè äî îðãàíіâ äåð-
æàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ñò. 39. Ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî çáèðàòèñÿ ìèðíî, áåç çáðîї 
і ïðîâîäèòè çáîðè, ìіòèíãè, ïîõîäè і äåìîíñòðàöії, ïðî
ïðîâå äåííÿ ÿêèõ çàâ÷àñíî ñïîâіùàþòüñÿ îðãàíè âèêîíàâ÷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 ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà ïîñàäîâèõ і ñëóæáîâèõ îñіá öèõ îðãàíіâ, ùî çîáîâ’ÿçàíі 
ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ і äàòè îáґðóíòîâàíó âіäïîâіäü ó 
âñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê.

òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії

Ñâîáîäà îá’єäíàíü – öå îäíå ç êëþ÷îâèõ ïîëіòè÷íèõ ïðàâ
ëþäèíè, ÿêå äàє їé ìîæëèâіñòü âіëüíî îá’єäíóâàòèñÿ ç 

іíøèìè ëþäüìè äëÿ ðåàëіçàöії ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä.
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Ïðàâî ãðîìàäÿí íà ñâîáîäó îá’єäíàííÿ є íåâіä’єìíèì ïðà-
âîì ëþäèíè, çàêðіïëåíèì Çàãàëüíîþ äåêëàðàöієþ ïðàâ ëþäè-
íè (ñò. 20), ãàðàíòóєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè.

Íà îñíîâі öüîãî ïðàâà ãðîìàäÿíè ìàþòü ìîæëèâіñòü
îá’єäíóâàòèñÿ â ïîëіòè÷íі ïàðòії òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії. Öі
ïðàâà çàêðіïëåíî Çàêîíàìè Óêðàїíè «Ïðî ïîëіòè÷íі ïàðòії â
Óêðàїíі» òà «Ïðî ãðîìàäñüêі îá’єäíàííÿ».

Ïîëіòè÷íà ïàðòіÿ – öå çàðåєñòðîâàíå çãіäíî іç çàêîíîì
äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ ãðîìàäÿí – ïðèõèëüíèêіâ ïåâíîї

çà   ãàëüíî    íàöіîíàëüíîї ïðîãðàìè ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó, ùî ìàє
íà ìåòі ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ і âèðàæåííþ ïîëіòè÷íîї âîëі ãðî-
ìàäÿí, áåðå ó÷àñòü ó âèáîðàõ òà іíøèõ ïîëіòè÷íèõ çàõîäàõ. 

Óòâîðåííÿ і äіÿëüíіñòü ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé çàáîðîíÿєòüñÿ,
ÿêùî їõíі ïðîãðàìíі öіëі àáî äії ñïðÿìîâàíî:
 íà ëіêâіäàöіþ íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè;
 íà çìіíó êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó íàñèëüíèöüêèì øëÿõîì;
 íà ïîðóøåííÿ ñóâåðåíіòåòó òà òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі

Óêðàїíè;
 íà ïіäðèâ áåçïåêè äåðæàâè;
 íà íåçàêîííå çàõîïëåííÿ äåðæàâíîї âëàäè;
 íà ïðîïàãàíäó âіéíè, íàñèëüñòâà, ðîçïàëþâàííÿ ìіæåòíі÷-

íîї, ðàñîâîї ÷è ðåëіãіéíîї âîðîæíå÷і;
 íà ïîñÿãàííÿ íà ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè;
 íà ïîñÿãàííÿ íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;
 íà ïðîïàãàíäó êîìóíіñòè÷íîãî òà íàöіîíàë-ñîöіàëіñòè÷íîãî

(íàöèñòñüêîãî) òîòàëіòàðíèõ ðåæèìіâ òà їõ ñèìâîëіêè.
Ïîëіòè÷íі ïàðòії íå ìîæóòü ìàòè âîєíіçîâàíèõ ôîðìóâàíü.

Äіÿëüíіñòü ïîëіòè÷íîї ïàðòії ìîæå áóòè çàáîðîíåíà ëèøå çà
ðіøåííÿì ñóäó.

Право на свободу об’єднання
включає об’єднання в

Політичні партії

Громадські
організації

Громадські об’єднання

Громадські
спілки

Ãðîìàäñüêå îá’єäíàííÿ – öå äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ
ôіçè÷íèõ îñіá òà (àáî) þðèäè÷íèõ îñіá ïðèâàòíîãî ïðàâà
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äëÿ çäіéñíåííÿ òà çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä, çàäîâîëåííÿ ñóñïіëü-
íèõ, çîêðåìà åêîíîìі÷íèõ, ñîöіàëüíèõ, êóëüòóðíèõ, åêîëîãі÷-
íèõ òà іíøèõ іíòåðåñіâ.

Ãðîìàäñüêå îá’єäíàííÿ çà îðãàíіçàöіéíî-ïðàâîâîþ ôîðìîþ 
óòâîðþєòüñÿ ÿê ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöіÿ àáî ãðîìàäñüêà ñïіëêà. 
Ãðîìàäñüêà îðãàíіçàöіÿ – öå ãðîìàäñüêå îá’єäíàííÿ, çàñíîâ-
íèêàìè òà ÷ëåíàìè (ó÷àñíèêàìè) ÿêîãî є ôіçè÷íі îñîáè. Ãðî-
ìàäñüêà ñïіëêà – öå ãðîìàäñüêå îá’єäíàííÿ, çàñíîâíèêàìè ÿêî-
ãî є þðèäè÷íі îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà, à ÷ëåíàìè (ó÷àñíèêàìè) 
ìîæóòü áóòè þðèäè÷íі îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà òà ôіçè÷íі 
îñîáè.

Ïðàâî íà îá’єäíàííÿ â ïîëіòè÷íі ïàðòії òà ãðîìàäñüêі 
îá’єäíàííÿ ãðîìàäÿíè ðåàëіçóþòü âèíÿòêîâî äîáðîâіëüíî. Íіõòî 
íå ìîæå áóòè ïðèìóøåíèé äî âñòóïó â áóäü-ÿêå îá’єäíàííÿ ãðî-
ìàäÿí àáî îáìåæåíèé ó ïðàâі äîáðîâіëüíîãî âèõîäó ç íüîãî.

§ 72. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА 
І СВОБОДИ

1. Åêîíîìі÷íі ïðàâà і ñâîáîäè

Íà âіäìіíó âіä îñîáèñòèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðàâ і ñâîáîä åêîíî-
ìі÷íі, ñîöіàëüíі òà êóëüòóðíі ïðàâà і ñâîáîäè є ïîçèòèâíèìè –
їõ çàáåçïå÷åííÿ âèìàãàє âіä äåðæàâè ïåâíèõ äіé.

Соціально-економічні права – це можливості задоволен-
ня життєвих потреб людини і отримання від держави захис-
ту економічної свободи і соціальних пільг.

Åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі і êóëüòóðíі ïðàâà і ñâîáîäè ñêëàäà-
þòü îñîáëèâó ãðóïó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà. Âîíè
ïîâ’ÿçàíі ç êîíöåïöієþ ñîöіàëüíîї äåðæàâè òà ñòîñóþòüñÿ 
òàêèõ ñôåð æèòòєäіÿëüíîñòі, ÿê âëàñíіñòü, òðóäîâі âіäíîñèíè,
âіäïî÷èíîê, ìàòåðіàëüíі òà äóõîâíі ïîòðåáè ëþäèíè.

Äî åêîíîìі÷íèõ ïðàâ íàëåæàòü:
 ïðàâî íà ïðèâàòíó âëàñíіñòü і ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ îá’єê-

òàìè ïðàâà äåðæàâíîї òà êîìóíàëüíîї âëàñíîñòі. Êîæåí 
ìàє ïðàâî âîëîäіòè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâî-
єþ âëàñíіñòþ, ðåçóëüòàòàìè ñâîєї іíòåëåêòóàëüíîї, òâîð÷îї
äіÿëüíîñòі;

 ïðàâî íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü. Êîæíà ëþäèíà ìàє
ïðàâî íà ñâіé ðèçèê çäіéñíþâàòè äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíó íà 
ñèñòåìàòè÷íå îäåðæàííÿ ïðèáóòêó.
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Çìіñò êîæíîãî іç öèõ îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä ðîçêðèâàєòüñÿ
ó âіäïîâіäíèõ ñòàòòÿõ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà äåòàëіçóєòüñÿ â
÷èííîìó çàêîíîäàâñòâі Óêðàїíè.

2. Ñîöіàëüíі ïðàâà і ñâîáîäè

Ñîöіàëüíі ïðàâà – öå ïðàâà íà ãіäíèé ëþäèíè ðіâåíü
æèòòÿ і ñîöіàëüíèé çàõèñò ç áîêó ñóñïіëüñòâà і äåð -

æàâè.
Äî ñîöіàëüíèõ ïðàâ, ÿêі çàêðіïëåíî Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè,

íàëåæàòü:
 ïðàâî íà ïðàöþ, ùî âêëþ÷àє ìîæëèâіñòü çàðîáëÿòè ñîáі íà

æèòòÿ ïðàöåþ, ÿêó ëþäèíà âіëüíî îáèðàє àáî íà ÿêó âіëüíî
ïîãîäæóєòüñÿ. Âèêîðèñòàííÿ ïðèìóñîâîї ïðàöі â Óêðàїíі
çàáîðîíåíî;

 ïðàâî íà ñòðàéê äëÿ çàõèñòó ñâîїõ åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëü-
íèõ іíòåðåñіâ;

 ïðàâî íà âіäïî÷èíîê. Âіäïî÷èíîê ñêëàäàєòüñÿ ç äíіâ ùîòèæ-
íåâîãî âіäïî÷èíêó, ñâÿòêîâèõ äíіâ, ùîðі÷íîї âіäïóñòêè;

 ïðàâî íà ñîöіàëüíèé çàõèñò. Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè ìàþòü
ïðàâî íà ñîöіàëüíèé çàõèñò ó ðàçі ïîâíîї, ÷àñòêîâîї ÷è òèì-
÷àñîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі; âòðàòè ãîäóâàëüíèêà; áåç-
ðîáіòòÿ ç íåçàëåæíèõ âіä íèõ îáñòàâèí; ó ñòàðîñòі òà іíøèõ
âèïàäêàõ;

 ïðàâî íà æèòëî;
 ïðàâî íà äîñòàòíіé æèòòєâèé ðіâåíü äëÿ ñåáå і ñâîєї ñіì’ї,

ùî âêëþ÷àє äîñòàòíє õàð÷óâàííÿ, îäÿã, æèòëî;
 ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó і ìåäè÷íå

ñòðàõóâàííÿ.

3. Êóëüòóðíі (äóõîâíі) ïðàâà і ñâîáîäè

Культурні права – це можливості доступу людини до
духовних цінностей свого народу (нації) та всього люд-
ства.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè çàêðіïëþє òàêі êóëüòóðíі ïðàâà і ñâî-
áîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà:
 ïðàâî íà îñâіòó; ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâіòà є îáîâ’ÿç êî-

âîþ;
 ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ äîñÿãíåííÿìè âіò÷èçíÿíîї òà ñâіòî-

âîї êóëüòóðè;
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 ïðàâî íà çàõèñò іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі; ïðàâî íà âèêî-
ðèñòàííÿ ðåçóëüòàòіâ іíòåëåêòóàëüíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі
òîùî.

4. Ïðàâî íà îñâіòó

Ïðàâî íà îñâіòó ãàðàíòóєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ і Çàêîíàìè
Óêðàїíè, çîêðåìà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó».

Êîæåí ìàє ïðàâî íà îñâіòó. Ïðàâî íà îñâіòó ãàðàíòóєòüñÿ
íåçàëåæíî âіä âіêó, ñòàòі, ðàñè, ñòàíó çäîðîâ’ÿ, іíâàëіäíîñòі,
ãðîìàäÿíñòâà, íàöіîíàëüíîñòі, ïîëіòè÷íèõ, ðåëіãіéíèõ ÷è 
іíøèõ ïåðåêîíàíü, êîëüîðó øêіðè, ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, ìîâè
ñïіëêóâàííÿ, ñîöіàëüíîãî òà ìàéíîâîãî ñòàíó, íàÿâíîñòі ñóäè-
ìîñòі, à òàêîæ іíøèõ îáñòàâèí òà îçíàê.

Äåðæàâà çäіéñíþє ñîöіàëüíèé çàõèñò îñіá, ùî íàâ÷àþòüñÿ,
íåçàëåæíî âіä ôîðì їõ íàâ÷àííÿ і òèïіâ çàêëàäіâ îñâіòè, äå 
âîíè íàâ÷àþòüñÿ.

Право
на освіту
включає

Право на рівність 
умов доступу до освіти

Право на здобуття 
освіти впродовж 

усього життя

Право на безоплат-
ну освіту у випад-
ках, визначених

Конституцією і за-
конами України

Îñîáà ìàє ïðàâî çäîáóòè êîæíó êâàëіôіêàöіþ ïðîôåñіéíîї 
îñâіòè òà êîæåí ñòóïіíü âèùîї îñâіòè çà êîøòè äåðæàâíîãî àáî 
ìіñöåâîãî áþäæåòó îäèí ðàç. Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, ÿêі íå çàâåð-
øèëè íàâ÷àííÿ çà êîøòè äåðæàâíîãî àáî ìіñöåâîãî áþäæåòó 
äëÿ çäîáóòòÿ ïåâíîãî ñòóïåíÿ ïðîôåñіéíîї òà âèùîї îñâіòè, 
ìàþòü ïðàâî ïîâòîðíî áåçîïëàòíî çäîáóâàòè öåé ñòóïіíü ïðî-
ôåñіéíîї òà âèùîї îñâіòè çà óìîâè âіäøêîäóâàííÿ äî äåðæàâíî-
ãî àáî ìіñöåâîãî áþäæåòó âèòðà÷åíèõ íà їõ íàâ÷àííÿ êîøòіâ.

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó»
Ñò. 3. Ïðàâî íà îñâіòó

Â Óêðàїíі ñòâîðþþòüñÿ ðіâíі óìîâè äîñòóïó äî îñâіòè.
Íі õòî íå ìîæå áóòè îáìåæåíèé ó ïðàâі íà çäîáóòòÿ îñâіòè.

Ñò. 19. Îñâіòà îñіá ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè ïîòðåáàìè
Îñîáàì ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè ïîòðåáàìè îñâіòà íàäàєòüñÿ
íàðіâíі ç іíøèìè îñîáàìè, ó òîìó ÷èñëі øëÿõîì ñòâîðåííÿ
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íàëåæíîãî ôіíàíñîâîãî, êàäðîâîãî, ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ðîçóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ, 
ùî âðàõîâóє іíäèâіäóàëüíі ïîòðåáè òàêèõ îñіá, âèçíà÷åíі â 
іíäèâіäóàëüíіé ïðîãðàìі ðîçâèòêó.

Äіÿëüíіñòü äåðæàâè ùîäî îñâіòè îñіá ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè
ïîòðåáàìè ñïðÿìîâóєòüñÿ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
їõíіõ ïðàâ і ìîæëèâîñòåé â îòðèìàííі îñâіòè ç óðàõóâàííÿì
іíäèâіäóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, çäіáíîñòåé òà іíòåðåñіâ, à òàêîæ
íà âèÿâëåííÿ, óñóíåííÿ ïåðåïîí і áàð’єðіâ, ùî ïåðåøêîäæàþòü
çàáåçïå÷åííþ ïðàâ і çàäîâîëåííþ їõíіõ ïîòðåá ó ñôåðі îñâіòè.

Îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè îñâіòè â Óêðàїíі є:
 ãóìàíіçì;
 íåâòðó÷àííÿ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé â

îñâіòíіé ïðîöåñ;
 íàóêîâèé õàðàêòåð îñâіòè;
 іíòåãðàöіÿ ç íàóêîþ і âèðîáíèöòâîì;
 єäíіñòü і íàñòóïíіñòü ñèñòåìè îñâіòè;
 ñâîáîäà ó âèáîðі ôîðì çäîáóòòÿ і âèäіâ îñâіòè;
 íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ;
 àêàäåìі÷íà äîáðî÷åñíіñòü;
 àêàäåìі÷íà ñâîáîäà;
 єäíіñòü íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó.

Здійснюється за
освітніми програ-
мами відповідно 
до визначених за-
конами України 
рівнів освіти, галу-
зей знань і спеці-
альностей. Фор-
мальна освіта здо-
бувається у закла-
дах освіти, які ма-
ють ліцензію на
здійснення освіт-
ньої діяльності

Ф
ор

м
ал

ьн
а 

ос
ві

та Неофіційна, само-
організована або 
спонтанна освіта, 
що відбувається
під час цілеспря-
мованої або не-
цілеспрямованої
позанавчальної 
щоденної діяль-
ності, пов’язаної з 
роботою, роди-
ною, та не перед-
бачає інституціо-
налізованих форм

Ін
ф

ор
м

ал
ьн

а 
ос

ві
таОрганізована осві-

та з метою здобут-
тя нових знань,
умінь та інших ком-
петентностей, що
не передбачає 
здобуття визнаних
державою кваліфі-
кацій за рівнями
освіти та отриман-
ня документа про 
освіту, встановле-
ного законодав-
ством України

Н
еф

ор
м

ал
ьн

а 
ос

ві
та

В
И

ДИ
 О

С
В

ІТ
И

Îñîáàì, ÿêі íàâ÷àþòüñÿ, äåðæàâà ãàðàíòóє ïðàâî:
 íà çäîáóòòÿ ÿêіñíîї îñâіòè â ñèñòåìі ôîðìàëüíîї îñâіòè;
 íà âіëüíèé âèáіð çàêëàäó îñâіòè і ôîðìè çäîáóòòÿ îñâіòè;
 íà àêàäåìі÷íó ìîáіëüíіñòü;
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 äîäàòêîâó âіäïóñòêó çà ìіñöåì ðîáîòè, ñêîðî÷åíèé ðîáî-
÷èé ÷àñ òà іíøі ïіëüãè, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîäàâñòâîì äëÿ
îñіá, ÿêі ïîєäíóþòü ðîáîòó ç íàâ÷àííÿì;

 íà íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ;
 íà êîðèñòóâàííÿ íàâ÷àëüíîþ, íàóêîâîþ, âèðîáíè÷îþ, êóëü-

òóðíîþ, ñïîðòèâíîþ, ïîáóòîâîþ, îçäîðîâ÷îþ іíôðàñòðóê-
òóðîþ çàêëàäó îñâіòè;

 íà ñâîáîäó øóêàòè, îäåðæóâàòè і ïåðåäàâàòè áóäü-ÿêó іí-
ôîðìàöіþ òà іäåї â óñíіé, ïèñüìîâіé, äðóêîâàíіé òà 
åëåêòðîí íіé ôîðìі;

 íà ó÷àñòü òà ñâîáîäó â íàóêîâî-äîñëіäíіé, íàóêîâî-òåõíі÷-
íіé, ëіòåðàòóðíіé, õóäîæíіé і òâîð÷іé äіÿëüíîñòі;

 íà ñâîáîäó äóìêè, ñîâіñòі òà ðåëіãії;
 íà ñâîáîäó àñîöіàöіé òà ìèðíèõ çáîðіâ;
 íà îñîáèñòó àáî ÷åðåç ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ ó÷àñòü ó ãðîìàä-

ñüêîìó ñàìîâðÿäóâàííі òà óïðàâëіííі çàêëàäîì îñâіòè;
 íà áåçïå÷íі é íåøêіäëèâі óìîâè íàâ÷àííÿ òà ïðàöі;
 íà îñîáëèâі óìîâè äëÿ çäîáóòòÿ îñâіòè (äëÿ îñіá ç îñîáëèâèìè 

ïîòðåáàìè òà іç ñîöіàëüíî íåçàõèùåíèõ êàòåãîðіé íàñåëåííÿ).
Îñîáè, ÿêі íàâ÷àþòüñÿ, çîáîâ’ÿçàíі:

 äîòðèìóâàòèñÿ ïðèíöèïó àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі;
 âèêîíóâàòè âèìîãè îñâіòíüîї ïðîãðàìè і íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, 

çîêðåìà ñèñòåìàòè÷íî і ãëèáîêî îâîëîäіâàòè çíàííÿìè, 
ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè, ïðîôåñіéíîþ ìàéñòåðíіñòþ;

 äîòðèìóâàòèñÿ ñòàòóòó òà ïðàâèë âíóòðіøíüîãî ðîçïîðÿäêó 
çàêëàäó îñâіòè.

§ 73. КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ

1. Êîíñòèòóöіéíі îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí Óêðàїíè

Îñíîâíі ïðàâà ãðîìàäÿí íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç їõíіìè 
îáîâ’ÿçêàìè. Äëÿ òîãî ùîá óñïіøíî ðåàëіçóâàòè ñâîї ïðàâà,
ëþäèíà ïîâèííà âèêîíóâàòè ïîêëàäåíі íà íåї îáî â’ÿçêè, âіä-
äàâàòè ñóñïіëüñòâó ñâîþ ïðàöþ, ñâîї çóñèëëÿ, ïіêëóâàòèñÿ ïðî
äåðæàâíі òà ãðîìàäñüêі ñïðàâè.

Îáîâ’ÿçîê – öå îá’єêòèâíî îáóìîâëåíà âèìîãà äåðæàâè
äî îñîáè äіÿòè ÷іòêî âèçíà÷åíèì ó çàêîíі ÷èíîì àáî óòðè-

ìóâàòèñÿ âіä çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé.
Îáîâ’ÿçîê õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè ðèñàìè:

 êàòåãîðіÿ íåîáõіäíîї ïîâåäіíêè ëþäèíè;
 çàâæäè ïåâíå îáìåæåííÿ ïðàâ ëþäèíè;
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ìîì, ÿêèé ìàє äåðæàâà; 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.

Основні 
обов’язки

громадянина 
України

Захищати
Вітчизну, незалеж-
ність і територіаль-

ну цілісність
України

Шанувати
державні 
символи
України

Неухильно
дотримуватися
Конституції та 

Законів України, не 
посягаючи на права

інших людей

Щорічно подавати 
до податкових 

інспекцій декларації
про свій майновий
стан та доходи за

минулий рік 

Не завдавати
шкоди природі, 

культурній 
спадщині

Відшкодовувати
завдані збитки

Сплачувати
податки і збори

2. Âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí 

Ïðàâîâîþ îñíîâîþ âіéñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó і âіéñüêîâîї ñëóæ-
áè є Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè, Çàêîíè Óêðàїíè «Ïðî âіéñüêîâèé
îáîâ’ÿçîê і âіéñüêîâó ñëóæáó», «Ïðî îáîðîíó Óêðàїíè», «Ïðî
Çáðîéíі Ñèëè Óêðàїíè», «Ïðî ìîáіëіçàöіéíó ïіäãîòîâêó і ìîáі-
ëіçàöіþ», іíøі çàêîíè Óêðàїíè, à òàêîæ óõâàëåíі âіäïîâіäíî
äî íèõ óêàçè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà іíøі íîðìàòèâíî-ïðàâîâі
àêòè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíîçäàòíîñòі äåðæàâè, âèêîíàí-
íÿ âіéñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó, ïðîõîäæåííÿ âіéñüêîâîї ñëóæáè òà
ñòàòóñó âіéñüêîâîñëóæáîâöіâ, à òàêîæ ìіæíàðîäíі äîãîâîðè
Óêðàїíè, çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâіñòü ÿêèõ íàäàíî Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ Óêðàїíè.
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ñëóæáó»
Ñò. 1. Âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê
1. Çàõèñò Âіò÷èçíè, íåçàëåæíîñòі òà òåðèòîðіàëüíîї 
öіëіñíîñòі Óêðàїíè є êîíñòèòóöіéíèì îáîâ’ÿçêîì ãðîìàäÿí
Óêðàїíè.
2. Âіéñüêîâèé îáîâ’ÿçîê óñòàíîâëþєòüñÿ ç ìåòîþ ïіäãîòîâ-
êè ãðîìàäÿí Óêðàїíè äî çàõèñòó Âіò÷èçíè, çàáåçïå÷åííÿ
îñîáîâèì ñêëàäîì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàїíè.

 ïіäãîòîâêó ãðîìàäÿí äî âіéñüêîâîї ñëóæáè;
 ïðèïèñêó äî ïðèçîâíèõ äіëüíèöü;
 ïðèéíÿòòÿ â äîáðîâіëüíîìó ïîðÿäêó (çà êîíòðàêòîì) òà 

ïðèçîâ íà âіéñüêîâó ñëóæáó;
 ïðîõîäæåííÿ âіéñüêîâîї ñëóæáè;
 âèêîíàííÿ âіéñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó â çàïàñі;
 ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó âіéñüêîâîìó ðåçåðâі;
 äîòðèìàííÿ ïðàâèë âіéñüêîâîãî îáëіêó.
Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі íà çàêîííèõ ïіä-

ñòàâàõ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîðії Óêðàїíè, ìîæóòü ó äîáðîâіëü-
íîìó ïîðÿäêó (çà êîíòðàêòîì) ïðîõîäèòè âіéñüêîâó ñëóæáó ó 
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðàїíè.

Ùîäî âіéñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó ãðîìàäÿíè Óêðàїíè ïîäіëÿ-
þòüñÿ íà òàêі êàòåãîðії:
 äîïðèçîâíèêè – îñîáè, ÿêі ïіäëÿãàþòü ïðèïèñöі äî ïðèçîâ-

íèõ äіëüíèöü;
 ïðèçîâíèêè – îñîáè, ïðèïèñàíі äî ïðèçîâíèõ äіëüíèöü;
 âіéñüêîâîñëóæáîâöі – îñîáè, ÿêі ïðîõîäÿòü âіéñüêîâó ñëóæáó;
 âіéñüêîâîçîáîâ’ÿçàíі – îñîáè, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó çàïàñі äëÿ 

êîìïëåêòóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàїíè òà іíøèõ âіéñüêî-
âèõ ôîðìóâàíü íà îñîáëèâèé ïåðіîä, à òàêîæ äëÿ âèêîíàí-
íÿ ðîáіò іç çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíè äåðæàâè;

 ðåçåðâіñòè – îñîáè, ÿêі ïðîõîäÿòü ñëóæáó ó âіéñüêîâîìó ðå-
çåðâі Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàїíè, іíøèõ âіéñüêîâèõ ôîðìóâàíü.
Æіíîê, ÿêі ïåðåáóâàþòü íà âіéñüêîâîìó îáëіêó, ìîæóòü

ïðèçâàòè íà âіéñüêîâó ñëóæáó ÷è çàëó÷èòè äëÿ âèêîíàííÿ
ðîáіò іç çàáåçïå÷åííÿ îáîðîíè äåðæàâè ó âîєííèé ÷àñ.

3. Âіéñüêîâà ñëóæáà

Âіéñüêîâà ñëóæáà є äåðæàâíîþ ñëóæáîþ îñîáëèâîãî 
õàðàêòåðó, ÿêà ïîëÿãàє ó ïðîôåñіéíіé äіÿëüíîñòі ïðèäàò-

íèõ äî íåї çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ і âіêîì ãðîìàäÿí Óêðàїíè, 
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іíîçåìöіâ òà îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà, ïîâ’ÿçàíіé ç îáîðîíîþ
Óêðàїíè, її íåçàëåæíîñòі òà òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі.

Ïðîõîäæåííÿ âіéñüêîâîї ñëóæáè çäіéñíþєòüñÿ:
 ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè – ó äîáðîâіëüíîìó ïîðÿäêó (çà êîíò-

ðàêòîì) àáî çà ïðèçîâîì;
 іíîçåìöÿìè òà îñîáàìè áåç ãðîìàäÿíñòâà – ó äîáðîâіëüíîìó

ïîðÿäêó (çà êîíòðàêòîì) íà ïîñàäàõ, ùî ïіäëÿãàþòü çàìі-
ùåííþ âіéñüêîâîñëóæáîâöÿìè ðÿäîâîãî, ñåðæàíòñüêîãî і 
ñòàðøèíñüêîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàїíè.
Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà,

ÿêі ïðîõîäÿòü âіéñüêîâó ñëóæáó, є âіéñüêîâîñëóæáîâöÿìè.
Ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè âіéñüêîâîї ñëóæáè:

 ñòðîêîâà âіéñüêîâà ñëóæáà;
 âіéñüêîâà ñëóæáà çà ïðèçîâîì ïіä ÷àñ ìîáіëіçàöії, íà îñîá-

ëèâèé ïåðіîä;
 âіéñüêîâà ñëóæáà çà êîíòðàêòîì îñіá ðÿäîâîãî ñêëàäó;
 âіéñüêîâà ñëóæáà çà êîíòðàêòîì îñіá ñåðæàíòñüêîãî і ñòàð-

øèíñüêîãî ñêëàäó;
 âіéñüêîâà ñëóæáà (íàâ÷àííÿ) êóðñàíòіâ âèùèõ âіéñüêîâèõ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, à òàêîæ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ,
ÿêі ìàþòü ó ñâîєìó ñêëàäі âіéñüêîâі іíñòèòóòè, ôàêóëüòåòè
âіéñüêîâîї ïіäãîòîâêè, êàôåäðè âіéñüêîâîї ïіäãîòîâêè, âіä-
äіëåííÿ âіéñüêîâîї ïіäãîòîâêè;

 âіéñüêîâà ñëóæáà çà êîíòðàêòîì îñіá îôіöåðñüêîãî ñêëàäó;
 âіéñüêîâà ñëóæáà çà ïðèçîâîì îñіá îôіöåðñüêîãî ñêëàäó.

Ñòðîêîâó âіéñüêîâó ñëóæáó ãðîìàäÿíè Óêðàїíè ïðîõîäÿòü ó
Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðàїíè òà іíøèõ âіéñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ ç
ìåòîþ çäîáóòòÿ âіéñüêîâî-îáëіêîâîї ñïåöіàëüíîñòі, íàáóòòÿ
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê і âìіíü äëÿ çáðîéíîãî çàõèñòó Âіò÷èçíè.

Êîæåí ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, óïåðøå âñòóïàþ÷è íà âіéñüêî-
âó ñëóæáó äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàїíè, îñîáèñòî ñêëàäàє Âіé-
ñüêîâó ïðèñÿãó íà âіðíіñòü Óêðàїíñüêîìó íàðîäó і ñêðіïëþє її
âëàñíîðó÷íèì ïіäïèñîì. Іíîçåìåöü àáî îñîáà áåç ãðîìàäÿí-
ñòâà, ÿêèé (ÿêà) âïåðøå ïðèéìàєòüñÿ íà âіéñüêîâó ñëóæáó äî
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàїíè, áåðå îôіöіéíå çîáîâ’ÿçàííÿ íåóõèëüíî
äîäåðæóâàòèñÿ Êîíñòèòóöії òà çàêîíіâ Óêðàїíè, ñóìëіííî
âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âіéñüêîâîї ñëóæáè.

4. Àëüòåðíàòèâíà (íåâіéñüêîâà) ñëóæáà

Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè òà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî
àëüòåðíàòèâíó (íåâіéñüêîâó) ñëóæáó» ãðîìàäÿíè Óêðàїíè
ìàþòü ïðàâî íà çàìіíó âèêîíàííÿ âіéñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó àëü-
òåðíàòèâíîþ (íåâіéñüêîâîþ) ñëóæáîþ.
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Àëüòåðíàòèâíà ñëóæáà – öå ñëóæáà, ÿêà çàïðîâàäæó-
єòüñÿ çàìіñòü ïðîõîäæåííÿ ñòðîêîâîї âіéñüêîâîї ñëóæáè і 

ìàє íà ìåòі âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó ïåðåä ñóñïіëüñòâîì.
Â óìîâàõ âîєííîãî àáî íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó ìîæóòü âñòà-

íîâëþâàòèñÿ îêðåìі îáìåæåííÿ ïðàâà ãðîìàäÿí íà ïðîõî-
äæåííÿ àëüòåðíàòèâíîї ñëóæáè іç çàçíà÷åííÿì ñòðîêó äії öèõ
îáìåæåíü.

Ïðàâî íà àëüòåðíàòèâíó ñëóæáó ìàþòü ãðîìàäÿíè Óêðàї-
íè, ÿêùî âèêîíàííÿ âіéñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó ñóïåðå÷èòü їõíіì
ðåëіãіéíèì ïåðåêîíàííÿì і öі ãðîìàäÿíè íàëåæàòü äî äіþ÷èõ 
çãіäíî іç çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé,
âіðîâ÷åííÿ ÿêèõ íå äîïóñêàє êîðèñòóâàííÿ çáðîєþ.

Íà àëüòåðíàòèâíó ñëóæáó íàïðàâëÿþòüñÿ ãðîìàäÿíè, ÿêі
ïіäëÿãàþòü ïðèçîâó íà ñòðîêîâó âіéñüêîâó ñëóæáó і îñîáèñòî
çàÿâèëè ïðî íåìîæëèâіñòü її ïðîõîäæåííÿ ÿê òàêîї, ùî ñóïå-
ðå÷èòü їõíіì ðåëіãіéíèì ïåðåêîíàííÿì, äîêóìåíòàëüíî àáî
іíøèì ÷èíîì ïіäòâåðäèëè іñòèííіñòü ïåðåêîíàíü òà ñòîñîâíî
ÿêèõ óõâàëåíî âіäïîâіäíі ðіøåííÿ.

Àëüòåðíàòèâíó ñëóæáó ãðîìàäÿíè ïðîõîäÿòü íà ïіäïðèєì-
ñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàíіçàöіÿõ, ùî ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâ-
íіé, êîìóíàëüíіé âëàñíîñòі àáî ïåðåâàæíà ÷àñòêà ó ñòàòóò-
íîìó ôîíäі ÿêèõ є â äåðæàâíіé àáî êîìóíàëüíіé âëàñíîñòі, 
äіÿëüíіñòü ÿêèõ ó ïåðøó ÷åðãó ïîâ’ÿçàíà іç ñîöіàëüíèì çàõèñ-
òîì íàñåëåííÿ, îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ, çàõèñòîì äîâêіëëÿ, áóäіâ-
íèöòâîì, æèòëîâî-êîìóíàëüíèì òà ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì,
à òàêîæ ó ïàòðîíàæíіé ñëóæáі â îðãàíіçàöіÿõ Òîâàðèñòâà ×åð-
âîíîãî Õðåñòà Óêðàїíè.

Ñòðîê àëüòåðíàòèâíîї ñëóæáè â ïіâòîðà ðàçà ïåðåâèùóє 
ñòðîê âіéñüêîâîї ñëóæáè, óñòàíîâëåíèé äëÿ ñîëäàòіâ і ñåðæàí-
òіâ, ÿêі ïðîõîäÿòü ñòðîêîâó âіéñüêîâó ñëóæáó â Çáðîéíèõ
Ñèëàõ Óêðàїíè òà іíøèõ óòâîðåíèõ âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ
Óêðàїíè âіéñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ.

§ 74. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ІНОЗЕМЦІВ,
БІЖЕНЦІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

1. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí â óìîâàõ íàäçâè÷àéíîãî 
òà âîєííîãî ñòàíіâ

Ðåàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí і áåçïåêè îñî-
áè íàëåæèòü äî æèòòєâî âàæëèâèõ іíòåðåñіâ Óêðàїíè. Çàâäàí-
íÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí íàáóâàє îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ â ïåðіîä äії îñîáëèâèõ ïðàâîâèõ ðåæèìіâ – ïіä ÷àñ 
âèíèêíåííÿ ðіçíèõ ñèòóàöіé íàäçâè÷àéíîãî õàðàêòåðó, êîëè
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íîðìàëüíå ôóíêöіîíóâàííÿ ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè âíàñëіäîê
òèõ ÷è іíøèõ ïðè÷èí ñòàє íåìîæëèâèì.

Çà ñó÷àñíèõ óìîâ áóäü-ÿêі îáìåæåííÿ ïðàâ і ñâîáîä ãðîìà-
äÿí ïðèïóñòèìі òіëüêè â òîìó ðàçі é òієþ ìіðîþ, ó ÿêèõ âîíè
ïåðåäáà÷åíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè òà âіäïîâіäàþòü íîðìàì
ìіæíàðîäíîãî ïðàâà. Ïîâíîþ ìіðîþ öå ïîøèðþєòüñÿ і íà
îáìåæåííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí â óìîâàõ íàäçâè÷àéíîãî ÷è âîєííî-
ãî ñòàíó. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü îáìåæåííÿ
ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè â óìîâàõ íàäçâè÷àéíîãî і âîєííîãî ñòàíó
є Çàêîíè Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì íàäçâè÷àéíîãî ñòà-
íó» (2000) і «Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîєííîãî ñòàíó» (2015).

Íàäçâè÷àéíèé ñòàí – öå îñîáëèâèé ïðàâîâèé ðåæèì,
ÿêèé ìîæå òèì÷àñîâî ââîäèòèñÿ â Óêðàїíі ÷è â îêðåìèõ

її ìіñöåâîñòÿõ ïіä ÷àñ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé
òåõíîãåííîãî àáî ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, ùî ïðèçâåëè ÷è 
ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ëþäñüêèõ і ìàòåðіàëüíèõ âòðàò, ñòâîðþ-
þòü çàãðîçó æèòòþ і çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí, àáî ïðè ñïðîáі çàõîï-
ëåííÿ äåðæàâíîї âëàäè ÷è çìіíè êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè
øëÿõîì íàñèëüñòâà, і ïåðåäáà÷àє íàäàííÿ îðãàíàì äåðæàâíîї
âëàäè, âіéñüêîâîìó êîìàíäóâàííþ òà îðãàíàì ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ïîâíîâàæåíü, íåîáõіäíèõ äëÿ âіäâåðíåííÿ çàãðîçè
òà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè і çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí, çàõèñòó êîíñòè-
òóöіéíîãî ëàäó.

Íàäçâè÷àéíèé ñòàí ìîæå áóòè ââåäåíèé ó ðàçі:
 âèíèêíåííÿ îñîáëèâî òÿæêèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé òåõ-

íîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, ùî ñòâîðþþòü çàãðîçó
æèòòþ і çäîðîâ’þ çíà÷íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ;

 çäіéñíåííÿ ìàñîâèõ òåðîðèñòè÷íèõ àêòіâ, ùî ñóïðîâîäæó-
þòüñÿ çàãèáåëëþ ëþäåé ÷è ðóéíóâàííÿì îñîáëèâî âàæëè-
âèõ îá’єêòіâ æèòòєçàáåçïå÷åííÿ;

 âèíèêíåííÿ ìіæíàöіîíàëüíèõ і ìіæêîíôåñіéíèõ êîíôëіê-
òіâ, áëîêóâàííÿ àáî çàõîïëåííÿ îêðåìèõ îñîáëèâî âàæëèâèõ 
îá’єêòіâ àáî ìіñöåâîñòåé, ùî çàãðîæóє áåçïåöі ãðîìàäÿí;

 âèíèêíåííÿ ìàñîâèõ áåçïîðÿäêіâ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ íà-
ñèëüñòâîì íàä ãðîìàäÿíàìè, îáìåæóþòü їõíі ïðàâà і ñâîáîäè ;

 ñïðîáè çàõîïëåííÿ äåðæàâíîї âëàäè ÷è çìіíè êîíñòèòóöіé-
íîãî ëàäó Óêðàїíè øëÿõîì íàñèëüñòâà;

 ìàñîâîãî ïåðåõîäó äåðæàâíîãî êîðäîíó ç òåðèòîðії ñóìіæ-
íèõ äåðæàâ;

 íåîáõіäíîñòі âіäíîâëåííÿ êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâîïîðÿäêó і 
äіÿëüíîñòі îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè.
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðî ââåäåííÿ íàäçâè÷àéíîãî

ñòàíó â іíòåðåñàõ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè òà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-
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êó äëÿ çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäåé íà ïåðіîä íàäçâè÷àéíîãî 
ñòàíó ìîæóòü çàïðîâàäæóâàòèñÿ òàêі çàõîäè:
 óñòàíîâëåííÿ îñîáëèâîãî ðåæèìó â’їçäó і âèїçäó, à òàêîæ 

îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ ïî òåðèòîðії, äå ââîäèòüñÿ
íàäçâè÷àéíèé ñòàí;

 îáìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ òà їõ îãëÿä;
 ïîñèëåííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà îá’єêòіâ, ùî 

çàáåçïå÷óþòü æèòòєäіÿëüíіñòü íàñåëåííÿ òà íàðîäíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà;

 çàáîðîíà ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîäіâ, êðіì çàõîäіâ, çàáîðî-
íà íà ïðîâåäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëþєòüñÿ ñóäîì;

 çàáîðîíà ñòðàéêіâ;
 ïðèìóñîâå âіä÷óæåííÿ àáî âèëó÷åííÿ ìàéíà â þðèäè÷íèõ і

ôіçè÷íèõ îñіá.
Âîєííèé ñòàí – öå îñîáëèâèé ïðàâîâèé ðåæèì, ùî ââî-
äèòüñÿ â Óêðàїíі àáî â îêðåìèõ її ìіñöåâîñòÿõ ó ðàçі 

çáðîéíîї àãðåñії ÷è çàãðîçè íàïàäó, íåáåçïåêè äåðæàâíіé íåçà-
ëåæíîñòі Óêðàїíè, її òåðèòîðіàëüíіé öіëіñíîñòі òà ïåðåäáà÷àє
íàäàííÿ îðãàíàì äåðæàâíîї âëàäè, âіéñüêîâîìó êîìàíäóâàí-
íþ, âіéñüêîâèì àäìіíіñòðàöіÿì òà îðãàíàì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ïîâíîâàæåíü, íåîáõіäíèõ äëÿ âіäâåðíåííÿ çàãðîçè,
âіäñі÷і çáðîéíîї àãðåñії òà çàáåçïå÷åííÿ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè,
óñóíåííÿ çàãðîçè íåáåçïåêè äåðæàâíіé íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè,
її òåðèòîðіàëüíіé öіëіñíîñòі.

Â óìîâàõ íàäçâè÷àéíîãî òà âîєííîãî ñòàíіâ íå ìîæóòü áóòè 
îáìåæåíі ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, ïåðåäáà÷åíі 
÷àñòèíîþ äðóãîþ ñò. 64 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

2. Ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ, áіæåíöіâ òà òèì÷àñîâî 
ïåðåìіùåíèõ îñіá â Óêðàїíі 

Ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ, áіæåíöіâ òà òèì÷àñîâî ïåðåìі-
ùåíèõ îñіá â Óêðàїíі âèçíà÷àþòü Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè, Çàêî-
íè Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ òà îñіá áåç ãðîìà-
äÿíñòâà», «Ïðî áіæåíöіâ òà îñіá, ÿêі ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî
àáî òèì÷àñîâîãî çàõèñòó».

Іíîçåìåöü – öå îñîáà, ÿêà íå ïåðåáóâàє ó ãðîìàäÿíñòâі 
Óêðàїíè і є ãðîìàäÿíèíîì (ïіääàíèì) іíøîї äåðæàâè àáî 

äåðæàâ.
Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêі ïåðåáóâàþòü â 

Óêðàїíі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ, êîðèñòóþòüñÿ òèìè ñàìèìè
ïðàâàìè і ñâîáîäàìè, à òàêîæ ìàþòü òàêі ñàìі îáîâ’ÿçêè, ÿê і 
ãðîìàäÿíè Óêðàїíè.
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Іíîçåìöі, ÿêі ïåðåáóâàþòü ïіä þðèñäèêöієþ Óêðàїíè, íåçà-
ëåæíî âіä çàêîííîñòі їõ ïåðåáóâàííÿ, ìàþòü ïðàâî íà âèçíàí-
íÿ їõ ïðàâîñóá’єêòíîñòі òà îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.
Іíîçåìöі çîáîâ’ÿçàíі íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ Êîíñòèòóöії

òà çàêîíіâ Óêðàїíè, íå ïîñÿãàòè íà ïðàâà і ñâîáîäè, ÷åñòü і
ãіäíіñòü іíøèõ ëþäåé, іíòåðåñè ñóñïіëüñòâà òà äåðæàâè.

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ іíîçåìöіâ òà
îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà»

Ñò. 4. Ïіäñòàâè äëÿ ïåðåáóâàííÿ іíîçåìöіâ òà îñіá áåç ãðî-
ìàäÿíñòâà íà òåðèòîðії Óêðàїíè
1. Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà ìîæóòü âіäïîâіäíî
äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî іììіãðàöіþ» іììіãðóâàòè â Óêðàїíó 
íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ.
2. Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêèõ âèçíàíî áіæåí-
öÿìè â Óêðàїíі àáî ÿêèì íàäàíî ïðèòóëîê â Óêðàїíі, ââàæà-
þòüñÿ òàêèìè, ÿêі ïîñòіéíî ïðîæèâàþòü íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè ç ìîìåíòó âèçíàííÿ áіæåíöåì â Óêðàїíі àáî íàäàí-
íÿ ïðèòóëêó â Óêðàїíі. Ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè áіæåíöіâ ïіäòâåðäæóєòüñÿ ïîñâіä÷åííÿì áіæåíöÿ.
3. Іíîçåìöі òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêèõ âèçíàíî îñîáà-
ìè, ùî ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî çàõèñòó àáî ÿêèì íàäàíî
òèì÷àñîâèé çàõèñò â Óêðàїíі, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ÿêі íà 
çàêîííèõ ïіäñòàâàõ òèì÷àñîâî ïðîæèâàþòü íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè íà ïåðіîä äії îáñòàâèí, çà íàÿâíîñòі ÿêèõ äîäàòêî-
âèé ÷è òèì÷àñîâèé çàõèñò áóëî íàäàíî.

 – öå îñîáà, ÿêà íå є ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè і
âíàñëіäîê îáґðóíòîâàíèõ ïîáîþâàíü ñòàòè æåðòâîþ ïåðå-

ñëіäóâàíü çà îçíàêàìè ðàñè, âіðîñïîâіäàííÿ, íàöіîíàëüíîñòі,
ãðîìàäÿíñòâà (ïіääàíñòâà), íàëåæíîñòі äî ïåâíîї ñîöіàëüíîї
ãðóïè àáî ïîëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü ïåðåáóâàє çà ìåæàìè êðàї-
íè ñâîєї ãðîìàäÿíñüêîї íàëåæíîñòі òà íå ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ
çàõèñòîì öієї êðàїíè àáî íå áàæàє êîðèñòóâàòèñÿ öèì çàõèñ-
òîì óíàñëіäîê òàêèõ ïîáîþâàíü.

Áіæåíåöü ÷è îñîáà, ÿêà ïîòðåáóє äîäàòêîâîãî çàõèñòó àáî
ÿêіé íàäàíî òèì÷àñîâèé çàõèñò:
 íå ìîæóòü áóòè âèñëàíі àáî ïðèìóñîâî ïîâåðíóòі äî êðàїíè,

äå їõíüîìó æèòòþ àáî ñâîáîäі çàãðîæóє íåáåçïåêà, ç ïðè÷èí,
ùî âèçíàþòüñÿ ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè ÷è ìіæíàðîäíè-
ìè îðãàíіçàöіÿìè, ó÷àñíèêàìè ÿêèõ є Óêðàїíà, ÿê òàêі, ùî
íå ìîæóòü áóòè ïîâåðíóòі äî êðàїí ïîõîäæåííÿ;

 íå ìîæóòü áóòè âèñëàíі àáî ïðèìóñîâî ïîâåðíóòі äî êðàїí,
äå âîíè ìîæóòü çàçíàòè êàòóâàíü òà іíøèõ æîðñòîêèõ, íå-
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ëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ãіäíіñòü, âèäіâ ïîâî-
äæåííÿ і ïîêàðàííÿ àáî ç ÿêèõ âîíè ìîæóòü áóòè âèñëàíі 
àáî ïðèìóñîâî ïîâåðíóòі äî êðàїí, äå їõíüîìó æèòòþ àáî
ñâîáîäі çàãðîæóє íåáåçïåêà çà îçíàêàìè âіðîñïîâіäàííÿ,
íàöіîíàëüíîñòі, ãðîìàäÿíñòâà (ïіääàíñòâà), íàëåæíîñòі äî
ïåâíîї ñîöіàëüíîї ãðóïè àáî ïîëіòè÷íèõ ïåðåêîíàíü.
Îñîáà, ñòîñîâíî ÿêîї óõâàëåíî ðіøåííÿ ïðî îôîðìëåííÿ

äîêóìåíòіâ äëÿ âèðіøåííÿ ïèòàííÿ ùîäî âèçíàííÿ áіæåíöåì
àáî îñîáîþ, ÿêà ïîòðåáóє äîäàòêîâîãî çàõèñòó, ìàє ïðàâî:
 íà òèì÷àñîâå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó;
 íà ïðîæèâàííÿ â ðîäè÷іâ, ó ãîòåëі, ïіäíàéìó æèòëîâîãî 

ïðèìіùåííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ æèòëîì, íàäàíèì ó ïóíêòі 
òèì÷àñîâîãî ðîçìіùåííÿ áіæåíöіâ;

 íà áåçîïëàòíó ïðàâîâó äîïîìîãó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;
 іíøі ïðàâà, ïåðåäáà÷åíі Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè.

Îñîáè, ÿêèõ âèçíàíî áіæåíöÿìè àáî îñîáàìè, ÿêі ïîòðåáó-
þòü äîäàòêîâîãî çàõèñòó, êîðèñòóþòüñÿ òèìè ñàìèìè ïðàâàìè
і ñâîáîäàìè, à òàêîæ ìàþòü òàêі ñàìі îáîâ’ÿçêè, ÿê і ãðîìàäÿ-
íè Óêðàїíè, êðіì âèïàäêіâ, óñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóöієþ òà 
çàêîíàìè Óêðàїíè, à òàêîæ ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäó 
íà îáîâ’ÿçêîâіñòü ÿêèõ íàäàíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè.

Îñîáà, ÿêó âèçíàíî áіæåíöåì àáî îñîáîþ, ÿêà ïîòðåáóє äîäàò-
êîâîãî çàõèñòó, ìàє ðіâíі ç ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè ïðàâà:
 íà ïåðåñóâàííÿ, âіëüíèé âèáіð ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, âіëüíå 

çàëèøåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè;
 íà ïðàöþ і âіäïî÷èíîê;
 íà ïðîâàäæåííÿ ïіäïðèєìíèöüêîї äіÿëüíîñòі, íå çàáîðîíå-

íîї çàêîíîì;
 íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íå ñòðàõó-

âàííÿ;
 íà îñâіòó;
 íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ;
 íà íàïðàâëåííÿ іíäèâіäóàëüíèõ ÷è êîëåêòèâíèõ ïèñüìîâèõ 

çâåðíåíü àáî îñîáèñòå çâåðíåííÿ äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëà-
äè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

 íà çâåðíåííÿ çà çàõèñòîì ñâîїõ ïðàâ äî Óïîâíîâàæåíîãî 
Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè;

 íà áåçîïëàòíó ïðàâîâó äîïîìîãó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Îñîáà, ÿêó âèçíàíî áіæåíöåì àáî îñîáîþ, ÿêà ïîòðåáóє

äî äàòêîâîãî çàõèñòó, ìàє ïðàâî íà îäåðæàííÿ ãðîøîâîї äî-
ïîìîãè, ïåíñії òà іíøèõ âèäіâ ñîöіàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ â ïîðÿä-
êó, óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè, òà êîðèñòóâàííÿ 
æèòëîì, íàäàíèì ó ìіñöі ïðîæèâàííÿ.
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3. Çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíèõ 
îñіá â Óêðàїíі

Ïðàâîâèé ñòàòóñ âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíèõ îñіá â Óêðàїíі
âèçíà÷àє Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä âíó-
òðіøíüî ïåðåìіùåíèõ îñіá».

Âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíîþ îñîáîþ є ãðîìàäÿíèí Óêðàї-
íè, іíîçåìåöü àáî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêà ïåðåáóâàє

íà òåðèòîðії Óêðàїíè íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ òà ìàє ïðàâî íà
ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі, ÿêó çìóñèëè çàëèøèòè àáî 
ïîêèíóòè ñâîє ìіñöå ïðîæèâàííÿ â ðåçóëüòàòі àáî ç ìåòîþ 
óíèêíåííÿ íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ çáðîéíîãî êîíôëіêòó, òèì-
÷àñîâîї îêóïàöії, ïîâñþäíèõ ïðîÿâіâ íàñèëüñòâà, ïîðóøåíü
ïðàâ ëþäèíè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé ïðèðîäíîãî ÷è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðó.

Äëÿ âçÿòîї íà îáëіê âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíîї îñîáè ðåàëіçàöіÿ
ïðàâ íà çàéíÿòіñòü, ïåíñіéíå çàáåçïå÷åííÿ, çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå
äåðæàâíå ñîöіàëüíå ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîáіòòÿ, ó çâ’ÿç-
êó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñòі, âіä íåùàñíîãî
âèïàäêó íà âèðîáíèöòâі òà ïðîôåñіéíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿêі
ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñòі, íà îòðèìàííÿ ñîöіàëüíèõ
ïîñëóã çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè.

Âçÿòà íà îáëіê âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíà îñîáà ìàє ïðàâî íà
ïðîäîâæåííÿ çäîáóòòÿ ïåâíîãî îñâіòíüîãî ðіâíÿ íà òåðèòîðії
іíøèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè çà ðàõóíîê êîøòіâ äåðæàâíîãî áþäæå-
òó àáî іíøèõ äæåðåë ôіíàíñóâàííÿ.

Âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíà îñîáà ìàє ïðàâî:
 íà єäíіñòü ðîäèíè; іíôîðìàöіþ ïðî äîëþ òà ìіñöåçíàõî-

äæåííÿ çíèêëèõ ÷ëåíіâ ñіì’ї òà áëèçüêèõ ðîäè÷іâ;
 íà áåçïå÷íі óìîâè æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ;
 íà äîñòîâіðíó іíôîðìàöіþ ïðî íàÿâíіñòü çàãðîçè äëÿ æèòòÿ

òà çäîðîâ’ÿ íà òåðèòîðії її ïîêèíóòîãî ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ,
à òàêîæ ìіñöÿ її òèì÷àñîâîãî ïîñåëåííÿ, ñòàíó іíôðàñòðóê-
òóðè, äîâêіëëÿ, çàáåçïå÷åííÿ її ïðàâ і ñâîáîä;

 íà ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ її ïîñòіéíîãî ÷è òèì÷àñî-
âîãî ïðîæèâàííÿ;

 íà çàáåçïå÷åííÿ îðãàíàìè äåðæàâíîї âèêîíàâ÷îї âëàäè, îð-
ãàíàìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîæëèâîñòі áåçîïëàòíî-
ãî òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ ïðîòÿãîì øåñòè ìіñÿöіâ ç ìî-
ìåíòó âçÿòòÿ íà îáëіê âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíîї îñîáè;

 íà ñïðèÿííÿ ó ïîâåðíåííі íà ïîïåðåäíє ìіñöå ïðîæèâàííÿ;
 íà çàáåçïå÷åííÿ ëіêàðñüêèìè çàñîáàìè òà íàäàííÿ íåîáõіä-

íîї ìåäè÷íîї äîïîìîãè â äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ çàêëà-
äàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
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 âëàøòóâàííÿ äіòåé ó äîøêіëüíі òà çàãàëüíîîñâіòíі íà-
â÷àëüíі çàêëàäè;

 íà îòðèìàííÿ ãóìàíіòàðíîї òà áëàãîäіéíîї äîïîìîãè;
 іíøі ïðàâà, âèçíà÷åíі Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè .

§ 75. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ 
ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ 
ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

І. «Мозковий штурм» на тему «Право на свободу совісті оз начає 
право…».

Працюємо в парах
ІІ. Ознайомтеся зі статтями міжнародних документів, за допомо-

гою яких ви будете аналізувати ситуації:
à) ñò. 18, Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè; á) ñò. 18, ñò. 24,

ñò. 27, Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі òà ïîëіòè÷íі ïðàâà;
â) ñò. 9, Єâðîïåéñüêà êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïî-
ëîæíèõ ñâîáîä; ã) ñò. 35, Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè.

Обговоріть наведені ситуації і встановіть, у яких випадках порушено 
право на свободу світогляду та віросповідання, а в яких – дотримано. 
Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на міжнародні документи.

Ñèòóàöії
1. Íà òåðèòîðії ìàøèíîáóäіâíîãî çàâîäó àêöіîíåðíîãî òîâàðèñòâà 

«Ðàäіàí» ïîáóäîâàíî êàïëèöþ ÓÏÖ (ÌÏ).
2. Ó Ðîñіéñüêіé Ôåäåðàöії äîïóñêàєòüñÿ çàçíà÷åííÿ â ÇÌІ íàöіî-

íàëüíîї òà ðåëіãіéíîї íàëåæíîñòі òåðîðèñòіâ.
3. Ãðîìàäÿíèí Ñïîñòåðåæëèâèé І. çâåðíóâñÿ äî îáëàñíîї ïîäàò-

êîâîї àäìіíіñòðàöії іç çàÿâîþ ïðî òå, ùî ðåëіãіéíà ãðîìàäà ñåëà
Ïèøêà çâіëüíåíà âіä ñïëàòè ïîäàòêіâ, õî÷à і çàéìàєòüñÿ êîìåðöіé-
íîþ äіÿëüíіñòþ.

4. Íà òåðèòîðії âіéñüêîâîї ÷àñòèíè çà äîìîâëåíіñòþ ç її êîìàíäó-
âàííÿì çáóäîâàíî êàïëè÷êó ÓÏÖ (ÊÏ).

5. Âëàäà Áàøêîðòîñòàíó â 2016 ð. ïðîôіíàíñóâàëà ç ðåñïóáëіêàí-
ñüêîãî áþäæåòó ñâÿòêîâèé îáіä ó çâ’ÿçêó ç âіçèòîì â Óôó ïàòðіàðõà.

6. Ó Ãðåöії, ßïîíії, Âåëèêіé Áðèòàíії, ÑØÀ òà äåÿêèõ іíøèõ 
êðàїíàõ çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè çàêðіïëåíî ïàíіâíі ðåëіãії, ùî ïå-
ðåäáà÷àє ôіíàíñóâàííÿ öåðêâè òà її øêіë çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî
áþäæåòó, âèçíà÷åííÿ її ïðàâ ó âèðіøåííі íèçêè ïèòàíü ùîäî ðåãëà-
ìåíòàöії îñîáèñòîãî æèòòÿ ãðîìàäÿí (ðåєñòðàöіÿ øëþáіâ, íàðîäæåíü
äіòåé òîùî).

7. 2 ëèïíÿ 2017 ð. áіëÿ Ãðóäіâñüêîãî îçåðà, ùî íà Âîëèíі, âіäáóâñÿ 
êîíôëіêò ìіæ ïðàâîñëàâíîþ ãðîìàäîþ ñåëà ÓÏÖ (ÌÏ) і Єâàíãåëü-
ñüêèìè õðèñòèÿíàìè-áàïòèñòàìè ñóñіäíüîãî ñåëà. Ïèñüìîâå ïðîõàííÿ 
áàïòèñòñüêîї îáùèíè äîçâîëèòè ïðîâåñòè âîäîõðåùåííÿ ñіëüñüêèé ãî-
ëîâà âіäìîâèâñÿ ïðèéíÿòè, ïîñëàâøèñü íà òå, ùî ÷ëåíè ïðàâîñëàâíîї 
ãðîìàäè – éîãî âèáîðöі.
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8. Ó êàáіíåòі ðåêòîðà íàöіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó ðîçìіùåíî
ïðåäìåòè ðåëіãіéíîãî êóëüòó, ÿêі ñâіä÷àòü ïðî íàëåæíіñòü äî ÓÃÊÖ.

9. Ó ïåðіîä іñíóâàííÿ ÑÐÑÐ â îäíіé ç ìóçè÷íèõ øêіë Äîíå÷-
÷èíè äèðåêòîð çàáîðîíèâ âіäâіäóâàòè її äіòÿì ñâÿùåíèêà îäíієї ç
öåðêîâ.

10. Ç 1990 ïî 1993 ð. â Óêðàїíі äіÿëà ðåëіãіéíà ñåêòà «Áіëå áðàò-
ñòâî». Ñîòíі òèñÿ÷ ëþäåé çàëèøèëè ñіì’ї, ïåðåäàëè â äàð ñåêòі ìàéíî,
êîøòè. 10 ëèñòîïàäà 1993 ð. äåêіëüêà ñîòåíü ôàíàòèêіâ ñåêòè çàõî-
ïèëè Ñîôіþ Êèїâñüêó і ïëàíóâàëè ñåáå ñïàëèòè. Áóëî âëàøòîâàíî 
ìàñîâèé áåçëàä, ïîñòðàæäàëè ëþäè. Ðіøåííÿì ñóäó «Áіëå áðàòñòâî»
áóëî çàáîðîíåíî, à îðãàíіçàòîðіâ – çàñóäæåíî.

Працюємо у групах
ІІІ. У 1936 р. було ухвалено чергову Конституцію СРСР, у якій за-

кріплено право на свободу совісті для віруючих, яке формально обме-
жено лише свободою відправлення релігійних культів, у той час як 
атеїсти мали знач но більше прав. Розгляньте ілюстрації та з’ясуйте, чим
відрізнявся правовий статус віруючих від правового статусу атеїстів. За
плакатами підготуйте короткий спіч про порушення прав віруючих у
СРСР (один учень від групи).
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Працюємо самостійно
За допомогою міжнародних нормативних документів (с. 252) 

про аналізуйте ситуацію.
18 ëþòîãî 1999 ð. ó ЄÑÏË (Єâðîïåéñüêîìó Ñóäі ç ïðàâ ëþäèíè) 

ðîçãëÿäàëàñÿ ñïðàâà «Áóñêàðіíі òà іíøі ïðîòè Ñàí-Ìàðèíî».
Îñíîâíі ôàêòè ñïðàâè:
Çàÿâíèêè ïàí Êðіñòîôîðî Áóñêàðіíі, ïàí Åìіëіî Äåëëà Áàëäà òà 

ïàí Äàðіî Ìàíöàðîëі, ãðîìàäÿíè Ñàí-Ìàðèíî, âіäïîâіäíî 1943, 1937
òà 1953 ðîêіâ íàðîäæåííÿ, æèâóòü ó Ñàí-Ìàðèíî.

18 ÷åðâíÿ 1993 ð. çàÿâíèêè, ÿêèõ áóëî îáðàíî äî ïàðëàìåíòó Ñàí-
Ìàðèíî, ñêëàëè ïðèñÿãó â ïèñüìîâіé ôîðìі áåç êëÿòâè íà Áіáëії, ÿê
âèìàãàєòüñÿ ñòàòòåþ 55 Çàêîíó ïðî âèáîðè. 26 ëèïíÿ 1993 ð. ïàð-
ëàìåíò ðîçïîðÿäèâñÿ, ùîá çàÿâíèêè ùå ðàç ñêëàëè ïðèñÿãó, öüîãî
ðàçó íà Áіáëії, іíàêøå їõ ïîçáàâëÿòü ìіñöü ó ïàðëàìåíòі. Çàÿâíèêè 
îñêàðæèëè öå ðîçïîðÿäæåííÿ, õî÷à, ìіæ іíøèì, ñêàðæèëèñÿ і íà 
òå, ùî ìàëî ìіñöå ïîðóøåííÿ їõíüîãî ïðàâà íà ñâîáîäó ðåëіãії òà 
ñâîáîäó ñîâіñòі.

Ó æîâòíі 1993 ð. Çàêîíîì ÷ëåíàì ïàðëàìåíòó áóëî íàäàíî ïðàâî 
âèáîðó ìіæ òðàäèöіéíîþ ïðèñÿãîþ òà ïðèñÿãîþ, êîëè êëÿòâà íà Áіáëії 
çàìіíþâàëàñÿ ñëîâàìè «êëÿíóñÿ ÷åñòþ». Îäíàê äëÿ іíøèõ êàòåãîðіé 
äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ òðàäèöіéíà ïðèñÿãà âñå ùå є îáîâ’ÿçêîâîþ. 

Яке рішення ухвалив Європейський Суд з прав людини, на вашу дум-
ку? Відповідь обґрунтуйте.

Обговоріть у класі можливі варіанти рішення ЄСПЛ. Порівняйте ваші 
відповіді з офіційним рішенням суду (Рішення у справі «Бускаріні та інші 
проти Сан-Марино» від 18 лютого 1999 р.), яке можна знайти на сайті 
Верховної Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_364).

§ 76. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. МІЖНАРОДНІ
ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА МИР, ЗДОРОВ’Я 
ТА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

Працюємо самостійно
I. Ознайомтеся з такими фактами:

 Çà îñòàííі 3400 ðîêіâ íà Çåìëі áóëî ëèøå 250 ðîêіâ çàãàëüíîãî 
ìèðó.

 Ó íàïîëåîíіâñüêèõ âіéíàõ (1805–1815) êіëüêіñòü óáèòèìè 
ñêëàëà áëèçüêî ìіëüéîíà ëþäåé.

 Ó Ïåðøіé ñâіòîâіé âіéíі çàãèíóëî äåñÿòü ìіëüéîíіâ îñіá ó ïðî-
ïîðöії 20 ó÷àñíèêіâ âîєííèõ äіé íà îäíó öèâіëüíó îñîáó, íå âðàõîâó-
þ÷è 21 ìëí îñіá, ùî çàãèíóëè â ðåçóëüòàòі åïіäåìіé.

 Ó Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі áóëî âáèòî âіä 40 äî 62 ìëí îñіá, ïðè-
áëèçíî â ðіâíîìó ñïіââіäíîøåííі âіéñüêîâèõ і öèâіëüíèõ îñіá.

 Ó âіéíі â ñó÷àñíèõ óìîâàõ (çà ïðîãíîçàìè åêñïåðòіâ) ñïіââіä-
íîøåííÿ çíèùåíèõ îñіá ìîæå áóòè òàêèì: 10 öèâіëüíèõ íà 1 âіé-
ñüêîâîãî.
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ІІ. Обговоріть за допомогою «мозкового штурму» ставлення до ви-
щезазначених фактів за запитаннями:

1. Які права і свободи людини порушуються під час збройних
конфліктів?

2. Чи повною мірою забезпечуються права людини під час збройних
конфліктів на сучасному етапі?

3. Які міжнародні гарантії забезпечують права людини на мир?
4. Які міжнародні документи реалізують ці права?

 Працюємо в парах 
ІІІ. Заповніть схему.

Основні групи
проблем

з реалізації
права людини

на здоров’я

Висловіть свої пропозиції щодо забезпечення більш повної реалізації
права на здоров’я.

Працюємо в групах
IV. Опрацюйте розділ ІІ Конституції України. Порівняйте, наскільки

за кріплені в розділі ІІ Конституції права людини на мир, здоров’я та
безпеч не довкілля відповідають Загальній декларації прав людини. Пра-
цюйте у трьох групах за блоками: 1 група. Право людини на мир. 2 група.
Право людини на здоров’я. 3 група. Право людини на безпечне довкілля.

№ Право Конституція 
України (ст.)

Загальна декларація 
прав людини (ст.)

1 Право на мир (ст.)
2 Право на здоров’я (ст.)
3 Право на безпечне

довкілля (ст.)

Презентуйте роботу групи і складіть загальну таблицю.

Працюємо самостійно
V. Працюючи з документами (текстами Заключного акта Наради з

безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та
культурні права та іншими), установіть, у яких з нижченаведених випад-
ків права реалізовано, а в яких – порушено. Обов’язково робіть поси-



256

РОЗДІЛ  III

лання на статті міжнародних документів. Користуйтеся сайтом Верховної 
Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua) для пошуку зазначених вище 
документів. 

à) Âëàäà ìіñòà íå ïðèäáàëà ñâîє÷àñíî âàêöèíó ïðîòè ãðèïó, ùî 
ïðèçâåëî äî âèñîêîãî ðіâíÿ çàõâîðþâàíîñòі ìåøêàíöіâ.

á) Âåðõîâíà Ðàäà âíåñëà çìіíè äî Çàêîíó «Îñíîâè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ».

â) Ó ðåçóëüòàòі àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïåñòèöèäіâ ó ðåãіîíі 
çíèêëè äåÿêі âèäè áäæіë òà іíøèõ òâàðèí.

ã) Ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó âïðîâàäæåíî âèâ÷åííÿ êóðñó 
«Äîñëіäæóþ÷è ãóìàíіòàðíå ïðàâî», äå îêðåñëþþòüñÿ ïðàâà òàê
çâàíèõ íåêîìáàòàíòіâ (öèâіëüíîãî íàñåëåííÿ) ïіä ÷àñ çáðîéíèõ
êîíôëіêòіâ.

ä) Ó 2014 ð. Ðîñіéñüêà Ôåäåðàöіÿ àíåêñóâàëà ÷àñòèíó óêðàїíñüêîї 
òåðèòîðії – ïіâîñòðіâ Êðèì.

å) 3 âåðåñíÿ 2017 ð. «áîéîâèêè» ñàìîïðîãîëîøåíîї ÄÍÐ, ïîðó-
øóþ÷è Ìіíñüêі óãîäè, íåîäíîðàçîâî îáñòðіëþâàëè ïîçèöії óêðàїí-
ñüêîї àðìії.

æ) Ïåðåä áóäіâíèöòâîì î÷èñíèõ ñïîðóä ïðîâåäåíî ãðîìàäñüêó
åêîëîãі÷íó åêñïåðòèçó.

ç) Ó ìіñüêіé ëіêàðíі íàäàíî êîíñóëüòàöіþ ñïåöіàëіñòіâ ùîäî 
õіðóðãі÷íîãî âòðó÷àííÿ ç ïèòàíü ïåðåñàäêè íèðîê ãðîìàäÿíöі Õàð-
÷åíêî Ì.

і) Ðàäà áåçïåêè ÎÎÍ çàêëèêàëà âîþþ÷і äåðæàâè äî ïðèïèíåííÿ
âіéíè і ïіäïèñàííÿ ìèðó.

ê) 11 âåðåñíÿ 2017 ð. òàê çâàíèé «Âåðõîâíèé Ñóä» Êðèìó ïðè-
ñóäèâ 8 ðîêіâ òþðìè çàñòóïíèêó ãîëîâè Ìåäæëіñó êðèìñüêèõ òàòàð 
Àõòåìó ×èéãîçó. Éîãî çâèíóâà÷óþòü ó íà÷åáòî îðãàíіçàöії ìàñîâèõ
çàâî ðóøåíü íà ìіòèíãó 26 ëþòîãî 2014 ð. â Ñіìôåðîïîëі.

№ Право Реалізоване право Порушене право

1 Право на мир

2 Право на здоров’я

3 Право на безпечне 
довкілля

§ 77. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ДИТИНИ

Працюємо у групах
I. 1. З’ясуйте потреби (очікування) дитини від різних суб’єктів з її 

оточен ня: 1 група – очікування від сім’ї (наприклад, сім’я задо вольняє 
потреби в харчуванні); 2 група – очікування від друзів, однолітків (напри-
клад, потреба у спілкуванні); 3 група – очікування від школи, учителів; 
4 група – очікування від державних інституцій. 
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2. Представте результати своєї роботи, занотовуючи їх у таб лицю:

№
1 Очікування дитини від сім’ї
2 Очікування дитини від друзів
3 Очікування дитини від школи
4 Очікування дитини від держави

3. Попрацюйте з текстом Конвенції ООН про права дитини, зістав-
те конкретні потреби дитини зі статтею Конвенції.

Потреби дитини Права дитини за Конвенцією

4. Проведіть брифінг. Чи всі ваші очікування прописано в Конвенції 
ООН як ваші права? Чому, на вашу думку, існує потреба дитини в лю-
бові, але це не трансформується в забезпечене Конвенцією право?

Працюємо самостійно 
IІ. Прочитайте статті. Які норми Конвенції ООН про права дитини

пору шено? Відповідь обґрунтуйте, спираючись на статті Конвенції.
1. Íà àêöіÿõ ïðîòåñòó â Ìîñêâі â ÷åðâíі 2017 ð. áóëî çàòðè-

ìàíî 136 ïіäëіòêіâ. «Ìîÿ äóìêà – öі õëîïöі é äіâ÷àòà ïåðåæèâàþòü
çàðàç  ïåðіîä ïîìèëîê, âîíè æèâóòü ó ñâîєìó, іíîäі êèìîñü ïðèäó-
ìàíîìó, ñâіòі», – ñêàçàâ ãîëîâà äåïàðòàìåíòó ðåãіîíàëüíîї áåçïåêè
Ìîñêâè Âîëîäèìèð ×åðíіêîâ. Âіí ïîâ’ÿçàâ ó÷àñòü íåïîâíîëіòíіõ ó 
ìàñîâіé àêöії îïîçèöії ç їõíіì áàæàííÿì «ðåàëіçóâàòè ñåáå áóäü-
ÿêîþ öіíîþ, äîâåñòè, ùî òè ÿêèéñü іíøèé». (https://ukr.lb.ua/
world/2017/06/14/368982_aktsiyah_protestu_moskvi_zatrimali.
html).

2. Ñïіêåð Âåðõíüîї ïàëàòè ïàðëàìåíòó ÐÔ Âàëåíòèíà Ìàòâієíêî
êîíêðå òèçóâàëà ñâîþ ïðîïîçèöіþ ïðî çàáîðîíó ó÷àñòі â ìіòèíãàõ äі-
òåé òà ïіäëіòêіâ. Âîíà çàÿâèëà, ùî çà öå ïîòðіáíî êàðàòè áàòüêіâ òà îð-
ãàíіçàòîðіâ àêöіé ïðîòåñòó. Ñâîþ іäåþ Ìàòâієíêî âèêëàëà â іíòåðâ’þ 
ãàçåòі «Èçâåñòèÿ», ïіäêðåñëèâøè, ùî, íà її äóìêó, ó÷àñòü ó ïðîòåñòàõ
íåïîâíîëіòíіõ іäå â ðîçðіç іç «ìîðàëüíèìè íîðìàìè». Ïіçíіøå ç íåþ
ïîãîäèëàñÿ é îìáóäñìàí ÐÔ Òåòÿíà Ìîñêàëüêîâà. (http://www.mk.ru/
politics/2017/05/24/matvienko-predlozhila-nakazyvat-roditeley).
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§ 78. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАСТОСУВАННЯ 
КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. 
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè 17.07.1997 ð. ðàòèôіêîâàíî Єâðîïåé-
ñüêó êîíâåíöіþ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, 
ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî ïðàâî íà æèòòÿ, íà ñâîáîäó ïðèâàòíîãî òà ñіìåéíîãî 
æèòòÿ, íà ñâîáîäó äóìêè, ñîâіñòі і âіðîñïîâіäàííÿ, íà ñâîáîäó âèðà-
æåííÿ ïîãëÿäіâ, ïðàâî íà ñâîáîäó çіáðàíü òà îá’єäíàíü, ïðàâî íà øëþá, 
ïðàâî íà åôåêòèâíèé ïðàâîâèé çàõèñò, çàáîðîíó äèñêðèìіíàöії , çàáî-
ðîíó êàòóâàííÿ òà íåëþäñüêîãî ïîâîäæåííÿ, ïîêàðàííÿ áåç çàêîíó.

Âіäïîâіäíî äî ñò. 9 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè Êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò 
ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä є ÷àñòèíîþ íàöіîíàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè.

Äîòðèìàííÿ ïîëîæåíü Êîíâåíöії äåðæàâàìè-ó÷àñíèöÿìè çàáåç-
ïå÷åíî ÷åðåç òàêèé êîíòðîëþþ÷èé ìåõàíіçì, ÿê Єâðîïåéñüêèé Ñóä
ç ïðàâ ëþäèíè.

Çàãàëüíі ïðàâèëà çâåðíåííÿ äî Єâðîïåéñüêîãî Ñóäó
ç ïðàâ ëþäèíè (ЄÑÏË)

1. Ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî ЄÑÏË, ÿêùî îñîáà ââàæàє, ùî є æåðòâîþ 
ïîðóøåííÿ її ïðàâ îäíієþ ç äåðæàâ – ñòîðіí Êîíâåíöії.

2. Ñóä ìîæå ðîçãëÿäàòè ëèøå òі çàÿâè, ó ÿêèõ іäåòüñÿ ïðî ïîðó-
øåííÿ ïðàâ, ãàðàíòîâàíèõ Êîíâåíöієþ.

3. Ñóä ìîæå ðîçãëÿäàòè ëèøå òі çàÿâè, ÿêі ñïðÿìîâàíі ïðîòè äåð-
æàâ, ùî ðàòèôіêóâàëè Êîíâåíöіþ.

4. Îñîáà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ЄÑÏË ëèøå çі ñêàðãàìè, ïðåäìåò
ÿêèõ ïåðåáóâàє ó ñôåðі âіäïîâіäàëüíîñòі ñóá’єêòà âëàäíèõ ïîâíî-
âàæåíü (íàïðèêëàä, ïàðëàìåíòó, ñóäó, ïðîêóðàòóðè, ïîëіöії òîùî)
îäíієї іç öèõ äåðæàâ.

5. ЄÑÏË ïðèéìàє çàÿâè äî ðîçãëÿäó ëèøå ïіñëÿ òîãî, ÿê áóëî
âèêîðèñòàíî âñі âíóòðіøíі çàñîáè þðèäè÷íîãî çàõèñòó, і ëèøå ïðî-
òÿãîì 6 ìіñÿöіâ ç äàòè âèíåñåííÿ îñòàòî÷íîãî ðіøåííÿ.

6. Ïåðåä çâåðíåííÿì äî ЄÑÏË îñîáà ïîâèííà âèêîðèñòàòè âñі 
çàñîáè ñóäîâîãî çàõèñòó â äåðæàâі, ïðîòè ÿêîї ñïðÿìîâàíà çàÿâà, ÿêі 
ìîãëè á ïðèçâåñòè äî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ, ùî є ïðåäìåòîì îñêàð-
æåííÿ, â іíøîìó âèïàäêó îñîáà ìàє äîâåñòè, ùî òàêі çàñîáè çàõèñòó 
є íååôåêòèâíèìè. Öå îçíà÷àє, ùî îñîáі ñëіä ñïî÷àòêó çâåðíóòèñÿ äî 
íàöіîíàëüíèõ ñóäіâ, ÿêèì ïіäñóäíà ñïðàâà, âêëþ÷àþ÷è âèùó ñóäîâó
іíñòàíöіþ, äëÿ çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ.

7. ßêùî çàÿâà îñîáè ñòîñóєòüñÿ ðіøåííÿ íàöіîíàëüíîãî ñóäó,
íàïðèêëàä âèðîêó, òî ïіñëÿ òîãî, ÿê îñîáà âèêîðèñòàëà çâè÷àéíó
ïðîöåäóðó ñóäîâîãî îñêàðæåííÿ, íåìàє ïîòðåáè çíîâó âäàâàòèñÿ äî
ñïðîá ïåðåãëÿäó öüîãî ðіøåííÿ.

8. Îñîáà ìîæå ïîäàòè çàÿâó äî ЄÑÏË ïðîòÿãîì 6 ìіñÿöіâ ïіñëÿ 
óõâàëåííÿ îñòàòî÷íîãî ðіøåííÿ ñóäîì àáî îðãàíàìè âëàäè, äî
êîìïåòåíöії ÿêèõ íàëåæèòü âèçíà÷åííÿ ïèòàíü, ùî є ïðåäìåòîì çâåð-
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íåííÿ îñîáè. Øåñòèìіñÿ÷íèé ñòðîê âіäðàõîâóєòüñÿ ç ìîìåíòó îçíà-
éîìëåííÿ îñîáîþ àáî її àäâîêàòîì ç îñòàòî÷íèì ñóäîâèì ðіøåííÿì.

ßê ïîäàâàòè çàÿâó äî ЄÑÏË
1. Îôіöіéíèìè ìîâàìè ЄÑÏË є àíãëіéñüêà òà ôðàíöóçüêà, àëå çà

áàæàííÿ îñîáà ìîæå çâåðòàòèñÿ äî Ñåêðåòàðіàòó ЄÑÏË îôіöіéíîþ
ìîâîþ äåðæàâè, ùî ðàòèôіêóâàëà Êîíâåíöіþ. Ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ
âåäåòüñÿ àíãëіéñüêîþ ÷è ôðàíöóçüêîþ ìîâàìè.

2. Ñóä ïðèéìàє ëèøå òі çàÿâè, ÿêі íàäіñëàíі ïîøòîþ. Ëèñòè é 
äîêóìåíòè íå ñëіä ïðîøèâàòè ÷è ñêðіïëþâàòè іíøèì ÷èíîì. Óñі ñòî-
ðіíêè ïîâèííі áóòè ïîñëіäîâíî ïðîíóìåðîâàíі.

Ó çàÿâі íåîáõіäíî:
à) íàâåñòè ñòèñëèé âèêëàä ôàêòіâ, ùîäî ÿêèõ Âè ñêàðæèòåñÿ, òà

ñóòü Âàøèõ ñêàðã;
á) çàçíà÷èòè ïðàâà, ãàðàíòîâàíі Êîíâåíöієþ àáî ïðîòîêîëàìè äî

íåї, ÿêі, íà Âàøó äóìêó, áóëî ïîðóøåíî;
â) íàçâàòè íàöіîíàëüíі çàñîáè þðèäè÷íîãî çàõèñòó, ÿêèìè Âè 

ñêîðèñòàëèñÿ;
ã) íàâåñòè ïåðåëіê ðіøåíü ñóäіâ (àáî іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ) ó 

ñïðàâі, іç çàçíà÷åííÿì äàòè êîæíîãî ðіøåííÿ òà îðãàíó.
Ðåãëàìåíò ЄÑÏË âèìàãàє, ùîá çàÿâà áóëà ïіäïèñàíà çàÿâíèêîì àáî

éîãî ïðåäñòàâíèêîì, ÿêùî çàÿâíèê íå áàæàє ðîçêðèâàòè ñâîþ îñîáó.

Ñóäîâі ïåðåñëіäóâàííÿ, ÿêі ðîçãëÿäàє
Єâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè

Заява до суду

Вичерпання
національних

заходів

Закінчення 6-місячного
строку подачі заяв до

суду (з кінцевого рішення 
національного суду)

Скарги, засновані 
на Європейській

конвенції

Позивач
зазнав

значних 
збитків

Початковий аналіз

Розгляд переваг умов

Вирок про наявність порушення
Вирок про
відсутність
порушення

Вирок про
відсутність

порушення –
справу
закрито

Запит відхи-
лено – справу 

закрито

Запит повторного перегляду справи

Запит прийнято – звернення 
до Великої палати

Кінцевий вирок про наявність порушення

Контроль винесення судового вироку 
Комітетом Міністрів

Рішення про 
неприйнят-

ність

Рішення про 
прийнятність

Критерії прийнятності
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ñâîáîä

Ñò. 3. Çàáîðîíà êàòóâàíü
Íіêîãî íå ìîæå áóòè ïіääàíî êàòóâàííþ àáî íåëþäñüêîìó ÷è 
òàêîìó, ùî ïðèíèæóє ãіäíіñòü, ïîâîäæåííþ àáî ïîêàðàííþ.
Ñò. 5. Ïðàâî íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàííіñòü
Êîæåí, õòî є ïîòåðïіëèì âіä àðåøòó àáî çàòðèìàííÿ, çäіé-
ñíåíîãî âñóïåðå÷ ïîëîæåííÿì öієї ñòàòòі, ìàє çàáåçïå÷åíå
ïðàâîâîþ ñàíêöієþ ïðàâî íà âіäøêîäóâàííÿ.
Ñò. 6. Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóä
Êîæåí ìàє ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ïóáëі÷íèé ðîçãëÿä éîãî 
ñïðàâè óïðîäîâæ ñòðîêó íåçàëåæíèì і áåçñòîðîííіì ñóäîì.
Ñò. 13. Ïðàâî íà åôåêòèâíèé çàñіá þðèäè÷íîãî çàõèñòó
Êîæåí, ÷èї ïðàâà і ñâîáîäè, âèçíàíі â öіé Êîíâåíöії, áóëî 
ïîðóøåíî, ìàє ïðàâî íà åôåêòèâíèé çàñіá þðèäè÷íîãî çàõèñòó 
â íàöіîíàëüíîìó îðãàíі, íàâіòü ÿêùî òàêå ïîðóøåííÿ áóëî 
â÷èíåíî îñîáàìè, ÿêі çäіéñíþâàëè ñâîї îôіöіéíі ïîâíîâàæåííÿ.

Працюємо у групах
Опрацювавши інформаційний матеріал практичного заняття, схе-

му та ознайомившись з витягами з Конвенції, підготуйте звернення до 
ЄСПЛ на основі викладених правових ситуацій.

Ñèòóàöіÿ (1 ãðóïà). Ïîëіöåéñüêі çàòðèìàëè ó÷íÿ íà øêіëüíіé äèñ-
êîòåöі ïіä ÷àñ áіéêè òà âіäâåëè ó âіääіëîê ïîëіöії. Ó âіääіëêó éîãî 
ïðèìóøóâàëè äàâàòè ñâіä÷åííÿ íà іíøîãî ó÷íÿ. Ïіñëÿ âіäìîâè ó÷íÿ 
äàâàòè ñâіä÷åííÿ éîãî áóëî ïðèêóòî äî áàòàðåї. Ó÷åíü ïðîñèâ, ùîá íà 
äîïèòі áóëè ïðèñóòíі éîãî áàòüêî ÷è â÷èòåëüêà. Éîìó áóëî âіäìîâëåíî 
ó áðóòàëüíіé ôîðìі. Ó÷åíü ïîïðîñèâ âîäè, àëå éîìó áóëî âіäìîâëåíî. 
Ïîëіöåéñüêèé ïî÷àâ ïîãðîæóâàòè ó÷íþ, ùî éîãî òàêîæ ïðèòÿãíóòü 
äî âіäïîâіäàëüíîñòі, áî áóëî çíàéäåíî éîãî âіäáèòêè ïàëüöіâ íà êóðòöі 
ïîñòðàæäàëîãî. Ó÷íÿ âäàðèëè ïî íèðêàõ êèéêîì. Âіí ïîãîäèâñÿ âñå 
ïіäïèñàòè, ïіñëÿ ÷îãî éîãî âèïóñòèëè ç âіääіëêó ïîëіöії.

Ñèòóàöіÿ (2 ãðóïà). Ïîëіöåéñüêі çàòðèìàëè ó÷åíèöþ çà ïіäîçðîþ ó 
êðàäіæöі â ðîçäÿãàëüíі. Âіäâåëè ó âіääіëîê. Ó âіääіëêó її ïðèìóøóâà-
 ëè çіçíàòèñÿ ó â÷èíåííі çëî÷èíó. Ïіñëÿ âіäìîâè ó÷åíèöі äàâàòè ñâіä-
÷åííÿ ïîëіöåéñüêèé ïîâіäîìèâ, ùî ñêàæå áàòüêàì òà â÷èòåëÿì äіâ ÷è  íè, 
ùî âîíà õâîðà íà ÑÍІÄ і âñòóïàє â ñòàòåâі êîíòàêòè ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ 
êëàñіâ. Ó÷åíèöÿ ïîãîäèëàñÿ âñå ïіäïèñàòè, ïіñëÿ ÷îãî її âèïóñòèëè ç 
âіääіëêà.

1. Які права учня (учениці), на вашу думку, було порушено представ-
ником правоохоронних органів? 2. Як учень (учениця) мав (мала) діяти 
під час допиту та після отримання побоїв (шантажування)? 3. Чи є під-
стави в учня (учениці) подавати в суд на дії поліцейського? 4. Чи є в учня 
(учениці) право вимагати від поліцейського виплати компенсації за мо-
ральну та фізичну шкоду?
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Уявіть, що батьки потерпілих дітей не змогли домогтися позитивного
результату з даних справ в органах внутрішніх справ і судах України.
Верховний Суд України відмовив у задоволенні їхньої скарги. Пройшло
5 місяців. Чи є в батьків підстави для звернення в ЄСПЛ? Якщо є, допо-
можіть підготувати заяву в ЄСПЛ.

§ 79. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Êîðóïöіÿ ñòàëà õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ñó÷àñíîї ïîëіòèêè â
áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó, ó òîìó ÷èñëі і â Óêðàїíі. Äåõòî ç àíàëі-
òèêіâ ââàæàє, ùî ñàìå êîðóïöіÿ є îñíîâíîþ ïîëіòè÷íîþ ïðîáëå-
ìîþ ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. Êîðóïöіÿ і âëàäà – âі÷íі àíòàãîíіñòè:
êîðóïöіÿ, ÿê ñîöіàëüíà êîðîçіÿ, ðîç’їäàє äåðæàâíі ñòðóêòóðè;
äåðæàâíà âëàäà, ó ñâîþ ÷åðãó, íàìàãàєòüñÿ çíèùèòè êîðóïöіþ.

Êîðóïöіÿ (âіä ëàò. corrumpero – ðîçáåùóâàòè) – öå çëî-
âæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, õàáàðíèöòâî, çëî-

âæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè, êîìåðöіéíèé ïіäêóï ÷è іíøå
íåçàêîííå êîðèñòóâàííÿ ôіçè÷íîþ îñîáîþ ñâîїì ïîñàäîâèì
ñòàíîâèùåì óñóïåðå÷ çàêîííèì іíòåðåñàì ñóñïіëüñòâà òà äåð-
æàâè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âèãîäè ó âèãëÿäі ãðîøåé, öіííîñòåé,
іíøîãî ìàéíà ÷è ïîñëóã ìàéíîâîãî õàðàêòåðó, іíøèõ ìàéíî-
âèõ ïðàâ äëÿ ñåáå àáî äëÿ òðåòіõ îñіá ÷è íåçàêîííå íàäàííÿ
òàêîї âèãîäè âêàçàíіé îñîáі іíøèìè ôіçè÷íèìè îñîáàìè.

Êîðóïöієþ òàêîæ є çäіéñíåííÿ ïåðåðàõîâàíèõ äіé âіä іìåíі
÷è â іíòåðåñàõ þðèäè÷íèõ îñіá.

I. «Мозковий штурм» з питання: «Які ознаки корупції ви мо-
жете визначити?»
Працюємо самостійно 
IІ. Ознайомтеся з нормами Закону України «Про запобігання ко-

рупції», які визначають види корупційних дій, суб’єктів відповідальності
за корупційні правопорушення та обмеження щодо використання служ-
бового становища.

Ñò. 1. Âèçíà÷åííÿ òåðìіíіâ: áåçïîñåðåäíє ïіäïîðÿäêóâàí-
íÿ; áëèçüêі îñîáè; êîíôëіêò іíòå ðåñіâ; êîðóïöіéíå ïðàâîïîðó-
øåííÿ; êîðóïöіÿ; íåïðàâîìіðíà âèãîäà; ÷ëåíè ñіì’ї.

Ñò. 4. Ñóá’єêòè âіäïîâіäàëüíîñòі çà êîðóïöіéíі ïðàâîïîðó-
øåííÿ.

Ñò. 8. Îáìåæåííÿ ùîäî îäåðæàííÿ äàðóíêіâ (ïîæåðòâ).
Ñò. 9. Îáìåæåííÿ ùîäî ðîáîòè áëèçüêèõ îñіá.

Працюємо у групах
ІІІ. Прочитайте запропоновані життєві ситуації та знайдіть відпо-

відні норми Закону, що регулюють зазначене коло питань.
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1. З’ясуйте, чи містяться в цих ситуаціях ознаки корупційних діянь. 
Якщо так, то які види корупційних правопорушень мають місце? Якщо 
ні, то чому? 2. Чи будуть нести юридичну відповідальність порушники 
закону? Яку?

Ñèòóàöії

1. Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òåíäåðó íà ïðàâî îðãàíіçàöії õàð÷óâàííÿ 
øêîëÿðіâ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ìіñòà ïåðåìîãëî ÒÎÂ «Ïіäëіòîê».
Ïðîòå çà ïðîïîçèöієþ ãîëîâè òåíäåðíîї êîìіñії çàñòóïíèêà ìіñüêîãî
óïðàâëіííÿ îñâіòè Òàðàíåíêà Ë.Ï. ïåðåìîæåöü êîíêóðñó íå áóâ 
çàòâåðäæåíèé ÿê òàêèé, ùî âòðàòèâ äîâіðó. Òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ âіäïîâіäàëüíіñòþ äâà äíі ãîäóâàëî øêîëÿðіâ ñóõèìè ïàéêàìè
ó çâ’ÿçêó ç âіäñóòíіñòþ öåíòðàëіçîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïіçíіøå 
ïåðåìîæöåì êîíêóðñó áóëî îãîëîøåíî ÏÏ «Ïèðіæîê», ÿêå ïîñіëî
íà êîíêóðñі òðåòє ìіñöå. Çàñòóïíèêîì ÏÏ «Ïèðіæîê» ïðàöþє ñèí
Òàðàíåíêà Ë.Ï. – Ìèêîëà.

2. Íà ñåñії ìіñüêîї ðàäè ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ïðî âèäі-
ëåííÿ çåìåëüíîї äіëÿíêè æèòåëþ ìіñòà Õàïóæåíêó Ñ.Ï. â ãîëîñó-
âàííі áðàëà ó÷àñòü ñåêðåòàð ìіñüêîї ðàäè Õàïóæåíêî Â.І. – äðóæèíà 
çàÿâíèêà.

3. Äèðåêòîð äèòÿ÷îї ñïîðòèâíîї øêîëè Çàæåðëèâèé Â.І. íàêàçîì 
ïî øêîëі çàéìàâ ïîñàäó òðåíåðà ç ãіìíàñòèêè, àëå çàíÿòòÿ ç äіòüìè
íå ïðîâîäèâ, ïðîòå çàðîáіòíó ïëàòó ÿê òðåíåð îòðèìóâàâ.

4. Äðóçі – îäíîêóðñíèêè íà÷àëüíèêà ìіñüêîãî óïðàâëіííÿ ÑÁÓ 
Ñàâ÷åíêî Ì.Ì. ïîäàðóâàëè éîìó íà äåíü íàðîäæåííÿ (50-ðі÷÷ÿ)
íîóò áóê îñòàííüîї ìîäåëі.

5. Áàòüêè âèïóñêíîãî êëàñó ïîäàðóâàëè êëàñíîìó êåðіâíèêó ó 
çâ’ÿçêó іç çàêіí÷åííÿì їõíіìè äіòüìè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó êîðîáêó
öóêåðîê.

6. Çàâіäóþ÷èé õіðóðãі÷íèì âіääіëåííÿì ìіñüêîї ëіêàðíі Øòåï-
íåíêî Ñ.Â. çàÿâèâ ðіäíèì õâîðîãî, ùî îïåðàöіÿ, ÿêó íåîáõіäíî ïðî-
âåñòè, ïîòðåáóє äîäàòêîâèõ êîøòіâ äëÿ ïðèäáàííÿ ëіêіâ òà іíøèõ
ïðåïàðàòіâ, ÿêèõ ó ëіêàðíі íåìàє. Òîìó íåîáõіäíî âíåñòè 30 òèñ.
ãðèâåíü ÿê áëàãî÷èííèé âíåñîê ó êàñó âіääіëåííÿ. Ðіäíі õâîðîãî 
âíåñ ëè âêàçàíó ñóìó. Íà îïåðàöіþ áóëî âèòðà÷åíî 10 òèñ. ãðí.

7. Ïðîòÿãîì ìіñÿöÿ ñîëäàòè ñòðîêîâîї ñëóæáè ÇÑÓ ïðàöþâàëè íà 
îáëàøòóâàííі çàìіñüêîãî áóäèíêó êîìàíäèðà âіéñüêîâîї ÷àñòèíè.

8. Äèðåêòîð ïðèâàòíîãî ïіäïðèєìñòâà Êîãóð Ì.І. ïðèéíÿâ íà ðîáîòó 
ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ïіäïðèєìñòâà ñâîþ äðóæèíó Êîçà÷åíêî Ñ.Ì.

9. Ñóääÿ ðàéîííîãî ñóäó Æóê Ä.Ä. íà ïіäñòàâі çâåðíåííÿ àäâî-
êàòà ïіäïðèєìöÿ Äóáîâîãî Ñ.À., ÿêèé, ó íåòâåðåçîìó ñòàíі ðîçâà-
æàþ÷èñü ñòðіëüáîþ ç ðóøíèöі, óáèâ äâîõ âèïàäêîâèõ ïåðåõîæèõ, 
çìіíèâ àðåøò íà ïіäïèñêó ïðî íåâèїçä. Çà öå ðіøåííÿ ðіäíі Äóáî-
âîãî Ñ.À. ïîäàðóâàëè äîðîñëіé äî÷öі Æóê Ä.Ä. «ïîçàøëÿõîâèê».

Працюємо у групах
ІV. Розгляньте малюнки та визначте, у яких сферах суспільного 

життя існує подібне явище. Що об’єднує ці карикатури?
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Запитання та завдання до теми 5 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Позначте право, яке належить до групи громадянських прав людини

і громадянина.
À Ïðàâî íà òàєìíèöþ òåëåôîííèõ ðîçìîâ
Á  Ïðàâî çáèðàòèñÿ ìèðíî, áåç çáðîї і ïðîâîäèòè çáîðè, ìі-

òèíãè, äåìîíñòðàöії
Â Ïðàâî íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü
Ã Ïðàâî íà îñâіòó

2. Позначте, у якому випадку порушено соціально-економічне право
людини.

À  Áàòüêè 18-ðі÷íîãî Óòàєìíè÷åíîãî Â. ïîñòіéíî ïåðåâі-
ðÿëè ïîâіäîìëåííÿ éîãî åëåêòðîííîї ïîøòè

Á Îïіêóí 15-ðі÷íîãî Íåäîìîâíîãî Ò. çàáîðîíèâ âñòóïàòè îñòàí-
íüîìó äî ìîëîäіæíîї îðãàíіçàöії «Ìîëîäü çà äåìîêðàòіþ»

Â  Ðåäàêöіÿ ãàçåòè «Ïëіòêàð» âіäìîâèëàñÿ ïðèéíÿòè ñòàòòþ
Áàëàêó÷îї Ã. Ìîòèâîì äëÿ âіäìîâè ñòàâ âіê íåïîâíîëіò-
íüîї àâòîðêè

Ã  Áàòüêè íå äîçâîëèëè 19-ðі÷íіé Ïîêіðíіé І. âіëüíî îáðàòè
ìіñöå ðîáîòè

3. Позначте назву міжнародного акта, який «відображає загальну до-
мовленість народів світу і є зобов’язанням для членів міжнародного
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співтовариства», що був ухвалений 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

ІІ. Порівняйте поняття.
 Ïðàâà ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà – ñâîáîäè ëþäèíè і 

ãðî   ìàäÿíèíà.
 Ïðàâà ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà – îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і 

ãðîìàäÿíèíà.

ІІІ. Прочитайте уривки з наукової літератури. Подумайте, які пра-
ва людини порушувалися в той чи інший період нашої історії.

1. «Çãіäíî ç íàêàçîì Ðåéõñêîìіñàðà Óêðàїíè êîðèñòóâàííÿ çà-
ëіçíèöåþ îñîáàì íå íіìåöüêîãî ïіääàíñòâà çàáîðîíåíî» (îãîëîøåííÿ
íіìåöüêîї îêóïàöіéíîї âëàäè 1942 ð.).

2. «Ïðîïóñêàííÿ êíèã ìàëîðóñüêîþ ìîâîþ, ÿê äóõîâíîãî çìіñòó, 
òàê і íàâ÷àëüíèõ, і âçàãàëі ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïî÷àòêîâîãî ÷èòàííÿ íà-
ðîäó, ïðèïèíèòè» (Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð 1863 ð.).

3. «ßê âіðíèé ñèí Óêðàїíè ÿ âèðіøèâ âçÿòè íà ñåáå òèì÷àñîâî âñþ 
ïîâíîòó âëàäè. Öієþ ãðàìîòîþ ÿ îãîëîøóþ ñåáå Ãåòüìàíîì âñієї Óêðà-
їíè» («Ãðàìîòà äî âñüîãî óêðàїíñüêîãî íàðîäó» âіä 29 êâіòíÿ 1918 ð.). 

4. «Íà ìіñöå ñòàðøîãî, ÿêèé áіëüøå íå áóäå (âèáèðàòèñü) ç-ïîñåðåä 
êîçàêіâ, ìè áóäåìî ñòàâèòè ñòàðøîãî êîìіñàðà, âіä ñåéìó äî ñåéìó,
ëþäèíó, ÿêà áóëà á íàðîäæåíà ó øëÿõåòñüêîìó ñòàíі, ó 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...» («Îðäèíàöіÿ
Âіéñüêà Çàïîðіçüêîãî ðåєñòðîâîãî...» âіä 1638 ð.).

5. «Ñò. 6. Êåðіâíîþ òà ñïðÿìîâóþ÷îþ ñèëîþ ðàäÿíñüêîãî ñó-
ñïіëüñòâà, ÿäðîì éîãî ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, äåðæàâíèõ і ãðîìàäñüêèõ 
îðãàíіçàöіé є Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó» (Êîíñòèòó-
öіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð.).

6. «Ñò. 13. Îñíîâó îñîáèñòîї âëàñíîñòі ãðîìàäÿí Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü 
òðóäîâі äîõîäè. Â îñîáèñòіé âëàñíîñòі ìîæóòü áóòè ïðåäìåòè âæèòêó, 
îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ, êîìôîðòó і ïіäñîáíîãî äîìàøíüîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, æèëèé áóäèíîê і òðóäîâі çà  îùàä æåííÿ... Ó êîðèñòóâàííі ãðî-
ìàäÿí ìîæóòü áóòè äіëÿíêè çåìëі, ÿêі íàäàþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîì ïîðÿäêó äëÿ âåäåííÿ ïіäñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà» (Êîíñòèòóöіÿ 
ÓÐÑÐ 1978 ð.).

ІV. Спираючись на текст Конституції України, сформулюйте зміст 
обов’язку, який належить до наведених груп обов’язків:

1) îñîáèñòі; 2) ïîëіòè÷íі; 3) åêîíîìі÷íі; 4) åêîëîãі÷íі; 5) êóëüòóðíі.
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Òåìà 6. Íàðîäîâëàääÿ â Óêðàїíі

Демократія – це політична форма, яка дає можливість лю-
дині самій виробити свою свободу як відповідальність, вихо-
дячи з того, що існують речі, за які варто страждати.

Вацлав Гавел, чеський політик 

§ 80. РЕФЕРЕНДУМ
1. Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ

Ñò. 5 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè âèçíà÷àє äâі ôîðìè íàðîäîâëàä-
äÿ – áåçïîñåðåäíÿ (ïðÿìà) і ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ.

Ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії – öå ñïîñîáè і çàñîáè ї
áåçïîñåðåäíüîãî çäіéñíåííÿ âëàäè íàðîäîì àáî éîãî ÷àñòè-

íîþ (òåðèòîðіàëüíîþ ãðîìàäîþ), ÿêі óíåìîæëèâëþþòü ïåðå  -
äàííÿ âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü áóäü-ÿêèì îðãàíàì ÷è îñîáàì.

Форми безпосередньої демократії

Вибори Референдум
Загальні 

збори 
громадян

Народні
обговорення

Петиції

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 69. Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç âèáî-

ðè, ðåôåðåíäóì òà іíøі ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії.

– öå çàñіá ðåàëіçàöії âîëі
íàðîäó ÷åðåç ïðåäñòàâíèêіâ, îáðàíèõ íèì äî îðãàíіâ âëà-

äè: íàñàìïåðåä, íàðîäíèõ äåïóòàòіâ, Ïðåçèäåíòà, äåïóòàòіâ
Âåðõîâíîї Ðàäè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, äåïóòàòіâ îðãà-
íіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Ðåôåðåíäóì: âèäè, ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ 
(ïðîãîëîøåííÿ) òà ïðîâåäåííÿ

Ðåôåðåíäóì – öå âàæëèâà ôîðìà áåçïîñåðåäíüîї äåìî-
êðàòії, ùî ïîëÿãàє ó ïðîâåäåííі ãîëîñóâàííÿ, øëÿõîì

ÿêîãî óõâàëþþòü ðіøåííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü äåðæàâíîãî àáî
ñàìîâðÿäíîãî õàðàêòåðó, çà âèíÿòêîì òèõ, ÿêі çãіäíî іç çàêî-
íîì íå ìîæóòü áóòè âèíåñåíі íà ðåôåðåíäóì.

Ïðàâîâà ðåãëàìåíòàöіÿ ïèòàíü îðãàíіçàöії òà ïðîâåäåííÿ
ðåôåðåíäóìіâ â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè
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(ñòàòòі 72–74) òà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî âñåóêðàїíñüêèé ðåôå-
ðåíäóì». Ç óõâàëåííÿì Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî âñåóêðàїíñüêèé 
ðåôåðåíäóì» âòðàòèâ ÷èííіñòü ïîïåðåäíіé Çàêîí «Ïðî âñå-
óêðàїíñüêèé òà ìіñöåâі ðåôåðåíäóìè». Òîìó çàëåæíî âіä òåðè-
òîðії ïðîâåäåííÿ çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè äî óõâàëåííÿ íîâîãî
çàêîíó ïðî ìіñöåâі ðåôåðåíäóìè îêðåñëþє äіþ âèíÿòêîâî âñå-
óêðàїíñüêîãî ðåôåðåíäóìó.

Âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì є îäíієþ ç ôîðì áåçïîñåðåä-
íüîї äåìîêðàòії â Óêðàїíі, ñïîñîáîì çäіéñíåííÿ âëàäè áåçïî-
ñåðåäíüî Óêðàїíñüêèì íàðîäîì, ùî ïîëÿãàє â óõâàëåííі 
(çàòâåðäæåííі) ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè ðіøåíü ç ïèòàíü çàãàëü-
íîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ â 
ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì.

Всеукраїнський
референдум

Ст. 72 
Конституції 

України

На вимогу не менше як 
3 мільйонів громадян Укра-
їни, які мають право голосу, 
за умови, що підписи зібра-
но не менш як у 2/3 облас-

тей і не менш як по
100 тисяч підписів 
у кожній області

Проголошується

Призначається

Президентом 
України

Президентом 
України

Верховною 
Радою
України

За народною ініціативою
(п. 6 ст. 106 Конституції

України)

З питання про зміну тери-
торії України (п. 2 ст. 85 

Конституції України)

Щодо змін Конституції 
України (п. 6 ст. 106 
Конституції України)

Çà ïðåäìåòîì âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì ìîæå áóòè:
 ïðî ñõâàëåííÿ íîâîї ðåäàêöії Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, âíåñåííÿ 

çìіí äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ñêàñóâàííÿ, âòðàòó ÷èííîñòі ÷è 
âèçíàííÿ íå÷èííèì çàêîíó ïðî âíåñåííÿ çìіí äî Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè (êîíñòèòóöіéíèé ðåôåðåíäóì);

 ïðî çìіíó òåðèòîðії Óêðàїíè (ðàòèôіêàöіéíèé ðåôå ðåí-((
äóì);
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çìіí äî ÷èííîãî çàêîíó Óêðàїíè (çàêîíîäàâ÷èé ðåôåðåíäóì);
 ç áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ çà âèíÿòêîì òèõ, ùîäî ÿêèõ ðåôåðåí-

äóì íå äîïóñêàєòüñÿ çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè (çà -
ãàëüíèé ðåôåðåíäóì).
Ïðåäìåòîì ðåôåðåíäóìó є ïèòàííÿ, ùî âèíîñèòüñÿ íà ðåôå-

ðåíäóì, àáî ñóêóïíіñòü çàïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ êіëüêîõ
ïèòàíü.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 73. Âèêëþ÷íî âñåóêðàїíñüêèì ðåôåðåíäóìîì âèðі-

øóþòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çìіíó òåðèòîðії Óêðàїíè.
Ñò. 74. Ðåôåðåíäóì íå äîïóñêàєòüñÿ ùîäî çàêîíîïðîåêòіâ ç 
ïèòàíü ïîäàòêіâ, áþäæåòó òà àìíіñòії.

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.

§ 81. ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ
1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà âèáîð÷îї ñèñòåìè Óêðàїíè

Ó ïîïåðåäíіõ òåìàõ óæå çàçíà÷àëàñÿ õàðàêòåðèñòèêà âèáîð-
÷îї ñèñòåìè ÿê ñïîñîáó ðîçïîäіëó äåïóòàòñüêèõ ìàíäàòіâ ìіæ
êàíäèäàòàìè çàëåæíî âіä ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ âèáîðöіâ
àáî іíøèõ óïîâíîâàæåíèõ îñіá. Ùîäî õàðàêòåðèñòèêè óêðàїí-
ñüêîї âèáîð÷îї ñèñòåìè, íàøà äåðæàâà ìàëà äîñâіä çàñòîñóâàí-
íÿ âñіõ òðüîõ âèäіâ âèáîð÷èõ ñèñòåì і ç êîæíèìè íîâèìè
âèáîðàìè âіäáóâàєòüñÿ çìіíà çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ öüî-
ãî ïèòàííÿ.

Ìàæîðèòàðíà âèáîð÷à ñèñòåìà áàçóєòüñÿ íà ïðèíöèïі:
îáðàíèì ââàæàєòüñÿ êàíäèäàò, ÿêèé îòðèìàâ óñòàíîâëåíó
áіëüøіñòü ãîëîñіâ âèáîðöіâ íà âèáîð÷îìó îêðóçі, ó ÿêîìó âіí
áàëîòóâàâñÿ, àáî â öіëîìó ïî êðàїíі (ó ðàçі ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîðіâ). Â Óêðàїíі ìàæîðèòàðíà ñèñòåìà çàñòîñîâóâàëàñÿ íà
âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ ó 1990 і 1994 ðð. Çàðàç íà âèáî-
ðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà ìіñöåâèõ âèáîðàõ (âèáîðàõ ñіëü-
ñüêèõ, ñåëèùíèõ òà ìіñüêèõ ãîëіâ) ïðîäîâæóє çàñòîñîâóâàòè-
ñÿ íàçâàíà ñèñòåìà.

Ïðîïîðöіéíà âèáîð÷à ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє òàêèé ïîðÿäîê
âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ, çà ÿêèì ðîçïîäіë ìàí-
äàòіâ ìіæ ïàðòіÿìè çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êіëüêîñòі
îòðèìàíèõ íèìè ãîëîñіâ. Òàêà âèáîð÷à ñèñòåìà ïåðåäáà÷àє
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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 öÿ ñèñòåìà 
çàñòîñîâóâàëàñÿ, íàïðèêëàä, íà âèáîðàõ 2006 ð. é íà ïîçà÷åð-
ãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ 2007 ð.

Çìіøàíà âèáîð÷à ñèñòåìà çàñíîâàíà íà ïîєäíàííі åëåìåí-
òіâ ìàæîðèòàðíîї òà ïðîïîðöіéíîї ñèñòåì: ÷àñòèíà äåïóòàòіâ
îáèðàєòüñÿ çà îäíієþ ñèñòåìîþ, ÷àñòèíà – çà іíøîþ, ùî äîçâî-
ëÿє îäíî÷àñíî âèêîðèñòîâóâàòè ïåðåâàãè êîæíîї іç öèõ äâîõ
ñèñòåì. Óêðàїíà òåæ ìàëà ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ çìіøàíîї
ñèñòåìè: íà âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ (íàïðèêëàä, 1998 і 
2002 ðð.).

Íà ìіñöåâèõ âèáîðàõ â Óêðàїíі (âèáîðàõ äåïóòàòіâ ìіñöåâèõ 
ðàä òà ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ìіñüêèõ ãîëіâ), ùî âіäáóëèñÿ
25 æîâòíÿ 2015 ð. çà íîâèì Çàêîíîì «Ïðî ìіñöåâі âèáîðè», 
áóëî çàïðîâàäæåíî íèçêó íîâîââåäåíü, ïðîäèêòîâàíèõ çîêðåìà 
êóðñîì íà ïîáóäîâó єâðîïåéñüêîї ìîäåëі ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. Ñåðåä íîâàöіé:
 ó ñåëàõ і ñåëèùàõ ç íàñåëåííÿì äî 90 òèñ. âèáîðè âіäáóâà-

ëèñÿ çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ;
 âèáîðè äî ðàéðàä, ìіñüêðàä òà îáëðàä ïðîõîäèëè çà ïðîïîð-

öіéíîþ ñèñòåìîþ;
 ìіñüêèõ ãîëіâ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ç íàñåëåííÿì áіëüøå

90 òèñÿ÷ îáèðàëè àáñîëþòíîþ áіëüøіñòþ (50 % + 1 ãîëîñ). 
Ïåðåäáà÷àëàñÿ ìîæëèâіñòü ïðîâåäåííÿ äðóãîãî òóðó.
Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ÿê ìàæîðèòàðíà, òàê і ïðîïîðöіéíà 

âèáîð÷і ñèñòåìè ìàþòü ïåâíі íåäîëіêè. Òàê, ìàæîðèòàðíà
ñèñòåìà – äîñèòü ðåçóëüòàòèâíà і ïðîñòà â çàñòîñóâàííі, àëå 
ñïðèÿє íåàäåêâàòíîìó âіäîáðàæåííþ ó ñêëàäі ïðåäñòàâíèöü-
êîãî îðãàíó ïîëіòè÷íîãî ñïåêòðà ñóñïіëüñòâà òà ïðèçâîäèòü äî
âòðàòè âåëèêîї êіëüêîñòі ãîëîñіâ.

Ïðîïîðöіéíà ñèñòåìà òåæ ìàє іñòîòíі âàäè: ïî-ïåðøå, âîíà
ïåðåäáà÷àє íåïåðñîíіôіêîâàíі âèáîðè – âèáîð÷і ñïèñêè ïàðòіé 
ôîðìóþòüñÿ ïàðòіéíèì êåðіâíèöòâîì і âèáîðöі ôàêòè÷íî 
ãîëîñóþòü çà êàíäèäàòіâ, ïðî ÿêèõ їì íі÷îãî íå âіäîìî;
ïî-äðóãå, ïðîïîðöіéíà ñèñòåìà âèìàãàє ñòàëîї áàãàòîïàðòіé-
íîñòі, ÿêà õàðàêòåðèçóâàëàñÿ á äîñèòü ÷іòêîþ ïîëÿðèçàöієþ 
ïîëіòè÷íèõ ñèë, ùî äîçâîëÿє ïіñëÿ âèáîðіâ ñôîðìóâàòè ñòà-
áіëüíó ïàðëàìåíòñüêó áіëüøіñòü.

Íîâèé Çàêîí «Ïðî ìіñöåâі âèáîðè» (2015) âіäñóíóâ ó ìèíó-
ëå çìіøàíó âèáîð÷ó ñèñòåìó, ÿêà ïîєäíóâàëà íàéãіðøі ðèñè
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ìàæîðèòàðíîї âèáîð÷îї ñèñòåìè òà ïðîïîðöіéíîї âèáîð÷îї ñèñ-
òåìè çà çàêðèòèìè ïàðòіéíèìè ñïèñêàìè. Íàòîìіñòü áóëî ââå-
äåíî ïðîïîðöіéíó âèáîð÷ó ñèñòåìó çà âіäêðèòèìè ïàðòіéíèìè
ñïèñêàìè. Ïðè öüîìó âèáîðåöü, êðіì ãîëîñóâàííÿ çà ïàðòіþ,
âіääàâàâ ñâіé ãîëîñ çà êàíäèäàòà, ÿêîãî âèñóíóòî ïîëіòè÷íîþ
ïàðòієþ íà òåðèòîðіàëüíîìó îêðóçі.

2. Âèäè âèáîðіâ â Óêðàїíі òà îñîáëèâîñòі їõ ïðîâåäåííÿ

Âèáîðè êëàñèôіêóþòüñÿ çà ðіçíèìè ïіäñòàâàìè. Îêðåìі
êëàñèôіêàöії âæå ðîçãëÿíóòî â ïîïåðåäíіõ òåìàõ. Çîñåðåäèìî-
ñÿ ñàìå íà âèäàõ âèáîðіâ, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â Óêðàїíі.

Çà ñâîїì çìіñòîì âèáîðè є âîëåâèÿâëåííÿì íàðîäó ùîäî
ôîðìóâàííÿ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè
(íàïðèêëàä, Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè) òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çà ñóá’єêòàìè âèáîðè ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè, âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, Âåðõîâíîї Ðàäè
ÀÐÊ, ìіñöåâèõ ðàä òà ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ìіñüêèõ ãîëіâ.

Çà ñïîñîáàìè і çàñîáàìè ïðîâåäåííÿ âèáîðè ìîæóòü áóòè 
÷åðãîâèìè (ïðîâîäÿòüñÿ â ïåðіîä çàêіí÷åííÿ ñòðîêó ïîâíîâà-
æåíü ôóíêöіîíóâàííÿ ïåâíîãî âèäó âèáîðíîãî îðãàíó àáî
ïîñàäè), ïîçà÷åðãîâèìè (àáî äîñòðîêîâèìè), ùî ïðîâîäÿòüñÿ â
ðàçі äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ñòðîêó ïîâíîâàæåíü, ïîâòîð-
íèìè (ïðîâîäÿòüñÿ â ðàçі, êîëè âèáîðè âèçíàíî íåäіéñíèìè ó
âèáîð÷îìó îêðóçі).

Çàëåæíî âіä ñïîñîáó âîëåâèÿâëåííÿ âèáîðöіâ âèáîðè â Óêðàїíі
ìîæóòü áóòè òіëüêè ïðÿìèìè. Íåïðÿìîãî (÷åðåç ïðåäñòàâíèêà)
ñïîñîáó ãîëîñóâàííÿ óêðàїíñüêå çàêîíîäàâñòâî íå ïåðåäáà÷àє.

Ñòðîêè ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ çà çàêîíîäàâñòâîì Óêðàїíè
âèçíà÷åíî òàêèì ÷èíîì:

Âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè:
 ÷åðãîâі âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðîâîäÿòüñÿ â îñòàííþ

íåäіëþ áåðåçíÿ ï’ÿòîãî ðîêó ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà
Óêðàїíè (ñò. 103 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè);

 ïîçà÷åðãîâі âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè â ðàçі äîñòðîêîâîãî
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðîâîäÿòüñÿ
â ïåðіîä äåâ’ÿíîñòà äíіâ ç äíÿ ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü.
Âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè:

 ÷åðãîâі âèáîðè äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè âіäáóâàþòüñÿ â
îñòàííþ íåäіëþ æîâòíÿ ï’ÿòîãî ðîêó ïîâíîâàæåíü Âåðõîâ-
íîї Ðàäè Óêðàїíè (ñò. 77 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè);

 ïîçà÷åðãîâі âèáîðè äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ïðèçíà÷à-
þòüñÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè і ïðîâîäÿòüñÿ â ïåðіîä øіñòäå-
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ñÿòè äíіâ ç äíÿ îïóáëіêóâàííÿ ðіøåííÿ ïðî äîñòðîêîâå 
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.
Ìіñöåâі âèáîðè ìîæóòü áóòè ÷åðãîâèìè, ïîçà÷åðãîâèìè, 

ïîâòîðíèìè, ïðîìіæíèìè, äîäàòêîâèìè àáî ïåðøèìè.
 ×åðãîâі ìіñöåâі âèáîðè ïðîâîäÿòüñÿ îäíî÷àñíî íà âñіé òåðè-

òîðії Óêðàїíè â îñòàííþ íåäіëþ æîâòíÿ ï’ÿòîãî ðîêó ïîâíî-
âàæåíü ðàä, ãîëіâ, ñòàðîñò.

 Ïîçà÷åðãîâі ìіñöåâі âèáîðè ïðèçíà÷àþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðà-
äîþ Óêðàїíè â ðàçі äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü 
Âåðõîâíîї Ðàäè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, îáëàñíîї,
ðàéîí íîї, ìіñüêîї, ðàéîííîї â ìіñòі, ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї 
ðàäè, ñіëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè, à òàêîæ â 
іíøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíàìè Óêðàїíè «Ïðî
ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі», «Ïðî äîáðîâіëüíå 
îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä». Òàêå ðіøåííÿ óõâàëþ-
єòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè íå ïіçíіøå íіæ ó äåâ’ÿíî-
ñòîäåííèé òåðìіí ç äíÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíî-
âàæåíü âèùåíàçâàíèõ îðãàíіâ.

 Ïîçà÷åðãîâі âèáîðè ñòàðîñòè ïðèçíà÷àþòüñÿ ðàäîþ âіäïî-
âіäíîї îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè â ðàçі äîñòðîêîâî-
ãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ñòàðîñòè.

 Ïîâòîðíі âèáîðè äåïóòàòіâ ó âіäïîâіäíîìó âèáîð÷îìó îêðó-
çі ïðèçíà÷àþòüñÿ òåðèòîðіàëüíîþ âèáîð÷îþ êîìіñієþ â ðàçі 
âèçíàííÿ âèáîðіâ ó öüîìó âèáîð÷îìó îêðóçі òàêèìè, ùî íå
âіäáóëèñÿ, ÷è â ðàçі âèçíàííÿ îñîáè, îáðàíîї äåïóòàòîì, 
òàêîþ, ÿêà âіäìîâèëàñÿ âіä äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà.

 Ïîâòîðíі âèáîðè ñіëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè, 
ñòàðîñòè ïðèçíà÷àþòüñÿ âіäïîâіäíîþ òåðèòîðіàëüíîþ âè-
áîð÷îþ êîìіñієþ â ðàçі âèçíàííÿ âèáîðіâ òàêèìè, ùî íå 
âіäáóëèñÿ, ÷è â ðàçі âèçíàííÿ îñîáè, îáðàíîї ñіëüñüêèì, ñå-
ëèùíèì, ìіñüêèì ãîëîâîþ, ñòàðîñòîþ, òàêîþ, ÿêà âіäìîâè-
ëàñÿ âіä ïîñàäè.

 Ïðîìіæíі âèáîðè äåïóòàòà ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї ðàäè ïðè-
çíà÷àþòüñÿ â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóçі òåðèòîðі-
àëüíîþ âèáîð÷îþ êîìіñієþ â ðàçі äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ 
ïîâíîâàæåíü äåïóòàòà ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї ðàäè.

 Äîäàòêîâі âèáîðè äåïóòàòіâ ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ ðàä âіä
òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè, ùî ïðèєäíàëàñÿ äî îá’єäíàíîї òå-
ðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè, ïðèçíà÷àþòüñÿ Öåíòðàëüíîþ âèáîð-
÷îþ êîìіñієþ.

 Ïåðøі âèáîðè ñòàðîñòè ïðèçíà÷àþòüñÿ âіäïîâіäíîþ ðàäîþ 
îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè.
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Запитання та завдання до теми 6 

1. Залежно від підстав проведення вибори бувають:
À  Ïàðëàìåíòñüêі 

àáî ïðåçèäåíòñüêі
Á Çàãàëüíі àáî ÷àñòêîâі

Â  Ïðÿìі àáî íåïðÿìі
Ã ×åðãîâі àáî ïîçà÷åðãîâі

2. Оберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є
прикладом представницької демократії.

À Ðåôåðåíäóì
Á Âèáîðè

Â Çàãàëüíі çáîðè ãðîìàäÿí
Ã Çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè

3. Позначте питання, яке може виноситися на всеукраїнський рефе-
рендум.

À Ñêîðî÷åííÿ êіëüêîñòі íàðîäíèõ äåïóòàòіâ
Á Ïîäàòêè

Â Áþäæåò
Ã Àìíіñòіÿ

4. Позначте, на вимогу якої кількості зібраних підписів громадян Ук-
раїни Президент України може проголосити всеукраїнський референдум.

À Ñòà òèñÿ÷ ãðîìàäÿí
Á Îäíîãî ìіëüéîíà ãðîìàäÿí

Â Òðüîõ ìіëüéîíіâ ãðîìàäÿí
Ã Ï’ÿòè ìіëüéîíіâ ãðîìàäÿí

5. Серед запропонованих характеристик оберіть недолік пропорцій-
ної системи виборів.

À Íåïåðñîíіôіêîâàíіñòü âèáîðіâ
Á Âòðàòà âåëèêîї êіëüêîñòі ãîëîñіâ
Â Íåàäåêâàòíіñòü ïðåäñòàâíèöòâà
Ã Âіäñóòíіñòü ìîæëèâîñòі ïðîâîäèòè àãіòàöіþ

ІІ. Порівняйте поняття.
×åðãîâі âèáîðè – ïîçà÷åðãîâі âèáîðè.

ІІІ. Вставте числа в речення.
1. Ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ іíіöіàòèâîþ ïðîãîëîøóєòüñÿ íà âè-

ìîãó íå ìåíø ÿê ___ ìëí ãðîìàäÿí Óêðàїíè, ùî ìàþòü ïðàâî ãîëîñó,
çà óìîâè, ùî ïіäïèñè âіäíîñíî ïðîãîëîøåííÿ ðåôåðåíäóìó çіáðàíі
íå ìåíøå íіæ â ____ îáëàñòÿõ і íå ìåíøå íіæ ïî ____ òèñ. ïіäïèñіâ
ó êîæíіé îáëàñòі. 2. Ó ðåôåðåíäóìі ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ãðî-
ìàäÿíè Óêðàїíè, ùî äîñÿãëè _____-ðі÷íîãî âіêó. 3. Ïîçà÷åðãîâі âè-
áîðè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðîâîäÿòüñÿ ç äîñòðîêîâèì ïðèïèíåííÿì
ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè â ïåðіîä _____ äíіâ ç äíÿ ïðèïè-
íåííÿ ïîâíîâàæåíü.

IV. Сформулюйте, чому предметом референдуму не можуть
бути питання бюджету, податків та амністії. 
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Òåìà 7. Çàêîíîäàâ÷à âëàäà Óêðàїíè

Велика перевага обраних представників полягає в тому, 
що вони здатні обговорювати справи. Народ для цього зов-
сім не придатний, що і складає одну з найслабших сторін 
демократії.

Шарль Монтеск’є, французький філософ 

§ 82. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
1. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè: ïðàâîâèé ñòàòóñ, 

ïîâíîâàæåííÿ òà ñòðóêòóðà 

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.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 75. Єäèíèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè â Óêðàїíі є

ïàðëàìåíò – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè.

êîëåãіàëüíèì îðãàíîì, ÿêèé ñêëàäàþòü ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò
íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè. Çà ñâîєþ ïðèðîäîþ âîíà є ïðåä-
ñòàâíèöüêèì îðãàíîì äåðæàâíîї âëàäè і çäіéñíþє çàêîíîäàâ-
÷ó âëàäó. Âèçíà÷åííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè єäèíèì îðãà-
íîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè îçíà÷àє, ùî æîäåí іíøèé îðãàí
äåðæàâíîї âëàäè íå óïîâíîâàæåíèé óõâàëþâàòè çàêîíè.

Êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
îáóìîâëåíî âèçíà÷åíîþ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè çìіøàíîþ
(ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêîþ) ôîðìîþ ïðàâëіííÿ і õàðàê-
òåðèçóєòüñÿ ïåâíèìè îçíàêàìè:
 єäèíèé;
 çàãàëüíî-íàöіîíàëüíèé;
 ïðåäñòàâ íèöüêèé;
 êîëåãіàëüíèé;
 âèáîðíèé;
 îäíî ïàëàòíèé;
 ïîñòіéíî äіþ÷èé îðãàí âëàäè.

Ñòðóêòóðà îðãàíіâ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè âèçíà÷àєòüñÿ
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè і Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè, 
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Çàêîíàìè Óêðàїíè «Ïðî êîìіòåòè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè» òà
«Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàїíè».

Структура
Верховної Ради України

Голова Верховної 
Ради України

Перший заступник
Голови Верховної

Ради України

Заступник
Голови Верховної

Ради України

Апарат
Верховної Ради 

УкраїниРахункова
палата

Тимчасові
спеціальні

комісії

Комітети
Верховної

Ради
України

Тимчасові
слідчі
комісії

Уповноважений
Верховної

Ради України
з прав людини

Êðіì òîãî, äî îñíîâíèõ åëåìåíòіâ îðãàíіçàöії Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè íàëåæàòü äåïóòàòñüêі ãðóïè òà ôðàêöії ó Âåðõîâ-
íіé Ðàäі òà êîàëіöіÿ äåïóòàòñüêèõ ôðàêöіé, äî ñêëàäó ÿêîї
âõîäèòü áіëüøіñòü íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè âіä êîíñòèòó-
öіéíîãî ñêëàäó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Êîìïåòåíöіþ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ñêëàäàþòü çàêðіï-
ëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ïîâíîâàæåííÿ, íåîáõіäíі äëÿ ðåà-
ëіçàöії ôóíêöіé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè. Êîíñòèòóöіéíі
ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ìîæíà ñèñòåìàòèçóâà-
òè âіäïîâіäíî äî її ôóíêöіé çà ãðóïàìè:

Законодавча 
компетенція 

 Внесення змін до Конституції України
 Призначення все українського ре ферендуму з питання

зміни території
 Ухвалення законів
 Затвердження Державного бюджету України
 Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики
 Затвердження загальнодержавних програм
 Затвердження законом Конституції Автономної Респуб-

ліки Крим, змін до неї
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компетенція
 Призначення виборів органів публічної влади
 Надання згоди на призначення та звільнення Президен-

том України Генерального прокурора України, вислов-
лення йому недовіри, що має наслідком відставку

 Призначення на посаду та звільнення з посади за по-
данням Президента України Прем’єр-міністра, Міністра
оборони, Міністра закордонних справ, Голови Служби 
безпеки та Національного банку

  Призначення на посади третини складу Конституційного 
Суду України

Контро-
лю юча
компетенція 

  Заслуховування послань Президента України; усунення 
Президента України в порядку імпічменту

  Схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 
Украї ни, відставка Прем’єр-міністра, членів КМУ

  Висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що 
має наслідком його відставку

  Контроль, зокрема через Рахункову палату, за виконан-
ням Держбюджету

Компетен-
ція у сфері 
оборони і 
безпеки

  Оголошення за поданням Президента стану війни і 
укладання миру

  Схвалення рішення Президента про використання 
Збройних Сил у разі збройної агресії проти України

  Затвердження загальної структури, чисельності, визна-
чення функцій СБУ, ЗСУ, інших військових формувань, 
а також МВС України

  Затвердження протягом двох днів з моменту звернення 
Президента указів про введення воєнного чи надзви-
чайного стану

2. Ïîðÿäîê ðîáîòè Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè

Ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ðåàëіçóþòüñÿ ñïіëü-
íîþ äіÿëüíіñòþ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè íà çàñіäàííÿõ
Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ïіä ÷àñ її ñåñіé.

Сесії

Чергові Позачергові –
скликаються головою ВРУ на вимогу

починаються
першого вівторка лютого
і вересня кожного року

не менш
як третини
народних
депутатів

Президента
України

Продовження таблиці
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Ñåñіÿ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè – öå ïåðåäáà÷åíèé Êîí-
ñòèòóöієþ і çàêîíàìè Óêðàїíè ïîñòіéíèé êîëåãіàëüíèé

ñïîñіá îðãàíіçàöії ðîáîòè ïàðëàìåíòó Óêðàїíè, ïðîòÿãîì ÿêî-
ãî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ïðîâîäèòü ïëåíàðíі çàñіäàííÿ òà
óõâàëþє ðіøåííÿ ç ïèòàíü, âіäíåñåíèõ äî її êîìïåòåíöії і
âіäàííÿ Êîíñòèòóöієþ і çàêîíàìè Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 82. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè ïðàöþє ñåñіéíî.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè є ïîâíîâàæíîþ çà óìîâè îáðàííÿ íå
ìåíø ÿê äâîõ òðåòèí âіä її êîíñòèòóöіéíîãî ñêëàäó.
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè çáèðàєòüñÿ íà ïåðøó ñåñіþ íå ïіçíі-
øå íіæ íà òðèäöÿòèé äåíü ïіñëÿ îôіöіéíîãî îãîëîøåííÿ
ðåçóëüòàòіâ âèáîðіâ.
Ïåðøå çàñіäàííÿ íîâîîáðàíîї Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè âіä-
êðèâàє íàéñòàðøèé çà âіêîì íàðîäíèé äåïóòàò Óêðàїíè.

Ðåãëàìåíò Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè – öå єäèíèé ïðî-
öåñóàëüíî-íîðìàòèâíèé àêò, ùî âñòàíîâëþє ïîðÿäîê ïіä-

ãîòîâêè і ïðîâåäåííÿ ñåñіé Âåðõîâíîї Ðàäè, її çàñіäàíü, ôîðìó-
âàííÿ äåðæàâíèõ îðãàíіâ, âèçíà÷àє çàêîíîäàâ÷ó ïðîöåäóðó,
ïðîöåäóðó ðîçãëÿäó іíøèõ ïèòàíü, âіäíåñåíèõ äî її ïîâíîâà-
æåíü, òà ïîðÿäîê çäіéñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ôóíêöіé óêðàїíñüêî-
ãî ïàðëàìåíòó, ìàє îñîáëèâèé ïîðÿäîê çìіí òà ñêàñóâàííÿ.

Çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè є âіäêðèòèìè і ãëàñíèìè, êðіì
âèïàäêіâ, óñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè òà Ðåãëàìåíòîì.
Çàêðèòі ïëåíàðíі çàñіäàííÿ Âåðõîâíîї Ðàäè äëÿ ðîçãëÿäó îêðåìî
âèçíà÷åíèõ ïèòàíü ïðîâîäÿòüñÿ çà ðіøåííÿì Âåðõîâíîї Ðàäè,
óõâàëåíèì ïіñëÿ ñêîðî÷åíîãî îáãîâîðåííÿ áіëüøіñòþ ãîëîñіâ
íàðîäíèõ äåïóòàòіâ âіä êîíñòèòóöіéíîãî ñêëàäó Âåðõîâíîї Ðàäè.
Íà ïëåíàðíîìó çàñіäàííі Âåðõîâíîї Ðàäè áåç çàïðîøåííÿ ìàþòü
ïðàâî áóòè ïðèñóòíіìè Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, Ïðåì’єð-ìіíіñòð
Óêðàїíè.

Âèäè òà ñïîñîáè ãîëîñóâàííÿ

Відкрите голосування за допомогою електронної системи

Відкрите голосування шляхом підняття руки

Таємне голосування
шляхом подачі бюлетеня
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Ðіøåííÿìè Âåðõîâíîї Ðàäè є àêòè Âåðõîâíîї Ðàäè, à òàêîæ 
ïðîöåäóðíі òà іíøі ðіøåííÿ, ÿêі çàíîñÿòü äî ïðîòîêîëó ïëå-
íàðíèõ çàñіäàíü Âåðõîâíîї Ðàäè. Àêòàìè Âåðõîâíîї Ðàäè є 
çàêîíè, ïîñòàíîâè, ðåçîëþöії, äåêëàðàöії, çâåðíåííÿ, çàÿâè.

§ 83. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
1. Çàêîíîäàâ÷і âèìîãè ùîäî ñòàòóñó íàðîäíîãî äåïóòàòà

Ó ñêëàäі Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè – ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò 
íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè, ÿêі îáèðàþòüñÿ íà îñíîâі çàãàëü-
íîãî, ðіâíîãî і ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà øëÿõîì òàєìíîãî 
ãîëîñóâàííÿ. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âèñóâàє òàêі âèìîãè ùîäî
êàíäèäàòà â íàðîäíі äåïóòàòè:

Громадянин
України

Досяг
21 року

21
Має право

голосу
Не має

судимості
Проживає

в Україні протягом
останніх 5 років

Íàðîäíі äåïóòàòè òàêîæ íå ìîæóòü ìàòè іíøîãî ïðåäñòàâ-
íèöüêîãî ìàíäàòà, áóòè íà äåðæàâíіé ñëóæáі, îáіéìàòè іíøі
îïëà÷óâàíі ïîñàäè, çàéìàòèñÿ іíøîþ îïëà÷óâàíîþ àáî ïіä-
ïðèєìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ (êðіì âèêëàäàöüêîї, íàóêîâîї òà 
òâîð÷îї äіÿëüíîñòі). Ïåðåä âñòóïîì íà ïîñàäó íàðîäíі äåïóòà-
òè ñêëàäàþòü ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðàäîþ ïðèñÿãó, ÿêó çà÷èòóє
íàéñòàðøèé çà âіêîì íàðîäíèé äåïóòàò. Âіäìîâà ñêëàñòè ïðè-
ñÿãó ìàє íàñëіäêîì âòðàòó äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà.

2. Ïîâíîâàæåííÿ òà ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà

Äëÿ âèêîíàííÿ ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ äåïóòàòà íàäіëåíî øèðî-
êèì ñïåêòðîì ïîâíîâàæåíü:

Право законодавчої 
ініціативи

Право на депутат-
ський запит

Право об’єдну ва  ти-
ся в депутатські
фракції (групи)

Право на депутат-
ське звернення

Право бути обраним членом одного комітету, тимчасової 
слідчої та тимчасової спеціальної комісії
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Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà
Óêðàїíè»

×. 2 ñò. 15. Äåïóòàòñüêèé çàïèò – öå âèìîãà íàðîäíîãî
äåïóòàòà, ÿêà çàÿâëÿєòüñÿ íà ñåñії Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
äî Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, äî îðãàíіâ Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè,
äî Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, äî êåðіâíèêіâ іíøèõ îðãà-
íіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ... 
äàòè îôіöіéíó âіäïîâіäü ç ïèòàíü, âіäíåñåíèõ äî їõ 
êîìïåòåíöії.
×. 2 ñò. 16. Äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ – öå âèêëàäåíà â ïèñü-
ìîâіé ôîðìі ïðîïîçèöіÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà, çâåðíåíà äî
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, їõ ïîñàäîâèõ îñіá, êåðіâíèêіâ ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і 
îðãàíіçàöіé, îá’єäíàíü ãðîìàäÿí çäіéñíèòè ïåâíі äії, äàòè
îôіöіéíå ðîç’ÿñíåííÿ ÷è âèêëàñòè ïîçèöіþ ç ïèòàíü, âіäíå-
ñåíèõ äî їõ êîìïåòåíöії.

æèòü íåäîòîðêàííіñòü.
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Народні депутати без згоди Верховної Ради не можуть 
бути притягнені до кримінальної відповідальності, 

затримані чи заарештовані

Народні депутати не несуть юридичної відповідальності
за результати голосування або висловлювання

в парламенті, за винятком відповідальності за образу 
чи наклеп

3. Ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà

Ïîâíîâàæåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàòіâ ïðèïèíÿþòüñÿ îäíî÷àñíî
ç ïðèïèíåííÿì ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè. Ïîâíî-
âàæåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà ïðèïèíÿþòüñÿ äîñòðîêîâî â ðàçі:
 ñêëàäåííÿ ïîâíîâàæåíü çà îñîáèñòîþ çàÿâîþ;
 íàáðàííÿ çàêîííîї ñèëè îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì;
 âèçíàííÿ ñóäîì íåäієçäàòíèì àáî áåçâіñíî âіäñóòíіì;
 ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà àáî âèїçäó íà ïîñòіéíå ìіñöå ïðî-

æèâàííÿ çà ìåæі Óêðàїíè;
 ÿêùî ïðîòÿãîì äâàäöÿòè äíіâ íå óñóíóòî ïîðóøåííÿ âèìîã

ùîäî íåñóìіñíîñòі;
 íåâõîäæåííÿ îáðàíîãî âіä ïîëіòè÷íîї ïàðòії äåïóòàòà äî

ñêëàäó äåïóòàòñüêîї ôðàêöії öієї ïîëіòè÷íîї ïàðòії;
 äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè;
 ñìåðòі.
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§ 84. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС. 
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

1. Çàêîíîäàâ÷èé ïðîöåñ òà éîãî ñòàäії

Çàêîíîäàâ÷èé ïðîöåñ – öå âñòàíîâëåíèé ïîðÿäîê äіÿëü-
íîñòі ñïåöіàëüíî óïîâíîâàæåíèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ ç 

ïðèâîäó ñòâîðåííÿ, çìіíè àáî ñêàñóâàííÿ çàêîíіâ.
Ó êîæíіé êðàїíі çàêîíîäàâ÷èé ïðîöåñ ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. 

Ïðîòå âіí ñóâîðî ðåãëàìåíòóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ êîíñòèòóöії,
÷èííèõ çàêîíіâ òîùî. Â Óêðàїíі âèäіëÿþòü òàêі åòàïè çàêîíî-
äàâ÷îãî ïðîöåñó:

I. Передпроектна стадія
Відповідно до Конституції України, право законодавчої
ініціативи в парламенті належить Президенту, народ-
ним депутатам та Кабінету Міністрів
Президент має право вносити законопроект позачер-
гово

II. Проектна стадія
Доручення розробити законопроект уряду або постій-
ним комітетам у Верховній Раді 
Внесення законопроекту до парламенту, обговорення 
законопроекту і його узгодження, розгляд поправок
Ухвалення в порядку першого, другого, третього чи-
тання; розгляд альтернативних проектів

III. Стадія ухвалення законопроекту
Ухвалення законопроекту в результаті голосування 
(в Ук раїні звичайні закони ухвалюються простою біль-
шістю у 226 голосів, конституційні – двома третинами 
від конституційного складу Верховної Ради – 300 го-
лосів)
Тексти законів, ухвалені Верховною Радою, у 5-ден-
ний строк підписуються Головою Верховної Ради і не-
відкладно передаються на підпис Президентові

IV. Засвідчувальна стадія
Підписання закону Президентом у встановлені Конс-
титуцією строки (15 днів)
Якщо Президент наклав вето і закон буде знову ухва-
лений Верховною Радою не менш як двома третина-
ми, Президент України зобов’язаний підписати його 
протягом десяти днів або закон оприлюднюється Го-
ловою Верховної Ради
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V. Інформаційна стадія
Опублікування закону – друк його тексту в офіційних дру-
кованих виданнях («Офіційний вісник України», «Уря-
довий кур’єр», «Голос України», «Відомості Верховної 
Ради України», «Офіційний вісник Президента України»)
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офі-
ційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим 
законом 

2. Ïîíÿòòÿ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ: âèäè òà ñóá’єêòè 
çäіéñíåííÿ

Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü – öå äіÿëüíіñòü Âåðõîâíîї
Ðàäè, óòâîðåíèõ íåþ îðãàíіâ, îáðàíèõ íåþ ïîñàäîâèõ

îñіá òà íàðîäíèõ äåïóòàòіâ ùîäî âèâ÷åííÿ іíôîðìàöії ïðî
äіÿëüíіñòü іíøèõ îðãàíіâ і ïîñàäîâèõ îñіá ïóáëі÷íîї âëàäè òà
âæèòòÿ íà îñíîâі öієї іíôîðìàöії çàõîäіâ âïëèâó.

Çàëåæíî âіä ñïîñîáó çäіéñíåííÿ ìîæíà âèîêðåìèòè ïðÿìèé
(çà äіÿëüíіñòþ äåðæàâíèõ îðãàíіâ òà ïîñàäîâèõ îñіá, ÿêі îáè-
ðàþòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ) òà íåïðÿìèé (íàäàííÿ çãîäè íà
îáîâ’ÿçêîâіñòü ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ òà äåíîíñàöіÿ ìіæíà-
ðîäíèõ äîãîâîðіâ) ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü.

Çàëåæíî âіä ÷àñó ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ çàõîäіâ ìîæíà
âèäіëèòè ïîïåðåäíіé êîíòðîëü (çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè äіÿëü-
íîñòі óðÿäó), ïîòî÷íèé êîíòðîëü (äіÿëüíіñòü Ðàõóíêîâîї ïàëà-
òè ç ïåðåâіðêè âèòðà÷àííÿ áþäæåòíèõ êîøòіâ) òà íàñòóïíèé
êîíòðîëü (óõâàëåííÿ Ïîñòàíîâè ïðî íåäîâіðó óðÿäîâі).

Çàëåæíî âіä þðèäè÷íèõ íàñëіäêіâ ðîçðіçíÿþòü іíôîðìàöіé-
íèé êîíòðîëü (çàñëóõîâóâàííÿ äîïîâіäåé Ãåíåðàëüíîãî ïðî-
êóðîðà), þðèäè÷íèé êîíòðîëü (äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíî-
âàæåíü Âåðõîâíîї Ðàäè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì) òà
ïîëіòè÷íèé êîíòðîëü (óñóíåííÿ ç ïîñàäè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
ïðè çàñòîñóâàííі ïðîöåäóðè іìïі÷ìåíòó).

Çà ïіäêîíòðîëüíèì îá’єêòîì âèäіëÿþòü ïàðëàìåíòñüêèé
êîíòðîëü çà äіÿëüíіñòþ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè, Ïðåçèäåíòà, 
îðãàíіâ ñóäîâîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

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 êîí-
ñòèòóöіéíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà çäіéñíþє
Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè.
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Акти реагування 
Уповноваженого ВРУ з прав людини

Конституційне подання Подання

Акт реагування до Конституційно-
го суду щодо вирішення питання 
про конституційність закону, акта 
Президента, Кабінету Міністрів, 
правового акта Автономної Рес-
публіки Крим; офіційного тлума-
чення Конституції та законів

Акт, який вноситься Уповноваже-
ним до органів публічної влади, 
об’єднань громадян, підприємств, 
установ, організацій для вжиття від-
повідних заходів у місячний строк 
щодо усунення виявлених пору-
шень прав і свобод людини і грома-
дянина

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè
Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè»

Ñò. 191. Íà Óïîâíîâàæåíîãî ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêöії íàöіî-
íàëüíîãî ïðåâåíòèâíîãî ìåõàíіçìó âіäïîâіäíî äî Ôàêóëüòà-
òèâíîãî ïðîòîêîëó äî Êîíâåíöії ïðîòè êàòóâàíü òà іíøèõ 
æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, ùî ïðèíèæóþòü ãіä-
íіñòü, âèäіâ ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ.

ìåõàíіçìó Óïîâíîâàæåíèé:
 çäіéñíþє ðåãóëÿðíі âіäâіäóâàííÿ ìіñöü ïîçáàâëåííÿ âîëі,

ïñèõіàòðè÷íèõ çàêëàäіâ òîùî;
 ïðîâîäèòü îïèòóâàííÿ îñіá, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó òàêèõ 

ìіñöÿõ ;
 âíîñèòü îðãàíàì äåðæàâíîї âëàäè ïðîïîçèöії ùîäî ïîïåðåä-

æåííÿ êàòóâàíü òà іíøèõ æîðñòîêèõ, íåëþäñüêèõ àáî òàêèõ, 
ùî ïðèíèæóþòü ãіäíіñòü, âèäіâ ïîâîäæåííÿ òà ïîêàðàííÿ;

 çàëó÷àє íà äîãîâіðíèõ çàñàäàõ ïðåäñòàâíèêіâ ãðîìàäñüêèõ
îðãàíіçàöіé, åêñïåðòіâ, ó÷åíèõ і ôàõіâöіâ, ó òîìó ÷èñëі іíî-
çåìíèõ òîùî.

Запитання та завдання до теми 7 

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте єдиний орган законодавчої влади в Україні.
À Óðÿä
Á Ìіíіñòåðñòâî

Â Ïàðëàìåíò
Ã Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
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2. Призначення на посаду за поданням Президента України Прем’єр-
міністра – це:

À Çàêîíîäàâ÷à êîìïåòåíöіÿ ÂÐÓ
Á Óñòàíîâ÷à êîìïåòåíöіÿ ÂÐÓ
Â Êîíòðîëþþ÷à êîìïåòåíöіÿ ÂÐÓ
Ã Êîìïåòåíöіÿ ÂÐÓ ó ñôåðі îáîðîíè і áåçïåêè

3. Позначте спосіб організації роботи парламенту, протягом якого
ВРУ ухвалює закони та постанови.

À Êîíôåðåíöіÿ
Á Íàðîäíі çáîðè

Â Êðóãëèé ñòіë
Ã Ñåñіÿ

4. Позачергові сесії ВРУ скликаються Головою ВРУ на вимогу:
À Íå ìåíøå ÿê òðåòèíè íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè
Á Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè
Â Ãîëîâè Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè
Ã Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàїíè

5. Акти Верховної Ради України – це:
À Çàêîíè і ïîñòàíîâè
Á Óêàçè і ðîçïîðÿäæåííÿ

Â Çàêîíè і óêàçè
Ã Ðіøåííÿ і íàêàçè

6. Складова статусу народного депутата, що полягає у праві не нести
юридичну відповідальність за результати голосування або висловлю-
вання в парламенті, – це:

À Ñóâåðåíіòåò
Á Іìóíіòåò

Â Іíäåìíіòåò
Ã Äèïëîìàòè÷íà íåäîòîðêàííіñòü

ІІ. Розв’яжіть юридичні ситуації, користуючись текстами Консти-
туції України і законів України.

1. Ó ñåðïíі 2017 ð. íàðîäíèé äåïóòàò Íåâèííèé Î. Â. çâåðíóâñÿ
äî ñóäó ç ïîçîâîì äî âèäàâíèöòâà «Æîâòà ïðåñà» ïðî çàõèñò ÷åñòі,
ãіäíîñòі, äіëîâîї ðåïóòàöії òà âіäøêîäóâàííÿ ìîðàëüíîї øêîäè. Äå-
ïóòàò ïðîñèâ çîáîâ’ÿçàòè âіäïîâіäà÷à ïóáëі÷íî ÷åðåç çàñîáè ìàñîâîї
іíôîðìàöії ñïðîñòóâàòè ïåðåðàõîâàíі ó ñòàòòі ãàçåòè âіäîìîñòі ÿê
òàêі, ùî íå âіäïîâіäàþòü äіéñíîñòі é ãàíüáëÿòü éîãî ÷åñòü і ãіäíіñòü. 
Âіäïîâіäà÷, ó ñâîþ ÷åðãó, çàóâàæèâ, ùî Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ãà-
ðàíòóєòüñÿ ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè і ñëîâà, íà âіëüíå âèðàæåííÿ
ñâîїõ ïîãëÿäіâ і ïåðåêîíàíü; êîæåí ìàє ïðàâî âіëüíî çáèðàòè, çáåðі-
ãàòè, âèêîðèñòîâóâàòè і ïîøèðþâàòè іíôîðìàöіþ óñíî, ïèñüìîâî àáî
â іíøèé ñïîñіá – íà ñâіé âèáіð.

Розв’яжіть спір по суті.
2. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè óõâàëèëà çàêîíîïðîåêò «Ïðî îñâіòó»,

ÿêèé áóëî íàïðàâëåíî íà ïіäïèñ Ïðåçèäåíòó Óêðàїíè. Ïðåçèäåíò ïî-
âåðíóâ éîãî çі ñâîїìè ïðîïîçèöіÿìè, ðåàëіçóâàâøè ñâîє ïðàâî âåòî.
ÂÐÓ ðîçãëÿíóëà âìîòèâîâàíі ïðîïîçèöії Ïðåçèäåíòà і ïîâòîðíî
óõâàëèëà çàêîíîïðîåêò 314 ãîëîñàìè. Ãîëîâà ÂÐÓ çíîâó íàïðàâèâ
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çàêîíîïðîåêò íà ïіäïèñ Ïðåçèäåíòó Óêðàїíè, ïðîòå Ïðåçèäåíò âіä-
ìîâèâñÿ éîãî ïіäïèñóâàòè і îôіöіéíî îïðèëþäíþâàòè. Ó çâ’ÿçêó іç
öèì Ãîëîâà ÂÐÓ ïіäïèñàâ çàêîí çàìіñòü Ïðåçèäåíòà і äàâ âêàçіâêó
îïóáëіêóâàòè éîãî â îôіöіéíèõ âèäàííÿõ. Ó çàêîíі çàçíà÷åíî, ùî âіí 
íàáóâàє ÷èííîñòі ç 1 êâіòíÿ 2018 ð., ïðîòå îïóáëіêîâàíî éîãî áóëî 
ëèøå 15 êâіòíÿ 2018 ð.

1. Яким чином Верховна Рада України може подолати вето Прези-
дента України? 2. Чи має право Президент України відмовитися підпи-
сувати закон, щодо якого парламентом подолане вето, і чи правомірні 
в цьому випадку дії Голови Верховної Ради України? 3. Який порядок 
набуття чинності законів України? 4. Які видання вважаються офіцій-
ними? 5. З якого моменту набуде чинності закон «Про освіту», про який 
ідеться в задачі?

Òåìà 8. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè

Єдиною перешкодою для здійснення наших планів на завтра 
можуть бути наші сьогоднішні сумніви.

Франклін Делано Рузвельт, президент США

§ 85. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
1. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè: ïðàâîâèé ñòàòóñ і ïîâíîâàæåííÿ 

Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ïîñіäàє îêðåìå ìіñöå â ñèñòåìі îðãàíіâ 
äåðæàâíîї âëàäè. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè íå âіäíîñèòü Ïðåçè-
äåíòà Óêðàїíè äî çàêîíîäàâ÷îї, âèêîíàâ÷îї ÷è ñóäîâîї ãіëîê
âëàäè. Âîäíî÷àñ, çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ãëàâà äåðæàâè çáå-
ðіãàє ïåâíі ïîâíîâàæåííÿ (óñòàíîâ÷і òà êîíòðîëþþ÷і) ó ñôåðі
âèêîíàâ÷îї âëàäè òà íàäіëÿєòüñÿ ñóòòєâèìè ïðåðîãàòèâàìè ó 
ñôåðàõ çàêîíîäàâ÷îї і ñóäîâîї âëàäè. Ïîäіáíà ìîäåëü îðãàíіçà-
öії âëàäè ñâіä÷èòü, ùî òàêå êîíñòèòóöіéíå âèçíà÷åííÿ ñòàòóñó
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.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 102. Ïðåçèäåíò Óêðàїíè є ãëàâîþ äåðæàâè і âèñòó-

ïàє âіä її іìåíі.
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè є ãàðàíòîì äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó, 
òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè, äîäåðæàííÿ Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè, ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.
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Ç âíåñåííÿì äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çìіí 8 ãðóäíÿ 2004 ð.
êîíñòèòóöіéíèé ñòàòóñ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè îòðèìàâ ïîäàëüøó
òðàíñôîðìàöіþ, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåõîäîì äî ïàðëà ìåíòñüêî-
ïðåçèäåíòñüêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ. Òàê, ñóòòєâî çìåíøèëèñÿ éîãî
ïðåðîãàòèâè ó ñôåðі âèêîíàâ÷îї âëàäè (ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ôîð-
ìóâàííÿ óðÿäó ôàêòè÷íî ïåðåéøëè äî ïàðëàìåíòó), òèì ÷àñîì
ðîçøèðèëèñÿ éîãî êîíòðîëüíі ïîâíîâàæåííÿ ñòîñîâíî Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè – Ïðåçèäåíò Óêðàїíè îòðèìàâ äîäàòêîâі ïіäñòàâè
äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó.

Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ïåðåäáà÷åíî ïåâíі óìîâè, ùî çàáåç-
ïå÷óþòü êîíòðîëü çà äіÿëüíіñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè òà óíå-
ìîæëèâëþþòü ïåðåòâîðåííÿ íà àâòîðèòàðíîãî ïðàâèòåëÿ. Äî
òàêèõ óìîâ íàëåæàòü:
 îáìåæåííÿ òåðìіíó ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ï’ÿòè-

ðі÷íèì ñòðîêîì (÷. 1 ñò. 103 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè);
 îáðàííÿ íà çàãàëüíèõ ïðÿìèõ âèáîðàõ (÷. 1 ñò. 103 Êîíñòè-

òóöії Óêðàїíè);
 çàáîðîíà Ïðåçèäåíòîâі Óêðàїíè ìàòè іíøèé ïðåäñòàâíèöüêèé

ìàíäàò, îáіéìàòè ïîñàäó â îðãàíàõ äåðæàâíîї âëàäè àáî â
îá’єäíàííÿõ ãðîìàäÿí, à òàêîæ çàéìàòèñÿ іíøîþ îïëà÷óâà-
íîþ àáî ïіäïðèєìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ ÷è âõîäèòè äî ñêëàäó
êåðіâíîãî îðãàíó àáî íàãëÿäîâîї ðàäè ïіäïðèєìñòâà, ùî ìàє íà
ìåòі îäåðæàííÿ ïðèáóòêó (÷. 4 ñò. 103 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè);

 ìîæëèâіñòü óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ç ïîñòà â ïîðÿä-
êó іìïі÷ìåíòó â ðàçі â÷èíåííÿ íèì äåðæàâíîї çðàäè àáî
іíøîãî çëî÷èíó (ñò. 111 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè);

 ìîæëèâіñòü âèçíàííÿ Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì Óêðàїíè àê-
òіâ Ïðåçèäåíòà íåêîíñòèòóöіéíèìè, ÷åðåç ùî âîíè âòðà÷à-
þòü ÷èííіñòü ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì Óêðà-
їíè âіäïîâіäíîãî ðіøåííÿ (ñò. 152 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè).
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè îáèðàєòüñÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè íà îñíî-

âі çàãàëüíîãî, ðіâíîãî і ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà øëÿõîì òàєìíî-
ãî ãîëîñóâàííÿ ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîêіâ. Îäíà é òà ñàìà îñîáà íå
ìîæå áóòè Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè áіëüøå íіæ äâà ñòðîêè ïîñïіëü.

Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè ìîæå áóòè îáðàíèé ãðîìàäÿíèí
Óêðàїíè, ÿêèé äîñÿã 35 ðîêіâ, ìàє ïðàâî ãîëîñó, ïðîæèâàє â
Óêðàїíі ïðîòÿãîì äåñÿòè îñòàííіõ ïåðåä äíåì âèáîðіâ ðîêіâ òà
âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïî÷èíàþòüñÿ ç ìîìåíòó
ñêëàäàííÿ íèì ïðèñÿãè íà óðî÷èñòîìó çàñіäàííі Âåðõîâíîї Ðàäè.

Ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ìîæíà ñèñòåìàòèçóâà-
òè çà òàêèìè ãðóïàìè:
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  (ïðåäñòàâëÿє äåðæàâó â 
ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèíàõ, çäіéñíþє êåðіâíèöòâî çîâíіøíüî-
ïîëіòè÷íîþ äіÿëüíіñòþ äåðæàâè, âåäå ïåðåãîâîðè òà óêëàäàє 
ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè);

 ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåðі çàêîíîäàâ÷îї âëàäè (êîðèñòóєòüñÿ 
ïðàâîì çàêîíîäàâ÷îї іíіöіàòèâè ó Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè, 
ïіäïèñóє çàêîíè, óõâàëåíі ÂÐÓ, òà іí.);

 ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåðі âèêîíàâ÷îї âëàäè (âíîñèòü çà ïðîïî-
çèöієþ êîàëіöії äåïóòàòñüêèõ ôðàêöіé ó Âåðõîâíіé Ðàäі 
Óêðàїíè ïîäàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà-
їíè Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè);

 ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåðі ñóäîâîї âëàäè (ïðèçíà÷àє íà ïîñàäè 
òðåòèíó ñêëàäó Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè; çäіéñíþє
ïîìèëóâàííÿ);

 ïîâíîâàæåííÿ ó ñôåðі íàöіîíàëüíîї áåçïåêè òà îáîðîíè
(є Âåðõîâíèì Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðàї-
íè; î÷îëþє Ðàäó íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè);

 іíøі ïîâíîâàæåííÿ.

2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè

Ïðåçèäåíò Óêðàїíè âèäàє àêòè ó ôîðìі óêàçіâ і ðîçïîðÿ-
äæåíü, ÿêі є îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà òåðèòîðії Óêðàї-
íè. Óêàçè і ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ìàþòü ïіäçà-
êîííèé õàðàêòåð: âîíè âèäàþòüñÿ íà îñíîâі Êîíñòèòóöії òà 
çàêîíіâ Óêðàїíè.

Óêàç – öå ïðàâîâèé àêò ãëàâè äåðæàâè, ÿêèé âèäàєòüñÿ ç 
íàéâàæëèâіøèõ ïèòàíü, âіäíåñåíèõ äî êîìïåòåíöії Ïðå-

çèäåíòà. Óêàçè ìîæóòü ìàòè ÿê íîðìàòèâíèé, òàê і íåíîðìà-
òèâíèé (ïðàâîçàñòîñîâíèé) õàðàêòåð. Íîðìàòèâíі óêàçè ñòîñó-
þòüñÿ íåâèçíà÷åíîãî êîëà îñіá і ìàþòü äîâãîñòðîêîâó äіþ.

Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè îôîðìëþþòüñÿ:
 íàãîðîäæåííÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè, ïðèñâîєííÿ ïî÷åñ-

íèõ çâàíü Óêðàїíè;
 ïðèñâîєííÿ âèùèõ âіéñüêîâèõ çâàíü, âèùèõ äèïëîìàòè÷-

íèõ ðàíãіâ;
 ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè і ïðèïèíåííÿ ãðîìà-

äÿíñòâà Óêðàїíè, íàäàííÿ ïðèòóëêó;
 ïîìèëóâàííÿ.

Ðîçïîðÿäæåííÿ – öå íîðìàòèâíèé àêò ãëàâè äåðæàâè,
ÿêèé ìàє іíäèâіäóàëüíèé îðãàíіçàöіéíèé õàðàêòåð.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè îôîðìëþþòüñÿ:
 ðіøåííÿ ç îïåðàòèâíèõ, îðãàíіçàöіéíèõ і êàäðîâèõ ïèòàíü, 

à òàêîæ ç ïèòàíü ðîáîòè Ñåêðåòàðіàòó Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè;
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ìіæíàðîäíèõ ôîðóìіâ, ó ïåðåãîâîðàõ ç ïðåäñòàâíèêàìè
іíîçåìíèõ äåðæàâ.
Ïðîåêòè óêàçіâ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè íîðìàòèâíîãî õàðàê-

òåðó ìàþòü ïîãîäæóâàòèñÿ â Ìіíіñòåðñòâі þñòèöії Óêðàїíè, à
ïîâ’ÿçàíі ç âèòðà÷àííÿì ôіíàíñîâèõ, іíøèõ ìàòåðіàëüíèõ
ðåñóðñіâ – âіäïîâіäíî ç Ìіíіñòåðñòâîì ôіíàíñіâ Óêðàїíè àáî
Ìіíіñòåðñòâîì åêîíîìіêè Óêðàїíè.

§ 86. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ

1. Ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè

Ñâîї îáîâ’ÿçêè Ïðåçèäåíò Óêðàїíè âèêîíóє äî âñòóïó íà
ïîñàäó íîâîîáðàíîãî ãëàâè äåðæàâè (îáðàíîãî íà ÷åðãîâèõ
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ). Ïðîòå Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ïåðåä-
áà÷åíî ìîæëèâіñòü äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 108. Ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ïðèïèíÿ-

þòüñÿ äîñòðîêîâî â ðàçі:
1) âіäñòàâêè;
2) íåñïðîìîæíîñòі âèêîíóâàòè ñâîї ïîâíîâàæåííÿ çà ñòà-
íîì çäîðîâ’ÿ;
3) óñóíåííÿ ç ïîñòà â ïîðÿäêó іìïі÷ìåíòó;
4) ñìåðòі.

äîçâîëÿє çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïіä âіäñòàâêîþ Ïðåçèäåíòà
Óêðàїíè ñëіä ðîçóìіòè çàëèøåííÿ ïîñòà Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
âèíÿòêîâî ç âëàñíîї іíіöіàòèâè і çà çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîї äîáðî-
âіëüíîñòі ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ðіøåííÿ.

Âіäñòàâêà Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè íàáóâàє ÷èííîñòі ç ìîìåíòó
ïðîãîëîøåííÿ íèì îñîáèñòî çàÿâè ïðî âіäñòàâêó íà çàñіäàííі
Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Íåñïðîìîæíіñòü âèêîíàííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè ñâîїõ
ïîâíîâàæåíü çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ìàє áóòè âñòàíîâëåíî íà çàñі-
äàííі Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè і ïіäòâåðäæåíî ðіøåííÿì,
óõâàëåíèì áіëüøіñòþ âіä її êîíñòèòóöіéíîãî ñêëàäó íà ïіäñòà-
âі ïèñüìîâîãî ïîäàííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó – çà çâåðíåííÿì Âåð-
õîâíîї Ðàäè Óêðàїíè і ìåäè÷íîãî âèñíîâêó.
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2. Óñóíåííÿ ç ïîñòà Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè â ïîðÿäêó 
іìïі÷ìåíòó

Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ÿê ãëàâà äåð-
æàâè íå íåñå ïîëіòè÷íîї àáî þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі çà 
ñâîї äії. Âіäñóòíіñòü þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ãàðàíòóєòüñÿ
іíñòèòóòîì íåäîòîðêàííîñòі, ïîëіòè÷íîї – іíñòèòóòîì
êîíòðàñèãíàòóðè, òîáòî ñêðіïëåííÿ àêòà Ïðåçèäåíòà Óêðàї-
íè ïіäïèñîì Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè.

Ïðîòå â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ïіäëÿãàє 
âіäïîâіäàëüíîñòі, ùî ïåðåäáà÷åíî ñò. 111 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. 
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè ìîæå áóòè óñóíåíèé ç ïîñòà Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ Óêðàїíè â ïîðÿäêó іìïі÷ìåíòó â ðàçі â÷èíåííÿ íèì äåð-
æàâíîї çðàäè àáî іíøîãî çëî÷èíó. Іíñòèòóò іìïі÷ìåíòó âèñòó-
ïàє íàäіéíîþ ãàðàíòієþ ïðîòè çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ïîðó-
øåííÿ ãëàâîþ äåðæàâè Êîíñòèòóöії òà çàêîíіâ äåðæàâè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè òà Ðåãëàìåíò Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàї-
íè ïåðåäáà÷àþòü äîñèòü ñêëàäíó ïðîöåäóðó іìïі÷ìåíòó.

Процедура імпічменту Президента України

Підстави
порушення про-

цедури імпічменту

Умови застосування
процедури імпічменту

Вчинення Прези-
дентом України 

державної зради 
або іншого 

злочину

Наявність висновку Вер-
ховного Суду про те, що
діяння, у яких звинувачу-
ється Президент, містять
ознаки державної зради 

або іншого злочину

Наявність висновку 
Конституційного Суду Ук   -
раїни щодо додержання 

конституційної процедури
розслідування й розгляду

справи про імпічмент

Ïèòàííÿ ïðî óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ç ïîñòà â ïîðÿä-
êó іìïі÷ìåíòó іíіöіþєòüñÿ áіëüøіñòþ âіä êîíñòèòóöіéíîãî ñêëà-
äó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçñëіäóâàííÿ Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
ñòâîðþє ñïåöіàëüíó òèì÷àñîâó ñëіä÷ó êîìіñіþ, äî ñêëàäó ÿêîї
âêëþ÷àþòüñÿ ñïåöіàëüíèé ïðîêóðîð і ñïåöіàëüíі ñëіä÷і. Âèñíîâ-
êè і ïðîïîçèöії òèì÷àñîâîї ñëіä÷îї êîìіñії ðîçãëÿäàþòüñÿ íà 
çàñіäàííі Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Çà íàÿâíîñòі ïіäñòàâ Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè íå ìåíø ÿê
äâîìà òðåòèíàìè âіä її êîíñòèòóöіéíîãî ñêëàäó óõâàëþє 
ðіøåííÿ ïðî çâèíóâà÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.
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Ðіøåííÿ ïðî óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ç ïîñòà â ïî-
ðÿäêó іìïі÷ìåíòó óõâàëþєòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè íå
ìåíø ÿê òðüîìà ÷åòâåðòèìè âіä її êîíñòèòóöіéíîãî ñêëàäó
ïіñëÿ  ïåðåâіðêè ñïðàâè Êîíñòèòóöіéíèì Ñóäîì Óêðàїíè òà
îòðèìàííÿ éîãî âèñíîâêó ùîäî äîäåðæàííÿ êîíñòèòóöіéíîї
ïðîöåäóðè ðîçñëіäóâàííÿ é ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðî іìïі÷ìåíò òà
îòðèìàííÿ âèñíîâêó Âåðõîâíîãî Ñóäó ïðî òå, ùî äіÿííÿ, ó 
ÿêèõ çâèíóâà÷óєòüñÿ Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, ìіñòÿòü îçíàêè äåð-
æàâíîї çðàäè àáî іíøîãî çëî÷èíó.

Óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ç ïîñòà àâòîìàòè÷íî ïðèïè-
íÿє âèêîíàííÿ íèì ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ, âіí âòðà÷àє íåäîòîðêàí-
íіñòü і ìîæå áóòè ïðèòÿãíåíèé äî þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі
ÿê çâè÷àéíèé ãðîìàäÿíèí.

§ 87. РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ

1. Ôóíêöії і êîìïåòåíöіÿ Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і
îáîðîíè Óêðàїíè
Ðàäà íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè (ÐÍÁÎ
Óêðàїíè) âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè є êîîðäèíà-

öіéíèì îðãàíîì ç ïèòàíü íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè ïðè 
Ïðåçèäåíòîâі Óêðàїíè.

Ïðàâîâîþ îñíîâîþ äіÿëüíîñòі ÐÍÁÎ Óêðàїíè є Êîíñòèòó-
öіÿ, çàêîíè Óêðàїíè, ìіæíàðîäíі äîãîâîðè Óêðàїíè, çãîäó íà
îáîâ’ÿçêîâіñòü ÿêèõ íàäàíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè, àêòè
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.

Функції РНБО України

Внесення пропозицій
Президентові Укра-
їни щодо реалізації
засад внутрішньої і
зовнішньої політики у
сфері національної
безпеки і оборони

Координація та здій-
снення контролю за
діяльністю органів
виконавчої влади у
сфері національної
безпеки і оборони в
мирний час

Координація та здійснення 
контролю за діяльністю ор-
ганів виконавчої влади у 
сфері національної безпеки 
і оборони в умовах воєнно-
го або надзвичайного стану 
та під час виникнення кри-
зових ситуацій, що загрожу-
ють національній безпеці

Êîìïåòåíöієþ Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè є:
 ðîçðîáêà òà ðîçãëÿä íà ñâîїõ çàñіäàííÿõ ïèòàíü, ÿêі âіä-

ïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, Ñòðàòåãії íàöіîíàëüíîї
áåç ïåêè Óêðàїíè, Âîєííîї äîêòðèíè Óêðàїíè íàëåæàòü äî
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ñôåðè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè, òà ïîäàííÿ ïðîïî-
çèöії Ïðåçèäåíòîâі Óêðàїíè;

 êîîðäèíàöіÿ âèêîíàííÿ óõâàëåíèõ ÐÍÁÎ Óêðàїíè ðіøåíü, 
óâåäåíèõ ó äіþ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, і çäіéñíåííÿ 
ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ äіÿëüíîñòі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè ó 
ñôåðі íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè;

 çàëó÷åííÿ äî àíàëіçó іíôîðìàöії ïîñàäîâèõ îñіá òà ôàõіâöіâ 
îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè, äåðæàâíèõ óñòàíîâ, íàóêîâèõ
çàêëàäіâ, ïіäïðèєìñòâ òà îðãàíіçàöіé óñіõ ôîðì âëàñíîñòі;

 êîîðäèíàöіÿ і êîíòðîëü ïåðåâåäåííÿ öåíòðàëüíèõ і ìіñöå-
âèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè, à òàêîæ åêîíîìіêè êðàїíè
íà ðîáîòó â óìîâàõ âîєííîãî ÷è íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó;

 êîîðäèíàöіÿ òà êîíòðîëü äіÿëüíîñòі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї 
âëàäè ùîäî âіäáèòòÿ çáðîéíîї àãðåñії, îðãàíіçàöії çàõèñòó
íàñåëåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî æèòòєäіÿëüíîñòі, îõîðîíè
æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ, ñâîáîä і çàêîííèõ 
іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí.

2. Ñêëàä і ïîðÿäîê ôóíêöіîíóâàííÿ ÐÍÁÎ Óêðàїíè

Ãîëîâîþ Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè є
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.

Ó ðàçі äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà 
Óêðàїíè âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ Ãîëîâè ÐÍÁÎ Óêðàїíè íà ïåðі-
îä äî îáðàííÿ і âñòóïó íà ïîñò íîâîãî Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè 
ïîêëàäàєòüñÿ íà Ãîëîâó Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè
Óêðàїíè ôîðìóє Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.

До складу РНБО за посадою входять:

Прем’єр-
міністр
України

Міністр
оборони
України

Голова
Служби
безпеки
України

Міністр
внутрішніх

справ
України

Міністр
закордонних

справ
України

×ëåíàìè ÐÍÁÎ Óêðàїíè ìîæóòü áóòè êåðіâíèêè іíøèõ
öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè, à òàêîæ іíøі îñîáè, 
âèçíà÷åíі Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè. Ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Óêðàїíè
ïðèçíà÷àєòüñÿ íà ïîñàäó òà çâіëüíÿєòüñÿ ç ïîñàäè Ïðåçèäåí-
òîì Óêðàїíè і áåçïîñåðåäíüî éîìó ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ.

Îñíîâíîþ îðãàíіçàöіéíîþ ôîðìîþ äіÿëüíîñòі Ðàäè íàöіîíàëü-
íîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè є її çàñіäàííÿ. Íà çàñіäàííÿõ 
Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè її ÷ëåíè ãîëîñó-
þòü îñîáèñòî. Äåëåãóâàííÿ íèìè îáîâ’ÿçêó áóòè ïðèñóòíіìè íà 
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çàñіäàííі Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè іíøèì
îñîáàì íå äîïóñêàєòüñÿ.

Ó çàñіäàííÿõ ÐÍÁÎ Óêðàїíè ìîæå áðàòè ó÷àñòü Ãîëîâà
Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Ðіøåííÿ ÐÍÁÎ Óêðàїíè óõâàëþþòüñÿ íå ìåíø ÿê äâîìà
òðåòèíàìè ãîëîñіâ її ÷ëåíіâ. Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
ìîæå âèñëîâëþâàòè äóìêó ùîäî óõâàëåíèõ ðіøåíü, ÿêà ïðî-
òîêîëþєòüñÿ. Óõâàëåíі ðіøåííÿ ââîäÿòüñÿ â äіþ óêàçàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðàїíè.

Ðіøåííÿ Ðàäè íàöіîíàëüíîї áåçïåêè і îáîðîíè Óêðàїíè,
óâåäåíі â äіþ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, є îáîâ’ÿçêîâèìè
äî âèêîíàííÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëàäè.

Запитання та завдання до теми 8 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, до якої гілки влади в системі органів державної влади
Конституція України відносить Президента України.

À Äî çàêîíîäàâ÷îї
Á Äî âèêîíàâ÷îї

Â Äî ñóäîâîї
Ã  Íå âіäíîñèòü äî æîäíîї ãіëêè 

âëàäè

2. До складу РНБО України за посадою не входить:
À  Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè

Óêðàїíè
Á  Ãîëîâà Ñëóæáè áåçïåêè 

Óêðàїíè

Â  Ìіíіñòð âíóòðіøíіõ
ñïðàâ Óêðàїíè

Ã  Ìіíіñòð çàêîðäîííèõ
ñïðàâ Óêðàїíè

3. Повноваження здійснювати помилування належать:
À Äî ïðåäñòàâíèöüêèõ ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè
Á Äî ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà â çàêîíîäàâ÷іé ñôåðі
Â Äî ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà ó ñôåðі âèêîíàâ÷îї âëàäè
Ã Äî ïîâíîâàæåíü Ïðåçèäåíòà ó ñôåðі ñóäîâîї âëàäè

4. Позначте правові акти Президента України.
À Ïîñòàíîâè
Á Óêàçè

Â Íàêàçè
Ã Âèñíîâêè

5. Позначте, яке з перерахованих повноважень не належить до ком-
петенції Президента України.

À Çàáåçïå÷óє ðіâíі óìîâè ðîçâèòêó âñіõ ôîðì âëàñíîñòі
Á  Êîðèñòóєòüñÿ ïðàâîì çàêîíîäàâ÷îї іíіöіàòèâè ó Âåðõîâ-

íіé Ðàäі Óêðàїíè
Â Ïіäïèñóє çàêîíè, óõâàëåíі Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè
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Ã  Ïðèçíà÷àє âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì ùîäî çìіí Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè, ïðîãîëîøóє âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåí-
äóì çà íàðîäíîþ іíіöіàòèâîþ

6. Скріплення акта Президента України підписом Прем’єр-міністра – це:
À Ïëþðàëіçì
Á Äåíîíñàöіÿ

Â Êîíòðàñèãíàòóðà
Ã Ðàòèôіêàöіÿ

ІІ. Складіть схему «Стадії процедури імпічменту».

Òåìà 9. Âèêîíàâ÷à âëàäà Óêðàїíè

Законодавча влада – серце держави, виконавча – її мозок.
Жан-Жак Руссо, французький 

філософ-просвітник 

§ 88. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
1. Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè: ñêëàä, ïîðÿäîê 

ïðèçíà÷åííÿ, ïîâíîâàæåííÿ

Îðãàíè äåðæàâíîї âèêîíàâ÷îї âëàäè – öå ñèñòåìà îðãà-
íіâ, íàïðÿìàìè äіÿëüíîñòі ÿêèõ є ðåàëіçàöіÿ äâîõ îñíîâ-

íèõ ôóíêöіé: âèêîíàâ÷îї òà ðîçïîðÿä÷îї.
Âèêîíàâ÷à ôóíêöіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèì, ùî öі îðãàíè 

áåçïîñåðåäíüî âèêîíóþòü íîðìàòèâíі ïðèïèñè òà іíøі àêòè
çàêîíîäàâ÷îї âëàäè. Ðîçïîðÿä÷à ôóíêöіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ 
òèì, ùî äëÿ âèêîíàííÿ àêòіâ çàêîíîäàâ÷îї âëàäè îðãàíè âèêî-
íàâ÷îї âëàäè âіä ñâîãî іìåíі âèäàþòü óïðàâëіíñüêі àêòè, äàþòü
âіäïîâіäíі ðîçïîðÿäæåííÿ.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 113. Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè є âèùèì îðãàíîì ó 

ñèñòåìі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè.
Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä Ïðåçèäåí-
òîì Óêðàїíè і Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè, ïіäêîíòðîëüíèé і 
ïіäçâіòíèé Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè.

Вищий орган у системі виконавчої влади – Кабінет Міністрів України

Центральні органи – міністерства, державні комітети, центральні 
органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
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Місцеві органи виконавчої влади – місцеві державні адміністрації

Ó ñèñòåìі îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè ñòàòóñ Êàáіíåòó Ìіíі-
ñòðіâ Óêðàїíè (ÊÌÓ) õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè ðèñàìè:
 Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè є âèùèì îðãàíîì ó ñèñòåìі îð-

ãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè;
 Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè є çàãàëüíîäåðæàâíèì îðãàíîì

âèêîíàâ÷îї âëàäè çàãàëüíîї êîìïåòåíöії, éîãî äіÿëüíіñòü
ïîøèðþєòüñÿ íà âñþ òåðèòîðіþ Óêðàїíè, à êîìïåòåíöіÿ
îõîïëþє ïðàêòè÷íî âñі íàéâàæëèâіøі ïèòàííÿ;

 Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè – öå êîëåãіàëüíèé îðãàí âèêî-
íàâ÷îї âëàäè.
Äî ñêëàäó Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âõîäÿòü:

Прем’єр-міністр України

Перший віце-прем’єр-міністр

віце-прем’єр-міністри

міністри

Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âèçíà÷à-
єòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè, Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî Êàáіíåò
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè» òà Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.
Âèõіäíà ôîðìóëà ôîðìóâàííÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
ìіñòèòüñÿ ó ñò. 114 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè:

Призначається 
Верхов ною Радою 
України за поданням 
Президента України.
Кандидатуру для при-
значення вносить
Прези дент України за 
пропозицією коаліції 
депутатських фракцій у
Верховній Раді України

П
ре

м
’є

р-
м

ін
іс

тр Інші члени Кабіне-
ту Міністрів Украї-
ни призначаються
Верховною Радою
України за подан-
ням Прем’єр-
міністра України

М
ін

іс
тр

иМіністр оборони
України, Міністр 
закордонних справ 
України признача-
ються Верховною 
Радою України за 
поданням Прези-
дента України 

М
ін

іс
тр

и

Ïîâíîâàæåííÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè çà Êîíñòèòóöієþ 
Óêðàїíè:
 çàáåçïå÷óє äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò òà åêîíîìі÷íó ñàìîñòіé-

íіñòü Óêðàїíè, çäіéñíåííÿ âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї ïîëі-
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òèêè äåðæàâè, âèêîíàííÿ Êîíñòèòóöії і çàêîíіâ Óêðàїíè, 
àêòіâ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè;

 âæèâàє çàõîäіâ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і 
ãðîìàäÿíèíà;

 çàáåçïå÷óє ïðîâåäåííÿ ôіíàíñîâîї, öіíîâîї, іíâåñòèöіéíîї 
òà ïîäàòêîâîї ïîëіòèêè; ïîëіòèêè ó ñôåðàõ ïðàöі é çàéíÿ-
òîñòі íàñåëåííÿ, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, îñâіòè, íàóêè і êóëü-
òóðè, îõîðîíè ïðèðîäè, åêîëîãі÷íîї áåçïåêè і ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ;

 ðîçðîáëÿє і çäіéñíþє çàãàëüíîäåðæàâíі ïðîãðàìè åêîíî-
ìі÷íîãî, íàóêîâî-òåõíі÷íîãî, ñîöіàëüíîãî і êóëüòóðíîãî
ðîçâèòêó Óêðàїíè;

 ðîçðîáëÿє ïðîåêò çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðàїíè 
òà çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíîãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðàїíè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðàїíè, ïîäàє Âåðõîâíіé
Ðàäі Óêðàїíè çâіò ïðî éîãî âèêîíàííÿ;

 çäіéñíþє іíøі ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åíі Êîíñòèòóöієþ òà 
çàêîíàìè Óêðàїíè.
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.

Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ñêëàäàє ïîâíîâàæåííÿ ïåðåä
íîâîîáðàíîþ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè. Çàÿâà ïðî ñêëàäåííÿ
ïîâíîâàæåíü Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ïîäàєòüñÿ Ïðåì’єð-
ìіíіñòðîì Óêðàїíè ÷è îñîáîþ, ÿêà âèêîíóє éîãî ïîâíîâàæåí-
íÿ, òà îãîëîøóєòüñÿ íà ïåðøîìó ïëåíàðíîìó çàñіäàííі íîâî-
îáðàíîї Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè.

Âіäñòàâêà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè íàñòàє âíàñëіäîê:
 óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè ðåçîëþöії íåäîâіðè 

Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè;
 âіäñòàâêè Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè;
 ñìåðòі Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè.

2. Ïîâíîâàæåííÿ Ïðåì’єð-ìіíіñòðà

Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè êåðóє ðîáîòîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ
Óêðàїíè, ñïðÿìîâóє її íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè äіÿëüíîñòі
Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, ñõâàëåíîї Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óê-
ðàїíè.

Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè:
 êåðóє ðîáîòîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, ñïðÿìîâóє äіÿëü-

íіñòü Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè íà çàáåçïå÷åííÿ çäіéñíåííÿ
âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї ïîëіòèêè äåðæàâè, âèêîíàííÿ 
Ïðîãðàìè äіÿëüíîñòі Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè;
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 óє, êîîðäèíóє òà êîíòðîëþє äіÿëüíіñòü ÷ëåíіâ Êàáі-
íåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, êåðіâíèêіâ іíøèõ öåíòðàëüíèõ îð-
ãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè;

 âíîñèòü íà ðîçãëÿä Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ïîäàííÿ ïðî
ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíіâ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè (êðіì Ìі-
íіñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðàїíè òà Ìіíіñòðà îáîðîíè
Óêðàїíè);

 âíîñèòü íà ðîçãëÿä Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè:
1) ïðîïîçèöії ùîäî êàíäèäàòóð äëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó
і çâіëüíåííÿ ç ïîñàäè ãîëіâ ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíі-
ñòðàöіé òà ùîäî âíåñåííÿ Ïðåçèäåíòó Óêðàїíè ïîäàíü
ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó àáî çâіëüíåííÿ ç ïîñàäè ãîëіâ
ìіñöåâèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé;

2) ïîäàííÿ ùîäî êàíäèäàòóð äëÿ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó çà
ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî âіäáîðó і çâіëüíåííÿ ç ïîñàäè
÷ëåíіâ êîëåãіàëüíèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëà-
äè, ùî íå âõîäÿòü äî ñêëàäó Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè;

3) ïîäàííÿ ïðî óòâîðåííÿ, ðåîðãàíіçàöіþ òà ëіêâіäàöіþ ìі-
íіñòåðñòâ, іíøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè;

 ñêëèêàє çàñіäàííÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè òà ãîëîâóє
íà íèõ;

 âèêîíóє іíøі ïîâíîâàæåííÿ.
Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè ìîæå çäіéñíþâàòè іíøі ïîâíîâà-

æåííÿ, ïåðåäáà÷åíі Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè. Ó ðàçі
âіäñóòíîñòі Ïðåì’єð-ìіíіñòðà Óêðàїíè ïîâíîâàæåííÿ Ïðåì’єð-
ìіíіñòðà Óêðàїíè çà éîãî äîðó÷åííÿì âèêîíóє Ïåðøèé âіöå-
ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè àáî âіöå-ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè.

Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè ìàє ïðàâî çàÿâèòè Âåðõîâíіé Ðàäі
Óêðàїíè ïðî ñâîþ âіäñòàâêó. Âіäñòàâêà Ïðåì’єð-ìіíіñòðà
Óêðàїíè, óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðàїíè ðåçîëþöії
íåäîâіðè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè ìàþòü íàñëіäêîì âіä-
ñòàâêó âñüîãî ñêëàäó Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.

§ 89. ЦЕНТРАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

1. Öåíòðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè

Äðóãå ïіñëÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ ìіñöå ó âèêîíàâ÷іé âåðòè-
êàëі âëàäè ïîñіäàþòü öåíòðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.

Öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè íàçèâàþòü
îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óє âïðîâàäæåííÿ â æèòòÿ äåðæàâíîї

ïîëіòèêè ó âіäïîâіäíіé ãàëóçі ÷è ñôåðі íà âñіé òåðèòîðії Óêðà-
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їíè, çäіéñíþє êåðіâíèöòâî äîðó÷åíîþ éîìó ñôåðîþ óïðàâëіí-
íÿ, íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñòàí її ðîçâèòêó òà áåçïîñåðåäíüî
ïіäâіäîì÷èé Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.

Ñèñòåìó öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè ñêëàäàþòü
ìіíіñòåðñòâà Óêðàїíè òà іíøі öåíòðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї
âëàäè.

Система центральних органів виконавчої влади

Міністерства 
України

Інші центральні органи виконавчої влади

Служби Агентства Інспекції

Ãîëîâíîþ ëàíêîþ ñèñòåìè îðãàíіâ öåíòðàëüíîї âèêîíàâ÷îї
âëàäè є ìіíіñòåðñòâà. Âîíè ñòâîðþþòüñÿ äëÿ îðãàíіçàöії äåð-
æàâíîãî óïðàâëіííÿ â íàéâàæëèâіøèõ ñôåðàõ ñîöіàëüíî-åêî-
íîìі÷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.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ìіíіñòåðñòâà ÿê îðãàíó, ùî çàáåç-
ïå÷óє ôîðìóâàííÿ äåðæàâíîї ïîëіòèêè â îäíіé ÷è äåêіëüêîõ 
ñôåðàõ òà ðåàëіçóє її, є:
 çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ;
 âèçíà÷åííÿ ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ ðîçâèòêó;
 іíôîðìóâàííÿ òà íàäàííÿ ðîç’ÿñíåíü ùîäî çäіéñíåííÿ äåð-

æàâíîї ïîëіòèêè;
 óçàãàëüíåííÿ ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà, ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîïîçèöіé ùîäî éîãî âäîñêîíàëåííÿ;
 çàáåçïå÷åííÿ çäіéñíåííÿ ñîöіàëüíîãî äіàëîãó íà ãàëóçåâîìó 

ðіâíі;
 çäіéñíåííÿ іíøèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðàїíè.

Öåíòðàëüíі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè óòâîðþþòüñÿ äëÿ
âèêîíàííÿ îêðåìèõ ôóíêöіé ç ðåàëіçàöії äåðæàâíîї ïîëіòèêè 
ÿê ñëóæáè, àãåíòñòâà, іíñïåêöії.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї
âëàäè є:
 íàäàííÿ àäìіíіñòðàòèâíèõ ïîñëóã;
 çäіéñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ);
 óïðàâëіííÿ îá’єêòàìè äåðæàâíîї âëàñíîñòі;
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æàâíîї ïîëіòèêè íà ðîçãëÿä ìіíіñòðіâ, ÿêі ñïðÿìîâóþòü òà
êîîðäèíóþòü їõíþ äіÿëüíіñòü;

 çäіéñíåííÿ іíøèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðàїíè.
Ó ðàçі, ÿêùî áіëüøіñòü ôóíêöіé öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêî-

íàâ÷îї âëàäè ñêëàäàþòü ôóíêöії ç íàäàííÿ àäìіíіñòðàòèâíèõ
ïîñëóã ôіçè÷íèì і þðèäè÷íèì îñîáàì, öåíòðàëüíèé îðãàí 
âèêîíàâ÷îї âëàäè óòâîðþєòüñÿ ÿê ñëóæáà.

Ó ðàçі, ÿêùî áіëüøіñòü ôóíêöіé öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêî-
íàâ÷îї âëàäè ñêëàäàþòü ôóíêöії ç óïðàâëіííÿ îá’єêòàìè äåð-
æàâíîї âëàñíîñòі, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè éîãî óïðàâëіííÿ, öåí-
òðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè óòâîðþєòüñÿ ÿê àãåíòñòâî.

Ó ðàçі, ÿêùî áіëüøіñòü ôóíêöіé öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêî-
íàâ÷îї âëàäè ñêëàäàþòü êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâі ôóíêöії çà
äîòðèìàííÿì äåðæàâíèìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, їõ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, þðèäè÷íèìè òà ôі -
çè÷íèìè îñîáàìè àêòіâ çàêîíîäàâñòâà, öåíòðàëüíèé îðãàí
âèêîíàâ÷îї âëàäè óòâîðþєòüñÿ ÿê іíñïåêöіÿ.

2. Ìіñöåâі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè

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».

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.

Голови місцевих державних адміністрацій
під час здійснення своїх повноважень

відповідальні перед Пре-
зидентом України і Кабіне-
том Міністрів України

підзвітні та підконтрольні
органам виконавчої влади 
вищого рівня

Ìіñöåâі äåðæàâíі àäìіíіñòðàöії ïіäçâіòíі òà ïіäêîíòðîëüíі
ðàäàì ó ÷àñòèíі ïîâíîâàæåíü, äåëåãîâàíèõ їì âіäïîâіäíèìè
ðàéîííèìè ÷è îáëàñíèìè ðàäàìè. Ðіøåííÿ ãîëіâ ìіñöåâèõ
äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé, ùî ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóöії òà çàêî-
íàì Óêðàїíè, іíøèì àêòàì çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, ìîæóòü
áóòè âіäïîâіäíî äî çàêîíó ñêàñîâàíі Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè àáî



296

РОЗДІЛ  III

ãîëîâîþ ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії âèùîãî ðіâíÿ.
Îáëàñíà ÷è ðàéîííà ðàäà ìîæå âèñëîâèòè íåäîâіðó ãîëîâі âіä-
ïîâіäíîї ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії, íà ïіäñòàâі ÷îãî
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè óõâàëþє ðіøåííÿ і äàє îáґðóíòîâàíó âіä-
ïîâіäü. ßêùî íåäîâіðó ãîëîâі ðàéîííîї ÷è îáëàñíîї äåðæàâíîї
àäìіíіñòðàöії âèñëîâèëè äâі òðåòèíè äåïóòàòіâ âіä ñêëàäó âіä-
ïîâіäíîї ðàäè, Ïðåçèäåíò Óêðàїíè óõâàëþє ðіøåííÿ ïðî âіä-
ñòàâêó ãîëîâè ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії.

На відповідній території місцеві державні адміністрації забезпечують

Виконання Конституції і законодавства України

Законність і правопорядок, дотримання прав і свобод громадян

Виконання дер жавних і регіональних програм соці ально-
економічного, культурного та інших напрямів розвитку

Звіт про виконання відповідних бюджетів і програм

Підготовку й виконання відповідних обласних і районних бюджетів

Взаємодію з органами місцевого самоврядування
Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відпо-
відними радами повноважень

Íà âèêîíàííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, çàêîíіâ Óêðàїíè, àêòіâ
Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, àêòіâ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè, ìіíіñ-
òåðñòâ òà іíøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè ãîëîâà 
ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії âèäàє ðîçïîðÿäæåííÿ, à 
êåðіâíèêè ñòðóêòóðíèõ ïіäðîçäіëіâ – íàêàçè.

Запитання та завдання до теми 9 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Напрямами діяльності органів державної виконавчої влади є реа-

лізація двох основних функцій:
À Îõîðîííîї òà ðåãóëÿòèâíîї
Á Îñâіòíüîї òà îçäîðîâ÷îї

Â Êîíòðîëüíîї òà íàãëÿäîâîї
Ã Âèêîíàâ÷îї òà ðîçïîðÿä÷îї 

2. Позначте вищий орган у системі органів виконавчої влади.
À Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
Á Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè

Â Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè
Ã  Ãåíåðàëüíà Ïðîêóðàòóðà 

Óêðàїíè

3. За поданням Президента України Верховна Рада України призначає:
À  Ìіíіñòðà Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
Á Ìіíіñòðà îñâіòè Óêðàїíè
Â  Ìіíіñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðàїíè
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Ã  Ìіíіñòðà åêîíîìіêè Óêðàїíè

4. До повноважень Кабінету Міністрів України не належить:
À Çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó
Á Óõâàëåííÿ ðіøåííÿ ïðî âèçíàííÿ іíîçåìíèõ äåðæàâ
Â  Çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ôіíàíñîâîї, öіíîâîї òà іíâåñòè-

öіéíîї ïîëіòèêè
Ã Ðîçðîáêà ïðîåêòó Çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðàїíè

5. Голови місцевих державних адміністрацій підзвітні та підкон-
трольні:

À Ïðåçèäåíòó Óêðàїíè
Á  Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Óêðàїíè
Â Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè
Ã  Îðãàíàì âèêîíàâ÷îї âëàäè âèùîãî ðіâíÿ

6. Установіть відповідність між назвою центрального органу виконав-
чої влади та його визначенням.

À Ìіíіñòåðñòâî
Á Ñëóæáà

Â Àãåíòñòâî
Ã Іíñïåêöіÿ

1. Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ
â ðàçі, ÿêùî áіëüøіñòü ôóíêöіé öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ-
÷îї âëàäè ñêëàäàþòü ôóíêöії ç óïðàâëіííÿ îá’єêòàìè äåðæàâ-
íîї âëàñíîñòі, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè éîãî óïðàâëіííÿ.

2. Ãîëîâíà ëàíêà ñèñòåìè îðãàíіâ öåíòðàëüíîї âèêîíàâ÷îї
âëàäè, ùî ñòâîðþþòüñÿ äëÿ îðãàíіçàöії äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ
â íàéâàæëèâіøèõ ñôåðàõ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî é ïîëіòè÷íî-
ãî æèòòÿ і є çäåáіëüøîãî îðãàíàìè ãàëóçåâîãî óïðàâëіííÿ.

3. Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ
â ðàçі, ÿêùî áіëüøіñòü ôóíêöіé öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ-
÷îї âëàäè ñêëàäàþòü êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâі ôóíêöії çà äîòðè-
ìàííÿì äåðæàâíèìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, їõ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, þðèäè÷íèìè òà ôіçè÷íèìè
îñîáàìè àêòіâ çàêîíîäàâñòâà.

4. Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ
â ðàçі, ÿêùî áіëüøіñòü ôóíêöіé öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ-
÷îї âëàäè ñêëàäàþòü ôóíêöії ç íàäàííÿ àäìіíіñòðàòèâíèõ
ïîñëóã ôіçè÷íèì і þðèäè÷íèì îñîáàì.

ІІ. Порівняйте поняття.
 Àãåíòñòâî – іíñïåêöіÿ.
 Îðãàí çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.
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Òåìà 10. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі

Самоврядування – це основа руху до справедливості, ме-
тою якого є повернення української нації до сім’ї культурних 
націй.

Михайло Драгоманов, український історик, 
громадський діяч 

§ 90. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Ïîíÿòòÿ і ïðèíöèïè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Єâðîïåéñüêà õàðòіÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ îçíà÷àє ïðàâî і ñïðîìîæíіñòü 

ìіñöåâèõ âëàñòåé, ó ìåæàõ çàêîíó, çäіéñíþâàòè ðåãóëþâàí-
íÿ і óïðàâëіííÿ ñóòòєâîþ ÷àñòêîþ ïóáëі÷íèõ ñïðàâ, ÿêі
íàëåæàòü äî їõíüîї êîìïåòåíöії, â іíòåðåñàõ ìіñöåâîãî
íàñåëåííÿ.
Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè. Ðîçäіë ÕІ. Ìіñöåâå ñàìî âðÿäó-
âàííÿ.
Ñò. 140. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ є ïðàâîì òåðèòîðіàëüíîї 
ãðîìàäè – æèòåëіâ ñåëà ÷è äîáðîâіëüíîãî îá’єäíàííÿ ó ñіëü-
ñüêó ãðîìàäó æèòåëіâ êіëüêîõ ñіë, ñåëèùà òà ìіñòà – ñàìî-
ñòіéíî âèðіøóâàòè ïèòàííÿ ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ
Êîíñòèòóöії і çàêîíіâ Óêðàїíè.

âіäïîâіäíî äî ÿêèõ çäіéñíþþòüñÿ îðãàíіçàöіÿ òà ôóíêöіîíó-
âàííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â íàøіé äåðæàâі. Ïðèíöèïè
ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñòàíîâëåíî Êîíñòèòóöієþ Óêðàї-
íè òà Єâðîïåéñüêîþ õàðòієþ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à 
їõíþ äåòàëіçàöіþ çäіéñíåíî â Çàêîíі Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі».

Çãіäíî іç çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â 
Óêðàїíі» äî çàãàëüíèõ ïðèíöèïіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
íàëåæàòü:
 íàðîäîâëàääÿ;
 çàêîííіñòü;
 ãëàñíіñòü;
 êîëåãіàëüíіñòü;
 ïîєäíàííÿ ìіñöåâèõ і çàãàëüíîäåðæàâíèõ іíòåðåñіâ;
 äåðæàâíà ïіäòðèìêà òà ãàðàíòії ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
 ïðàâîâà, ìàòåðіàëüíî-ôіíàíñîâà ñàìîñòіéíіñòü;
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 ñóäîâèé çàõèñò ïðàâ ñàìîâðÿäóâàííÿ;
 âèáîðíіñòü.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ є:
 çìіöíåííÿ çàñàä êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè;
 çàáåçïå÷åííÿ ðåàëіçàöії êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ ëþäèíè і ãðî-

ìàäÿíèíà;
 ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòòєâî âàæëèâèõ ïî-

òðåá і çàêîííèõ іíòåðåñіâ íàñåëåííÿ;
 ðîçâèòîê ìіñöåâîї äåìîêðàòії.

2. Îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє, ùî ïðàâî òåðèòîðіàëüíîї
ãðîìàäè íà ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ ãðîìàäîþ
ÿê áåçïîñåðåäíüî ÷åðåç ðіçíîìàíіòíі ôîðìè ïðÿìîї äåìîêðà-
òії, òàê і ÷åðåç äіÿëüíіñòü âèáîðíèõ òà іíøèõ îðãàíіâ ìіñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òîáòî øëÿõîì ïðåäñòàâíèöüêîї äåìîêðà-
òії. Іíñòèòóòè ìіñöåâîї äåìîêðàòії çàáåçïå÷óþòü òіñíèé çâ’ÿçîê
íàñåëåííÿ, òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè â öіëîìó ç îðãàíàìè і
ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çãіäíî іç Çàêîíîì «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі»
ñèñòåìà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îõîïëþє:

, ,  

Сільський, селищний, міський голова – головна посадова 
особа територіальної громади

 

Територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостій-
ними адміністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об’єднання жителів декількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр

, ,  

Сільські, селищні, міські ради представляють громади та
здійснюють від їхнього імені та в їхніх інтересах функції й 
повноваження місцевого самоврядування
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–   , ,  ;
– 
Виконавчими органами рад є виконавчі комітети, відділи,
управління. Вони підконтрольні і підзвітні радам, а з питань
здійснення делегованих їм повноважень виконавчої вла-
ди – підконтрольні відповідним органам виконавчої влади

   
Представляють спільні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Кон-
ституцією та законами України, а також повноважень, пе-
реданих їм сільськими, селищними, міськими радами

  
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціа-
тивою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні
та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх час-
тиною власної компетенції, фінансів, майна

Íàéâàæëèâіøі ïèòàííÿ, âіäíåñåíі äî âіäàííÿ ìіñöåâîãî 
ñàìîâðÿ äóâàííÿ, âèçíà÷åíî Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè. Ñò. 143 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє êîìïåòåíöіþ ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ:

Територіальні громади (безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування)

майном, що є в
комунальній 
власності

місцеві бюджети;
програми соціаль-
но-економічного та 
культурного роз-
витку

виконання місцевих 
бюджетів; програм
соціально-економіч-
ного та культурного 
розвитку

управляють затверджують контролюють

місцеві податки 
і збори

комунальні підпри-
ємства, організації
та установи

проведення місце-
вих референдумів
і реалізацію їхніх 
результатів

встановлюють
утворюють, легалі-
зують і ліквідують забезпечують
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Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè òà Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі» çàêðіïëþþòü ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ
ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çãіäíî ç ïðèíöèïîì їõ ðîçïîäіëó:
îêðåìî âèçíà÷àєòüñÿ êîìïåòåíöіÿ êîæíîãî îðãàíó ñèñòåìè
ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

3. Ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 

Äî êîìïåòåíöії ñіëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ìіñüêèõ ðàä íàëå-
æàòü ïèòàííÿ:

 ñàìîîðãàíіçàöії ðàäè òà ôîðìóâàííÿ її îðãàíіâ;
 îðãàíіçàöії òà ôóíêöіîíóâàííÿ ñèñòåìè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ;
 åêîíîìі÷íîãî і ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії;
 çäіéñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ôóíêöіé òà іíøі ïèòàííÿ.

Äî âіäàííÿ îáëàñíèõ, ðàéîííèõ ðàä íàëåæàòü ïèòàííÿ:
 çàòâåðäæåííÿ ïðîãðàì ðîçâèòêó îáëàñòåé і ðàéîíіâ і êîíò-

ðîëü çà їõ âèêîíàííÿì;
 çàòâåðäæåííÿ ðàéîííèõ òà îáëàñíèõ áþäæåòіâ;
 êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ìіñöåâèõ áþäæåòіâ;
 âèðіøåííÿ іíøèõ ïèòàíü, âіäíåñåíèõ äî їõíüîї êîìïåòåíöії.

Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà:
 çàáåçïå÷óє çäіéñíåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї

âëàäè; 
 îðãàíіçóє ðîáîòó âіäïîâіäíîї ðàäè òà її âèêîíàâ÷îãî êîìіòåòó;
 ïіäïèñóє ðіøåííÿ ðàäè òà її âèêîíàâ÷îãî êîìіòåòó;
 çäіéñíþє іíøі ïîâíîâàæåííÿ.

Âèêîíàâ÷èé êîìіòåò ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї, ðàéîííîї 
â ìіñòі ðàäè: 

 ïîïåðåäíüî ðîçãëÿäàє ïðîåêòè ìіñöåâèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó;
 ðîçãëÿäàє ïðîåêò ìіñöåâîãî áþäæåòó, ïðîåêòè ðіøåíü ç іí-

øèõ ïèòàíü;
 êîîðäèíóє äіÿëüíіñòü âіääіëіâ òà іíøèõ âèêîíàâ÷èõ îðãàíіâ

âëàäè;
 ìàє ïðàâî çìіíþâàòè àáî ñêàñîâóâàòè àêòè ïіäïîðÿäêîâà-

íèõ éîìó âіääіëіâ.

4. Îá’єäíàíà òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà

Â Óêðàїíі òðèâàє ðåôîðìà äåöåíòðàëіçàöії. Ïðîïîíóєòüñÿ
ñòâîðèòè òðèðіâíåâó ñèñòåìó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíî-
ãî óñòðîþ. Ïåðøèì êðîêîì ðåôîðìè ñòàëî ñòâîðåííÿ îá’єä íà-
íèõ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä.
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Ïðàâîâîþ îñíîâîþ äіÿëüíîñòі îá’єäíàíèõ òåðèòîðіàëüíèõ
ãðîìàä є Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ òåðèòî-
ðіàëüíèõ ãðîìàä».

Äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä ñіë, ñåëèù,
ìіñò çäіéñíþєòüñÿ ç äîòðèìàííÿì òàêèõ ïðèíöèïіâ:
 êîíñòèòóöіéíîñòі òà çàêîííîñòі;
 äîáðîâіëüíîñòі;
 åêîíîìі÷íîї åôåêòèâíîñòі;
 äåðæàâíîї ïіäòðèìêè;
 ïîâñþäíîñòі ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
 ïðîçîðîñòі òà âіäêðèòîñòі;
 âіäïîâіäàëüíîñòі.

Ñóá’єêòàìè äîáðîâіëüíîãî îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðî-
ìàä є ñóìіæíі òåðèòîðіàëüíі ãðîìàäè ñіë, ñåëèù, ìіñò. Îá’єä-
íàíà òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà, àäìіíіñòðàòèâíèì öåíòðîì ÿêîї
âèçíà÷åíî ìіñòî, є ìіñüêîþ òåðèòîðіàëüíîþ ãðîìàäîþ, öåíò-
ðîì ÿêîї âèçíà÷åíî ñåëèùå, – ñåëèùíîþ, öåíòðîì ÿêîї âèçíà-
÷åíî ñåëî, – ñіëüñüêîþ òåðèòîðіàëüíîþ ãðîìàäîþ.

Äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä ñіë, ñåëèù,
ìіñò çäіéñíþєòüñÿ ç äîòðèìàííÿì òàêèõ óìîâ:
 ó ñêëàäі îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè íå ìîæå іñíóâà-

òè іíøîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè, ÿêà ìàє ñâіé ïðåäñòàâ-
íèöüêèé îðãàí ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

 òåðèòîðіÿ îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè ìàє áóòè íå-
ðîçðèâíîþ, ìåæі îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè âèçíà-
÷àþòüñÿ ïî çîâíіøíіõ ìåæàõ þðèñäèêöії ðàä òåðèòîðіàëü-
íèõ ãðîìàä, ùî îá’єäíàëèñÿ;

 îá’єäíàíà òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà ìàє áóòè ðîçòàøîâàíà â ìå-
æàõ òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, îäíієї îáëàñòі;

 ïіä ÷àñ óõâàëåííÿ ðіøåíü ùîäî äîáðîâіëüíîãî îá’єäíàííÿ òå-
ðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä áåðóòüñÿ äî óâàãè іñòîðè÷íі, ïðèðîäíі, 
åòíі÷íі, êóëüòóðíі òà іíøі ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà ñîöіàëü-
íî-åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè;

 ÿêіñòü òà äîñòóïíіñòü ïóáëі÷íèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ â 
îá’єäíàíіé òåðèòîðіàëüíіé ãðîìàäі, íå ìîæóòü áóòè íèæ÷è-
ìè, íіæ äî îá’єäíàííÿ.
Àäìіíіñòðàòèâíèì öåíòðîì îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðî-

ìàäè âèçíà÷àєòüñÿ íàñåëåíèé ïóíêò (ñåëî, ñåëèùå, ìіñòî),
ÿêèé ìàє ðîçâèíóòó іíôðàñòðóêòóðó і, çàçâè÷àé, ðîçòàøîâà-
íèé íàéáëèæ÷å äî ãåîãðàôі÷íîãî öåíòðó òåðèòîðії îá’єäíàíîї
òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè.

Îá’єäíàíà òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà ââàæàєòüñÿ óòâîðåíîþ
ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñòі ðіøåíü óñіõ ðàä ïðî äîáðîâіëüíå 
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îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä, àáî ç ìîìåíòó íàáðàííÿ
÷èííîñòі ðіøåíü ïðî ïіäòðèìêó äîáðîâіëüíîãî îá’єäíàííÿ
òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä íà ìіñöåâîìó ðåôåðåíäóìі.

5. Àêòè îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Ìіñöåâà ðàäà â ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü óõâàëþє íîðìà-
òèâíі òà іíøі àêòè ó ôîðìі ðіøåíü.

Ðіøåííÿ ðàäè óõâàëþєòüñÿ íà її ïëåíàðíîìó çàñіäàííі ïіñ-
ëÿ îáãîâîðåííÿ áіëüøіñòþ äåïóòàòіâ âіä çàãàëüíîãî ñêëàäó
ðàäè. Ïіä ÷àñ óñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ãîëîñóâàííÿ äî çàãàëü-
íîãî ñêëàäó ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè âêëþ÷àєòüñÿ
ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà, ÿêùî âіí áåðå ó÷àñòü ó 
ïëåíàðíîìó çàñіäàííі ðàäè, і âðàõîâóєòüñÿ éîãî ãîëîñ.

Ðіøåííÿ ðàäè óõâàëþþòüñÿ âіäêðèòèì ïîіìåííèì ãîëîñó-
âàííÿì, îêðіì ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì âèïàäêіâ, ó ÿêèõ ðіøåí-
íÿ óõâàëþþòüñÿ òàєìíèì ãîëîñóâàííÿì. Ðåçóëüòàòè ïîіìåí-
íîãî ãîëîñóâàííÿ ïіäëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó îïðèëþäíåííþ.
Âîíè ðîçìіùóþòüñÿ íà îôіöіéíîìó âåá-ñàéòі ðàäè â äåíü ãîëî-
ñóâàííÿ і çáåðіãàþòüñÿ ïðîòÿãîì íåîáìåæåíîãî ñòðîêó. Ðåçóëü-
òàòè ïîіìåííîãî ãîëîñóâàííÿ є íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ ïðîòî-
êîëó ñåñії ðàäè.

Ðіøåííÿ ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè â ï’ÿòèäåííèé
ñòðîê ç ìîìåíòó éîãî óõâàëåííÿ ìîæå áóòè çóïèíåíî ñіëüñüêèì,
ñåëèùíèì, ìіñüêèì ãîëîâîþ і âíåñåíî íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä
âіäïîâіäíîї ðàäè ç îáґðóíòóâàííÿì çàóâàæåíü. Ðàäà çîáîâ’ÿçàíà
ó äâîòèæíåâèé ñòðîê ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòè ðіøåííÿ. ßêùî ðàäà
âіäõèëèëà çàóâàæåííÿ ñіëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè
і ïіäòâåðäèëà ïîïåðåäíє ðіøåííÿ äâîìà òðåòèíàìè äåïóòàòіâ
âіä çàãàëüíîãî ñêëàäó ðàäè, âîíî íàáèðàє ÷èííîñòі.

Àêòè îðãàíіâ òà ïîñàäîâèõ îñіá ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó íàáèðàþòü ÷èííîñòі ç äíÿ
їõ îôіöіéíîãî îïðèëþäíåííÿ, ÿêùî îðãàíîì ÷è ïîñàäîâîþ
îñîáîþ íå âñòàíîâëåíî ïіçíіøèé ñòðîê ââåäåííÿ öèõ àêòіâ ó
äіþ.

Âèêîíàâ÷èé êîìіòåò ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї, ðàéîííîї
â ìіñòі ðàäè â ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü óõâàëþє ðіøåííÿ.

Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà, ãîëîâà ðàéîííîї â
ìіñòі, ðàéîííîї, îáëàñíîї ðàäè â ìåæàõ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü
âèäàє ðîçïîðÿäæåííÿ.

Àêòè îðãàíіâ òà ïîñàäîâèõ îñіá ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç
ìîòèâіâ їõíüîї íåâіäïîâіäíîñòі Êîíñòèòóöії àáî çàêîíàì Óêðà-
їíè âèçíàþòüñÿ íåçàêîííèìè â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.
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§ 91. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА ТА ГОЛОВИ
МІСЦЕВОЇ РАДИ, СТАРОСТИ СЕЛА, СЕЛИЩА

1. Ïðàâîâèé ñòàòóñ äåïóòàòіâ ìіñöåâèõ ðàä

Äåïóòàò ìіñöåâîї ðàäè є ïðåäñòàâíèêîì іíòåðåñіâ òåðè-
òîðіàëüíîї ãðîìàäè ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà ÷è їõíіõ ãðîìàä,

ÿêèé îáèðàєòüñÿ íà îñíîâі çàãàëüíîãî, ðіâíîãî, ïðÿìîãî âè-
áîð÷îãî ïðàâà øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ íà ñòðîê, óñòà-
íîâëåíèé Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè.

Äåïóòàò ìіñöåâîї ðàäè ÿê ïðåäñòàâíèê іíòåðåñіâ òåðèòîðі-
àëüíîї ãðîìàäè çîáîâ’ÿçàíèé âèðàæàòè і çàõèùàòè іíòåðåñè 
âіäïîâіäíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè òà її ÷àñòèíè – âèáîðöіâ 
ñâîãî âèáîð÷îãî îêðóãó, âèêîíóâàòè їõíі äîðó÷åííÿ â ìåæàõ 
ñâîїõ ïîâíîâàæåíü, áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó çäіéñíåííі ìіñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïîâíîâàæåííÿ äåïóòàòà ðàäè ïî÷èíàþòüñÿ ç ìîìåíòó îôі-
öіéíîãî îãîëîøåííÿ âіäïîâіäíîþ òåðèòîðіàëüíîþ âèáîð÷îþ
êîìіñієþ íà ñåñії ðàäè ðіøåííÿ ïðî ïіäñóìêè âèáîðіâ і çàêіí-
÷óþòüñÿ â äåíü ïåðøîї ñåñії ðàäè íîâîãî ñêëèêàííÿ. Ïîâíî-
âàæåííÿ äåïóòàòà ìîæóòü áóòè ïðèïèíåíі äîñòðîêîâî ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì.

Äåïóòàò ìіñöåâîї ðàäè çäіéñíþє ñâîї ïîâíîâàæåííÿ, íå
ïîðèâàþ÷è ç âèðîáíè÷îþ àáî ñëóæáîâîþ äіÿëüíіñòþ.

Äåïóòàò ïðåäñòàâëÿє іíòåðåñè âñієї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè,
ìàє âñþ ïîâíîòó ïðàâ, ùî çàáåçïå÷óþòü éîãî àêòèâíó ó÷àñòü ó 
äіÿëüíîñòі ðàäè òà óòâîðþâàíèõ íåþ îðãàíіâ, ìàє îáîâ’ÿçêè
ïåðåä âèáîðöÿìè, ðàäîþ òà її îðãàíàìè, âèêîíóє їõíі äîðó÷åí-
íÿ. Äåïóòàò ïîâèíåí âõîäèòè äî ñêëàäó îäíієї ç ïîñòіéíèõ 
êîìіñіé ðàäè.

Íà ÷àñ ñåñіé, çàñіäàíü ïîñòіéíèõ êîìіñіé ðàä, à òàêîæ äëÿ 
çäіéñíåííÿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü â іíøèõ ïåðåäáà÷åíèõ 
çàêîíîì âèïàäêàõ äåïóòàò çâіëüíÿєòüñÿ âіä âèêîíàííÿ âèðîá-
íè÷èõ àáî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêіâ ç âіäøêîäóâàííÿì éîìó 
ñåðåäíüîãî çàðîáіòêó çà îñíîâíèì ìіñöåì ðîáîòè òà іíøèõ
âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç äåïóòàòñüêîþ äіÿëüíіñòþ, çà ðàõóíîê 
âіäïîâіäíîãî ìіñöåâîãî áþäæåòó.

Äåïóòàò çîáîâ’ÿçàíèé áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîòі ñåñіé ðàäè, 
çàñіäàíü ïîñòіéíîї òà іíøèõ êîìіñіé ðàäè, äî ñêëàäó ÿêèõ éîãî
îáðàíî. Ó ðàçі ïðîïóñêó äåïóòàòîì ïðîòÿãîì ðîêó áіëüøå 
ïîëîâèíè ïëåíàðíèõ çàñіäàíü ðàäè àáî çàñіäàíü ïîñòіéíîї
êîìіñії, íåâèêîíàííÿ íèì áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ðіøåíü і äîðó-
÷åíü ðàäè òà її îðãàíіâ âіäïîâіäíà ðàäà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî
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âèáîðöіâ ç ïðîïîçèöієþ ïðî âіäêëèêàííÿ òàêîãî äåïóòàòà ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

Äåïóòàò ìàє ïðàâî óõâàëüíîãî ãîëîñó ç óñіõ ïèòàíü, ÿêі
ðîçãëÿäàþòüñÿ íà ñåñіÿõ ðàäè, à òàêîæ íà çàñіäàííÿõ ïîñòіé-
íîї òà іíøèõ êîìіñіé ðàäè, äî ñêëàäó ÿêèõ éîãî îáðàíî.

Äåïóòàò ìàє ïðàâî çâåðíóòèñÿ іç çàïèòîì äî êåðіâíèêіâ
ðàäè òà її îðãàíіâ, ñіëüñüêîãî, ñåëèùíîãî, ìіñüêîãî ãîëîâè,
êåðіâíèêіâ îðãàíіâ, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàíіçàöіé íåçà-
ëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, ðîçòàøîâàíèõ àáî çàðåєñòðîâàíèõ
íà âіäïîâіäíіé òåðèòîðії. Îðãàí àáî ïîñàäîâà îñîáà, äî ÿêèõ
çâåðíåíî çàïèò, çîáîâ’ÿçàíі äàòè óñíó ÷è ïèñüìîâó âіäïîâіäü
íà çàïèò íà ñåñії ðàäè ó ñòðîêè і â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíі ðàäîþ.
Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàïèòó ðàäà óõâàëþє ðіøåííÿ.

Äåïóòàò ìàє ïðàâî îçíàéîìëþâàòèñÿ ç áóäü-ÿêèìè îôіöіé-
íèìè äîêóìåíòàìè, ÿêі çáåðіãàþòüñÿ ó âіäïîâіäíèõ îðãàíàõ
ìіñöåâîãî  ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà ðîáèòè âèïèñêè, êîïіþâàííÿ
öèõ  äîêóìåíòіâ.

Ó âèáîð÷îìó îêðóçі äåïóòàò ìіñöåâîї ðàäè çîáîâ’ÿçàíèé:
 ïіäòðèìóâàòè çâ’ÿçîê ç âèáîðöÿìè, âіäïîâіäíîþ òåðèòîðі-

àëüíîþ ãðîìàäîþ;
 íå ðіäøå îäíîãî ðàçó íà ïіâðі÷÷ÿ іíôîðìóâàòè âèáîðöіâ ïðî

ðîáîòó ìіñöåâîї ðàäè òà її îðãàíіâ, ïðî âèêîíàííÿ ïëàíіâ і 
ïðîãðàì åêîíîìі÷íîãî і ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó, іíøèõ ìіñöå-
âèõ ïðîãðàì, äîðó÷åíü âèáîðöіâ;

 âåñòè ðåãóëÿðíèé ïðèéîì âèáîðöіâ, ðîçãëÿäàòè ïðîïîçèöії,
çâåðíåííÿ, çàÿâè і ñêàðãè ÷ëåíіâ òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè, 
âæèâàòè çàõîäіâ ùîäî їõ âèðіøåííÿ.

2. Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà

Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà – öå ãîëîâíà ïîñà-
äîâà îñîáà òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè âіäïîâіäíî ñåëà (äîáðî-

âіëüíîãî îá’єäíàííÿ â îäíó òåðèòîðіàëüíó ãðîìàäó æèòåëіâ
äåêіëüêîõ ñіë), ñåëèùà, ìіñòà.

Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà îáèðàєòüñÿ âіäïîâіä-
íîþ òåðèòîðіàëüíîþ ãðîìàäîþ íà îñíîâі çàãàëüíîãî, ðіâíîãî,
ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ â
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîì, і çäіéñíþє ñâîї ïîâíîâàæåííÿ
íà ïîñòіéíіé îñíîâі. Ñòðîê ïîâíîâàæåíü ñіëüñüêîãî, ñåëèùíî-
ãî, ìіñüêîãî ãîëîâè, îáðàíîãî íà ÷åðãîâèõ ìіñöåâèõ âèáîðàõ,
ñòàíîâèòü ï’ÿòü ðîêіâ.

Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà î÷îëþє âèêîíàâ÷èé
êîìіòåò âіäïîâіäíîї ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè, ãîëîâóє
íà її çàñіäàííÿõ. Âіí íå ìîæå áóòè äåïóòàòîì áóäü-ÿêîї ðàäè,
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ñóìіùàòè ñâîþ ñëóæáîâó äіÿëüíіñòü ç іíøîþ ïîñàäîþ, ó òîìó
÷èñëі íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, çàéìàòèñÿ іíøîþ îïëà÷óâàíîþ
(êðіì âèêëàäàöüêîї, íàóêîâîї і òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ìåäè÷íîї 
ïðàêòèêè, іíñòðóêòîðñüêîї òà ñóääіâñüêîї ïðàêòèêè çі ñïîðòó)
àáî ïіäïðèєìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ.

3. Ñòàðîñòà ñåëà, ñåëèùà

Ñòàðîñòà – öå âèáîðíà ïîñàäîâà îñîáà ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ.

Ñòàðîñòà îáèðàєòüñÿ æèòåëÿìè ñåëà, ñåëèùà (ñіë, ñåëèù),
ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîðії âіäïîâіäíîãî ñòàðîñòèíñüêîãî îêðó-
ãó, íà îñíîâі çàãàëüíîãî, ðіâíîãî, ïðÿìîãî âèáîð÷îãî ïðàâà
øëÿõîì òàєìíîãî ãîëîñóâàííÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêî-
íîì, і çäіéñíþє ñâîї ïîâíîâàæåííÿ íà ïîñòіéíіé îñíîâі.

Ïîâíîâàæåííÿ ñòàðîñòè ïî÷èíàþòüñÿ ç ìîìåíòó ñêëàäåííÿ 
íèì ïðèñÿãè íà ïëåíàðíîìó çàñіäàííі âіäïîâіäíîї ñіëüñüêîї,
ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè, íà ÿêîìó âіäïîâіäíîþ òåðèòîðіàëü-
íîþ âèáîð÷îþ êîìіñієþ îãîëîøåíî ðіøåííÿ ùîäî éîãî îáðàí-
íÿ òà ðåєñòðàöії.

Ñòðîê ïîâíîâàæåíü ñòàðîñòè, îáðàíîãî íà ÷åðãîâèõ âèáî-
ðàõ, ñòàíîâèòü ï’ÿòü ðîêіâ, êðіì âèïàäêіâ äîñòðîêîâîãî ïðè-
ïèíåííÿ éîãî ïîâíîâàæåíü.

Ñòàðîñòà є ÷ëåíîì âèêîíàâ÷îãî êîìіòåòó ñіëüñüêîї, ñåëèù-
íîї, ìіñüêîї ðàäè çà ïîñàäîþ. Âіí íå ìîæå ìàòè іíøîãî ïðåä-
ñòàâíèöüêîãî ìàíäàòà, ñóìіùàòè ñâîþ ñëóæáîâó äіÿëüíіñòü ç 
іíøîþ ïîñàäîþ, ó òîìó ÷èñëі íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, çàéìà-
òèñÿ іíøîþ îïëà÷óâàíîþ (êðіì âèêëàäàöüêîї, íàóêîâîї і òâîð-
÷îї äіÿëüíîñòі, ìåäè÷íîї ïðàêòèêè, іíñòðóêòîðñüêîї òà ñóääіâ-
ñüêîї ïðàêòèêè çі ñïîðòó) àáî ïіäïðèєìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ.

Ïîðÿäîê îðãàíіçàöії ðîáîòè ñòàðîñòè âèçíà÷àєòüñÿ Çàêîíàìè 
Óêðàїíè «Ïðî ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі», «Ïðî äîáðî-
âіëüíå îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä» і «Ïîëîæåííÿì ïðî 
ñòàðîñòó», çàòâåðäæåíèì ñіëüñüêîþ, ñåëèùíîþ, ìіñüêîþ ðàäîþ. 

Ñòàðîñòà:
 ïðåäñòàâëÿє іíòåðåñè æèòåëіâ ñåëà, ñåëèùà ó âèêîíàâ÷èõ 

îðãàíàõ ñіëüñüêîї, ñåëèùíîї, ìіñüêîї ðàäè;
 ñïðèÿє æèòåëÿì ñåëà, ñåëèùà â ïіäãîòîâöі äîêóìåíòіâ, ùî 

ïîäàþòüñÿ äî îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
 áåðå ó÷àñòü ó ïіäãîòîâöі ïðîåêòó áþäæåòó òåðèòîðіàëüíîї 

ãðîìàäè â ÷àñòèíі ôіíàíñóâàííÿ ïðîãðàì, ùî ðåàëіçóþòüñÿ 
íà òåðèòîðії âіäïîâіäíîãî ñåëà, ñåëèùà;

 çäіéñíþє іíøі îáîâ’ÿçêè, âèçíà÷åíі «Ïîëîæåííÿì ïðî ñòà-
ðîñòó».
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§ 92. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

Êîæåí ç âàñ ÷åðåç äåêіëüêà ðîêіâ ïîâíîþ ìіðîþ çìîæå ðåàëіçó-
âàòè ñâîї ïîëіòè÷íі ïðàâà. Âè áóäåòå áðàòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ. Âіä
âàøîãî âèâàæåíîãî ðіøåííÿ çàëåæàòèìå ìàéáóòíє íàøîї êðàїíè òà
êîíêðåòíî âàøîãî ðåãіîíó. Âè – ìàéáóòíі ïîëіòè÷íі ëіäåðè âàøîї
òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè. Ïåðåôðàçîâóþ÷è âіäîìó іíàâãóðàöіéíó ïðî-
ìîâó òðèäöÿòü ï’ÿòîãî àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíòà Äæ. Êåííåäі,
ïðîïîíóєìî âàì íå çàïèòóâàòè, ùî âàøå ìіñòî, ñåëî, ñåëèùå ìîæå
çðîáèòè äëÿ âàñ, à çàïèòàòè â ñåáå, ùî âè ìîæåòå çðîáèòè äëÿ ñâîєї
òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè. Ñïðîáóéòå ïîãëÿíóòè íà ïðîáëåìè âàøîãî
ðåãіîíó î÷èìà àêòèâíîãî ãðîìàäÿíèíà.

Працюємо у групах
Об’єднайтеся в чотири групи. Підготуйте аркуші паперу розміром А2,

 маркери та окрему картку з конкретним переліком прав людини (статті
нормативного документа). От римайте завдання розробити реальні про-
позиції до місцевої влади, де повною мірою реалізовувалися б права
людини. 

1 група. Реалізація особистих прав людини. Надайте пропозиції
місцевій владі щодо поліпшення стану механізму реалізації особистих
прав людини за такими статтями Загальної декларації прав людини:

Ñò. 3. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà æèòòÿ, íà ñâîáîäó і íà îñî-
áèñòó íåäîòîðêàííіñòü.

Ñò. 12. Íіõòî íå ìîæå çàçíàâàòè áåçïіäñòàâíîãî âòðó÷àííÿ ó éîãî
îñîáèñòå і ñіìåéíå æèòòÿ, áåçïіäñòàâíîãî ïîñÿãàííÿ íà íåäîòîðêàí-
íіñòü éîãî æèòëà, òàéíó éîãî êîðåñïîíäåíöії àáî íà éîãî ÷åñòü і 
ðåïóòàöіþ. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà çàõèñò çàêîíó âіä òàêîãî
âòðó÷àííÿ àáî òàêèõ ïîñÿãàíü.

2 група. Реалізація політичних прав людини. Надайте пропозиції
місцевій владі щодо поліпшення стану механізму реалізації політичних
прав людини за такими статтями Загальної декларації прав людини:

Ñò. 20. 1. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà ñâîáîäó ìèðíèõ çáîðіâ і
àñîöіàöіé. 2. Íіõòî íå ìîæå áóòè ïðèìóøåíèé âñòóïàòè äî áóäü-ÿêîї
àñîöіàöії.

Ñò. 21. 1. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâëіííі
ñâîєþ êðàїíîþ áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç âіëüíî îáðàíèõ ïðåäñòàâ-
íèêіâ. 2. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî ðіâíîãî äîñòóïó äî äåðæàâíîї
ñëóæáè ó ñâîїé êðàїíі.

3 група. Реалізація соціально-економічних прав людини. На-
дайте пропозиції місцевій владі щодо поліпшення стану механізму реа-
лізації соціально-економічних прав людини за такими статтями Загаль-
ної декларації прав людини:

Ñò. 22. Êîæíà ëþäèíà, ÿê ÷ëåí ñóñïіëüñòâà, ìàє ïðàâî íà ñî-
öіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ і íà çäіéñíåííÿ íåîáõіäíèõ äëÿ ïіäòðèìàííÿ
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її ãіäíîñòі і äëÿ âіëüíîãî ðîçâèòêó її îñîáè ïðàâ ó åêîíîìі÷íіé, ñî-
öіàëüíіé і êóëüòóðíіé ãàëóçÿõ çà äîïîìîãîþ íàöіîíàëüíèõ çóñèëü і 
ìіæíàðîäíîãî ñïіâðîáіòíèöòâà òà âіäïîâіäíî äî ñòðóêòóðè і ðåñóðñіâ 
êîæíîї äåðæàâè.

Ñò. 23. 1. Êîæíà ëþäèíà ìàє ïðàâî íà ïðàöþ, íà âіëüíèé âèáіð 
ðîáîòè, íà ñïðàâåäëèâі і ñïðèÿòëèâі óìîâè ïðàöі òà íà çàõèñò âіä áåç-
ðîáіòòÿ. 2. Êîæíà ëþäèíà, áåç áóäü-ÿêîї äèñêðèìіíàöії, ìàє ïðàâî íà 
ðіâíó îïëàòó çà ðіâíó ïðàöþ.

4 група. «Юридична клініка» – група експертів з правових питань.
Ознайомтеся із ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» і підго-
туйтеся надати консультацію групам 1, 2, 3 щодо складання пропозицій, 
скарг або заяв до органів місцевого самоврядування. 

Презентуйте результати творчої вправи.
Оформіть звернення до депутата місцевої ради за допомогою кон-

сультантів з групи «Юридична клініка».

Рефлексія. 1. Які права людини можна реалізувати за вашими про-
ектами?

2. Яким чином можете довести до відома місцевих органів  влади
ваші пропозиції?

Домашнє завдання. Зв’яжіться з депутатом місцевої ради або його
помічником та передайте свої звернення для розгляду. Пропозиції мож-
на подати і до Молодіжної ради територіальної громади. Після того як 
надійде відповідь, повідомте шкільний колектив про результати.

Запитання та завдання до теми 10 
І. Виконайте тестові завдання.
1. Право територіальної громади самостійно вирішувати питання міс-

цевого значення – це:
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 âïîäîáàííÿìè
Ã Æèòåëіâ ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà

3. Головною посадовою особою територіальної громади є:
À Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãîëîâà
Á Ìåð ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà
Â Ñіëüñüêèé, ñåëèùíèé, ìіñüêèé ãóáåðíàòîð
Ã Ãîëîâà ìіñöåâîї äåðæàâíîї àäìіíіñòðàöії
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4. Позначте твердження, що не належить до принципів місцевого
само врядування.

À Äåðæàâíà ïіäòðèìêà
Á Êîëåãіàëüíіñòü

Â  Ïðàâîâà, ìàòåðіàëüíî-
ôіíàíñîâà ñàìîñòіéíіñòü

Ã Çìàãàëüíіñòü ñòîðіí

5. Позначте повноваження, яке належить до відання обласних,
район них рад.

À Îðãàíіçàöіÿ ðîáîòè ðàäè
Á Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ìіñöåâèõ áþäæåòіâ
Â  Êîîðäèíàöіÿ äіÿëüíîñòі âіääіëіâ, іíøèõ âèêîíàâ÷èõ îð-

ãàíіâ âëàäè
Ã Ïîïåðåäíіé ðîçãëÿä ïðîåêòіâ ìіñöåâèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó

6. Формою власності територіальної громади є:
À Ïðèâàòíà
Á Êîìóíàëüíà

Â Äåðæàâíà
Ã  Âëàñíіñòü óêðàїíñüêîãî

íàðîäó

ІІ. Порівняйте поняття.
  Îá’єäíàííÿ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä – îðãàíè ñàìîîðãàíі-
çàöії íàñåëåííÿ.

 Ãîëîâà ìіñöåâîї ðàäè – ñòàðîñòà.

ІІІ. Визначте поняття, принципи та систему місцевого самовря-
дування. Заповніть таблицю.

Місцеве самоврядування – …

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого 
самоврядування: 1) … ; 2) … ; 3) … ;

Система місцевого самоврядування Принципи місцевого 
самоврядування

Територіальна громада – … 1. Народовладдя

… – органи місцевого самоврядування, що 
представляють відповідні територіальні
громади та здійснюють від їхнього імені та 
в їхніх інтересах функції та повноваження 
місцевого самоврядування

2. …

… – … 3. …

Виконавчі органи сільської, селищної, 
міської ради – …
…. – … .

4. Виборність
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… – органи місцевого самоврядуван-
ня, що представляють спільні інтере-
си територіальних громад сіл, селищ,
міст, у межах повноважень, визначених
законодавством

5. …

… – … 6. … та інші

IV. Розв’яжіть ситуацію, користуючись нормативними докумен-
тами, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Ñåëèùíà ðàäà çà іíіöіàòèâîþ ìåøêàíöіâ çàòâåðäèëà ìіñöåâèé çáіð 
ç âëàñíèêіâ ñîáàê. Ðàéîííà ðàäà ñêàñóâàëà öå ðіøåííÿ, ìîòèâóþ÷è öå 
ïåðåâèùåííÿì ñåëèùíîþ ðàäîþ ñâîїõ ïîâíîâàæåíü.

Схарактеризуйте повноваження сільських, селищних, міських рад та 
їхніх виконавчих органів. Дайте правовий аналіз ситуації.

Òåìà 11. Ñóäîâà âëàäà â Óêðàїíі

Якщо основою виконавчої влади є меч, законодавчої – гама-
нець, то судової – мудрість.

Александер Гамілтон, американський політик, 
видатний мислитель 

§ 93. ПРАВОСУДДЯ
1. Ïðàâîñóääÿ. Ïðèíöèïè ñóäîóñòðîþ â Óêðàїíі

Ó ñèñòåìі ïîäіëó äåðæàâíîї âëàäè îäíієþ ç її ãіëîê є ñóäîâà 
âëàäà, ïðèçíà÷åííÿ ÿêîї ïîëÿãàє â çàõèñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþäè-
íè і ãðîìàäÿíèíà, êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè, äîòðèìàííі 
çàêîííîñòі â çàñòîñóâàííі çàêîíіâ òà іíøèõ íîðìàòèâíèõ àêòіâ 
Óêðàїíè. Іñíóâàííÿ ñàìîñòіéíîї ãіëêè ñóäîâîї âëàäè ïîðÿä іç 
çàêîíîäàâ÷îþ òà âèêîíàâ÷îþ – öå íåîáõіäíèé àòðèáóò áóäü-
ÿêîї äåìîêðàòè÷íîї äåðæàâè.

Ñóäîâà âëàäà ðåàëіçóєòüñÿ çäіéñíåííÿì ïðàâîñóääÿ ó ôîðìі 
öèâіëüíîãî, êðèìіíàëüíîãî, ãîñïîäàðñüêîãî, àäìіíіñòðàòèâíî-
ãî ñóäî÷èíñòâà. Ïðàâîâі çàñàäè îðãàíіçàöії ñóäîâîї âëàäè òà 
çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ â Óêðàїíі âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòóöієþ 
Óêðàїíè (ðîçäіë VІІІ) і Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ñóäîóñòðіé і 
ñòàòóñ ñóääіâ».

Ïðàâîñóääÿ – öå âèä äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî ïîëÿãàє â 
ðîçãëÿäі і âèðіøåííі ñîöіàëüíèõ êîíôëіêòіâ.

Продовження таблиці
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Обмеження 
правосуб’єктності
громадян України 

(наприклад, визнан-
ня громадянина 
недієздатним)

Тлумачення пр
вових норм, яке

пов’язане з реалі-
зацією повнова-

ження Конституцій-
ного Суду України

Судовий контроль
(нагляд) за закон-
ністю застосуван-
ня засобів проце-

суального примусу

Відправлення
правосуддя

Ора-

у

Функції 
судової 
влади

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ñóäîóñòðіé і ñòàòóñ ñóääіâ»
Ñò. 5. Çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ

1. Ïðàâîñóääÿ â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ âèêëþ÷íî ñóäàìè òà
âіäïîâіäíî äî âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ïðîöåäóð ñóäî÷èíñòâà.
2. Äåëåãóâàííÿ ôóíêöіé ñóäіâ, à òàêîæ ïðèâëàñíåííÿ öèõ 
ôóíêöіé іíøèìè îðãàíàìè ÷è ïîñàäîâèìè îñîáàìè íå äîïóñ-
êàþòüñÿ. Îñîáè, ÿêі ïðèâëàñíèëè ôóíêöії ñóäó, íåñóòü âіä-
ïîâіäàëüíіñòü, óñòàíîâëåíó çàêîíîì.
3. Íàðîä áåðå ó÷àñòü ó çäіéñíåííі ïðàâîñóääÿ ÷åðåç 
ïðèñÿæíèõ.

ðèíöèïè ïðàâîñóääÿÏ  – öå çàêðіïëåíі Êîíñòèòóöієþ
Óêðàїíè îñíîâíі çàñàäè çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ.

Ïðèíöèïè ïðàâîñóääÿ:
 ðîçóìíі ñòðîêè ðîçãëÿäó ñïðàâè ñóäîì;
 ðіâíіñòü óñіõ ó÷àñíèêіâ ñóäîâîãî ïðîöåñó;
 çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñòі âèíè;
 çìàãàëüíіñòü ñòîðіí òà ñâîáîäà â íàäàííі ñóäó ñâîїõ äîêàçіâ;
 ïіäòðèìàííÿ ïóáëі÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóäі ïðîêóðîðîì;
 çàáåçïå÷åííÿ îáâèíóâà÷åíîìó ïðàâà íà çàõèñò;
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 çàáåçïå÷åííÿ àïåëÿöіéíîãî òà êàñàöіéíîãî îñêàðæåííÿ ðі-
øåííÿ ñóäó;

 îáîâ’ÿçêîâіñòü ñóäîâîãî ðіøåííÿ;
Ñóäîóñòðіé áóäóєòüñÿ çà ïðèíöèïàìè òåðèòîðіàëüíîñòі, ñïå-

öіàëіçàöії òà іíñòàíöіéíîñòі. Ñóäè ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà ðîçãëÿäі 
öèâіëüíèõ, êðèìіíàëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ 
ñïðàâ, à òàêîæ ñïðàâ ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì, à òàêîæ çà ðіøåííÿì 
çáîðіâ ñóääіâ âіäïîâіäíîãî ñóäó ìîæå çàïðîâàäæóâàòèñÿ ñïå-
öіàëіçàöіÿ ñóääіâ ç ðîçãëÿäó êîíêðåòíèõ êàòåãîðіé ñïðàâ. 
Ó ìіñöåâèõ çàãàëüíèõ ñóäàõ òà àïåëÿöіéíèõ ñóäàõ äіє ñïåöіà-
ëіçàöіÿ ñóääіâ іç çäіéñíåííÿ êðèìіíàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
ùîäî íåïîâíîëіòíіõ.

Ïіä іíñòàíöіéíіñòþ ðîçóìіþòü îðãàíіçàöіþ ñóäіâ âіäïîâіäíî
äî íåîáõіäíîñòі çàáåçïå÷èòè ïðàâî íà ïåðåãëÿä ñóäîâîãî ðіøåí-
íÿ ñóäîì âèùîãî ðіâíÿ. Óâåäåííÿ öüîãî ïðèíöèïó ñóäîóñòðîþ
çóìîâëåíî íåîáõіäíіñòþ çàáåçïå÷èòè êîíñòèòóöіéíå ïðàâî íà 
àïåëÿöіéíå і êàñàöіéíå îñêàðæåííÿ ñóäîâèõ ðіøåíü.

2. Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè: ôîðìóâàííÿ, ñêëàä, 
ïîâíîâàæåííÿ

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 Çàêî-
íîì Óêðàїíè «Ïðî Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè» âіä 13 ëèï-
íÿ 2017 ð.

Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè – öå îðãàí êîíñòèòóöіé-
íîї þðèñäèêöії, ÿêèé çàáåçïå÷óє âåðõîâåíñòâî Êîíñòèòóöії 

Óêðàїíè, âèðіøóє ïèòàííÿ ïðî âіäïîâіäíіñòü Êîíñòèòóöії Óê-
ðàїíè, çàêîíіâ Óêðàїíè òà â ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóöієþ Óê-
ðàїíè âèïàäêàõ іíøèõ àêòіâ, çäіéñíþє îôіöіéíå òëóìà÷åííÿ
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, à òàêîæ іíøі ïîâíîâàæåííÿ âіäïîâіäíî
äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Äî ñêëàäó Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè âõîäÿòü 18 ñóääіâ 
Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè.

Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè òà ç’їçä ñóääіâ
Óêðàїíè ïðèçíà÷àþòü ïî øіñòü ñóääіâ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó
Óêðàїíè. Âіäáіð êàíäèäàòóð íà ïîñàäó ñóääі Êîíñòèòóöіéíîãî
Ñóäó Óêðàїíè çäіéñíþєòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ ó âèçíà-
÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.
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Ñóääåþ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ìîæå áóòè ãðîìàäÿ-
íèí Óêðàїíè, ÿêèé:
 âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ;
 íà äåíü ïðèçíà÷åííÿ äîñÿã 45 ðîêіâ;
 ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâіòó;
 ìàє ñòàæ ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі ó ñôåðі ïðàâà 15 ðîêіâ;
 ìàє âèñîêі ìîðàëüíі ÿêîñòі;
 є ïðàâíèêîì ç âèçíàíèì ðіâíåì êîìïåòåíòíîñòі.

Ñóääÿ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè íå ìîæå íàëåæàòè äî
ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ïðîôñïіëîê, áðàòè ó÷àñòü ó áóäü-ÿêіé 
ïîëіòè÷íіé äіÿëüíîñòі, ìàòè ïðåäñòàâíèöüêèé ìàíäàò, îáіéìà-
òè áóäü-ÿêі іíøі îïëà÷óâàíі ïîñàäè, âèêîíóâàòè іíøó îïëà÷ó-
âàíó ðîáîòó, êðіì íàóêîâîї, âèêëàäàöüêîї ÷è òâîð÷îї.

Ñóääÿ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè ïðèçíà÷àєòüñÿ íà
9 ðîêіâ áåç ïðàâà áóòè ïðèçíà÷åíèì ïîâòîðíî.

Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè íà ñïåöіàëüíîìó ïëåíàðíîìó
çàñіäàííі Ñóäó îáèðàє çі ñâîãî ñêëàäó Ãîëîâó øëÿõîì òàєìíî-
ãî ãîëîñóâàííÿ ëèøå íà îäèí òðèðі÷íèé ñòðîê.

Äî ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè íàëåæàòü:
 âèðіøåííÿ ïèòàíü ïðî âіäïîâіäíіñòü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè

çàêîíіâ Óêðàїíè òà іíøèõ ïðàâîâèõ àêòіâ Âåðõîâíîї Ðàäè
Óêðàїíè, àêòіâ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, àêòіâ Êàáіíåòó Ìіíі-
ñòðіâ Óêðàїíè, ïðàâîâèõ àêòіâ Âåðõîâíîї Ðàäè Àâòîíîìíîї
Ðåñïóáëіêè Êðèì;

 îôіöіéíå òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè;
 íàäàííÿ çà çâåðíåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè, àáî ùîíàé-

ìåíøå 45 íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè, àáî Êàáіíåòó Ìіíі-
ñòðіâ Óêðàїíè âèñíîâêіâ ïðî âіäïîâіäíіñòü Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè ÷èííèõ ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ Óêðàїíè;

 íàäàííÿ çà çâåðíåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè àáî ùîíàéìåí-
øå 45 íàðîäíèõ äåïóòàòіâ Óêðàїíè âèñíîâêіâ ïðî âіäïîâіä-
íіñòü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïèòàíü, ÿêі ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ
âèíåñåííÿ íà âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì çà íàðîäíîþ іíі-
öіàòèâîþ;

 іíøі ïîâíîâàæåííÿ.

3. Êîíñòèòóöіéíå ïîäàííÿ, êîíñòèòóöіéíå çâåðíåííÿ,
êîíñòèòóöіéíà ñêàðãà

Ôîðìàìè çâåðíåííÿ äî Ñóäó є êîíñòèòóöіéíå ïîäàííÿ, êîí-
ñòèòóöіéíå çâåðíåííÿ, êîíñòèòóöіéíà ñêàðãà.

Êîíñòèòóöіéíå ïîäàííÿ – öå ïîäàíå äî Ñóäó ïèñüìîâå 
êëîïîòàííÿ ùîäî âèçíàííÿ àêòà (éîãî îêðåìèõ ïîëî-
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æåíü) íåêîíñòèòóöіéíèì òà îôіöіéíîãî òëóìà÷åííÿ Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè.

Ó êîíñòèòóöіéíîìó ïîäàííі çàçíà÷àþòüñÿ:
 ñóá’єêò ïðàâà íà êîíñòèòóöіéíå ïîäàííÿ;
 âіäîìîñòі ïðî ïðåäñòàâíèêà ñóá’єêòà ïðàâà íà êîíñòèòóöіé-

íå ïîäàííÿ;
 äîêóìåíòè і ìàòåðіàëè, íà ÿêі ïîñèëàєòüñÿ ñóá’єêò ïðàâà íà 

êîíñòèòóöіéíå ïîäàííÿ, іç çàçíà÷åííÿì ïîâíîãî íàéìåíó-
âàííÿ, íîìåðà, äàòè óõâàëåííÿ, äæåðåëà îôіöіéíîãî âèäàí-
íÿ àêòà;

 ïåðåëіê äîêóìåíòіâ і ìàòåðіàëіâ, ùî äîäàþòüñÿ.
Ó êîíñòèòóöіéíîìó ïîäàííі ùîäî êîíñòèòóöіéíîñòі àêòà 

çàçíà÷àþòü àêò, ùî íàëåæèòü ïåðåâіðèòè íà âіäïîâіäíіñòü Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè, òà êîíêðåòíі ïîëîæåííÿ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè,
íà âіäïîâіäíіñòü ÿêèì íàëåæèòü ïåðåâіðèòè àêò, à òàêîæ îáґðóí-
òóâàííÿ òâåðäæåíü ùîäî íåêîíñòèòóöіéíîñòі àêòà.

Суб’єкти
права на

конституційне
подання

Президент 
України

Верховний
Суд 

України Уповноважений
ВРУ

з прав
людини

Верховна Рада
Автономної
Республіки

Крим

Щонайменше
45 народних

депутатів
України

Ó êîíñòèòóöіéíîìó ïîäàííі ùîäî îôіöіéíîãî òëóìà÷åííÿ 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàçíà÷àþòüñÿ êîíêðåòíі ïîëîæåííÿ Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè, ÿêі ïîòðåáóþòü îôіöіéíîãî òëóìà÷åííÿ, òà 
îáґðóíòóâàííÿ ïіäñòàâ, ÿêі ñïðè÷èíèëè ïîòðåáó â òëóìà÷åííі.

Êîíñòèòóöіéíå çâåðíåííÿ – öå ïîäàíå äî Ñóäó ïèñüìî-
âå êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ âèñíîâêó ùîäî:

 âіäïîâіäíîñòі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ÷èííîãî ìіæíàðîäíîãî 
äîãîâîðó Óêðàїíè àáî ìіæíàðîäíîãî äîãîâîðó, ùî âíîñèòü-
ñÿ äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè äëÿ íàäàííÿ çãîäè íà éîãî
îáîâ’ÿçêîâіñòü;
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 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïèòàíü, ÿêі ïðîïîíó-
þòüñÿ äëÿ âèíåñåííÿ íà âñåóêðàїíñüêèé ðåôåðåíäóì çà íà-
ðîäíîþ іíіöіàòèâîþ;

 äîäåðæàííÿ êîíñòèòóöіéíîї ïðîöåäóðè ðîçñëіäóâàííÿ і ðîç-
ãëÿäó ñïðàâè ïðî óñóíåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè ç ïîñòà â 
ïîðÿäêó іìïі÷ìåíòó;

 ïîðóøåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè àáî çàêîíіâ Óêðàїíè òà іíøі.

Верховна 
Рада

України

Кабінет
Міністрів
України

Президент 
України

Щонайменше 
45 народних

депутатів
України

Суб’єкти
права на

конституційне
звернення

Ó êîíñòèòóöіéíîìó çâåðíåííі çàçíà÷àþòüñÿ òі ñàìі äàíі, ùî
і â êîíñòèòóöіéíîìó ïîäàííі.

Êîíñòèòóöіéíà ñêàðãà – öå ïîäàíå äî Ñóäó ïèñüìîâå
êëîïîòàííÿ ùîäî ïåðåâіðêè íà âіäïîâіäíіñòü Êîíñòèòó-

öії Óêðàїíè çàêîíó Óêðàїíè, ùî çàñòîñîâàíèé â îñòàòî÷íîìó
ñóäîâîìó ðіøåííі ó ñïðàâі ñóá’єêòà ïðàâà íà êîíñòèòóöіéíó
ñêàðãó.

Ñóá’єêòîì ïðàâà íà êîíñòèòóöіéíó ñêàðãó є îñîáà, ÿêà ââà-
æàє, ùî çàñòîñîâàíèé â îñòàòî÷íîìó ñóäîâîìó ðіøåííі â її
ñïðàâі çàêîí Óêðàїíè ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. Äî
ñóá’єêòіâ ïðàâà íà êîíñòèòóöіéíó ñêàðãó íå íàëåæàòü þðèäè÷-
íі îñîáè ïóáëі÷íîãî ïðàâà.

§ 94. СИСТЕМА СУДОУСТРОЮ
1. Ñèñòåìà ñóäîóñòðîþ 

Ñóäîâà ñèñòåìà Óêðàїíè – öå ñóêóïíіñòü ñóäîâèõ óñòà-
íîâ Óêðàїíè, ÿêі âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Ñóäè Óêðàїíè

óòâîðþþòü єäèíó ñèñòåìó. Ñòâîðåííÿ íàäçâè÷àéíèõ òà îñîá-
ëèâèõ ñóäіâ íå äîïóñêàєòüñÿ. Ñóäîóñòðіé áóäóєòüñÿ çà ïðèí-
öèïàìè òåðèòîðіàëüíîñòі, ñïåöіàëіçàöії òà іíñòàíöіéíîñòі.
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Ñèñòåìó ñóäîóñòðîþ ñêëàäàþòü:

Місцеві суди Апеляційні суди Верховний Суд

Äëÿ ðîçãëÿäó îêðåìèõ êàòåãîðіé ñïðàâ âіäïîâіäíî äî öüîãî
Çàêîíó â ñèñòåìі ñóäîóñòðîþ äіþòü âèùі ñïåöіàëіçîâàíі ñóäè.

Ñóäè ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà ðîçãëÿäі öèâіëüíèõ, êðèìіíàëü-
íèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ ñïðàâ, à òàêîæ ñïðàâ 
ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ìіñöåâèõ çàãàëüíèõ 
ñóäàõ òà àïåëÿöіéíèõ ñóäàõ äіє ñïåöіàëіçàöіÿ ñóääіâ іç çäіéñ -
íåííÿ êðèìіíàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî íåïîâíîëіòíіõ.

2. Ìіñöåâі ñóäè

Ìіñöåâі çàãàëüíі ñóäè – öå îêðóæíі ñóäè, ÿêі óòâîðþþòü-
ñÿ â îäíîìó àáî äåêіëüêîõ ðàéîíàõ ÷è ðàéîíàõ ó ìіñòàõ, 

àáî â ìіñòі, àáî â ðàéîíі (ðàéîíàõ) і ìіñòі (ìіñòàõ).
Ìіñöåâèìè ãîñïîäàðñüêèìè ñóäàìè є îêðóæíі ãîñïîäàðñüêі 

ñóäè. Ìіñöåâèìè àäìіíіñòðàòèâíèìè ñóäàìè є îêðóæíі àäìіíі-
ñòðàòèâíі ñóäè, à òàêîæ іíøі ñóäè, âèçíà÷åíі ïðîöåñóàëüíèì 
çàêîíîì.

Ìіñöåâèé ñóä ñêëàäàєòüñÿ іç ñóääіâ ìіñöåâîãî ñóäó, іç ÷èñëà
ÿêèõ ïðèçíà÷àєòüñÿ ãîëîâà ñóäó òà, ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì 
âèïàäêàõ, çàñòóïíèê àáî çàñòóïíèêè ãîëîâè ñóäó. Іç ÷èñëà ñóä-
äіâ ìіñöåâîãî çàãàëüíîãî ñóäó îáèðàþòüñÿ ñëіä÷і ñóääі (ñóääÿ), 
ÿêі çäіéñíþþòü ïîâíîâàæåííÿ іç ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðè-
ìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà іíòåðåñіâ îñіá ó êðèìіíàëüíîìó ïðîâà-
äæåííі â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì.

Ïîâíîâàæåííÿ ìіñöåâîãî ñóäó:
 ìіñöåâèé ñóä є ñóäîì ïåðøîї іíñòàíöії і çäіéñíþє ïðàâîñóä-

äÿ â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì;
 ìіñöåâі çàãàëüíі ñóäè ðîçãëÿäàþòü öèâіëüíі, êðèìіíàëüíі, 

àäìіíіñòðàòèâíі ñïðàâè, à òàêîæ ñïðàâè ïðî àäìіíіñòðàòèâ-
íі ïðàâîïîðóøåííÿ;

 ìіñöåâі ãîñïîäàðñüêі ñóäè ðîçãëÿäàþòü ñïðàâè, ùî âèíèêà-
þòü ç ãîñïîäàðñüêèõ ïðàâîâіäíîñèí;

 ìіñöåâі àäìіíіñòðàòèâíі ñóäè ðîçãëÿäàþòü ñïðàâè àäìіíі-
ñòðàòèâíîї þðèñäèêöії (àäìіíіñòðàòèâíі ñïðàâè).

3. Àïåëÿöіéíі ñóäè

Àïåëÿöіéíі ñóäè äіþòü ÿê ñóäè àïåëÿöіéíîї іíñòàíöії, à ó 
âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì, – ÿê ñóäè 
ïåðøîї іíñòàíöії, ç ðîçãëÿäó öèâіëüíèõ, êðèìіíàëüíèõ, 
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ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ ñïðàâ, à òàêîæ ñïðàâ ïðî
àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ.

Àïåëÿöіéíèìè ñóäàìè ç ðîçãëÿäó öèâіëüíèõ і êðèìіíàëüíèõ
ñïðàâ, à òàêîæ ñïðàâ ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ є
àïåëÿöіéíі ñóäè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ â àïåëÿöіéíèõ îêðóãàõ.

Àïåëÿöіéíèìè ñóäàìè ç ðîçãëÿäó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâ, àïå-
ëÿöіéíèìè ñóäàìè ç ðîçãëÿäó àäìіíіñòðàòèâíèõ ñïðàâ є âіäïî-
âіäíî àïåëÿöіéíі ãîñïîäàðñüêі ñóäè òà àïåëÿöіéíі àäìіíіñòðàòèâ-
íі ñóäè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ ó âіäïîâіäíèõ àïåëÿöіéíèõ îêðóãàõ.

Ïîâíîâàæåííÿ àïåëÿöіéíîãî ñóäó:
 çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ â ïîðÿäêó, óñòàíîâëåíîìó ïðîöåñó-

àëüíèì çàêîíîì;
 àíàëіç ñóäîâîї ñòàòèñòèêè, âèâ÷åííÿ òà óçàãàëüíåííÿ ñóäîâîї

ïðàêòèêè, іíôîðìóâàííÿ ïðî ðåçóëüòàòè óçàãàëüíåííÿ ñóäî-
âîї ïðàêòèêè âіäïîâіäíèõ ìіñöåâèõ ñóäіâ, Âåðõîâíèé Ñóä;

 íàäàííÿ ìіñöåâèì ñóäàì ìåòîäè÷íîї äîïîìîãè â çàñòîñóâàí-
íі çàêîíîäàâñòâà;

 çäіéñíåííÿ іíøèõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì.

4. Âèùі ñïåöіàëіçîâàíі ñóäè

Ó ñèñòåìі ñóäîóñòðîþ äіþòü âèùі ñïåöіàëіçîâàíі ñóäè ÿê
ñóäè ïåðøîї іíñòàíöії ç ðîçãëÿäó îêðåìèõ êàòåãîðіé ñïðàâ.

Âèùèìè ñïåöіàëіçîâàíèìè ñóäàìè є:
 Âèùèé ñóä ç ïèòàíü іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі;
 Âèùèé àíòèêîðóïöіéíèé ñóä.
Âèùі ñïåöіàëіçîâàíі ñóäè ðîçãëÿäàþòü ñïðàâè, ÿêі âіäíåñå-

íі äî їõíüîї þðèñäèêöії ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì.
Ïîâíîâàæåííÿ âèùîãî ñïåöіàëіçîâàíîãî ñóäó:

 çäіéñíþє ïðàâîñóääÿ ÿê ñóä ïåðøîї іíñòàíöії ó ñïðàâàõ, âè-
çíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì;

 àíàëіçóє ñóäîâó ñòàòèñòèêó, âèâ÷àє òà óçàãàëüíþє ñóäîâó
ïðàêòèêó, іíôîðìóє ïðî ðåçóëüòàòè óçàãàëüíåííÿ ñóäîâîї
ïðàêòèêè Âåðõîâíèé Ñóä;

 çäіéñíþє іíøі ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åíі çàêîíîì.

5. Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè

Âåðõîâíèé Ñóä – öå íàéâèùèé ñóä ó ñèñòåìі ñóäîóñòðîþ
Óêðàїíè, ÿêèé çàáåçïå÷óє ñòàëіñòü òà єäíіñòü ñóäîâîї

ïðàêòèêè â ïîðÿäêó òà ñïîñіá, âèçíà÷åíі ïðîöåñóàëüíèì
çàêîíîì.

Ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâíîãî Ñóäó:
 çäіéñíþє ïðàâîñóääÿ ÿê ñóä êàñàöіéíîї іíñòàíöії, à ó âè-

ïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì, – ÿê ñóä ïåð-
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øîї àáî àïåëÿöіéíîї іíñòàíöії, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó 
ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì;

 çäіéñíþє àíàëіç ñóäîâîї ñòàòèñòèêè, óçàãàëüíåííÿ ñóäîâîї
ïðàêòèêè;

 íàäàє âèñíîâêè ùîäî ïðîåêòіâ çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ, ÿêі ñòî-
ñóþòüñÿ ñóäîóñòðîþ, ñóäî÷èíñòâà, ñòàòóñó ñóääіâ, âèêîíàí-
íÿ ñóäîâèõ ðіøåíü òà іíøèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ôóíêöіî-
íóâàííÿì ñèñòåìè ñóäîóñòðîþ;

 íàäàє âèñíîâîê ïðî íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü ó äіÿííÿõ, ó ÿêèõ 
çâèíóâà÷óєòüñÿ Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, îçíàê äåðæàâíîї çðàäè 
àáî іíøîãî çëî÷èíó; âíîñèòü çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíîї Ðàäè 
Óêðàїíè ïèñüìîâå ïîäàííÿ ïðî íåñïðîìîæíіñòü âèêîíàííÿ 
Ïðåçèäåíòîì Óêðàїíè ñâîїõ ïîâíîâàæåíü çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ;

 çäіéñíþє іíøі ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åíі çàêîíîì.
Ó ñêëàäі Âåðõîâíîãî Ñóäó äіþòü:

 Âåëèêà Ïàëàòà Âåðõîâíîãî Ñóäó;
 Êàñàöіéíèé àäìіíіñòðàòèâíèé ñóä;
 Êàñàöіéíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä;
 Êàñàöіéíèé êðèìіíàëüíèé ñóä;
 Êàñàöіéíèé öèâіëüíèé ñóä.

Ó Êàñàöіéíîìó àäìіíіñòðàòèâíîìó ñóäі îáîâ’ÿçêîâî ñòâîðþ-
þòüñÿ îêðåìі ïàëàòè äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî:
 ïîäàòêіâ, çáîðіâ òà іíøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæіâ;
 çàõèñòó ñîöіàëüíèõ ïðàâ;
 âèáîð÷îãî ïðîöåñó òà ðåôåðåíäóìó, à òàêîæ çàõèñòó ïîëі-

òè÷íèõ ïðàâ ãðîìàäÿí.
Ó Êàñàöіéíîìó ãîñïîäàðñüêîìó ñóäі îáîâ’ÿçêîâî ñòâîðþ-

þòüñÿ îêðåìі ïàëàòè äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî:
 áàíêðóòñòâà;
 çàõèñòó ïðàâ іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі, à òàêîæ ïîâ’ÿçàíèõ 

ç àíòèìîíîïîëüíèì òà êîíêóðåíòíèì çàêîíîäàâñòâîì;
 êîðïîðàòèâíèõ ñïîðіâ, êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ òà öіííèõ ïà-

ïåðіâ.
Ó Âåðõîâíîìó Ñóäі äіє Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäó äëÿ âèðіøåí-

íÿ ïèòàíü, âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè òà öèì Çàêîíîì.

§ 95. СТАТУС СУДДІВ ТА ПРИСЯЖНИХ. ВИЩА РАДА
ПРАВОСУДДЯ

1. Çàãàëüíі ïîëîæåííÿ ñòàòóñó ñóääіâ òà ïðèñÿæíèõ

Ñóääÿ – öå ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé âіäïîâіäíî äî Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè òà Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñóäîóñòðіé і 

ñòàòóñ ñóääіâ» ïðèçíà÷åíèé ñóääåþ, çàéìàє øòàòíó ñóääіâñüêó 
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ïîñàäó â îäíîìó іç ñóäіâ Óêðàїíè òà çäіéñíþє ïðàâîñóääÿ íà
ïðîôåñіéíіé îñíîâі.

Ñóääі ãàðàíòóєòüñÿ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàäі ñóääі äî äîñÿã-
íåííÿ íèì 65 ðîêіâ, êðіì âèïàäêіâ çâіëüíåííÿ ñóääі ç ïîñàäè
àáî ïðèïèíåííÿ éîãî ïîâíîâàæåíü.

Ñóääÿ íå ìîæå ïîєäíóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü іç ïіäïðèєì-
íèöüêîþ, àäâîêàòñüêîþ äіÿëüíіñòþ, îáіéìàòè áóäü-ÿêі іíøі
îïëà÷óâàíі ïîñàäè, âèêîíóâàòè іíøó îïëà÷óâàíó ðîáîòó (êðіì
âèêëàäàöüêîї, íàóêîâîї ÷è òâîð÷îї), à òàêîæ âõîäèòè äî ñêëà-
äó êåðіâíîãî îðãàíó ÷è íàãëÿäîâîї ðàäè ïіäïðèєìñòâà àáî
îðãàíіçàöії, ùî ìàє íà ìåòі îäåðæàííÿ ïðèáóòêó.

Îñîáè, ÿêі є âëàñíèêàìè àêöіé àáî âîëîäіþòü іíøèìè êîð-
ïîðàòèâíèìè ïðàâàìè ÷è ìàþòü іíøі ìàéíîâі ïðàâà â äіÿëü-
íîñòі áóäü-ÿêîї þðèäè÷íîї îñîáè, ùî ìàє íà ìåòі îòðèìàííÿ
ïðèáóòêó, çîáîâ’ÿçàíі ïåðåäàòè òàêі àêöії (êîðïîðàòèâíі ïðà-
âà) â óïðàâëіííÿ íåçàëåæíіé òðåòіé îñîáі íà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
íà ïîñàäі ñóääі. Ñóääÿ ìîæå îòðèìóâàòè âіäñîòêè, äèâіäåíäè
òà іíøі ïàñèâíі äîõîäè âіä ìàéíà, âëàñíèêîì ÿêîãî âіí є.

Ñóääÿ íå ìîæå íàëåæàòè äî ïîëіòè÷íîї ïàðòії ÷è ïðîôåñіé-
íîї ñïіëêè, âèÿâëÿòè ïðèõèëüíіñòü äî íèõ, áðàòè ó÷àñòü ó 
ïîëіòè÷íèõ àêöіÿõ, ìіòèíãàõ, ñòðàéêàõ. Ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàäі,
ñóääÿ íå ìîæå áóòè êàíäèäàòîì íà âèáîðíі ïîñàäè â îðãàíàõ
äåðæàâíîї âëàäè (êðіì ñóäîâîї) òà îðãàíàõ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, à òàêîæ áðàòè ó÷àñòü ó ïåðåäâèáîð÷іé àãіòàöії.

Íà ïîñàäó ñóääі ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà îñîáà:
 ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè; 
 íå ìîëîäøà 30 òà íå ñòàðøà 65 ðîêіâ;
 ÿêà ìàє âèùó þðèäè÷íó îñâіòó;
 ÿêà ìàє ñòàæ ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі ó ñôåðі ïðàâà ùîíàé-

ìåíøå ï’ÿòü ðîêіâ;
 ÿêà є êîìïåòåíòíîþ, äîáðî÷åñíîþ;
 ÿêà âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Íå ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé ñóääåþ ãðîìàäÿíèí:
 ÿêîãî âèçíàíî ñóäîì îáìåæåíî äієçäàòíèì àáî íåäіє -

çäàòíèì;
 ÿêèé ìàє õðîíі÷íі ïñèõі÷íі ÷è іíøі çàõâîðþâàííÿ, ùî ïåðå-

øêîäæàþòü âèêîíàííþ ôóíêöіé çі çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ;
 ÿêèé ìàє íåçíÿòó ÷è íåïîãàøåíó ñóäèìіñòü.

Íå ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ïîñàäó ñóääі:
 îñîáà, äî ÿêîї çãіäíî іç çàêîíîì çàñòîñîâóєòüñÿ çàáîðîíà

îáіéìàòè âіäïîâіäíó ïîñàäó;
 îñîáà, ÿêó áóëî ðàíіøå çâіëüíåíî ç ïîñàäè ñóääі çà â÷èíåí-

íÿ іñòîòíîãî äèñöèïëіíàðíîãî ïðîñòóïêó, ãðóáå ÷è ñèñòåìà-
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òè÷íå íåõòóâàííÿ îáîâ’ÿçêàìè, ùî є íåñóìіñíèì çі ñòàòó-
ñîì ñóääі àáî âèÿâèëî éîãî íåâіäïîâіäíіñòü çàéìàíіé ïîñàäі, 
ïîðóøåííÿ âèìîã ùîäî íåñóìіñíîñòі, ïîðóøåííÿ îáîâ’ÿçêó 
ïіäòâåðäèòè çàêîííіñòü äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ìàéíà;

 îñîáà, ÿêó áóëî ðàíіøå çâіëüíåíî ç ïîñàäè ñóääі çà ðåçóëü-
òàòàìè êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ.
Ñóääÿ ìàє ïðàâî:

 áðàòè ó÷àñòü ó ñóääіâñüêîìó ñàìîâðÿäóâàííі;
 óòâîðþâàòè ãðîìàäñüêі îá’єäíàííÿ òà áðàòè ó÷àñòü ó íèõ ç 

ìåòîþ çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ, ïіäâèùåííÿ ïðîôå-
ñіéíîãî ðіâíÿ;

 áóòè ÷ëåíîì íàöіîíàëüíèõ àáî ìіæíàðîäíèõ àñîöіàöіé òà 
іíøèõ îðãàíіçàöіé, ùî ìàþòü íà ìåòі çàõèñò іíòåðåñіâ ñóä-
äіâ, óòâåðäæåííÿ àâòîðèòåòó ñóäîâîї âëàäè â ñóñïіëüñòâі 
àáî ðîçâèòîê þðèäè÷íîї ïðîôåñії òà íàóêè;

 ïіäâèùóâàòè ñâіé ïðîôåñіéíèé ðіâåíü òà ïðîõîäèòè іç öієþ
ìåòîþ âіäïîâіäíó ïіäãîòîâêó.
Ñóääÿ ïîâèíåí äîäåðæóâàòèñÿ ïðèñÿãè.
Ñóääÿ çîáîâ’ÿçàíèé:

 ñïðàâåäëèâî, áåçñòîðîííüî òà ñâîє÷àñíî ðîçãëÿäàòè і âèðі-
øóâàòè ñóäîâі ñïðàâè âіäïîâіäíî äî çàêîíó ç äîòðèìàííÿì
çàñàä і ïðàâèë ñóäî÷èíñòâà;

 äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ñóääіâñüêîї åòèêè;
 ïîäàâàòè äåêëàðàöіþ äîáðî÷åñíîñòі ñóääі òà äåêëàðàöіþ ðî-

äèííèõ çâ’ÿçêіâ ñóääі;
 âèÿâëÿòè ïîâàãó äî ó÷àñíèêіâ ïðîöåñó;
 íå ðîçãîëîøóâàòè âіäîìîñòі, ÿêі ñòàíîâëÿòü òàєìíèöþ, ùî 

îõîðîíÿєòüñÿ çàêîíîì, ó òîìó ÷èñëі òàєìíèöþ íàðàä÷îї 
êіìíàòè і çàêðèòîãî ñóäîâîãî çàñіäàííÿ;

 âèêîíóâàòè âèìîãè òà äîòðèìóâàòèñÿ îáìåæåíü, óñòàíîâëå-
íèõ çàêîíîäàâñòâîì ó ñôåðі çàïîáіãàííÿ êîðóïöії;

 ñèñòåìàòè÷íî ðîçâèâàòè ïðîôåñіéíі íàâè÷êè (óìіííÿ), ïіä-
òðèìóâàòè ñâîþ êâàëіôіêàöіþ íà íàëåæíîìó ðіâíі, íåîáõіä-
íîìó äëÿ âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü ó ñóäі, äå âіí îáіéìàє
ïîñàäó;

 çâåðòàòèñÿ ç ïîâіäîìëåííÿì ïðî âòðó÷àííÿ â éîãî äіÿëü-
íіñòü ÿê ñóääі ùîäî çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ äî Âèùîї ðàäè
ïðàâîñóääÿ òà äî Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà âïðîäîâæ ï’ÿòè
äíіâ ïіñëÿ òîãî, ÿê éîìó ñòàëî âіäîìî ïðî òàêå âòðó÷àííÿ;

 ïіäòâåðäæóâàòè çàêîííіñòü äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ìàéíà.
Ïðèñÿæíèé – öå îñîáà, ÿêà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ïðî-
öåñóàëüíèì çàêîíîì, òà çà її çãîäîþ âèðіøóє ñïðàâè



321

РОЗДІЛ  III

ó ñêëàäі ñóäó ðàçîì іç ñóääåþ àáî 
çàëó÷àєòüñÿ äî çäіéñíåííÿ ïðàâî-
ñóääÿ.

Äëÿ çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó
ïðèñÿæíèõ òåðèòîðіàëüíå óïðàâ-
ëіííÿ Äåðæàâíîї ñóäîâîї àäìіíі-
ñòðàöії Óêðàїíè çâåðòàєòüñÿ ç 
ïîäàííÿì äî âіäïîâіäíèõ ìіñöåâèõ 
ðàä, ÿêі ôîðìóþòü і çàòâåðäæóþòü ó êіëüêîñòі, çàçíà÷åíіé ó 
ïîäàííі, ñïèñîê ãðîìàäÿí, ÿêі ïîñòіéíî ïðîæèâàþòü íà òåðè-
òîðіÿõ, íà ÿêі ïîøèðþєòüñÿ þðèñäèêöіÿ âіäïîâіäíîãî îêðóæ-
íîãî ñóäó, âіäïîâіäàþòü âèìîãàì çàêîíó і äàëè çãîäó áóòè
ïðèñÿæíèìè.

Ñïèñîê ïðèñÿæíèõ çàòâåðäæóєòüñÿ íà òðè ðîêè і ïåðåãëÿ-
äàєòüñÿ â ðàçі íåîáõіäíîñòі äëÿ çàìіíè îñіá, ÿêі âèáóëè çі
ñïèñêó, çà ïîäàííÿì òåðèòîðіàëüíîãî óïðàâëіííÿ Äåðæàâíîї
ñóäîâîї àäìіíіñòðàöії Óêðàїíè.

Присяжним може бути особа

Що постійно про-
живає на території, 
на яку поширюється

юрисдикція суду

Не молодша 
30 років

Громадянин
України

Íå âêëþ÷àþòüñÿ äî ñïèñêіâ ïðèñÿæíèõ îñîáè:
 âèçíàíі ñóäîì îáìåæåíî äієçäàòíèìè àáî íåäієçäàòíèìè;
 ÿêі ìàþòü õðîíі÷íі ïñèõі÷íі ÷è іíøі çàõâîðþâàííÿ, ùî ïå-

ðåøêîäæàþòü âèêîíàííþ îáîâ’ÿçêіâ ïðèñÿæíîãî;
 ÿêі ìàþòü íåçíÿòó ÷è íåïîãàøåíó ñóäèìіñòü;
 íà ÿêèõ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó íàêëàäàëîñÿ àäìіíіñòðà-

òèâíå ñòÿãíåííÿ çà â÷èíåííÿ êîðóïöіéíîãî ïðàâîïîðó-
øåííÿ;

 ÿêі äîñÿãëè 65 ðîêіâ;
 ÿêі íå âîëîäіþòü äåðæàâíîþ ìîâîþ;
 íàðîäíі äåïóòàòè Óêðàїíè, ÷ëåíè Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàї-

íè, ñóääі, ïðîêóðîðè, ïðàöіâíèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ,
âіéñüêîâîñëóæáîâöі, іíøі äåðæàâíі ñëóæáîâöі, ïîñàäîâі îñî-
áè îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àäâîêàòè, íîòàðіóñè.
Îñîáà, âêëþ÷åíà äî ñïèñêó ïðèñÿæíèõ, çîáîâ’ÿçàíà ïîâіäî-

ìèòè ñóä ïðî îáñòàâèíè, ùî óíåìîæëèâëþþòü її ó÷àñòü ó çäіé-
ñíåííі ïðàâîñóääÿ, ó ðàçі їõ íàÿâíîñòі.
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2. Êâàëіôіêàöіéíèé ðіâåíü ñóääі

Êâàëіôіêàöіéíå îöіíþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ Âèùîþ êâàëіôі-
êàöіéíîþ êîìіñієþ ñóääіâ Óêðàїíè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ çäàò-
íîñòі ñóääі (êàíäèäàòà íà ïîñàäó ñóääі) çäіéñíþâàòè ïðàâîñóä-
äÿ ó âіäïîâіäíîìó ñóäі çà âèçíà÷åíèìè çàêîíîì êðèòåðіÿìè.

Êðèòåðіÿìè êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ є:
 êîìïåòåíòíіñòü (ïðîôåñіéíà, îñîáèñòà, ñîöіàëüíà òîùî);
 ïðîôåñіéíà åòèêà;
 äîáðî÷åñíіñòü.

Ïіäñòàâàìè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ є:
 çàÿâà ñóääі ïðî ïðîâåäåííÿ êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ, 

ó òîìó ÷èñëі äëÿ ó÷àñòі â êîíêóðñі;
 ðіøåííÿ Âèùîї êâàëіôіêàöіéíîї êîìіñії ñóääіâ Óêðàїíè ïðî 

ïðèçíà÷åííÿ êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ ñóääі ó âèïàä-
êàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì.
Ó ðàçі âèÿâëåííÿ ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êâàëіôіêàöіéíîãî îöі-

íþâàííÿ ôàêòіâ, ùî ìîæóòü ìàòè íàñëіäêîì äèñöèïëіíàðíó
âіäïîâіäàëüíіñòü ñóääі, Âèùà êâàëіôіêàöіéíà êîìіñіÿ ñóääіâ
Óêðàїíè ìîæå çâåðíóòèñÿ äî îðãàíó, ùî çäіéñíþє äèñöèïëі-
íàðíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ñóääі, äëÿ âèðіøåííÿ ïèòàííÿ ïðî
âіäêðèòòÿ äèñöèïëіíàðíîї ñïðàâè ÷è âіäìîâó â її âіäêðèòòі.

ßêùî ó ïðîöåñі êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ ñóääі Âèùіé 
êâàëіôіêàöіéíіé êîìіñії ñóääіâ Óêðàїíè ñòàíå âіäîìî ïðî
îáñòàâèíè, ùî ìîæóòü ñâіä÷èòè ïðî ïîðóøåííÿ ñóääåþ çàêî-
íîäàâñòâà ó ñôåðі çàïîáіãàííÿ êîðóïöії, Êîìіñіÿ íåãàéíî ïîâі-
äîìëÿє ïðî öå ñïåöіàëüíî óïîâíîâàæåíі ñóá’єêòè ó ñôåðі ïðî-
òèäії êîðóïöії.

Ó ðàçі ïîðóøåííÿ êðèìіíàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ñóääі 
Âèùà êâàëіôіêàöіéíà êîìіñіÿ ñóääіâ Óêðàїíè ìàє ïðàâî çóïè-
íèòè ïðîâåäåííÿ êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ öüîãî ñóääі äî
íàáðàííÿ çàêîííîї ñèëè âèðîêó ñóäó àáî ïðèïèíåííÿ êðèìі-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Åòàïè êâàëіôіêàöіéíîãî îöіíþâàííÿ:
1) ñêëàäåííÿ іñïèòó;
2) äîñëіäæåííÿ äîñüє òà ïðîâåäåííÿ ñïіâáåñіäè.
Іñïèò є îñíîâíèì çàñîáîì óñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі ñóääі 

(êàíäèäàòà) êðèòåðіþ ïðîôåñіéíîї êîìïåòåíòíîñòі òà ïðîâî-
äèòüñÿ øëÿõîì ñêëàäåííÿ àíîíіìíîãî ïèñüìîâîãî òåñòóâàííÿ
òà âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîãî çàâäàííÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ðіâíÿ
çíàíü, ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ó çàñòîñóâàííі çàêîíó, çäàòíîñòі 
çäіéñíþâàòè ïðàâîñóääÿ â ñóäі ç âіäïîâіäíîþ ñïåöіàëіçàöієþ.
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3. Âèùà ðàäà ïðàâîñóääÿ

Â Óêðàїíі äіє Âèùà ðàäà ïðàâîñóääÿ, ÿêà:
 âíîñèòü ïîäàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóääі íà ïîñàäó;
 óõâàëþє ðіøåííÿ ñòîñîâíî ïîðóøåííÿ ñóääåþ ÷è ïðîêóðî-

ðîì âèìîã ùîäî íåñóìіñíîñòі;
 ðîçãëÿäàє ñêàðãè íà ðіøåííÿ âіäïîâіäíîãî îðãàíó ïðî ïðè-

òÿãíåííÿ äî äèñöèïëіíàðíîї âіäïîâіäàëüíîñòі ñóääі ÷è ïðî-
êóðîðà;

 óõâàëþє ðіøåííÿ ïðî çâіëüíåííÿ ñóääі ç ïîñàäè;
 íàäàє çãîäó íà çàòðèìàííÿ ñóääі ÷è óòðèìàííÿ éîãî ïіä

âàðòîþ;
 óõâàëþє ðіøåííÿ ïðî òèì÷àñîâå âіäñòîðîíåííÿ ñóääі âіä

çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ;
 çäіéñíþє іíøі ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åíі Êîíñòèòóöієþ òà

çàêîíàìè Óêðàїíè.

Вища рада правосуддя

Складається з 21 члена
Голова Верховного
Суду за посадою

входить до складуДесятьох обирає з’їзд 
суддів України із числа 

суддів чи суддів 
у відставці

Двох призначає
Президент України

Двох обирає Верховна
Рада України

Двох обирає з’їзд 
адвокатів
України

Двох обирає
всеукраїнська 
конференція
прокурорів

Двох обирає з’їзд 
представників

юридичних ЗВО 
та наукових установ

Ñòðîê ïîâíîâàæåíü îáðàíèõ (ïðèçíà÷åíèõ) ÷ëåíіâ Âèùîї
ðàäè ïðàâîñóääÿ ñòàíîâèòü ÷îòèðè ðîêè. Îäíà é òà ñàìà îñîáà
íå ìîæå îáіéìàòè ïîñàäó ÷ëåíà Âèùîї ðàäè ïðàâîñóääÿ äâà
ñòðîêè ïîñïіëü.
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×ëåí Âèùîї ðàäè ïðàâîñóääÿ íå ìîæå íàëåæàòè äî ïîëі-
òè÷íèõ ïàðòіé, ïðîôñïіëîê, áðàòè ó÷àñòü ó áóäü-ÿêіé ïîëіòè÷-
íіé äіÿëüíîñòі, ìàòè ïðåäñòàâíèöüêèé ìàíäàò, îáіéìàòè áóäü-
ÿêі іíøі îïëà÷óâàíі ïîñàäè (êðіì ïîñàäè Ãîëîâè Âåðõîâíîãî
Ñóäó), âèêîíóâàòè іíøó îïëà÷óâàíó ðîáîòó, êðіì íàóêîâîї,
âèêëàäàöüêîї ÷è òâîð÷îї.

×ëåí Âèùîї ðàäè ïðàâîñóääÿ ìàє íàëåæàòè äî ïðàâíè÷îї
ïðîôåñії òà âіäïîâіäàòè êðèòåðіþ ïîëіòè÷íîї íåéòðàëüíîñòі.

Âèùà ðàäà ïðàâîñóääÿ íàáóâàє ïîâíîâàæåíü çà óìîâè
îáðàííÿ (ïðèçíà÷åííÿ) ùîíàéìåíøå ï’ÿòíàäöÿòè її ÷ëåíіâ,
ñåðåä ÿêèõ áіëüøіñòü ñòàíîâëÿòü ñóääі.

Òåìà 12. Ïðàâîîõîðîííі îðãàíè Óêðàїíè
òà àäâîêàòóðà

Адвокатура – це мистецтво забезпечення людяності
всіма законними способами.

З висловлювань сучасних юристів

Ïðàâîîõîðîííі îðãàíè Óêðàїíè – öå ñèñòåìà äåðæàâíèõ 
îðãàíіâ, îñíîâíîþ ôóíêöієþ ÿêèõ є çàáåçïå÷åííÿ çàêîí-

íîñòі òà îõîðîíà ïðàâîïîðÿäêó, áîðîòüáà ç ïðàâîïîðóøåííÿ-
ìè, îõîðîíà çàêîííèõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí, ñóñïіëüñòâà
і äåðæàâè â öіëîìó.

Çãіäíî іç Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî äåðæàâíèé çàõèñò ïðàöіâ-
íèêіâ ñóäó і ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíіâ» äî ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàíіâ íàëåæàòü:

Органи
проку-
ратури

Органи
доходів
і зборів

Націо-
нальна
поліція

Органи
охорони

державно-
го кордону

Служба
безпеки
України

Національ-
не антико-
рупційне

бюро
України

Військова
служба
право -

порядку
в ЗСУ

Органи ри-
боохорони
і державної

лісової
охорони

Органи
і установи
виконання
покарань

Інші органи,
які здійсню-
ють право-
охоронну
діяльність
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§ 96. ПРОКУРАТУРА. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
УКРАЇНИ. СБУ

1. Ñèñòåìà òà ïîâíîâàæåííÿ ïðîêóðàòóðè

Ó ìåõàíіçìі äåðæàâíîї âëàäè ïðîêóðàòóðà є ñàìîñòіéíèì
іíñòèòóòîì і áåçïîñåðåäíüî íå âõîäèòü äî çàêîíîäàâ÷îї, âèêî-
íàâ÷îї ÷è ñóäîâîї ãіëîê âëàäè, õî÷à é òіñíî âçàєìîäіє ç óñіìà
ãіëêàìè âëàäè.

Ïðîêóðàòóðà Óêðàїíè ñòàíîâèòü єäèíó ñèñòåìó, ÿêà
çäіéñíþє âñòàíîâëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ôóíêöії ç

ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, çàãàëüíèõ іíòåðåñіâ ñó-
ñïіëüñòâà òà äåðæàâè.

Ïðîêóðàòóðà çäіéñíþє:
 ïіäòðèìàííÿ ïóáëі÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóäі;
 îðãàíіçàöіþ і ïðîöåñóàëüíå êåðіâíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñëі-

äóâàííÿì, âèðіøåííÿ âіäïîâіäíî äî çàêîíó іíøèõ ïèòàíü
ïіä ÷àñ êðèìіíàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàãëÿä çà íåãëàñíèìè
òà іíøèìè ñëіä÷èìè і ðîçøóêîâèìè äіÿìè îðãàíіâ ïðàâî-
ïîðÿäêó ;

 ïðåäñòàâíèöòâî іíòåðåñіâ äåðæàâè â ñóäі ó âèíÿòêîâèõ âè-
ïàäêàõ і â ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíі çàêîíîì.
Ïðîêóðàòóðó â Óêðàїíі î÷îëþє Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð, ÿêî-

ãî ïðèçíà÷àє íà ïîñàäó òà çâіëüíÿє ç ïîñàäè çà çãîäîþ Âåðõîâ-
íîї Ðàäè Óêðàїíè Ïðåçèäåíò Óêðàїíè.

Ñòðîê ïîâíîâàæåíü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ñòàíîâèòü øіñòü
ðîêіâ. Îäíà é òà ñàìà îñîáà íå ìîæå îáіéìàòè ïîñàäó Ãåíåðàëü-
íîãî ïðîêóðîðà äâà ñòðîêè ïîñïіëü.

Äîñòðîêîâå çâіëüíåííÿ ç ïîñàäè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà
çäіéñíþєòüñÿ âèíÿòêîâî ó âèïàäêàõ і ç ïіäñòàâ, âèçíà÷åíèõ 
Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè.

2. Íàöіîíàëüíà ïîëіöіÿ Óêðàїíè

Ó 2015 ð. â Óêðàїíі ïî÷àëàñÿ ðåôîðìà Íàöіîíàëüíîї ïîëі-
öії. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî Íàöіîíàëüíó ïîëіöіþ» âèçíà÷èâ ïðà-
âîâі çàñàäè îðãàíіçàöії òà äіÿëüíîñòі ïîëіöії, ñòàòóñ ïîëіöåé-
ñüêèõ, à òàêîæ ïîðÿäîê ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â Íàöіîíàëüíіé
ïîëіöії Óêðàїíè.

Íàöіîíàëüíà ïîëіöіÿ Óêðàїíè – öå öåíòðàëüíèé îðãàí
âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿêèé ñëóæèòü ñóñïіëüñòâó øëÿõîì

çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, ïðîòèäії çëî÷èí-
íîñòі, ïіäòðèìàííÿ ïóáëі÷íîї áåçïåêè і ïîðÿäêó.

Ïîëіöåéñüêèì є ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé ñêëàâ Ïðèñÿãó 
ïîëіöåéñüêîãî, ïðîõîäèòü ñëóæáó íà âіäïîâіäíèõ ïîñàäàõ ó 
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ïîëіöії і ÿêîìó ïðèñâîєíî ñïåöіàëüíå çâàííÿ ïîëіöії. Ïîëіöåé-
ñüêèé ìàє ñëóæáîâå ïîñâіä÷åííÿ òà ñïåöіàëüíèé æåòîí.

Ïîëіöåéñüêèé çîáîâ’ÿçàíèé:
 íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, 

çàêîíіâ Óêðàїíè òà іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, ùî 
ðåãëàìåíòóþòü äіÿëüíіñòü ïîëіöії, òà Ïðèñÿãè ïîëіöåéñüêîãî ;

 ïðîôåñіéíî âèêîíóâàòè ñâîї ñëóæáîâі îáîâ’ÿçêè âіäïîâіäíî
äî âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçêіâ,
íàêàçіâ êåðіâíèöòâà;

 ïîâàæàòè ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè é íå ïîðóøóâàòè їõ;
 íàäàâàòè íåâіäêëàäíó, çîêðåìà äîìåäè÷íó é ìåäè÷íó, äî-

ïîìîãó îñîáàì, ÿêі ïîñòðàæäàëè âíàñëіäîê ïðàâîïîðóøåíü,
íåùàñíèõ âèïàäêіâ, à òàêîæ îñîáàì, ÿêі îïèíèëèñÿ â áåç-
ïîðàäíîìó ñòàíі àáî ñòàíі, íåáåçïå÷íîìó äëÿ їõíüîãî æèòòÿ
÷è çäîðîâ’ÿ;

 çáåðіãàòè іíôîðìàöіþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, ÿêà ñòàëà
éîìó âіäîìà ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêіâ;

 іíôîðìóâàòè áåçïîñåðåäíüîãî êåðіâíèêà ïðî îáñòàâèíè, ùî
óíåìîæëèâëþþòü éîãî ïîäàëüøó ñëóæáó â ïîëіöії àáî ïåðå-
áóâàííÿ íà çàéìàíіé ïîñàäі.

3. Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè – öå äåðæàâíèé ïðàâîîõîðîí-
íèé îðãàí ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿêèé çàáåçïå÷óє

äåðæàâíó áåçïåêó Óêðàїíè.
Îðãàíіçàöіÿ і ïîðÿäîê äіÿëüíîñòі Ñëóæáè áåçïåêè ðåãóëþ-

þòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè Óêðàїíè».

Захист державного суверенітету, 
конституційного ладу, територі-
альної цілісності, економічного, 
науково-технічного й оборонного 
потенціалу України, державних 
інтересів і прав громадян від роз-
відувально-підривної діяльності 
іноземних спеціальних служб, по-
сягань з боку окремих організа-
цій, 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 безпосе-
редньо створюють загрозу життє-
во важливим інтересам України

Основні завдання Служби безпеки України

ïіäêîíòðîëüíà Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè. Äіÿëüíіñòü ÑÁÓ, її
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îðãàíіâ і ñïіâðîáіòíèêіâ ґðóíòóєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñ-
òі, ïîâàãè äî ïðàâ і ãіäíîñòі îñîáè, ïîçàïàðòіéíîñòі òà âіäïî-
âіäàëüíîñòі ïåðåä íàðîäîì Óêðàїíè. Â îïåðàòèâíî-ñëóæáîâіé
äіÿëüíîñòі ÑÁÓ äîòðèìóєòüñÿ ïðèíöèïіâ єäèíîíà÷àëüíîñòі òà
êîëåãіàëüíîñòі, ãëàñíîñòі òà êîíñïіðàöії.

Ñèñòåìó Ñëóæáè áåçïåêè Óêðàїíè ñêëàäàþòü Öåíòðàëüíå
óïðàâëіííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðàїíè, ïіäïîðÿäêîâàíі éîìó
ðåãіîíàëüíі îðãàíè, îðãàíè âіéñüêîâîї êîíòððîçâіäêè, âіéñüêî-
âі ôîðìóâàííÿ, à òàêîæ íàâ÷àëüíі, íàóêîâî-äîñëіäíі òà іíøі
çàêëàäè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðàїíè.

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè çîáîâ’ÿçàíà:
 çäіéñíþâàòè іíôîðìàöіéíî-àíàëіòè÷íó ðîáîòó â іíòåðåñàõ

åôåêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ îðãàíàìè äåðæàâíîї âëàäè òà
óïðàâëіííÿ âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї äіÿëüíîñòі, âèðіøåí-
íÿ ïðîáëåì îáîðîíè, åêîëîãії òà іíøèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ
ç íàöіîíàëüíîþ áåçïåêîþ Óêðàїíè;

 çäіéñíþâàòè çàõîäè êîíòððîçâіäóâàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ äè-
ïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, êîíñóëüñüêèõ òà іíøèõ äåð-
æàâíèõ óñòàíîâ;

 âèÿâëÿòè, ïðèïèíÿòè òà ðîçêðèâàòè êðèìіíàëüíі ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, ðîçñëіäóâàííÿ ÿêèõ âіäíåñåíî çàêîíîäàâñòâîì äî
êîìïåòåíöії ÑÁÓ, ïðîâîäèòè їõ äîñóäîâå ðîçñëіäóâàííÿ;
ðîçøóêóâàòè îñіá, ÿêі ïåðåõîâóþòüñÿ ó çâ’ÿçêó іç â÷èíåí-
íÿì çàçíà÷åíèõ êðèìіíàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü;

 çäіéñíþâàòè êîíòððîçâіäóâàëüíі çàõîäè ç ìåòîþ ïîïåðåä-
æåííÿ, âèÿâëåííÿ, ïðèïèíåííÿ і ðîçêðèòòÿ áóäü-ÿêèõ
ôîðì ðîçâіäóâàëüíî-ïіäðèâíîї äіÿëüíîñòі ïðîòè Óêðàїíè;

 іíøі ïîâíîâàæåííÿ.
Ñëóæáі áåçïåêè Óêðàїíè, її îðãàíàì і ñïіâðîáіòíèêàì äëÿ

âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçêіâ íàäàєòüñÿ ïðàâî: 
 âèìàãàòè âіä ãðîìàäÿí òà ïîñàäîâèõ îñіá ïðèïèíåííÿ ïðà-

âîïîðóøåíü і äіé, ùî ïåðåøêîäæàþòü çäіéñíåííþ ïîâíî-
âàæåíü ÑÁÓ, ïåðåâіðÿòè ó çâ’ÿçêó іç öèì äîêóìåíòè, ÿêі
ïîñâіä÷óþòü їõíþ îñîáó, à òàêîæ ïðîâîäèòè îãëÿä îñіá, їõ-
íіõ ðå÷åé і òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, ÿêùî є çàãðîçà âòå÷і ïіäî-
çðþâàíîãî àáî çíèùåííÿ ÷è ïðèõîâàííÿ ðå÷îâèõ äîêàçіâ
çëî÷èííîї äіÿëüíîñòі;

 ïîäàâàòè îðãàíàì äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíàì ìіñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàíіçàöіÿì
îáîâ’ÿçêîâі äëÿ ðîçãëÿäó ïðîïîçèöії ç ïèòàíü íàöіîíàëüíîї 
áåçïåêè, ó òîìó ÷èñëі іç çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè äåðæàâíîї
òàєìíèöі;
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ãàíó ÑÁÓ âіä ìіíіñòåðñòâ, âіäîìñòâ, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ,
îðãàíіçàöіé, âіéñüêîâèõ ÷àñòèí, ãðîìàäÿí òà їõíіõ îá’єäíàíü
äàíі é âіäîìîñòі, íåîáõіäíі äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîї áåç-
ïåêè Óêðàїíè, à òàêîæ êîðèñòóâàòèñÿ ñëóæáîâîþ äîêóìåí-
òàöієþ і çâіòíіñòþ;

 âõîäèòè â ïîðÿäêó, ïîãîäæåíîìó ç àäìіíіñòðàöієþ ïіäïðè-
єìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàíіçàöіé і êîìàíäóâàííÿì âіéñüêîâèõ 
÷àñòèí, íà їõíþ òåðèòîðіþ і â ñëóæáîâі ïðèìіùåííÿ;

 іíøі ïðàâà.

§ 97. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ
 1. Àäâîêàòóðà Óêðàїíè

Àäâîêàòóðà Óêðàїíè – öå íåäåðæàâíèé ñàìîâðÿäíèé 
іíñòèòóò, ùî çàáåçïå÷óє çäіéñíåííÿ çàõèñòó, ïðåäñòàâíè-

öòâà òà íàäàííÿ іíøèõ âèäіâ ïðàâîâîї äîïîìîãè íà ïðîôåñіé-
íіé îñíîâі, à òàêîæ ñàìîñòіéíî âèðіøóє ïèòàííÿ îðãàíіçàöії і 
äіÿëüíîñòі àäâîêàòóðè.

Àäâîêàòóðó Óêðàїíè ñêëàäàþòü óñі àäâîêàòè Óêðàїíè, ÿêі
ìàþòü ïðàâî çäіéñíþâàòè àäâîêàòñüêó äіÿëüíіñòü. Ïðàâîâîþ
îñíîâîþ äіÿëüíîñòі àäâîêàòóðè Óêðàїíè є Êîíñòèòóöіÿ Óêðàї-
íè, Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó äіÿëü-
íіñòü», іíøі çàêîíîäàâ÷і àêòè Óêðàїíè.

Принципи
адвокатської 

діяльності
Верховенство

права

Незалежність

Конфіденційність

Уникнення 
конфлікту 
інтересів

Законність

2. Âèìîãè äî àäâîêàòà

Àäâîêàòîì ìîæå áóòè ôіçè÷íà îñîáà, ÿêà ìàє ïîâíó âèùó 
þðèäè÷íó îñâіòó, âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ, ìàє ñòàæ ðîáîòè
â ãàëóçі ïðàâà íå ìåíøå äâîõ ðîêіâ, ñêëàëà êâàëіôіêàöіéíèé 
іñïèò, ïðîéøëà ñòàæóâàííÿ, ñêëàëà ïðèñÿãó àäâîêàòà Óêðàїíè 
òà îòðèìàëà ñâіäîöòâî ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ
äіÿëüíіñòþ.
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Íå ìîæå áóòè àäâîêàòîì îñîáà, ÿêà:
 ìàє íåïîãàøåíó ÷è íåçíÿòó â óñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ñóäèìіñòü çà 
â÷èíåííÿ òÿæêîãî, îñîáëèâî òÿæêîãî 
çëî÷èíó, à òàêîæ çëî÷èíó ñåðåäíüîї 
òÿæêîñòі, çà ÿêèé ïðèçíà÷åíî ïîêà-
ðàííÿ ó âèäі ïîçáàâëåííÿ âîëі;

 âèçíàíà ñóäîì íåäієçäàòíîþ ÷è îáìå-
æåíî äієçäàòíîþ;

 ïîçáàâëåíà ïðàâà íà çàíÿòòÿ àäâîêàò-
ñüêîþ äіÿëüíіñòþ – ïðîòÿãîì äâîõ ðî-
êіâ ç äíÿ óõâàëåííÿ ðіøåííÿ ïðî ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ äіÿëüíіñòþ;

 çâіëüíåíà ç ïîñàäè ñóääі, ïðîêóðîðà, ñëіä÷îãî, íîòàðіóñà, ç 
äåðæàâíîї ñëóæáè àáî ñëóæáè â îðãàíàõ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ çà ïîðóøåííÿ ïðèñÿãè, â÷èíåííÿ êîðóïöіéíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ – ïðîòÿãîì òðüîõ ðîêіâ ç äíÿ òàêîãî çâіëüíåííÿ.
Àäâîêàòîâі âèñóâàþòüñÿ âèìîãè ùîäî íåñóìіñíîñòі.
Ó ðàçі âèíèêíåííÿ îáñòàâèí íåñóìіñíîñòі àäâîêàò ó òðèäåí-

íèé ñòðîê ç äíÿ âèíèêíåííÿ òàêèõ îáñòàâèí ïîäàє äî ðàäè
àäâîêàòіâ ðåãіîíó çà àäðåñîþ ñâîãî ðîáî÷îãî ìіñöÿ çàÿâó ïðî
çóïèíåííÿ àäâîêàòñüêîї äіÿëüíîñòі.

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ ñòàòè àäâîêàòîì òà âіäïîâіäàє
âèìîãàì, ìàє ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî êâàëіôіêàöіéíî-äèñöèïëі-
íàðíîї êîìіñії àäâîêàòóðè çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ іç çàÿâîþ
ïðî äîïóñê äî ñêëàäåííÿ êâàëіôіêàöіéíîãî іñïèòó.

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàÿâè òà äîäàíèõ äî íåї äîêóìåí-
òіâ êâàëіôіêàöіéíî-äèñöèïëіíàðíà êîìіñіÿ àäâîêàòóðè óõâà-
ëþє ðіøåííÿ:
 ïðî äîïóñê îñîáè äî êâàëіôіêàöіéíîãî іñïèòó;
 ïðî âіäìîâó â äîïóñêó îñîáè äî êâàëіôіêàöіéíîãî іñïèòó.

Êâàëіôіêàöіéíèé іñïèò є àòåñòóâàííÿì îñîáè, ÿêà âèÿâèëà
áàæàííÿ ñòàòè àäâîêàòîì. Âіí ïîëÿãàє ó âèÿâëåííі òåîðåòè÷-
íèõ çíàíü ó ãàëóçі ïðàâà, іñòîðії àäâîêàòóðè, àäâîêàòñüêîї
åòèêè îñîáè, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ ñòàòè àäâîêàòîì, à òàêîæ
ó âèÿâëåííі ðіâíÿ її ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê òà âìіíü ó çàñòîñó-
âàííі çàêîíó.

Îñîáі, ÿêà ñêëàëà êâàëіôіêàöіéíèé іñïèò, ïðîòÿãîì äåñÿòè
äíіâ ç äíÿ ñêëàäåííÿ êâàëіôіêàöіéíî-äèñöèïëіíàðíà êîìіñіÿ
àäâîêàòóðè áåçîïëàòíî âèäàє ñâіäîöòâî ïðî ñêëàäåííÿ іñïèòó.
Ñâіäîöòâî ïðî ñêëàäåííÿ іñïèòó äіéñíå ïðîòÿãîì òðüîõ ðîêіâ ç
äíÿ ñêëàäåííÿ іñïèòó.
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3. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè àäâîêàòà

Ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ àäâîêàòñüêîї äіÿëüíîñòі àäâîêàò ìàє 
ïðàâî â÷èíÿòè áóäü-ÿêі äії, íå çàáîðîíåíі çàêîíîì, ïðàâèëàìè
àäâîêàòñüêîї åòèêè òà äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâîї äîïî-
ìîãè, íåîáõіäíі äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàí-
íÿ ïðàâîâîї äîïîìîãè, çîêðåìà:
 çâåðòàòèñÿ ç àäâîêàòñüêèìè çàïèòàìè äî îðãàíіâ äåðæàâíîї 

âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïіäïðèєìñòâ, 
óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé, ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü, à òàêîæ äî ôі-
çè÷íèõ îñіá;

 ïðåäñòàâëÿòè і çàõèùàòè ïðàâà, ñâîáîäè òà іíòåðåñè ôіçè÷-
íèõ òà þðèäè÷íèõ îñіá ó ñóäі, іíøèõ îðãàíàõ, ïåðåä ãðîìà-
äÿíàìè, ïîñàäîâèìè îñîáàìè, äî ïîâíîâàæåíü ÿêèõ íàëå-
æèòü âèðіøåííÿ âіäïîâіäíèõ ïèòàíü;

 îçíàéîìëþâàòèñÿ ç íåîáõіäíèìè äëÿ àäâîêàòñüêîї äіÿëü-
íîñòі äîêóìåíòàìè òà ìàòåðіàëàìè, êðіì òèõ, ùî ìіñòÿòü
іíôîðìàöіþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì;

 ñêëàäàòè çàÿâè, ñêàðãè, êëîïîòàííÿ, іíøі ïðàâîâі äîêóìåí-
òè òà ïîäàâàòè їõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

 äîïîâіäàòè êëîïîòàííÿ òà ñêàðãè íà ïðèéîìі â ïîñàäîâèõ і 
ñëóæáîâèõ îñіá òà îäåðæóâàòè âіä íèõ ïèñüìîâі ìîòèâîâàíі
âіäïîâіäі;

 êîðèñòóâàòèñÿ іíøèìè ïðàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè çàêîíàìè.
Ïðîôåñіéíі îáîâ’ÿçêè àäâîêàòà:

 äîòðèìóâàòèñÿ ïðèñÿãè àäâîêàòà Óêðàїíè òà ïðàâèë àäâî-
êàòñüêîї åòèêè;

 íà âèìîãó êëієíòà íàäàâàòè çâіò ïðî âèêîíàííÿ äîãîâîðó
ïðî íàäàííÿ ïðàâîâîї äîïîìîãè;

 íåâіäêëàäíî ïîâіäîìëÿòè êëієíòà ïðî âèíèêíåííÿ êîíôëіê-
òó іíòåðåñіâ;

 ïіäâèùóâàòè ñâіé ïðîôåñіéíèé ðіâåíü;
 âèêîíóâàòè іíøі îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîäàâñòâîì òà 

äîãîâîðîì ïðî íàäàííÿ ïðàâîâîї äîïîìîãè.

4. Âèäè àäâîêàòñüêîї äіÿëüíîñòі

Àäâîêàòñüêà äіÿëüíіñòü – öå íåçàëåæíà ïðîôåñіéíà 
äіÿëüíіñòü àäâîêàòà ùîäî çäіéñíåííÿ çàõèñòó, ïðåäñòàâ-

íèöòâà òà íàäàííÿ іíøèõ âèäіâ ïðàâîâîї äîïîìîãè êëієíòó.
Àäâîêàò ìîæå çäіéñíþâàòè àäâîêàòñüêó äіÿëüíіñòü іíäèâі-

äóàëüíî àáî â îðãàíіçàöіéíî-ïðàâîâèõ ôîðìàõ àäâîêàòñüêîãî
áþðî ÷è àäâîêàòñüêîãî îá’єäíàííÿ.

Âèäè àäâîêàòñüêîї äіÿëüíîñòі:
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ïðàâîâèõ ïèòàíü, ïðàâîâèé ñóïðîâіä äіÿëüíîñòі þðèäè÷íèõ
і ôіçè÷íèõ îñіá, îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâè;

 ñêëàäåííÿ çàÿâ, ñêàðã, ïðîöåñóàëüíèõ òà іíøèõ äîêóìåíòіâ
ïðàâîâîãî õàðàêòåðó;

 çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä і çàêîííèõ іíòåðåñіâ ïіäîçðþâàíîãî, îá-
âèíóâà÷åíîãî, ïіäñóäíîãî, çàñóäæåíîãî, âèïðàâäàíîãî, îñî-
áè, ñòîñîâíî ÿêîї ïåðåäáà÷àєòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ
çàõîäіâ ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî õàðàêòåðó;

 íàäàííÿ ïðàâîâîї äîïîìîãè ñâіäêó ó êðèìіíàëüíîìó ïðîâà-
äæåííі;

 ïðåäñòàâíèöòâî іíòåðåñіâ ïîòåðïіëîãî ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó
ñïðàâè ïðî àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðàâ і 
îáîâ’ÿçêіâ ïîòåðïіëîãî, öèâіëüíîãî ïîçèâà÷à, öèâіëüíîãî
âіäïîâіäà÷à ó êðèìіíàëüíîìó ïðîâàäæåííі;

 ïðåäñòàâíèöòâî іíòåðåñіâ ôіçè÷íèõ і þðèäè÷íèõ îñіá ó ñó-
äàõ ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ öèâіëüíîãî, ãîñïîäàðñüêîãî, àäìіíі-
ñòðàòèâíîãî òà êîíñòèòóöіéíîãî ñóäî÷èíñòâà;

 íàäàííÿ ïðàâîâîї äîïîìîãè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ òà âіäáóâàí-
íÿ êðèìіíàëüíèõ ïîêàðàíü.

§ 98. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ. НОТАРІАТ
1. Îðãàíè þñòèöії

Îðãàíè þñòèöії – öå îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè, ÿêі çàáåç-ї
ïå÷óþòü çäіéñíåííÿ ïðàâîâîї ïîëіòèêè â äåðæàâі, çàõèñò

ïðàâ і çàêîííèõ іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí, ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàíіçàöіé.

Система органів юстиції в Україні

Міністерство
юстиції України

Територіальні
органи Міністерства

юстиції України

Головне управ ління 
юстиції Мін’юсту
в АРК, областях, 

містах Києві 
та Севастополі

Районні, районні
в  містах, міські

(міст обласного зна-
чення) управління

юстиції

Державна архівна
служба, Державна 
виконавча служба, 
Державна реєстра-
ційна служба та ін.

Органи, що коорди-
нуються через 

міністра юстиції
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Îñíîâíі çàâäàííÿ îðãàíіâ þñòèöії:
 ïіäãîòîâêà ïðîïîçèöіé ùîäî ïðîâåäåííÿ â Óêðàїíі ïðàâîâîї 

ðåôîðìè, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïðàâîâîї íàóêè;
 ïіäãîòîâêà ïðîïîçèöіé ùîäî âäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà, 

éîãî ñèñòåìàòèçàöіÿ, âåäåííÿ Єäèíîãî êëàñèôіêàòîðà ãàëó-
çåé çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, ðîçðîáêà ïðîåêòіâ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêòіâ і ìіæíàðîäíèõ äîãîâîðіâ Óêðàїíè ç ïðàâî-
âèõ ïèòàíü, ïðîâåäåííÿ ïðàâîâîї åêñïåðòèçè ïðîåêòіâ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ;

 äåðæàâíà ðåєñòðàöіÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, âåäåííÿ 
Єäèíîãî äåðæàâíîãî ðåєñòðó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ;

 ïëàíóâàííÿ çà ïðîïîçèöіÿìè ìіíіñòåðñòâ, іíøèõ öåíòðàëü-
íèõ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè çàêîíîïðîåêòíîї ðîáîòè òà 
ðîáîòè ç àäàïòàöії çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè äî çàêîíîäàâñòâà 
Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó;

 çäіéñíåííÿ ðåєñòðàöії ôіçè÷íèõ îñіá, âåäåííÿ Єäèíîãî äåð-
æàâíîãî ðåєñòðó ôіçè÷íèõ îñіá;

 îðãàíіçàöіéíå, ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñóäіâ, ðî-
áîòà ç êàäðàìè ñóäіâ, åêñïåðòíå çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ; 

 іíøі çàâäàííÿ.

2. Íîòàðіàò

Íîòàðіàò â Óêðàїíі – öå ñèñòåìà îðãàíіâ і ïîñàäîâèõ 
îñіá, íà ÿêі ïîêëàäåíî îáîâ’ÿçîê ïîñâіä÷óâàòè ïðàâà, à 

òàêîæ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, òà â÷èíÿòè іíøі
íîòàðіàëüíі äії, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ їì þðè-
äè÷íîї âіðîãіäíîñòі.

Â÷èíåííÿ íîòàðіàëüíèõ äіé â Óêðàїíі ïîêëàäàєòüñÿ íà 
íîòàðіóñіâ, ÿêі ïðàöþþòü â äåðæàâíèõ íîòàðіàëüíèõ êîíòî-
ðàõ, äåðæàâíèõ íîòàðіàëüíèõ àðõіâàõ (äåðæàâíі íîòàðіóñè) 
àáî çàéìàþòüñÿ ïðèâàòíîþ íîòàðіàëüíîþ äіÿëüíіñòþ (ïðèâàò-
íі íîòàðіóñè).

3. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè íîòàðіóñà

Íîòàðіóñ – öå óïîâíîâàæåíà äåðæàâîþ ôіçè÷íà îñîáà, 
ÿêà çäіéñíþє íîòàðіàëüíó äіÿëüíіñòü ó äåðæàâíіé íîòàðі-

àëüíіé êîíòîðі, äåðæàâíîìó íîòàðіàëüíîìó àðõіâі àáî íåçà-
ëåæíó ïðîôåñіéíó íîòàðіàëüíó äіÿëüíіñòü, çîêðåìà ïîñâіä÷óє
ïðàâà, à òàêîæ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, òà â÷è-
íÿє іíøі íîòàðіàëüíі äії, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì, ç ìåòîþ íàäàí-
íÿ їì þðèäè÷íîї âіðîãіäíîñòі.

Íîòàðіóñ ìàє ïðàâî:
 âèòðåáóâàòè âіä ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ і îðãàíіçàöіé âіäîìîñ-

òі òà äîêóìåíòè, íåîáõіäíі äëÿ â÷èíåííÿ íîòàðіàëüíèõ äіé;
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òà òåõíі÷íîãî õàðàêòåðó, ÿêі íå ïîâ’ÿçàíі іç â÷èíþâàíèìè
íîòàðіàëüíèìè äіÿìè;

 ñêëàäàòè ïðîåêòè óãîä і çàÿâ, âèãîòîâëÿòè êîïії äîêóìåíòіâ
òà âèïèñêè ç íèõ, à òàêîæ äàâàòè êîíñóëüòàöії ïðàâîâîãî
õàðàêòåðó.
Íîòàðіóñ çîáîâ’ÿçàíèé:

 çäіéñíþâàòè ñâîї ïðîôåñіéíі îáîâ’ÿçêè âіäïîâіäíî äî Çàêîíó і
ñêëàäåíîї ïðèñÿãè, äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ïðîôåñіéíîї åòèêè;

 ñïðèÿòè ãðîìàäÿíàì, ïіäïðèєìñòâàì, óñòàíîâàì і îðãàíіçà-
öіÿì ó çäіéñíåííі їõíіõ ïðàâ òà çàõèñòі çàêîííèõ іíòåðåñіâ,
ðîç’ÿñíþâàòè ïðàâà і îáîâ’ÿçêè, ïîïåðåäæàòè ïðî íàñëіäêè
â÷èíþâàíèõ íîòàðіàëüíèõ äіé äëÿ òîãî, ùîá þðèäè÷íà íå-
îáіçíàíіñòü íå ìîãëà áóòè âèêîðèñòàíà їì íà øêîäó;

 çáåðіãàòè â òàєìíèöі âіäîìîñòі, îäåðæàíі íèì ó çâ’ÿçêó ç
â÷èíåííÿì íîòàðіàëüíèõ äіé;

 âèêîíóâàòè іíøі îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì. 

4. Íîòàðіàëüíі äії

Íîòàðіóñè â÷èíÿþòü òàêі íîòàðіàëüíі äії:
 ïîñâіä÷óþòü ïðàâî÷èíè;
 âæèâàþòü çàõîäіâ ùîäî îõîðîíè ñïàäêîâîãî ìàéíà;
 âèäàþòü ñâіäîöòâà ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó;
 âèäàþòü ñâіäîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñòі íà ÷àñòêó â ñïіëüíî-

ìó ìàéíі ïîäðóææÿ â ðàçі ñìåðòі îäíîãî ç ïîäðóææÿ;
 âèäàþòü ñâіäîöòâà ïðî ïðèäáàííÿ ìàéíà ç ïðèëþäíèõ òîðãіâ;
 ïðîâàäÿòü îïèñ ìàéíà ôіçè÷íîї îñîáè, ÿêó âèçíàíî áåçâіñíî

âіäñóòíüîþ àáî ìіñöå ïåðåáóâàííÿ ÿêîї íåâіäîìî;
 íàêëàäàþòü çàáîðîíó ùîäî âіä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà,

ùî ïіäëÿãàє äåðæàâíіé ðåєñòðàöії;
 çàñâіä÷óþòü âіðíіñòü êîïіé äîêóìåíòіâ і âèïèñîê ç íèõ; 
 â÷èíÿþòü іíøі äії.

Ó ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ óïîâíîâàæåíі íà öå ïîñà-
äîâі îñîáè îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â÷èíÿþòü òàêі
íîòàðіàëüíі äії:
 âæèâàþòü çàõîäіâ ùîäî îõîðîíè ñïàäêîâîãî ìàéíà;
 ïîñâіä÷óþòü çàïîâіòè (êðіì ñåêðåòíèõ);
 âèäàþòü äóáëіêàòè ïîñâіä÷åíèõ íèìè äîêóìåíòіâ;
 çàñâіä÷óþòü âіðíіñòü êîïіé (ôîòîêîïіé) äîêóìåíòіâ і âèïè-

ñîê ç íèõ;
 çàñâіä÷óþòü ñïðàâæíіñòü ïіäïèñó íà äîêóìåíòàõ; 
 âèäàþòü ñâіäîöòâà ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó.

Íîòàðіàëüíі äії ìîæóòü â÷èíÿòèñÿ áóäü-ÿêèì íîòàðіóñîì
÷è ïîñàäîâîþ îñîáîþ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
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§ 99. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРЕЗУМПЦІЯ 
НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ

Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ ïîëîæåíü äåìîêðàòè÷íîї, ïðàâî-
âîї äåðæàâè є çàêðіïëåííÿ â Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà іíøèõ 
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ ïðèíöèïó ïðåçóìïöії íåâèíóâàòîñòі
òà çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñòі âèíè.

Ó íàéçàãàëüíіøîìó âèãëÿäі ïðàâèëî ïðåçóìïöії íåâèíóâà-
òîñòі îçíà÷àє, ùî îñîáó ìîæå áóòè âèçíàíî âèíóâàòîþ ó 
â÷èíåí íі çëî÷èíó і ïîêàðàíî ëèøå çà óìîâè, ùî її âèíó áóäå 
äîâåäåíî â ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó і âñòàíîâëåíî 
îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. Ïîâіäîìëåííÿ îñîáі ïðî ïіäî-
çðó, ñêëàäàííÿ ñëіä÷èì òà çàòâåðäæåííÿ ïðîêóðîðîì îáâèíó-
âàëüíîãî àêòà íà ñòàäії äîñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ, ðîçãëÿä
ñïðàâè â ïіäãîòîâ÷îìó ïðîâàäæåííі íå âèðіøóþòü íàïåðåä 
âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó â÷èíåííі çëî÷èíó. Ëèøå îäèí 
îðãàí ó äåðæàâі íàäіëåíî òàêèì ïðàâîì – öå ñóä, ÿêèé є âіä-
ïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè íîñієì ñóäîâîї âëàäè, ùî
çäіéñíþє ïðàâîñóääÿ â óìîâàõ çàêîííîñòі, íåçàëåæíîñòі, ãëàñ-
íîñòі òà çìàãàëüíîñòі ñòîðіí.

Âèðîê ñóäó є єäèíèì ïðîöåñóàëüíèì äîêóìåíòîì, ùî âñòà-
íîâëþє âèíóâàòіñòü îáâèíóâà÷åíîãî.

Працюємо самостійно
І. Ознайомтеся з нормативними документами.

1. Êðèìіíàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè. Ñò. 17.
Ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі òà çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñòі âèíè.

2. Êîíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè і îñíîâîïîëîæíèõ 
ñâîáîä. Ñò. 6. Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâèé ñóä.

ІІ. Ознайомтеся з матеріалами справи «Довженко проти Ук раїни», 
і дайте відповідь на запитання:

1. Хто має кращі судові перспективи: заявник чи відповідач? 2. Чи 
порушено права Довженка під час досудового розслідування та під час 
судового провадження? Якщо так, то які саме? Відповідь надавайте, 
спираючись на нормативні документи.

Ñïðàâà «Äîâæåíêî ïðîòè Óêðàїíè»
11 æîâòíÿ 2003 ð. ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè Ñåðãіé Іâàíîâè÷ Äî-

âæåíêî (çàÿâíèê) ïîäàâ äî Єâðîïåéñüêîãî Ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ïîçîâ 
ïðîòè Óêðàїíè.

19 òðàâíÿ 2002 ð. çàÿâíèêà áóëà çàòðèìàíî çà ïіäîçðîþ ó â÷è-
íåííі êіëüêîõ óáèâñòâ. 22 æîâòíÿ 2002 ð. äîñóäîâå ñëіäñòâî áóëî
çàêіí÷åíî і çàÿâíèêó áóëî íàäàíî ìîæëèâіñòü îçíàéîìèòèñÿ ç ìà-
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òåðіàëàìè ñïðàâè. Ïіä ÷àñ äîñóäîâîãî ñëіäñòâà òà îçíàéîìëåííÿ ç
ìàòåðіàëàìè ñïðàâè çàÿâíèêó íàäàâàëàñÿ þðèäè÷íà äîïîìîãà.

7 ëèñòîïàäà 2002 ð. çàÿâíèê òà éîãî çàõèñíèê ïîâíіñòþ çàêіí-
÷èëè îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåðіàëàìè ñïðàâè.

8 âåðåñíÿ 2003 ð. Àïåëÿöіéíèé ñóä Äîíåöüêîї îáëàñòі, äіþ÷è ÿê
ñóä ïåðøîї іíñòàíöії, âèçíàâ çàÿâíèêà âèííèì ó â÷èíåííі ñіìíàä-
öÿòè âáèâñòâ òà іíøèõ ìåíø òÿæêèõ çëî÷èíіâ, ÿêі ìàëè ìіñöå â
ïåðіîä ìіæ 1999 òà 2002 ðð. і ïðèçíà÷èâ éîìó ïîêàðàííÿ ó âèãëÿäі
äîâі÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîëі ç êîíôіñêàöієþ ìàéíà. Ó õîäі ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó çàÿâíèêà ïðåäñòàâëÿâ çàõèñíèê.

2 æîâòíÿ 2003 ð. çàÿâíèê ïîäàâ äî Âåðõîâíîãî Ñóäó êàñàöіéíó
ñêàðãó íà âèðîê âіä 8 âåðåñíÿ 2003 ð.

7 êâіòíÿ 2005 ð. Âåðõîâíèé Ñóä ïðîâіâ ñóäîâå çàñіäàííÿ ó ñïðàâі
çàÿâíèêà. Âåðõîâíèé Ñóä ó ïðèñóòíîñòі ïðîêóðîðà і çàÿâíèêà âñòà-
íîâèâ, ùî âèíó çàÿâíèêà áóëî íàëåæíèì ÷èíîì îáґðóíòîâàíî, і âіä-
õèëèâ êàñàöіéíó ñêàðãó çàÿâíèêà ÿê íåîá ґðóíòîâàíó.

25 òðàâíÿ 2002 ð. ìіñöåâà ãàçåòà «Ïðèàçîâñêèé ðàáî÷èé» îïó-
áëіêóâàëà ïîâіäîìëåííÿ ïðî òå, ùî ìіëіöіÿ çàòðèìàëà çàÿâíèêà çà
ïіäîçðîþ ó â÷èíåííі íèçêè âáèâñòâ. Ó íüîìó éøëîñÿ, çîêðåìà, ïðî
òàêå: «Íàéáіëüø ñåíñàöіéíèì є òîé ôàêò, ùî çàòðèìàíèì âèÿâèâñÿ
êîëèøíіé ëåéòåíàíò ìіëіöії êàðíîãî ðîçøóêó Ñåðãіé Äîâæåíêî...»

28 òðàâíÿ 2002 ð. іíøà ãàçåòà, «Ñàëîí Äîíà і Áàñà», îïóáëіêóâàëà
ïîâіäîìëåííÿ ïðî ïðåñ-êîíôåðåíöіþ, ïðîâåäåíó ïàíîì Ê., êåðіâíè-
êîì Ìàðіóïîëüñüêîãî MB ÓÌÂÑ Óêðàїíè â Äîíåöüêіé îáëàñòі. Çãіäíî
іç öієþ ïóáëіêàöієþ, ó çâ’ÿçêó ç õîäîì ðîçñëіäóâàííÿ ñåðії âáèâñòâ,
ïàí Ê. çàÿâèâ, ùî ìіëіöіÿ çàòðèìàëà «îñîáó, ÿêà îáґðóíòîâàíî ïіäî-
çðþєòüñÿ ó â÷èíåííі çëî÷èíіâ іç âèêîðèñòàííÿì âîãíåïàëüíîї çáðîї»,
à òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ðîçãîëîøóâàòè áóäü-ÿêó іíøó іíôîðìàöіþ
ïðî õіä ðîçñëіäóâàííÿ є íåäîðå÷íèì.

8 ÷åðâíÿ 2002 ð. ãàçåòà «Ïðèàçîâñêèé ðàáî÷èé» îïóáëіêóâàëà
ðåçþìå іíøîї ïðåñ-êîíôåðåíöії ïàíà Ê. ç ïðèâîäó çàòðèìàííÿ çà-
ÿâíèêà. Æóðíàëіñò, ÿêèé áóâ àâòîðîì ñòàòòі ïðî ïðåñ-êîíôåðåíöіþ,
íàçèâàâ çàÿâíèêà éîãî ñïðàâæíіì іì’ÿì і íàâіâ äåÿêі óðèâêè ç âè-
ñòóïó ïàíà Ê. Çîêðåìà, ùîäî òîãî, õòî ìîæå áóëè íàñòóïíèìè æåðò-
âàìè çàòðèìàíîãî, âèñëîâëþâàííÿ ïàíà Ê. áóëî ïðîöèòîâàíî òàê:
«Íèìè áóäóòü ñïіâðîáіòíèêè ìіëіöії... òà іíøі... Àëå ùîäî öüîãî ìè
ìîæåìî äîâіðÿòè ëèøå ñëîâàì çëî÷èíöÿ...»

Íàäàëі êðèìіíàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî çàÿâíèêà øèðîêî âèñâіò-
ëþâàëîñÿ öèì æóðíàëіñòîì ó íèçöі éîãî ïóáëіêàöіé, äåÿêі ç ÿêèõ 
ìіñòèëè ôîòî çàÿâíèêà.

Ó ñâîїõ äîâîäàõ ó Âåðõîâíîìó Ñóäі çàÿâíèê ñêàðæèâñÿ, ùî éîãî
ïðàâî íà ïðåçóìïöіþ íåâèíóâàòîñòі áóëî ïîðóøåíî ÷èñëåííèìè
ãàçåòíèìè ñòàòòÿìè ç ïîâіäîìëåííÿìè ùîäî êðèìіíàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ â éîãî ñïðàâі, çàçíà÷èâøè òàêîæ, ùî â äåÿêèõ ñòàòòÿõ
ïîñàäîâі îñîáè äåðæàâíèõ îðãàíіâ ÷іòêî çàçíà÷àëè, ùî âіí â÷èíèâ
óáèâñòâà, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðîâàäæåííÿ ùå òðèâàëî.
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ІІІ. Більш детально з матеріалами справи «Довженко проти України» 
ви можете ознайомитися на сайті Верховної Ради України: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/974_845

ІV. Ознайомтеся самостійно: 1) з рішенням ЄСПЛ від 10.02.1995 р. у 
справі «Аллене де Рібемон проти Франції»; 2) з рішенням ЄСПЛ у справі 
«Мінеллі проти Швейцарії» від 25 березня 1983 р.

Запитання та завдання до теми 12 
І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, хто здійснює функцію підтримання публічного обвинува-
чення в суді.

À Ñïіâðîáіòíèê ÑÁÓ
Á Íîòàðіóñ
Â Àäâîêàò
Ã Ïðîêóðîð

2. Захист державного суверенітету, конституційного ладу, територі-
альної цілісності, попередження злочинів проти миру та безпеки люд-
ства є основними завданнями:

À Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè
Á Ïðîêóðàòóðè
Â Ñëóæáè áåçïåêè Óêðàїíè
Ã Íàöіîíàëüíîї ïîëіöії

3. Недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення за-
хисту та представництва, – це:

À Ïðîêóðàòóðà
Á Àäâîêàòóðà
Â Íîòàðіàò
Ã Îðãàíè þñòèöії

4. Державна архівна служба та Державна реєстраційна служба коор-
динуються через:

À Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
Á Ìіíіñòåðñòâî þñòèöії Óêðàїíè
Â Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
Ã Ìіíіñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðàїíè

5. Посвідчення правочинів, видача свідоцтва про право на спадщи-
ну – це дії:

À Ïðîêóðîðà
Á Àäâîêàòà
Â Ïîëіöåéñüêîãî
Ã Íîòàðіóñà
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6. Крім нотаріату, вчиняти окремі нотаріальні дії в сільських населе-
них пунктах можуть:

À Ïðîêóðîðè
Á Àäâîêàòè
Â Ïîñàäîâі îñîáè îðãàíó ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ã Äіëüíè÷íèé îôіöåð ïîëіöії

ІІ. Порівняйте поняття. 
Ïðîêóðàòóðà – àäâîêàòóðà.

ІІІ. Розподіліть наведені нижче повноваження правоохоронних
органів за таблицею.

Проку-
ратура
України

Адвока-
тура

Нота-
ріат

Органи
юстиції

Служба
безпеки 
України

Націо-
нальна
поліція

1. Íàêëàäàþòü çàáîðîíó ùîäî âіä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàé-
íà, ùî ïіäëÿãàє äåðæàâíіé ðåєñòðàöії.

2. Çäіéñíþþòü îðãàíіçàöіéíå, ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íå çàáåç-
ïå÷åííÿ ñóäіâ, ðîáîòó ç êàäðàìè ñóäіâ, åêñïåðòíå çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðàâîñóääÿ.

3. Ñêëàäàþòü çàÿâè, ñêàðãè, êëîïîòàííÿ, іíøі ïðàâîâі
äîêóìåíòè òà ïîäàþòü їõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

4. Ëåãàëіçóþòü ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії і ðåєñòðóþòü ïîëі-
òè÷íі ïàðòії òà іíøі ãðîìàäñüêі ôîðìóâàííÿ.

5. Çáèðàþòü âіäîìîñòі ïðî ôàêòè, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñ-
òàíі ÿê äîêàçè, â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

6. Âæèâàþòü çàõîäіâ êîíòððîçâіäóâàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, êîíñóëüñüêèõ òà іíøèõ äåð-
æàâíèõ óñòàíîâ.

7. Çäіéñíþþòü ðîçøóê îñіá, ÿêі ïåðåõîâóþòüñÿ âіä îðãàíіâ
äîñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ, ñëіä÷îãî ñóääі, ñóäó, óõèëÿþòüñÿ
âіä âèêîíàííÿ êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ, ïðîïàëè áåçâіñòè.

8. Çàñâіä÷óþòü âіðíіñòü êîïіé äîêóìåíòіâ і âèïèñîê ç íèõ.
9. Ïîïåðåäæóþòü, âèÿâëÿþòü, ðîçêðèâàþòü çëî÷èíè ïðîòè

ìèðó òà áåçïåêè ëþäñòâà, òåðîðèçìó, êîðóïöії òà îðãàíіçîâà-
íîї çëî÷èííîї äіÿëüíîñòі ó ñôåðі óïðàâëіííÿ òà åêîíîìіêè.

10. Çäіéñíþþòü îðãàíіçàöіþ і ïðîöåñóàëüíå êåðіâíèöòâî 
äîñóäîâèì ðîçñëіäóâàííÿì.
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11. Çäіéñíþþòü ñâîє÷àñíå ðåàãóâàííÿ íà çàÿâè òà ïîâіäîì-
ëåííÿ ïðî êðèìіíàëüíі, àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ àáî
ïîäії.

12. Ïðåäñòàâëÿþòü іíòåðåñè äåðæàâè â ñóäі.

Завдання для контролю знань і вмінь 
1 варіант

I рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є:

À Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
Á Íàðîäíі äåïóòàòè Óêðàїíè
Â Íàðîä Óêðàїíè
Ã Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè

2. Досягнення особою віку кримінальної відповідальності відбувається:
À Ó äåíü íàðîäæåííÿ
Á Ç íóëÿ ãîäèí äîáè äíÿ íàðîäæåííÿ
Â  Ç êîíêðåòíî âñòàíîâëåíîї ãîäèíè íàðîäæåííÿ â äåíü, 

êîëè âèïîâíèëîñÿ 16 (14) ðîêіâ
Ã Ç íóëÿ ãîäèí íàñòóïíîї çà äíåì íàðîäæåííÿ äîáè

3. Установіть відповідність між статтями Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення та структурними компонентами норми 
права.

1. Àäìіíіñòðàòèâíіé âіäïîâіäàëüíîñòі ïіäëÿãàþòü îñîáè, ÿêі 
äîñÿãëè íà ìîìåíò â÷èíåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðó-
øåííÿ øіñòíàäöÿòèðі÷íîãî âіêó.

2. Òÿãíå çà ñîáîþ ïîïåðåäæåííÿ àáî íàêëàäåííÿ øòðàôó 
âіä îäíîãî äî ï’ÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðî-
ìàäÿí.

3. Ðîçïèòòÿ ñïèðòíèõ íàïîїâ íà âóëèöÿõ, íà ñòàäіîíàõ, ó 
ñêâå  ðàõ, ïàðêàõ, ó âñіõ âèäàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà â 
іíøèõ ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ, êðіì ïіäïðèєìñòâ òîðãіâëі, ó ÿêèõ
ïðîäàæ ñïèðòíèõ íàïîїâ íà ðîçëèâ äîçâîëåíî.

À Ãіïîòåçà
Á Äèñïîçèöіÿ
Â Ïðåàìáóëà
Ã Ñàíêöіÿ

4. Політико-правовий зв’язок людини з державою, що знаходить свій 
вияв у взаємних правах та обов’язках, називається __________________.
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ІІ рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.
Äåðæàâíà âëàäà â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ çà ïðèíöèïîì її

ïîäіëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó, ïðàâîîõîðîííó òà ñóäîâó.
Óêðàїíà є ïàðëàìåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ. Íàðîä çäіéñíþє âëà-
äó âèêëþ÷íî ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíè ìіñöåâî-
ãî ñàìîóïðàâëіííÿ. Ïðàâî âèçíà÷àòè òà çìіíþâàòè êîíñòèòó-
öіéíèé ëàä â Óêðàїíі íàëåæèòü âèêëþ÷íî çàêîíîäàâ÷іé âëàäі
òà íå ìîæå áóòè óçóðïîâàíå ãëàâîþ äåðæàâè. Çàáåçïå÷åííÿ
åêîëîãі÷íîї áåçïåêè òà åêîëîãі÷íîї ðіâíîâàãè є îáîâ’ÿçêîì
íàðîäó.

ІІІ рівень (2 бали). Порівняйте поняття.
Áåçïîñåðåäíÿ äåìîêðàòіÿ – ïðåäñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ;
Ìіñöåâі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè – ìіñöåâå ñàìîâðÿäó-

âàííÿ.

ІV рівень (3 бали). Розв’яжіть юридичну ситуацію. 
Ïіä ÷àñ ïåðåâіðêè çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïðàöіâíèêàìè ðà-

éîííîãî âіääіëó âíóòðіøíіõ ñïðàâ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî 13-ðі÷íèé
Ñèðîòèíåöü Ì. ïðîíèê ÷åðåç âіêíî ìàãàçèíó і âèêðàâ íåïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàðіâ íà ñóìó 5 òèñÿ÷ ãðí. Íà÷àëüíèê ðàéîííîãî âіääіëêó,
âðàõîâóþ÷è âіê Ñèðîòèíöÿ Ì., âіäìîâèâ ó ïîðóøåííі êðèìіíàëüíîї
ñïðàâè.

Чи є правомірними дії начальника районного відділку? Чи підлягає
Сиротинець М. юридичній відповідальності? Хто відшкодує заподіяний
збиток?

2 варіант
І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. За загальним правилом до громадянства України може бути прий-
нята особа, що безперервно прожила на законних підставах на території
України протягом останніх:

À Òðüîõ ðîêіâ
Á Ï’ÿòè ðîêіâ
Â Ñåìè ðîêіâ
Ã Äåñÿòè ðîêіâ

2. На посаду судді може бути призначено громадянина України, який
має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше:

À Òðè ðîêè
Á Ï’ÿòü ðîêіâ
Â Äåñÿòü ðîêіâ
Ã Äâàíàäöÿòü ðîêіâ
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3. Установіть відповідність між статтями Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення та структурними компонентами норми 
права :

1. Ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ñòðîê âіä äâîõ äî ï’ÿòè ðîêіâ.
2. Êðèìіíàëüíіé âіäïîâіäàëüíîñòі çà õóëіãàíñòâî ïіäëÿãà-

þòü îñîáè, ÿêі äîñÿãëè íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó 14 ðîêіâ.
3. Õóëіãàíñòâîì є ãðóáå ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç 

ìîòèâіâ ÿâíîї íåïîâàãè äî ñóñïіëüñòâà, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ
îñîáëèâîþ çóõâàëіñòþ ÷è âèíÿòêîâèì öèíіçìîì.

À Ïðèïèñ
Á Ñàíêöіÿ
Â Ãіïîòåçà
Ã Äèñïîçèöіÿ

4. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є _____________ – 
___________________________________________________________ .

ІІ рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.
Óêðàїíà – ñóâåðåííà і íåçàëåæíà, äåìîêðàòè÷íà, ñîöіàëü-

íà, ïðàâîâà äåðæàâà. Її òåðèòîðіÿ â ìåæàõ іñíóþ÷îãî êîðäîíó
є öіëіñíîþ і íåïîðóøíîþ. Îáîðîíà Óêðàїíè, çàõèñò її ñóâåðå-
íіòåòó, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі òà íåäîòîðêàííîñòі ïîêëàäà-
єòüñÿ íà Ñëóæáó áåçïåêè Óêðàїíè. Ïðàâà, ñâîáîäè é îáîâ’ÿçêè 
ëþäèíè òà їõíі ãàðàíòії âèçíà÷àþòü çìіñò і ñïðÿìîâàíіñòü 
äіÿëüíîñòі äåðæàâè. Ñóñïіëüíå æèòòÿ â Óêðàїíі ґðóíòóєòüñÿ 
íà çàñàäàõ ïîëіòè÷íîї, åêîíîìі÷íîї òà іäåîëîãі÷íîї îäíîìàíіò-
íîñòі. Â Óêðàїíі äіє ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà çàêîíó.

ІІІ рівень (2 бали). Порівняйте поняття.
 Ïðèñÿæíі – ñóääі.
  Îðãàíè ñóäîâîї âëàäè Óêðàїíè – ïðàâîîõîðîííі îðãàíè 
Óêðàїíè.

ІV рівень (3 бали). Розв’яжіть юридичну ситуацію.
Ãðîìàäÿíèí Âåëåðå÷èâèé Î. çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó

Óêðàїíè çі ñêàðãîþ íà ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà äіÿìè
і ðіøåííÿìè ìіñüêîãî ãîëîâè âіäíîñíî íåïðàâîìіðíî âñòàíîâëåíèõ 
òàðèôіâ çà íàäàíі êîìóíàëüíі ïîñëóãè. Ó ñêàðçі âіí ïðîñèâ Êîíñòè-
òóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè ïåðåâіðèòè çàêîííіñòü âñòàíîâëåííÿ òàðèôіâ
òà âіäìіíèòè їõ. Àëå Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè âіäìîâèâ Âåëåðå-
÷èâîìó Î. ó ïðèéíÿòòі ñêàðãè.

Чи правомірна відмова у прийнятті скарги? Відповідь обґрунтуйте.
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Àáñåíòåїçì – îäíà ç ôîðì ñâіäîìîãî áîéêîòóâàííÿ âèáîðöÿìè
ïðîöåñó âèáîðіâ; ïàñèâíèé ïðîòåñò íàñåëåííÿ ïðîòè іñíóþ÷îї ôîðìè
ïðàâëіííÿ, ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó, ïðîÿâ áàéäóæîñòі äî âèêîðèñòàííÿ
ñâîїõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ.

Àâòîðèòàðèçì – òàêà ñóêóïíіñòü çàñîáіâ і ñïîñîáіâ ðåàëіçàöії
äåðæàâíîї âëàäè, çà ÿêèõ âëàäà êîíöåíòðóєòüñÿ â ðóêàõ ïðàâëÿ-
÷îї âåðõіâêè; äîïóñêàþòüñÿ äåÿêі ðîçìåæóâàííÿ ïîëіòè÷íèõ ñèë,
ëåãàëüíі ìîæëèâîñòі ÷åðåç ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè ÷è ãðîìàäñüêі
îá’єäíàííÿ îáñòîþâàòè іíòåðåñè ïåâíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Àäâîêàòóðà – íåäåðæàâíèé ñàìîâðÿäíèé іíñòèòóò, ùî çàáåç-
ïå÷óє çäіéñíåííÿ çàõèñòó, ïðåäñòàâíèöòâà òà íàäàííÿ іíøèõ âèäіâ
ïðàâîâîї äîïîìîãè íà ïðîôåñіéíіé îñíîâі, à òàêîæ ñàìîñòіéíî âèðі-
øóє ïèòàííÿ îðãàíіçàöії òà äіÿëüíîñòі àäâîêàòóðè.

Àïàòðèä – îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà àáî îñîáà, ÿêó æîäíà äåðæàâà
âіäïîâіäíî äî ñâîãî çàêîíîäàâñòâà íå ââàæàє ñâîїì ãðîìàäÿíèíîì.

Áіïàòðèä – îñîáà, ÿêó íà ïіäñòàâі ìіæäåðæàâíîãî äîãîâîðó âè-
çíàíî îäíî÷àñíî ãðîìàäÿíèíîì òèõ äåðæàâ, ÿêі ïіäïèñàëè öåé äîãîâіð.

Âèáîðè – ñïîñіá ôîðìóâàííÿ îðãàíó äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíó ìіñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ àáî íàäіëåííÿ ïîâíîâàæåííÿìè їõíüîї ïî-
ñàäîâîї îñîáè øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ і âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàòіâ òàêîãî
ãîëîñóâàííÿ âñòàíîâëåíîþ áіëüøіñòþ ãîëîñіâ.

Âèáîð÷å ïðàâî – îäèí ç ãîëîâíèõ êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ іíñòè-
òóòіâ, íîðìè ÿêîãî ðåãóëþþòü ñóñïіëüíі âіäíîñèíè, ïîâ’ÿçàíі ç ôîð-
ìóâàííÿì ïðåäñòàâíèöüêèõ òà іíøèõ âèáîðíèõ îðãàíіâ ïóáëі÷íîї
âëàäè.

Âèíà – ïñèõі÷íå ñòàâëåííÿ îñîáè äî ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íîãî äі-
ÿííÿ, ÿêå âîíà â÷èíèëà, òà éîãî øêіäëèâèõ íàñëіäêіâ.

Âëàäà – ñèëà, ÿêà çà äîïîìîãîþ àâòîðèòåòó, çàîõî÷åííÿ ÷è ïðè-
ìóñó ìàє çäàòíіñòü âïëèâàòè íà ñóñïіëüñòâî.

Ãàëóçü ïðàâà – óïîðÿäêîâàíà ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ íîðì, ùî
ñòàíîâëÿòü ñàìîñòіéíó ÷àñòèíó ñèñòåìè ïðàâà òà ðåãóëþþòü ïåâíó
ñôåðó ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.

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

Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè – ñòіéêèé, íåîáìåæåíèé ó ïðîñòîðі ïðàâî-
âèé çâ’ÿçîê ôіçè÷íîї îñîáè ç Óêðàїíñüêîþ äåðæàâîþ, çàñíîâàíèé íà
þðèäè÷íîìó âèçíàííі äåðæàâîþ öієї îñîáè ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè,
óíàñëіäîê ÷îãî îñîáà і äåðæàâà íàáóâàþòü âçàєìíèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ
â îáñÿçі, ïåðåäáà÷åíîìó Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè.

Ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî – ñïіëüíîòà âñіõ ãðîìàäÿí, їõ âіëüíèõ
îá’єäíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ñóñïіëüíèìè âіäíîñèíàìè, ùî õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñóñïіëüíîї ñâіäîìîñòі, ïîëіòè÷íîї êóëüòóðè,
ÿêі ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè ðåãóëþâàííÿ äåðæàâè, àëå îõîðîíÿ-
þòüñÿ òà ãàðàíòóþòüñÿ íåþ.

Äåëіêòîçäàòíіñòü – çäàòíіñòü ñóá’єêòà ñàìîñòіéíî óñâіäîìëþ-
âàòè ñâіé â÷èíîê і éîãî øêіäëèâі ðåçóëüòàòè, âіäïîâіäàòè çà ñâîї 
ïðîòèïðàâíі äії òà íåñòè çà íèõ þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü.
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Äåðæàâà – ñóâåðåííà ïîëіòèêî-òåðèòîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ñó-
ñïіëüñòâà, ùî âîëîäіє âëàäîþ, ÿêà çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíèì àïàðà-
òîì íà îñíîâі ïðàâîâèõ íîðì, ùî çàáåçïå÷óþòü çàõèñò і óçãîäæåííÿ 
ñóñïіëüíèõ, ãðóïîâèõ, іíäèâіäóàëüíèõ іíòåðåñіâ ç îïîðîþ, ó ðàçі ïî-
òðåáè, íà ëåãàëüíèé ïðèìóñ.

Äåðæàâíèé àïàðàò – ñèñòåìà âñіõ îðãàíіâ äåðæàâè, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíà âëàäà, âèêîíóþòüñÿ ôóíêöії äåðæàâè.

Äåðæàâíèé ëàä – óñòðіé êðàїíè, ùî âèðàæàєòüñÿ â õàðàêòåðі 
ïîëіòè÷íèõ âçàєìèí ìіæ ëþäüìè, ìіæ ëþäüìè òà äåðæàâîþ ó ïðî-
öåñі óïðàâëіííÿ (ïîëіòè÷íèé ðåæèì), ó ñïîñîáàõ îðãàíіçàöії âèùèõ
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè (ôîðìà ïðàâëіííÿ) і â àäìіíіñòðàòèâíî-òå-
ðèòîðіàëüíîìó ðîçïîäіëі äåðæàâè (ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ).

Äåðæàâíèé îðãàí – ñòðóêòóðíî îðãàíіçîâàíèé êîëåêòèâ äåðæàâ-
íèõ ñëóæáîâöіâ àáî îêðåìà ñëóæáîâà îñîáà, ÿêèõ íàäіëåíî âëàäíèìè
ïîâíîâàæåííÿìè, ñòâîðåíі íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ äëÿ âèêîíàííÿ
êîíêðåòíèõ çàâäàíü і ôóíêöіé äåðæàâè.

Äåðæàâíі ñèìâîëè Óêðàїíè – óñòàíîâëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè 
àáî ñïåöіàëüíèìè çàêîíàìè îñîáëèâі ðîçïіçíàâàëüíі çíàêè äåðæàâè.
Äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè Óêðàїíè є Äåðæàâíèé Ïðàïîð Óêðàїíè, 
Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðàїíè і Äåðæàâíèé Ãіìí Óêðàїíè.

Äієçäàòíіñòü – çäàòíіñòü îñîáè ñâîїìè äіÿìè íàáóâàòè òà ðåàëі-
çîâóâàòè ñóá’єêòèâíі ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè.

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

Çàêîííіñòü – ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèé ðåæèì, ÿêèé ïîëÿãàє ó ïà-
íóâàííі ïðàâà òà çàêîíó â ñóñïіëüíîìó æèòòі, çäіéñíåííі ïðèïèñіâ 
ïðàâîâèõ íîðì âñіìà ó÷àñíèêàìè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ïîñëіäîâíіé
áîðîòüáі ç ïðàâîïîðóøåííÿìè òà ñâàâіëëÿì ó äіÿëüíîñòі ïîñàäîâèõ 
îñіá, ó çàáåçïå÷åííі ïîðÿäêó òà îðãàíіçîâàíîñòі â ñóñïіëüñòâі.

Çàêîíîäàâñòâî – ñèñòåìà âñіõ ïðàâîâèõ íîðì, ÿêèìè ðåãóëþ-
þòüñÿ ñóñïіëüíі âіäíîñèíè â äåðæàâі.

Çàêîíîäàâ÷èé ïðîöåñ – óñòàíîâëåíèé ïîðÿäîê äіÿëüíîñòі ñïåöі-
àëüíî óïîâíîâàæåíèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ ç ïðèâîäó ñòâîðåííÿ, çìіíè 
àáî ñêàñóâàííÿ çàêîíіâ.

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

Іìïі÷ìåíò – ïðîöåäóðà ïðèòÿãíåííÿ äî âіäïîâіäàëüíîñòі ïåðåä 
ïàðëàìåíòîì âèùèõ ïîñàäîâèõ îñіá äåðæàâè (ïðåçèäåíòà, ìіíіñòðіâ,
іíøèõ ïîñàäîâèõ îñіá).

Іíäèâіä – êîíêðåòíà ëþäèíà, ùî áіîëîãі÷íî і ñîöіàëüíî âіäðіçíÿ-
єòüñÿ ç ïîìіæ іíøèõ ëþäåé, ìàє іíäèâіäóàëüíî âèðàæåíі ïñèõîôі-
çè÷íі ÿêîñòі.

Іíêîðïîðàöіÿ – âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ, ÿêèé ïî-
ëÿãàє ó çâåäåííі їõ ó çáіðíèêè â ïåâíîìó ïîðÿäêó áåç çìіíè çìіñòó.

Іíîçåìåöü – îñîáà, ÿêà íå ïåðåáóâàє ó ãðîìàäÿíñòâі Óêðàїíè і є 
ãðîìàäÿíèíîì (ïіääàíèì) іíøîї äåðæàâè àáî äåðæàâ.

Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè – âèùèé îðãàí ó ñèñòåìі îðãàíіâ âè-
êîíàâ÷îї âëàäè â Óêðàїíі.
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Êîäèôіêàöіÿ – âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ, ÿêі ìàþòü
ñïіëüíèé ïðåäìåò ðåãóëþâàííÿ, ùî ïîëÿãàє â їõ çìіñòîâíіé ïåðå-
ðîáöі é ñòâîðåííі çâåäåíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà.

Êîíñîëіäàöіÿ – âèä ñèñòåìàòèçàöії íîðìàòèâíèõ àêòіâ, ÿêèé ïå-
ðåäáà÷àє îá’єäíàííÿ äåêіëüêîõ àêòіâ, âèäàíèõ ç îäíîãî ïèòàííÿ, â
íîâîìó äîêóìåíòі ç ìåòîþ óñóíåííÿ ìíîæèííîñòі àêòіâ.

Êîíñòèòóöіÿ – Îñíîâíèé çàêîí äåðæàâè, ùî óõâàëþєòüñÿ â 
îñîá ëèâîìó ïîðÿäêó, ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó òà ðåãóëþє íàé-
âàæëèâіøі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè.

Êîíôåäåðàöіÿ – äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ ñóâåðåííèõ äåðæàâ, ÿêå
ñòâîðþєòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíîї ìåòè.

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

Ìіæíàðîäíèé äîãîâіð – ïèñüìîâà óãîäà, ùî ðåãóëþєòüñÿ ìіæíà-
ðîäíèì ïðàâîì, óêëàäåíà ìіæ äâîìà àáî äåêіëüêîìà ñóá’єêòàìè ìіæ-
íàðîäíîãî ïðàâà, íåçàëåæíî âіä її êîíêðåòíîї íàçâè (äîãîâіð, óãîäà,
êîíâåíöіÿ, ïàêò òîùî).

Ìіíіñòåðñòâî – ãîëîâíà ëàíêà ñèñòåìè îðãàíіâ öåíòðàëüíîї âè-
êîíàâ÷îї âëàäè.

Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ – ïðàâî і ñïðîìîæíіñòü îðãàíіâ ìіñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ìåæàõ çàêîíó çäіéñíþâàòè ðåãóëþâàííÿ òà
óïðàâëіííÿ ñóòòєâîþ ÷àñòêîþ ïóáëі÷íèõ ñïðàâ ïіä âëàñíó âіäïîâі-
äàëüíіñòü â іíòåðåñàõ ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ.

Ìіñöåâі äåðæàâíі àäìіíіñòðàöії – ìіñöåâі îðãàíè âèêîíàâ÷îї 
âëàäè â îáëàñòÿõ і ðàéîíàõ, ìіñòàõ Êèєâі òà Ñåâàñòîïîëі.

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

Íàðîäîâëàääÿ – ñèñòåìà ôîðì âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó ÿê íîñіÿ
ñóâåðåíіòåòó і єäèíîãî äæåðåëà âëàäè â Óêðàїíі øëÿõîì éîãî ó÷àñòі
ó âñòàíîâëåííі ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãà-
íіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ і áåçïîñåðåäíüîìó óõâàëåííі âëàäíèõ
ðіøåíü ç ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè Óêðàїíè ïèòàíü.

Íàöіîíàëüíà ïîëіöіÿ – öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè,
ÿêèé ñëóæèòü ñóñïіëüñòâó øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ïðàâ і ñâî-
áîä ëþäèíè, ïðîòèäії çëî÷èííîñòі, ïіäòðèìàííÿ ïóáëі÷íîї áåçïåêè
òà ïîðÿäêó.

Íîðìà ïðàâà – çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå, ôîðìàëüíî âèçíà÷åíå, óñòà-
íîâëåíå àáî ñàíêöіîíîâàíå ïðàâèëî ïîâåäіíêè, ÿêå âïëèâàє íà ñó-
ñïіëüíі âіäíîñèíè ç ìåòîþ їõ óïîðÿäêóâàííÿ.

Íîðìàòèâíèé äîãîâіð – ïðàâèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàê-
òåðó, ùî âñòàíîâëþєòüñÿ çà âçàєìíîþ äîìîâëåíіñòþ äåêіëüêîõ
ñóá’єêòіâ і çàáåçïå÷óєòüñÿ äåðæàâîþ.

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – ïèñüìîâèé äîêóìåíò êîìïåòåíò-
íîãî ñóá’єêòà ïðàâà, ó ÿêîìó çàêðіïëþþòüñÿ ïðàâèëà ïîâåäіíêè çà-
ãàëüíîãî õàðàêòåðó, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ äåðæàâîþ.

Íîòàðіàò – ñèñòåìà îðãàíіâ і ïîñàäîâèõ îñіá, íà ÿêі ïîêëàäåíî
îáîâ’ÿçîê ïîñâіä÷óâàòè ïðàâà, à òàêîæ ôàêòè, ùî ìàþòü þðèäè÷íå 
çíà÷åííÿ, òà â÷èíÿòè іíøі íîòàðіàëüíі äії, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì, ç
ìåòîþ íàäàííÿ їì þðèäè÷íîї âіðîãіäíîñòі.



344

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ  СЛОВНИК

Îáîâ’ÿçêè ëþäèíè – îá’єêòèâíî îáóìîâëåíà âèìîãà äåðæàâè äî
îñîáè äіÿòè ÷іòêî âèçíà÷åíèì ó çàêîíі ÷èíîì àáî óòðèìóâàòèñÿ âіä 
çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé.

Îñîáà – ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí. 
Ïàðëàìåíò – âèùèé êîëåãіàëüíèé ïðåäñòàâíèöüêèé çàêîíîäàâ-

÷èé îðãàí äåðæàâè.
Ïіäçàêîííèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – ðåçóëüòàò íîðìîòâîð-

÷îї äіÿëüíîñòі êîìïåòåíòíèõ îðãàíіâ äåðæàâè (їõ ïîñàäîâèõ îñіá),
óïîâíîâàæåíèõ íà òå äåðæàâîþ ç óñòàíîâëåííÿ, çìіíè òà ñêàñóâàííÿ 
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ, ùî ðîçâèâàþòü ÷è äåòàëіçóþòü îêðåìі ïî-
ëîæåííÿ çàêîíіâ.

Ïðàâà ëþäèíè – ñîöіàëüíà ñïðîìîæíіñòü ëþäèíè âіëüíî äіÿòè, 
ñàìîñòіéíî îáèðàòè âèä і ìіðó ñâîєї ïîâåäіíêè ç ìåòîþ çàäîâîëåííÿ 
ðіçíîáі÷íèõ ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ ïîòðåá øëÿõîì êîðèñòóâàííÿ 
ïåâíèìè ñîöіàëüíèìè áëàãàìè â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâ÷èìè 
àêòàìè.

Ïðàâî – ñèñòåìà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ, ôîðìàëüíî âèçíà÷åíèõ, çà-
ãàëüíèõ ïðàâèë ïîâåäіíêè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ, ãàðàíòóþòüñÿ é îõî-
ðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ òà ðåãóëþþòü ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ìіæ ëþäüìè.

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

Ïðàâîâà іäåîëîãіÿ – ñóêóïíіñòü þðèäè÷íèõ іäåé, òåîðіé, ïîãëÿ-
äіâ, ÿêі â êîíöåïòóàëüíîìó âèãëÿäі âіäîáðàæàþòü і îöіíþþòü ïðà-
âîâó ðåàëüíіñòü.

Ïðàâîâà êóëüòóðà – ñèñòåìà ïðàâîâèõ öіííîñòåé, ùî âіäïîâі-
äàþòü ðіâíþ äîñÿãíóòîãî ñóñïіëüñòâîì ïðàâîâîãî ïðîãðåñó òà âіäî-
áðàæàþòü ó ïðàâîâіé ôîðìі ñòàí ñâîáîäè îñîáè, іíøі íàéâàæëèâіøі 
ñîöіàëüíі öіííîñòі.

Ïðàâîâà ïñèõîëîãіÿ – ñòèõіéíèé, «íåñèñòåìàòèçîâàíèé» åëåìåíò 
ïðàâîñâіäîìîñòі, ÿêèé âèðàæåíî â îêðåìèõ ïñèõîëîãі÷íèõ ðåàêöіÿõ 
êîæíîї ëþäèíè òієї ÷è іíøîї ñîöіàëüíîї ãðóïè íà äåðæàâó, ïðàâî,
çàêîíîäàâñòâî, іíøі þðèäè÷íі ôåíîìåíè.

Ïðàâîâèé çâè÷àé – ñàíêöіîíîâàíå äåðæàâîþ çâè÷àєâå ïðàâèëî 
ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêå â ðåçóëüòàòі áàãàòîðàçîâîãî ïî-
âòîðåííÿ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó ñòàëî òðàäèöієþ.

Ïðàâîâèé іíñòèòóò – âіäîêðåìëåíà ãðóïà âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ
ïðàâîâèõ íîðì (ïðèïèñіâ), ñêëàäîâà ÷àñòèíà ãàëóçі ïðàâà, ùî ðåãó-
ëþє ïåâíèé âèä ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí і óòâîðþє ñàìîñòіéíèé åëåìåíò
ñèñòåìè ïðàâà.

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

Ïðàâîâіäíîñèíè – óðåãóëüîâàíі íîðìàìè ïðàâà ñóñïіëüíі âіäíî-
ñèíè, ó÷àñíèêè ÿêèõ ìàþòü ñóá’єêòèâíі ïðàâà і îáîâ’ÿçêè, ùî çàáåç-
ïå÷óþòüñÿ äåðæàâîþ.

Ïðàâîçàñòîñóâàííÿ – âëàäíà äіÿëüíіñòü êîìïåòåíòíèõ îðãàíіâ і 
ïîñàäîâèõ îñіá ç ïіäãîòîâêè òà ïðèéíÿòòÿ іíäèâіäóàëüíîãî ïðàâîâîãî 
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ðіøåííÿ â þðèäè÷íіé ñïðàâі íà îñíîâі þðèäè÷íèõ ôàêòіâ і êîíêðåò-
íèõ ïðàâîâèõ íîðì.

Ïðàâîçäàòíіñòü – çäàòíіñòü ñóá’єêòà ïðàâà áóòè íîñієì ñóá’єê-
òèâíèõ ïðàâ і þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ. Çäàòíіñòü ìàòè ïðàâà òà íåñòè
îáîâ’ÿçîê âèçíàєòüñÿ ðіâíîþ ìіðîþ çà âñіìà ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí.

Ïðàâîíàñòóïíèöòâî Óêðàїíè – þðèäè÷íî-ïðàâîâі íîðìè, ùî
âèçíà÷àþòü ïåðåõіä ïðàâ і çîáîâ’ÿçàíü âіä äåðæàâ ïîïåðåäíèêіâ äî
äåðæàâè Óêðàїíà.

Ïðàâîïîðóøåííÿ – ïðîòèïðàâíå, âèííå, ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íå äі-
ÿííÿ (äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü) äåëіêòîçäàòíîãî ñóá’єêòà, ÿêå òÿãíå çà
ñîáîþ þðèäè÷íî âèçíà÷åíі äëÿ ïðàâîïîðóøíèêà íåãàòèâíі íàñëіäêè.

Ïðàâîïîðÿäîê – îäíà çі ñêëàäîâèõ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó, ÿêà ïî-
ëÿãàє ó ïðàâîâіé ðåãëàìåíòàöії ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí òà âèìîçі äîäåð-
æàííÿ ÷èííèõ ïðàâîâèõ íîðì.

Ïðàâîñóääÿ – ñàìîñòіéíà ãàëóçü äåðæàâíîї äіÿëüíîñòі, ÿêó çäіé-
ñíþє ñóä øëÿõîì ðîçãëÿäó òà âèðіøåííÿ â ñóäîâèõ çàñіäàííÿõ â
îñîáëèâіé, óñòàíîâëåíіé çàêîíîì, ïðîöåñóàëüíіé ôîðìі öèâіëüíèõ,
êðèìіíàëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ ñïðàâ.

Ïðåçèäåíò Óêðàїíè – ãëàâà äåðæàâè Óêðàїíà, ãàðàíò äåðæàâ-
íîãî ñóâåðåíіòåòó, òåðèòîðіàëüíîї öіëіñíîñòі Óêðàїíè, äîäåðæàííÿ
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Ïðåçóìïöіÿ íåâèíóâàòîñòі – ïðàâîâèé ïðèíöèï, çà ÿêèì ùîäî
îñîáè, ÿêà ïіäîçðþєòüñÿ ó â÷èíåííі çëî÷èíó, ïðèïóñêàєòüñÿ íåâèíó-
âàòіñòü äî òîãî ÷àñó, äîêè її âèíó íå áóäå äîâåäåíî â ïîðÿäêó, ïåðåä-
áà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, і âñòàíîâëåíî âèðîêîì ñóäó, ÿêèé íàáðàâ 
çàêîííîї ñèëè.

Ïðîêóðàòóðà Óêðàїíè – єäèíà öåíòðàëіçîâàíà ñèñòåìà îðãàíіâ
äåðæàâíîї âëàäè, ÿêі çäіéñíþþòü óñòàíîâëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðà-
їíè ôóíêöії ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, çàãàëüíèõ іíòå-
ðåñіâ ñóñïіëüñòâà òà äåðæàâè.

Ïóáëі÷íèé ïîðÿäîê – óðåãóëüîâàíà ìîðàëüíèìè òà ïðàâîâèìè
íîðìàìè ñèñòåìà ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ùî ìàє íà ìåòі ãàðàíòó-
âàííÿ ãðîìàäñüêîї áåçïåêè і ñïîêîþ, çàõèñòó ÷åñòі òà ãіäíîñòі ãðî-
ìàäÿí, íîðìàëüíèõ óìîâ äëÿ äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ і ãðîìàäñüêèõ
îðãàíіçàöіé.

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

Ðåôåðåíäóì – ôîðìà áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії, ùî ïîëÿãàє ó
ïðîâåäåííі ãîëîñóâàííÿ, øëÿõîì ÿêîãî óõâàëþþòüñÿ ðіøåííÿ ç
áóäü-ÿêèõ ïèòàíü çàãàëüíîäåðæàâíîãî àáî ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ, çà
âèíÿòêîì òèõ, ÿêі çãіäíî іç çàêîíîì íå ìîæóòü áóòè âèíåñåíі íà
ðåôåðåíäóì.

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè (ÑÁÓ) – äåðæàâíèé ïðàâîîõîðîííèé
îðãàí ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿêèé çàáåçïå÷óє äåðæàâíó áåçïåêó
Óêðàїíè.

Ñèñòåìà ïðàâà – îá’єêòèâíî çóìîâëåíà âíóòðіøíÿ îðãàíіçàöіÿ
ïðàâà, ùî âіäîáðàæàєòüñÿ â єäíîñòі òà óçãîäæåíîñòі âñіõ її íîðì, äè-
ôåðåíöіéîâàíèõ çà ãàëóçÿìè, ïіäãàëóçÿìè, іíñòèòóòàìè òà íîðìàìè
ïðàâà.
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Ñîöіàëüíі íîðìè – çàãàëüíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè ëþäåé ó ñóñïіëü-
ñòâі, çóìîâëåíі îá’єêòèâíèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè, є ðåçóëüòàòîì ñâі-
äîìîї âîëüîâîї äіÿëüíîñòі ïåâíîї ÷àñòèíè ÷è âñüîãî ñóñïіëüñòâà òà 
çàáåçïå÷óþòüñÿ ðіçíîìàíіòíèìè çàñîáàìè ñîöіàëüíîãî âïëèâó.

Ñóâåðåíіòåò íàðîäó – âåðõîâåíñòâî âñіõ ãðîìàäÿí, ùî æèâóòü 
íà òåðèòîðії äåðæàâè, ÿê äæåðåëà і íîñіÿ âëàäè, éîãî ïðàâî ñàìîìó 
âèðіøóâàòè ñâîþ äîëþ, áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ïðåäñòàâíèöüêі îð-
ãàíè áðàòè ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі íàïðÿìêó ïîëіòèêè äåðæàâè, à òà-
êîæ êîíòðîëþâàòè äіÿëüíіñòü öèõ îðãàíіâ.

Ñóä – îðãàí äåðæàâè, äî êîìïåòåíöії ÿêîãî âõîäèòü çäіéñíåííÿ 
ïðàâîñóääÿ ùîäî ðîçãëÿäó àäìіíіñòðàòèâíèõ, êðèìіíàëüíèõ, öèâіëü-
íèõ òà іíøèõ ñïðàâ òà óõâàëåííÿ â öèõ ñïðàâàõ çàêîííèõ ðіøåíü.

Ñóäîóñòðіé – ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ íîðì, ÿêі âñòàíîâëþþòü ñó-
äîâó ñèñòåìó, її îðãàíіçàöіþ, çàâäàííÿ, êîìïåòåíöіþ îêðåìèõ ñóäіâ
і ïðîöåäóðó їõ äіÿííÿ.

Ñóäî÷èíñòâî – óñòàíîâëåíèé çàêîíîì àáî çâè÷àєì ïîðÿäîê і 
ôîðìà â÷èíåííÿ ñóäîâèõ äіé ó ìåæàõ çàâäàíü ñóäіâ ó çäіéñíåííі 
ïðàâîñóääÿ.

Ñóñïіëüñòâî – ôîðìà êîëåêòèâíîãî ñïіâæèòòÿ ëþäåé, ñèñòåìà 
ðіçíîðіâíåâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ ó ïðîöåñі іñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó.

Òëóìà÷åííÿ íîðì ïðàâà – ç’ÿñóâàííÿ ôàêòè÷íîãî çìіñòó ïðàâî-
âèõ íîðì, òîáòî âèñëîâëåíîї â íèõ âîëі çàêîíîäàâöÿ ÿê çàãàëüíîãî 
ïðàâèëà, ùî äàє ìîæëèâіñòü óñòàíîâèòè, ÷è âіäïîâіäàє öüîìó ïðà-
âèëó êîíêðåòíèé âèïàäîê ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.

Òîòàëіòàðèçì – ñóêóïíіñòü òàêèõ ñïîñîáіâ і çàñîáіâ ðåàëіçàöії 
äåðæàâíîї âëàäè, çà ÿêèõ óñþ æèòòєäіÿëüíіñòü ñóñïіëüñòâà é êîæíîї 
îêðåìîї ëþäèíè àáñîëþòíî ðåãëàìåíòîâàíî.

Óíіòàðíà äåðæàâà – ïðîñòà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ äåð-
æàâè, îêðåìі ñêëàäîâі ÿêîї íå ìàþòü ñóâåðåíіòåòó òà âñіõ îçíàê
äåðæàâíîñòі.

Óðÿä – êîëåãіàëüíèé îðãàí çàãàëüíîї êîìïåòåíöії, ÿêèé çäіéñíþє 
êåðіâíèöòâî âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷îþ äіÿëüíіñòþ îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї
âëàäè.

Ôåäåðàöіÿ – ñêëàäíà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ äåðæàâè, 
ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç äåðæàâíèõ óòâîðåíü, ùî ìàþòü þðèäè÷íó òà ïî-
ëіòè÷íó ñàìîñòіéíіñòü.

Ôóíêöії äåðæàâè – îñíîâíі íàïðÿìè її äіÿëüíîñòі íà ïåâíèõ åòà-
ïàõ ðîçâèòêó.

Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü – ñïåöèôі÷íі ïðàâîâіäíîñèíè ìіæ 
äåðæàâîþ і ïðàâîïîðóøíèêîì, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ çàñóäæåííÿì 
ïðîòèïðàâíîãî äіÿííÿ і ñóá’єêòà ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîêëàäàííÿì íà 
îñòàííüîãî îáîâ’ÿçêó çàçíàòè íåñïðèÿòëèâèõ íàñëіäêіâ çà ñêîєíå
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Þðèäè÷íі ôàêòè –  ïåðåäáà÷åíі íîðìàìè ïðàâà êîíêðåòíі æèò-
òєâі îáñòàâèíè, ÿêі çóìîâëþþòü âèíèêíåííÿ, çìіíó àáî ïðèïèíåííÿ
ïðàâîâèõ âіäíîñèí.
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