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Шановні десятикласники! 

Цього року ви ознайомитеся з основними положеннями теорії
державитаправа,атакожзконституційнимправомУкраїни.Протягом
навчальногорокувибудетеразомізвчителемпроводитирольовіігри
тарозв’язуватиюридичнізадачі,працюватизнормативнимиактамий
обговорюватиюридичніпроблеми.

Найважливішіпоняття,терміни,цифри,правовінормипозначенів
підручникунапівжирним шрифтом тапіктограмою         .

Курсивомвиділенопояснювальнийтекст,атакожзапитання,наякі
бажанознайтивідповідіпідчасознайомленнязнавчальнимматеріалом
упідручнику.

Витягиздокументів,нормативнихактівпозначенівертикальноюлі-
нієюліворучвідтексту.Крімтого,біляназвивипобачитепрапордер-
жавиабоміжнародноїорганізації,якоюбулоприйнятоцейакт.

Матеріал,якийнепризначенийдлязапам’ятовування,зякимвимо-
жетеознайомитисязабажанням,позначенопіктограмоюйподано
нажовтомуфоні.

Цікавіфакти,пов’язанізправом,поданонарожевомуфонійпозна-
ченопіктограмою.

Назеленомуфоніподанівисновкидовивченогоматеріалу.

Обов’язково зверніть увагу на запитання, які вміщені після мате-
ріалупараграфатапозначеніпіктограмою.Намагайтесявиконати
їхдопочаткувивченнянаступногоуроку—цедопоможевамсприйняти
навчальнийматеріал,застосуватизнаннятавласнийжиттєвийдосвід.

Наприкінцікожногопараграфаподаніосновніпоняття,яківимаєте
запам’ятати.Вонивиділенісвітлимкурсивом.

Крімтого,коженпараграфзавершуєтьсязапитаннямитазавдання-
ми, які допоможуть вам перевірити знання, з’ясувати, якою мірою ви
засвоїлививченийматеріал.Середцихзавданьнайскладнішіпозначені
зірочкою(*).

Наприкінцікожногорозділуподано«Повтореннятаузагальнення»
дляперевіркизнань,отриманихпідчасвивченнятемрозділу.

Успіхів вам у вивченні цікавої та надзвичайно необхідної для кожного 
юридичної науки!

Автор
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Влада і суспільство в додержавний період

1. Суспільство та влада
Ви,напевно,неразчулисловосуспільство.Щожвоноозначає?

Суспільство — це система спільного життя людей, сукупність людей, 
які об’єднані конкретними інтересами, потребами, взаємними симпаті-
ями або видом діяльності, сукупність історично обумовлених зв’язків і 
взаємодій, що склалися між людьми в процесі їхньої життєдіяльності. 

Це поняття можна застосовувати лише до людського співтовариства. Су-
спільствоз’являєтьсятоді,коливиникаєлюдина,набагатораніше,ніждержава.

Суспільствопередбачаєіснуванняпевноїсоціальноїорганізації,системивза-
ємодіїтавзаємовідносинміжйогочленами.Прицьомуобов’язкововиникають
відносини підпорядкування, керівництва й управління. Одні люди підкоряють
своємувпливовіінших,нав’язуютьїмсвоюволю,керуютьїхнімидіями.

Право та можливість людини, групи людей керувати іншими, розпоря-
джатися ними називають владою.

Розрізняютьрізнівидивлади.Колибатькочимативимагаютьвідсвоїхді-
тейвиконатидомашнєзавдання,ідетьсяпросімейну владу,якаґрунтуєтьсяна
авторитеті батьків, а певною мірою й на залежності дитини від них. Директор
підприємстваможекеруватисвоїмипідлеглими,аджевонизалежатьвіднього
економічно,отримуютьзаробітнуплату,щоєосновоюїхньогоіснування.Цееко-
номічна влада.Священикзначноюміроюможевпливатинадії,поведінкусвоєї
пастви,зокремачерезпроповідь,користуючисьдуховною владою.Найсильні-
шимвидомвладиєдержавна.Вонаєдинамаєправозастосовуватинелишепе-
реконання,азапотребийпримус.Самезнеювимаєтесправу,колиспілкуєтесяз
поліцією,самеїїзастосовуєдоправопорушникасуд,виносячивирок.

2. Організація первісного суспільства 
Людськесуспільствопройшловеликийшляхусвоємурозвитку.Заданими

сучасноїнауки,планетаЗемлявиникламайже4,7млрдроківтому.Приблизно
3–3,5млрдроківтомунанашійпланетізародилосяжиття.Майже2млнроків
томунаЗемліз’явиласялюдина,аблизько40тис.роківтомузробилапершікро-
килюдинасучасноговиду—Homosapiens—Людинарозумна.

§ 1.

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ   ДЕРЖАВИ   І   ПРАВА
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Тема 1. Виникнення держави і права

• З курсу історії пригадайте, що відрізняло первісну людину від мавпи. Якими 
були перші знаряддя праці первісної людини?

Період від появи перших людей до виникнення держави називають пер-
вісним суспільством—додержавнимперіодоміснуваннялюдства.

Зпершихкроківсвогоіснуваннялюдинажилавколективі.Першимколекти-
вомдавніхлюдейсталапервіснапраобщина.Цейколективбувдоситьсталим,адже
об’єднувавродичів,аленевеликим—два-тридесяткидорослихжінокічоловіків
ікількадесятківдітей.Навітьутакомуколективіпотрібнабулапевнасоціальна
організація,яканеобхіднадлявиживаннявскладнихумовахіснуванняпервісної
людини.Вонапередбачалабезпосереднєспілкуваннячленівлюдськогостада.

Зчасомлюдинавдосконалювалазнаряддяпраці,оволодівалановимитрудо-
виминавичками,змінюваласяйсоціальнаорганізаціясуспільства.Назмінулюд-
ськомустадуприйшлародоваобщина.Кількістьчленівцьоголюдськогоколек-
тивубуланабагатобільшою,однаквінтакожоб’єднувавродичів,осіб,пов’язаних
спільнимпоходженням.Прицьомучлениобщинивелиспільнегосподарство,ра-
зомпрацювали.Якправило,родовуобщинуочолювалажінка.

Поступовоокреміродовіобщиниоб’єднувалисявбільшвеликіколективи—
племена.Членівплеменіоб’єднуваловженелишекровнеспоріднення,айшлюб.

Однак основні ознаки організації суспільства на всіх етапах первісного су-
спільства залишалися однаковими. Спочатку влада належала всьому людському
колективу(людськомустаду,общині,племені)уцілому.Кожналюдинамалаабсо-
лютнорівніправайобов’язки,жоднанемалапривілеїв.Вищоювладоюбулизагаль-
нізбори(рада)усіхдорослихчленівлюдськогоколективу.Саменанихприймали
найважливіші рішення, які стосувалися всього колективу, обирали старійшину —
найдосвідченішоготанайавторитетнішогопредставникалюдськогоколективу.Він
здійснювавповсякденнекерівництвожиттямлюдськогоколективу,безпосередньо
бравучастьувсіхсправахплеменійобщини.

Владастарійшинипідтримуваласяавторитетом,повагоюдонього.Рішення
та вказівки старійшини виконували добровільно, на підставі довіри до нього,
йогодосвідуйуміння.Уразіпорушенняпорядку,установленоговпервісному
людськомуколективі,вживалипевнізаходи,ачасоміпримус.Найстрашнішим
покараннямтогочасубуловигнаннязплемені,аджеодноосібнотогочасналюди-
навижитинемогла.Однакприцьомувпервісномусуспільствінебулоспеціаль-
нихорганівпримусу,якізаймалисялишецієюдіяльністю.Цясистемасоціально-
гоуправлінняотрималаназвупервісна демократія.

Особливості влади в первісному суспільстві

Влада належить усьому  
людському колективу в цілому.

Вища влада — загальні  
збори (рада) усіх дорослих  

членів колективу.

Усі члени суспільства мають 
рівні права й обов’язки.

Відсутність спеціальних  
органів примусу.

Повсякденне управління  
колективом здійснює обраний 

старійшина.

Влада підтримується  
авторитетом, довірою,  

повагою до старійшини.
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Розділ 1. Держава

3. Регулювання людських відносин у первісному суспільстві
Незважаючинапорівняноневеликукількістьчленівлюдськогоколективузачасів

первісногосуспільства,уньомуіснувалапотребарегулюваннялюдськихвідносин.

Поступововжиттісуспільстваскладалисяпевніритуали,які,надумкуто-
гочаснихлюдей,допомагалиїмужитті,удосягненнісвоїхцілей.Так,вокремих
племенахнеобхідноюумовоюуспіхунаполюваннівважалосявиконанняпевних
ритуальнихтанців,метаннясписівузображеннятварин,наякихполювали,інші
дії,щовважалисязапорукоюуспіху.Поступово,унаслідокбагаторазовогоповто-
рення,цідіїставализвичкоючленівсуспільства—формувавсязвичай.

Одночасно прискорилося формування уявлення суспільства про добро та
зло.Таквиниклиправилаповедінки,якірегулюютьвідносиниміжлюдьми,—
початковіправила (норми) моралі.

Знаннялюдейпронавколишнійсвіт,природуйлюдськежиттябуливтойчас
доситьобмеженимитапримітивними.Узв’язкузцимчималоподійтаявищ,які
спостерігалийнамагалисяпояснитипервіснілюди,отримувалифантастичне,як
насьогодні,пояснення.Виникалиміфи,якіпевноюміроютакожвизначалипо-
ведінкутадіїчленівпервісногосуспільства.Міфи,щовідтворюютьфантастичні
уявленняпросвіт,природуйлюдськебуттятощо,називаютьсяміфологією.

• Пригадайте, які міфи вам відомі з історії стародавнього світу.

Інодівжиттісуспільстванаосновідосвідутапевнихпереконаньвиникалитак
званітабу—заборони,якінакладалинаякісьдії,предмети,словатощо.Вонибули
пов’язанізтим,що,надумкупервісноїлюдини,порушеннятакоїзаборонипризво-
дятьдожорстокоїкари(тяжкоїхвороби,голоду,смерті).

Усі ці соціальні норми первісного суспільства іноді об’єднують поняттям
«мононорми».

Для всіх соціальних норм первісного суспільства характерні спільні озна-
ки.Вонибулистворенівнаслідокбагаторазовогоповторенняйпоступовостали
звичнимидлябільшостілюдей.Цінормиєконсервативнимизасвоєюприродою,
аджевнихвідтвореноте,щоутворилосявнаслідоктривалоїсуспільноїпракти-
ки.Прицьомунормизакріплювалисянеузвичнихнинінормативнихактах(на
папері),алишеусвідомостілюдей.Соціальнінормипервісногосуспільствави-
ражаливолювсьогоплемені,роду,тому їхнєдотриманнязабезпечувалосязде-
більшого заходами суспільного впливу, адже, як ми вже знаємо, спеціального
апаратупримусунатойчаснеіснувало.Крімтого,дотриманнясоціальнихнорм
первісногосуспільствазабезпечувалосястрахомлюдинипереднадприродними
силами,помстою,якачекалавразіпорушеннявстановленихнормнелишепо-
рушника,айувесьлюдськийколектив,доякоговінналежав.

Виникненнядержавитаправапризвелодосуттєвихзмінусоціальнійоргані-
заціїлюдськогосуспільства.

Види соціальних норм 
первісного суспільства

звичаї норми моралі

міфологія табу
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Тема 1. Виникнення держави і права

• Пригадайте, що таке держава та право. Визначте відмінності держави від 
первісного суспільства.

Первісне суспільство Держава

Поділ людей за ознакою споріднення. Поділ людей за територіальною ознакою.

Наявність лише народного суверенітету. Наявність державного суверенітету.

Відсутність публічної влади. Наявність публічної влади.

Відсутність апарату примусу. Наявність апарату примусу.

Регулювання суспільних відносин за 
допомогою мононорм.

Регулювання суспільних відносин за допо-
могою переважно правових норм.

Мононорми відображають інтереси 
всього суспільства.

Норми права відображають інтереси, 
захищають права переважно певної 
частини суспільства.

На початку існування людства виникають людські спільноти — стадо, рід, плем’я, ро-
дова община. Влада в них належала колективу в цілому, вищим органом влади були за-
гальні збори всіх дорослих членів колективу. Старійшина, якого обирали на зборах, керу-
вав повсякденною діяльністю членів колективу, використовуючи свій авторитет і досвід. 

Регулювання відносин здійснювалося за допомогою мононорм, які існували у 
формі звичаїв, табу, первинних норм моралі та міфів. 

З розвитком суспільства ця система вже не задовольняла потреб, що стало при-
чиною виникнення держави та права. 

Запам’ятайте: суспільство, влада, мононорми, первісна демократія. 

Запитання та завдання
1. Наведіть приклади застосування влади різних видів.
2. Назвіть форми організації суспільства в первісний період існування людства.
3. Назвіть характерні ознаки влади в додержавний період.
4. Які соціальні регулятори були за часів первісного суспільства?
5*. Порівняйте різні види мононорм, які існували в первісному суспільстві.
6. Висловте свою думку щодо причин появи держави та права.
7*. Порівняйте статус, порядок обрання та функції старійшини первісного племені та 

сучасного глави держави.
8*. Порівняйте владу в первісному суспільстві (додержавного періоду) і державну 

владу (див. табл.).

Питання для порівняння Первісне суспільство Держава

Назва спільноти, якою керують

На чому ґрунтується влада

Застосування сили

За яким принципом утворюється (фор-
мується) спільнота, якою керують

Пригадайте найдавніші держави, які існували в історії людства, та особливості 
їхнього виникнення, відомі вам з курсу історії.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Теорії походження держави та права

Ужебагатостолітьісторикийправознавцівивчаютьпоходженнядержавита
права.Однакідонинііснуєчималотеорійпоходженнядержави.

1. Теологічна теорія
Теологічна теоріяєнайдавнішою.ЩеуXVIIIст.дон.е.взаконахцаряХам-

мурапістверджувалосябожественнепоходженняВавилонськоїдержавитацарів.
Таксамопояснювалипоходженнясвоїхдержав ісвоєївладиправителіСтаро-
давньогоКитаютаСтародавньогоЄгипту.ВепохуСередньовіччяідеюбогоство-
реностідержавийправапроповідувалимислителійученіАвгустинБлаженний
(354–430)іФомаАквінський(1225–1274).

Ціідеїпідтримувалийрозвивалиукраїнськіфілософитаправники—Петро
Могила,ФеофанПрокопович,СтефанЯворський.

2. Патріархальна теорія
Патріархальна теорія (відгрецьк.батькотавлада)визначаєдержавуякна-

слідокрозвиткутаперетвореннясім’ї.Прибічникицієїтеоріївважають,щосім’я,
яка виникла ще в первісному суспільстві й була його первинною та основною
одиницею,зчасомрозширювалася,розділялася.Сім’їоб’єднувалися,утворюва-
либільшчисленніспільноти,уякихтрадиційнихдлясім’їважелівуправління
невистачало.Саметомупоступовосімейнавладабатька-патріархаперетворюва-
ласянадержавнувладу,асім’явідповідно—надержаву.Перетвореннясімейної
владивідбувалосяпоступово—відвладибатькадовладистарійшинироду,пле-
мені,апотімідовладиглавидержави—монарха.Цятеоріяозброювалавагоми-
миаргументамиприбічниківмонархії,аджевонарозглядаламонархаякбатька
свогонароду,своїхпідданих,виводилавладумонархабезпосередньовідАдама,
проголошувалаїїнепідвладноюжоднимлюдськимзаконам.

ЗасновникамицієїтеоріїбулидавньогрецькімислителіАрістотель(упраці
«Держава»)іПлатон(«Політика»).УXVII—напочаткуXXст.цютеоріюроз-
вивалиусвоїхпрацяханглійськийученийР.Флібер,російськімислителітагро-
мадськідіячіМ.МихайловськийтаМ.Покровський.

3. Договірна та психологічна теорії
Відповіднододоговірної теорії,держававиникаєвнаслідокдосягненняпев-

них домовленостей між людьми. Основні положення цієї теорії першим виклав
давньогрецькийфілософЕпікур,пізнішесередїїнайактивнішихприбічниківіпо-
слідовниківбулиТ.Гоббс,Дж.Локк,Ж.Ж.Руссо,М.Радищев ічимало інших
ученихізрізнихдержав.Надумкуприбічниківцієїтеорії,життясуспільствапід-
штовхуєлюдейдоусвідомленняспільнихінтересів,досягненняпевнихдомовле-
ностей,якізабезпечуютьвзаємнувигоду,безпекутазагальнукористь.Однакпри-
чинипоявисуспільногодоговоруприбічникитеоріїпояснювалипо-різному.Одні
вважали,щолюдиназасвоєюприродоюєхочайрозумною,аледужеегоїстичною,
властолюбноюістотою,якійпритаманнебажанняшкодитиіншимлюдям.Цепри-
зводитьдоворожнечі,ненавистіміжлюдьми,боротьбиміжними.Ілишедосяг-
ненняпевноїугоди,домовленостіпророзподілсуспільнихролей(однікерують,
іншівиконуютьїхніуправлінськірішення)даютьможливістьуникнутипостійних

§ 2.
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конфліктів.Унаслідокукладаннясуспільногодоговорулюдивизнаютьпевнупо-
літичнувладутапідкоряютьсяїй.Іншібачатьцюпричинувбажаннілюдиниза-
хиститисявідзовнішніхобставин.Кожний,хтодаєзгодунасуспільнийдоговір,
стаєчастиноюцілого.Прицьому,визнаючинадсобоювладусуспільства,особав
тойжечаснепідкоряєтьсянікомуперсонально,залишаєтьсявільною.

Авторипсихологічної теорії(Цицерон,Л.Петражицький)уважали,щопри-
чиною виникнення держави є особливості психіки людей, їхні відносини. На
думкуавторівцієїтеорії,люди,відчувшинегативнінаслідкианархії,безвладдяв
періодвідсутностідержавноївлади,саміприходятьдовисновкупронеобхідність
створеннядержавиякмеханізмуврегулюванняміжлюдськихвідносин.

4. Теорія насильства
Теорія насильства сформувалася в другій половині XIX ст. На думку при-

хильниківтеорії,державивиникаютьунаслідокзавоювань,колиз’являєтьсяпо-
требаутримуватипереможенеплем’я,рідупокорі.Унаслідокзавоюванняплемена
перетворюютьсянакласи—панівний(завойовників)іпригнічений(експлуатова-
ний).Дляутриманняпригніченогокласувпокорівиникаєнеобхідністьустворен-
ніапаратунасильства,якийістаєдержавою.Отже,самезавоюванняйнеобхідність
утримувативпокорізавойованийнародстаютьпричинамипоявидержави.Актив-
нимиприбічникамитеоріїбулиК.Каутський,Є.Дюрінгтаіншівчені.

5. Соціально-економічна теорія
УХХст.доситьширокогопоширеннянабуласоціально-економічна теорія 

походженнядержави.Авторицієїтеоріїшукалипричинипоявидержавивзмі-
нах,яківідбувалисявекономічномужиттісуспільства.Унаслідокпоступового
розвитку знарядь праці, виробництва зростає продуктивність праці — людина
починає виробляти більше. Якщо в первісному суспільстві людина виробляла
такукількістьпродуктів,щоледвевистачалодляїїіснування,тоіззростанням
продуктивностіпраціз’являютьсянадлишки.Якщозавідсутностінадлишківусі
людималиоднаковийматеріальнийстан,булавідсутнянерівність,тозпоявою
надлишків вона виникає. На думку авторів соціально-економічної теорії, саме
появанерівностітаексплуатаціялюдейпризвелидоформуваннякласів—вели-
кихгруплюдей,зякиходнаексплуатуєіншу.

• Пригадайте з курсу історії, які класи існували в різні періоди розвитку люд-
ства. Як складалися відносини між класами, які конфлікти між ними виникали?

Дляутриманнявпокорівеликихсоціальнихгруплюдей—експлуатованих
класів—невистачалозасобів,притаманнихдляпервісногосуспільства,переко-
нання,авторитету.З’являєтьсяпотребавстворенніспеціальногоапарату,меха-
нізмупідтриманнявладиоднихгруплюдейнад іншими.Саметакимапаратом
стаєдержава,аоднимзїїнеобхіднихатрибутів,інструментівєправо.Основними
розробникамицієїтеоріїєК.Маркс,Ф.Енгельс,В.Ленін.

6. Патримоніальна, органічна та космічна теорії
До періодів стародавнього світу та середньовіччя належить ще одна теорія

походження держави — патримоніальна. Вона пов’язує появу держави з від-
носинами власності, насамперед поземельної. Створенню держави передували
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утвердженняприватноївласностіназемлю,концентраціяземліврукахокремих
осіб—здебільшогознатіпервісногоперіоду:вождів,старійшинтощо.Назавер-
шальномуетапіпервісноїісторіїземляіззагальноївласностіпереходитьдопри-
ватної,зосереджуєтьсяврукахсамецихкерівниківпервіснихлюдськихколек-
тивів. Маючи земельну власність, вони отримують владу, створюють апарат її
підтримання.Самецепризводитьдоформуваннядержавногоапарату.

УдругійполовиніXIXст.виниклаорганічна теоріяпоходженнядержави.
Їїпредставники—Й.К.Блюнчлі,Г.Спенсер,Р.Вормс—уважали,щовиник-
неннятарозвитокдержавиподібнідонародженнятарозвиткубіологічнихістот.
Держава, на їхню думку, також обов’язково проходить етапи народження, ста-
новлення,ускладненнябудови,розмноження,старіннятасмерті.Розвитоквід-
буваєтьсязазаконамиеволюції,переходувіднижчихдовищихформупроцесі
боротьби,яканабуваєформипостійноївійни.

Космічна (інопланетна) теоріявиниклалишеуХХст.Існуютьверсіїпро
можливівідвідининашоїпланетивминуломупредставниківіншихцивілізацій,
якіприбувализкосмічногопростору.Свідченнямицьогоєпам’яткитихоокеан-
ськогоостроваПасхитазагадковізображеннявєгипетськихпірамідах,недокін-
цязрозумілітекстистародавніхміфівіпояваневідомихлітаючихоб’єктів—«лі-
таючихтарілок».Томуйвиниклатеорія,якапояснюєпоявунаЗемлілюдської
цивілізаціїсамезавдякивтручаннюприбульців-інопланетян.Ними,якуважають
прихильникицієїтеорії,булопривнесенонанашупланетуйдержаву.

Отже, донині існують різні погляди на причини, які сприяли виникненню держави. 
Серед теорій походження держави є ті, які нині вже залишилися здебільшого в мину-
лому, — патримоніальна, органічна, є й порівняно нові — космічна. Досить широко-
го поширення набули теорія насильства, патріархальна, соціально-економічна теорії. 
Кожна з теорій походження держави має своїх прихильників і противників. 

Запам’ятайте: теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, теорія насиль-
ства, соціально-економічна, патримоніальна, органічна та космічна теорії. 

Запитання та завдання
1. Назвіть відомі вам теорії походження держави та визначте основні положення 

кожної з них.
2*. Яка з відомих теорій походження держави видається вам найпереконливішою? 

Наведіть аргументи.
3. Установіть відповідність між назвами теорій походження держави та їхніми авто-

рами, прихильниками.

4*. Як особливості географічного положення та природних умов визначили вищепо-
дані шляхи походження держави?

1 патріархальна
2 соціально-економічна
3 насильства
4 теологічна
5 органічна

А Г. Спенсер, Й. К. Блюнчлі
Б Л. Гумплович, К. Каутський, Є. Дюрінг
В Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо
Г К. Маркс, В. Ленін
Д Ф. Аквінський, Ф. Прокопович
Е Арістотель, Платон, М. Михайловський
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Історичні типи держав і цивілізаційний підхід

Історики,філософийправознавціпротягомбагатьохроківнамагаютьсяви-
значити,заякимиознакамикласифікуватидержави,якііснуваливісторії.Нині
єдваосновнихпідходищодоцього—формаційнийтацивілізаційний.

1. Формаційний підхід 
Згіднозформаційнимпідходом,історіялюдства—цепослідовназмінап’яти

основнихісторичнихформацій—первіснообщинної,рабовласницької,феодаль-
ної, капіталістичної та комуністичної. При цьому зміна формацій є об’єктивно
обумовленоюматеріальнимиумовамирозвиткулюдства.

Приформаційномупідходівирішальнарольналежитьекономічномуфактору.

Суспільно-економічна формація — це конкретно-історичний тип су-
спільства, обумовлений певним способом виробництва та своєрідною 
формою виробничих відносин, насамперед формою відносин власності. 

Основнимиелементамисуспільно-економічноїформаціїєбазисінадбудова.
Базис—цесукупністьзасобіввиробництватавиробничихвідносин.Вониста-
новлятьекономічнийладсуспільства,віднихзалежатьусііншісуспільнівідно-
сини—надбудова.Надбудовоюєідеологічні,політичні,правовійіншівідносини,
ідеї,організації,установи.Самеспосібвиробництва,згіднозформаційнимпід-
ходом,визначаєвсебагатоманіттясуспільнихзв’язківівідносин.

Формаційнийпідхід,розробленийК.МарксомусерединіXIXст.,натойчас
бувісторичновиправданим,тайнинієдоситьпоширенимсередісториківіпра-
вознавців.Однаквіннеможепояснитивсерізноманіттяісторичногорозвитку.
Аджевісторіївідомочималовипадків,колиокремідержавиабойцілірегіони
оминулипевніперіодиісторичногорозвитку,тобторозвитоклюдстванезавжди
єпоступально-послідовним.Реальнаісторіянародівісуспільствнезавждивкла-
даєтьсяврамкиформаційногорозвиткуповисхідній,формаційнийпідхідпри-
зводитьдовтрати,ігноруваннясвоєрідностірозвиткукожногосуспільства.

• Пригадайте, чи всі формації у своєму розвитку пройшла наша держава. 

2. Історичні типи держав
Відповіднодоформаційногопідходу,визначаютьосновнітипидержав.

Рабовласницькі держави виникли найдавніше. Вони прийшли на зміну
первісномусуспільству,аледеякікраїнипроминулицейтипдержави.Урабо-
власницькихдержавах,якправило,єокремізалишкиустроюпервіснообщинного
ладу.Унаслідокцьогобагатодослідниківуважають,щорабовласницькадержава
єперехіднимтипомдержави.Економічнуосновурабовласницькоїдержависта-
новитьприватнавласністьнарабів.Рабутакійдержавієнесуб’єктом,аоб’єктом
правовідносин.Братиучастьусуспільномужитті,вуправліннідержавоюмала

§ 3.

Історичні типи держав

Рабовласницька СоціалістичнаБуржуазнаФеодальна Сучасна
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право меншість членів суспільства; раби, а іноді й деякі категорії вільного на-
селеннябулипозбавленіцьогоправа.Державнийапаратзабезпечуєнасамперед
владурабовласників,утриманнявпокорірабів.Длярабовласницькихдержавха-
рактерніжорсткіметодиуправління.

Феодальна держававокремихкраїнахприйшланазмінурабовласницькій,
в інших саме вона була першою, що прийшла на зміну первісному суспільству.
Уфеодальнійдержавіселянинужеєчленомсуспільствайсуб’єктомправовідно-
син,маєпевнувласність—будинок,сільськогосподарськійіншізнаряддяпраці,
домашніречі.Однаквідсутністьземліробитьселяниназалежнимвідземлевлас-
ника-феодала.Характернимдляфеодальноїдержавиєстановийподілсуспільства,
убагатьохфеодальнихдержавах існувалокріпацтво.Більшістьфеодальнихдер-
жавбулимонархіямиздоситьжорсткоюцентралізацієюуправліннядержавою.

Наступний історичний тип — буржуазна держава. Основою цього типу
державиєтоварневиробництвотатоварно-грошовівідносини.Прицьомудля
буржуазної держави характерні поступове зростання обсягу та рівня забез-
печення прав людини, залучення більшості населення до участі в управлінні
державою,поширеннядемократичнихнормітрадицій.Самевцейперіодфор-
муєтьсягромадянськесуспільство.Періодбуржуазнихдержавєперіодомпо-
ступовогопереходувідабсолютнихмонархійперіодуфеодалізмудообмежених
монархійтареспублік,характернихдлябуржуазноготипудержави.

СоціалістичнийтипдержавивиникуХХст.Економічноюосновоюсоціаліс-
тичноїдержавиєсуспільна(державнатаколективна)власністьнаосновнізасоби
виробництва.Характерноюознакоюєпроголошеннязначногообсягусоціальних
правгромадяніводночасменшаувагадополітичнихтаособистихправлюдини.
Длясоціалістичноготипудержавихарактернареспубліканськаформаправління.

Наприкінці ХХ ст. з’явився сучасний тип держави, який суттєво відрізня-
єтьсявідтих,якііснувалираніше.Дляньогохарактернізагальнолюдськатасо-
ціальна спрямованість діяльності держави, демократичний політичний режим,
пануванняправавусіхсферахсуспільногожиття.Сучаснадержавазабезпечує
реальнездійсненняйзахистосновнихправлюдини.Убільшостісучаснихдер-
жав існуютьтоварневиробництво,різноманітніформивласностіназасобиви-
робництва,рівноправністьусіхформвласності.

3. Цивілізаційний підхід 
Цивілізаційнийпідхідбувзапропонованийученими-просвітителямиXVIIIст.

(Ф.Вольтер,К.Гельвецій,П.Гольбах).Заосновукласифікаціїдержавприбічники
цієїтеоріївзялипоняття«цивілізація»,їїрівень,досягнутийтимичиіншимина-
родами.Державувониспіввідносилинасампереднезекономічнимичиматеріаль-
ними,аздуховно-моральнимийкультурнимичинникамисуспільногорозвитку.

За визначенням англійського історика А. Тойнбі, цивілізація — це стан 
суспільства, яке відрізняється спільністю культурних, економічних, гео-
гра фічних, релігійних, психологічних та інших ознак. 

Надумкуприхильниківцивілізаційногопідходу,сутністьдержавивизначаєяк
співвідношеннясоціальнихсил,такінакопичення,спадкоємністькультурно-духов-
нихзразківповедінки;політикадержавиєрезультатомвпливусвітоглядусуспіль-
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ства,йогоморалі,ціннісноїорієнтації,анепродуктомсоціальнихсил.Розмаїттяна-
ціональнихкультуробумовлюєрізноманіттяшляхіврозвиткудержав,їхніхтипів.

Відмінністьцивілізаційногопідходувідформаційногополягаєвможливості
розкриття сутності будь-якої історичної епохи через людину, через сукупність
панівнихуцейперіодуявленькожноїособипрохарактергромадськогожиття,
процінностітаметуїївласноїдіяльності.Цивілізаційнийпідхіддаєзмогувба-
чативдержавінасампереднеінструментполітичногопануванняексплуататорів
надексплуатованими,анайважливішийчинникдуховно-культурногорозвитку
суспільства.Хибоюцивілізаційногопідходуєнедооцінюваннясоціально-еконо-
мічногочинника,перебільшенняролікультурногоелемента.

Утойжечасцивілізаційнийпідхіддоісторіїнепередбачаєзаданогосценарію
майбутньогорозвитку,заперечуєнаявністьзакономірностейісторії,щоєсуттє-
воюперевагоюцьогопідходу.

Зпозиційзагальнолюдськихцінностей,якінинієдомінуючими,самецивілізацій-
нийпідхідєнайбільшприйнятним.Крімтого,віндаєзмогувизначитисяізсучасними
державами,якіневідповідаютьтипології,щопередбаченаформаційноютеорією.

Ураховуючи ступінь духовності народу, культуру, ідеологію, національний
характер,менталітет,географічнесередовищейіншічинники,прихильникици-
вілізаційногопідходуподіляютьцивілізаціїнапервиннітавторинні.

Первинним цивілізаціям притаманна командно-адміністративна організація
державноївлади.Державазабезпечуєякполітичне,такігосподарсько-соціальне
функціонуваннясуспільства.Чималопервиннихцивілізаційзагинули,незумів-
шипристосуватисядоісторичнихзмін.Ілишетізних,щоспромоглисяпослідов-
норозвинутидуховно-культурнізасадивусіхвидахдіяльностілюдини(зокрема,
єгипетська,китайська,мексиканська,західна,православна,арабська),зберегли-
ся.ДопервиннихцивілізаційналежатьСтародавніЄгипет,Персія,Шумери,Ва-
вилон,Бірма,Спарта,АфінитаРим.

Вторинні цивілізаціївиниклинаосновівідмінностіміждержавноювладоюй
культурно-релігійнимкомплексом.Дляниххарактернаменшмогутнясилавла-
ди,аніжта,щовпервиннихцивілізаціях.Найдавнішавториннацивілізація—єв-
ропейська—ужезачасівантичностітяжіладоринковоїекономіки,базуваласяна
приватнійвласності.Характернимитакожєнаявністьгромадянськогосуспіль-
ства,пануванняправа.Аналогічнийнапрямрозвиткусуспільствасприйнялий
державиПівнічноїАмерики.Довториннихцивілізаційналежатьбільшістьдер-
жавЗахідноїтаСхідноїЄвропи,ПівнічноїтаЛатинськоїАмерики.

Середприбічниківцивілізаційногопідходуіснуєдекількаосновнихтечій.
Одна з них передбачає так зване лінійно-стадіальне розуміння цивілізацій.
Кожназнихрозглядаєтьсяякстадіявпроцесіпоступальногорозвиткулюдства
доєдиноїсвітової(абосучасної)цивілізації.Прицьомусучаснацивілізаціямає
ознаки,характернідлярозвиткузахідногосуспільства,—пануванняринкової
економіки, визнання приватної власності абсолютною цінністю; демократич-
нийполітичнийрежим,правовадержава,проголошеннятареалізаціяшироко-
гоколаправісвободлюдини,взаємнавідповідальністьсуспільствайособи.

Іншатечіястосуєтьсятеоріїтакзванихлокальнихцивілізацій,заперечуючи
лінійно-стадіальнісхеми.Вонапередбачаєпаралельнеіснуваннядоситьзначної
кількості порівняно самостійних цивілізацій, шлях розвитку яких суттєво від-
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різняється.Прибічникицьогонапрямувважають,щоцивілізаціїрозвиваються
незалежнооднавідодноїтаїхнязагибельнеминуча,якщоневдастьсясформува-
тиєдиноївищоїрелігії,створитинаїїоснові«вселенськуцеркву»і«вселенську
державу»,тобтоперейтидо«третинноїцивілізації».

З виникненням держави суспільні відносини значно ускладнилися. З плином часу 
держава змінювалася, на кожному етапі вона мала суттєві ознаки, які дають змогу ви-
окремити історичні типи держави — рабовласницьку, феодальну, буржуазну (або капі-
талістичну), соціалістичну. Нині чимало держав будують державу соціальної демократії 
(або постбуржуазну).

Запам’ятайте: історична формація, історичний тип держави, цивілізація.

Запитання та завдання
1. Порівняйте цивілізаційний та формаційний підходи щодо класифікації держав.
2*. Визначте позитивні та негативні ознаки цивілізаційного та формаційного підходів 

щодо класифікації держав.
3. Які історичні типи держав ви знаєте?
4. Наведіть відомі вам з курсу історії приклади держав, які належать до кожного з 

історичних типів держав.
5. Складіть у зошитах порівняльну таблицю історичних типів держав.

З історії української державності

Одним із найдавніших державних утворень на території нинішньої української 
держави є античні міста-держави Північного Причорномор’я — Ольвія, Пантіка-
пей, Херсонес, Тира тощо. У цих державах здебільшого діяли норми права, за-
позичені із Стародавньої Греції. Серед найдавніших відомих пам’яток права цих 
міст-держав — присяга громадянина Херсонеса, яку більшість дослідників дату-
ють III ст. до н. е. Вона вибита на плиті з білого мармуру, яку знайшли наприкінці 
XIX ст. на центральній площі стародавнього міста. У присязі міститься інформація 
про демократичний державний лад Херсонеса, про обов’язки громадян міста.

 

Поняття та ознаки держави. 
Суверенітет та його види

1. Поняття «держава» 
Яквивжезнаєте,назмінупервісномусуспільствуприйшладержава.Одразу

зїїпоявоюз’являютьсяспробипояснитиїїсутність.

• Ознайомтеся з визначеннями держави, які були сформульовані в різні часи 
різними науковцями й громадськими діячами. Яке ваше ставлення до них?

«Держава—цесоюзлюдей,об’єднанихзагальнимиосновамиправайзагаль-
ноюкористю»(Цицерон, давньоримський мислитель).

Тема 2. ПОНЯТТЯ,  ОЗНАКИ,  суТНІсТь  ДЕРЖАВИ

§ 4.
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«Держава—цевпливБогаусвіті»(Г. Гегель, німецький філософ).
«Держава—цеправоваорганізаціянароду,щоволодієвусійповнотісвоєю

власною, самостійною й первинною, тобто ні від кого не залежною, владою»
(Б. Кістяківський, український правознавець).

Держава — це суверенна політико-територіальна організація політичної 
влади, що існує в соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якої 
здійснюється управління загальносуспільними та місцевими справами. 

Важливозазначити,щодлясучасноїдержавихарактернимєзахистправне
окремихсоціальнихгруп(класів,станів),авсьогосуспільства.


2. Ознаки держави 
Длядержавихарактерніпевніознаки,якіможнаподілитинаобов’язковіта

факультативні(необов’язкові).

Однієюізсуттєвихознакдержавиєтериторіальнийпринципорганізаціїсу-
спільства.Первіснийлюдськийколективоб’єднувалакровнаспорідненість.Од-
накзчасомрозвитокгосподарствапорушивцісімейнізв’язки,більшважливою
танеобхідною,зточкизоруведеннягосподарства,сталатериторіяведеннягоспо-
дарства.Доутвореннядержавилюдейподілялизаїхнімпоходженням,належніс-
тюдопевноїродини,племені.Післяпоявидержавивизначальноюсталаналеж-
ністьлюдинидоспільноти,якапроживаєнапевнійтериторії.Держававиникає
напевнійтериторії,громадяндержавиоб’єднуєтериторія,наякійвонипрожи-
ваютьінаякійорганізованийпевнийапаратуправління,влади.Державатакож
визначаємежісвоєївладизапевноютериторією.Ознакоюдержавиєорганізація 
населення за територіальним принципом, наявність чітко визначеної тери-
торії, обмеженої кордонами.

Упервісномусуспільствівсійогочленимоглибратиучастьудіяльностіорга-
ну,щоздійснюваввладу,—народнихзборах.Усічленисуспільствабралиучасть
івзабезпеченнівиконаннярішеньцьогооргану,узахистісвоєїтериторії.Зпо-
явоюдержавиз’являютьсяспеціальніоргани,щоздійснюютьвладувідїїімені.
Влада відокремлюється від більшої частини суспільства, представляє інтереси
насампередокремоїгрупилюдей.Появавідокремленої від суспільства публіч-
ної влади,щоздійснюєлишекерівництводержавоютадієвінтересахпевноїчас-
тинисуспільства,єтакожознакоюдержави.Елементамитакоїпублічноївлади
стаютьсуди,чиновництво,особи,якінаділеніфункціямикеруватисуспільством.

Ознаки  
держави

Суверенітет

Система 
права Податкова та фінансова 

системи

Територія та поділ населення за 
територіальною ознакою

Державна символіка

Державна 
мова

Збройні сили 
(військо)

Апарат публічної влади

Апарат примусу
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Розділ 1. Держава

Напочатковихстадіяхрозвиткудержавиапаратпублічноївладиєінструментом
утриманнявлади,пануванняпевногокласу,стану,меншостісуспільства.Зроз-
виткомдержавифункціїпублічноївладисуттєвозмінилися,убагатьохкраїнах
нинівонадієвінтересахабсолютноїбільшостілюдей,протезберігаєтьсявід-
окремленийдержавнийапарат,якиймаєфункціюуправлятисуспільством.

Інодісередознакдержавивизначаютьнаявністьапаратупримусу,доскла-
дуякоговходять,зокрема,спеціальні«силові»структури—прокуратура,органи
внутрішніхсправ,службабезпекитощо.Щобзабезпечитивиконаннядержавних
рішень, вони використовують різні засоби, у разі потреби й примусові. Наяв-
ність апарату примусу—ознакадержави.

Створення публічної влади, апарату примусу, які мали єдину функцію —
управління суспільством і забезпечення виконання рішень публічної влади,
вимагаловирішенняпитанняпро їхнєматеріальнезабезпечення,аджеціорга-
нинебралибезпосередньоїучастівстворенніматеріальнихблаг,тобтонемали
змоги самостійно забезпечити своє існування. Основним джерелом утримання
апаратупублічноївладистаєзбиранняподатків,щовстановлюєдержава.Отже,
обов’язковоюознакоюдержавиєподаткова система.Незважаючинате,щосу-
часнідержавимаютьі інші,крімподатків,джерелаотриманнязасобівіснуван-
нядержавногоапаратутайдержавивцілому,податковасистемазалишається
обов’язковоюознакоюдержави.

Кожна держава визначає певні соціальні норми, правила поведінки, які є
обов’язковими для всіх. При цьому право видавати закони й інші загально-
обов’язковісоціальнінормиєвинятковимправомдержави.Наявність систе ми 
праватакожєобов’язковоюознакоюдержави.

Більшістьдержавмаютьзбройні сили—армію,яказабезпечуєзахистнеза-
лежності, територіальної недоторканності, суверенітету від зовнішніх ворогів.
Однакцяознаканеєобов’язковою.Історіязнаєвипадки,колидержавинемали
чинемаютьзбройнихсил.ПісляДругоїсвітовоївійнипевнийчас,відповідно
доумовкапітуляції,Німеччинабулапозбавленаправамативласнізбройнісили,
формальнодонинінемаєарміїЯпонія(лишетакзванісилисамооборони),бага-
тороківтомуІсландіявідмовиласявідвласнихзбройнихсил.

Длясучаснихдержавхарактернатакожнаявність державних символів—
прапора, гімну, герба, іноді — державного девізу. Однак ця традиція з’явилася
набагатопізніше,ніждержава.Усістародавнідержави,більшістькраїнсередньо-
віччя не мали офіційних державних символів, тому державні символи — гімн,
герб,прапор—єфакультативноюознакоюдержави.

Більшістьдержавсвітумаютьвласнугрошовусистему,грошовіодиниці,але
існуваннядержавибезнихтакожможливе.

Чимало держав визначають одну або декілька державних (або офіційних)
мов, які допомагають у консолідації суспільства. У той же час ця ознака не є
обов’язковоюдляіснуваннядержави,чималокраїнсвітуневважаютьзапотрібне
визначатидержавнумовувофіційнихдокументах.

3. Суверенітет
Обов’язковимдлякожноїдержавиєдержавнийсуверенітет.
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Державний суверенітет(відфр.souverainete—вершина,верховнавла-
да,златин.superus—верхній)— повнота влади держави, самостійність 
держави, її незалежність від інших держав у внутрішній та зовнішній по-
літиці.

Кількість суверенних країн у світі постійно зростає. Перед початком Другої сві-
тової війни існувала 71 незалежна держава, у 1947 р. — уже 81, у 1995 р. — майже 
190. Після Другої світової війни отримали незалежність понад 100 територій. 
Нині у світі існує ще майже 30 територій, які не мають суверенітету. Це колонії 
Гваделупа, Мартініка, Французька Гвіана, «асоційовані держави» (Маршаллові 
Острови, Мікронезія тощо).

Державний суверенітет є невід’ємною ознакою держави. Повага до нього є
однимзосновнихпринципівсучасногоміжнародногоправа,вінзакріпленийу
СтатутіОрганізаціїОб’єднанихНацій(ООН).

Уперше ідея державного суверенітету була висунута французьким ученим
Ж.Боденому1576р.Вінпов’язувавдержавнийсуверенітетзабсолютноютане-
подільноювладоюмонарха,неможливістюбудь-якоїіншоївладивдержавіабо
позанею,якабмоглабутивищоюзавладумонарха.

Сучаснаюридичнанаукавизначаєдвіознакисуверенітету—внутрішнійта
зовнішній.Внутрішній суверенітетдержавипередбачаєверховенствотаповно-
ту влади. Держава здійснює верховну владу на своїй території, може видавати
обов’язковідлявиконаннязаконийрозпорядження.Крімтого,суверенітетви-
ключаєможливістьіснуваннянатериторіїдержавиіншої,аніжїївласна,публіч-
ної влади. Влада держави поширюється на всю територію країни, на все насе-
лення. Виявом суверенітету є також здійснення від імені держави правосуддя
насвоїйтериторії.Суверенітетдержавивиявляєтьсятакожуправідержависа-
мостійнообиративласнуполітичну,економічнутасоціальнусистемибезбудь-
якоговтручанняіншихдержав.

Зовнішній суверенітетдержавивиявляєтьсявїїможливостівиступатисамо-
стійнимсуб’єктомміжнароднихвідносин,міжнародногоправа,управідержави
представлятисуспільствоувідносинахзіншимидержавами.Зовнішнійсувере-
нітетвиявляєтьсяусвободізовнішньополітичноїдіяльностізамежамикордонів
держави,однакзаумовидотриманнявимогміжнародногоправа.

Усучасномусвітііснуєчималоміждержавнихоб’єднань,якимокремідержа-
випередаютьчастинусвоїхповноважень.Уступаючидотакихоб’єднань(доних,
зокрема, належать Рада Європи, Європейський Союз тощо), держава, зберігаю-

Елементи державного суверенітету

Верховенство — відсутність іншої 
публічної влади. 

Незалежність — можливість  
самостійно приймати рішення.

Самостійність — незалежність від волі 
інших органів, осіб, суспільств.

Неподільність (єдність) —  
єдність влади в цілому.

Повнота — поширення влади на всі 
сфери життя й усе населення.

Рівноправність у зовнішніх  
відносинах.
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чисвоюнезалежність,визнаєверховенствонормативнихактівцихорганізаційз
окремихпитань,беренасебезобов’язаннядотримуватисявстановленихцимиор-
ганізаціямивимогіправил.Фактичнойдетьсяпропевнедобровільнеобмеження
власногосуверенітету,щонеставитьпідсумнівзбереженнянезалежностідержав.

Народний суверенітет такожєоднимзосновнихпринципівміжнародно-
го права. Він передбачає, що саме народ є джерелом влади в державі, саме він
має виняткове право визначати конституційний лад держави, обирати органи
державноївладитощо.Прицьомународнийсуверенітетможереалізовуватися
кількомашляхами.Першізгадкипронароднийсуверенітетз’явилисявXVст.
уФранції.СвоєзакріпленнянароднийсуверенітетотримавпідчасФранцузької
революції,апізнішевконституціїФранції1848р.Ниніпринципнародногосуве-
ренітетузакріпленийконституціямиабсолютноїбільшостідержавсвіту,утому
числійКонституцієюУкраїни.

Національний суверенітет — це суверенітет народу як політичної нації.
Свогочасунаціональнийсуверенітетототожнювавсязнароднимсуверенітетом,
тобто правом народу на участь в управлінні державою. Таке розуміння й нині
зберігається в конституціях ряду держав — Іспанії, Польщі, Туреччини тощо,
однакусучасномуукраїнськомуправознавствіприйнятовиокремлюватинаціо-
нальнийсуверенітетякпоняття,щохарактеризуєправонаціїнасамовизначення.

Одним з основних понять сучасного правознавства є держава. Головними озна-
ками держави є наявність територіального принципу поділу населення, суверенітет, 
наявність апарату публічної влади, апарату примусу, податкової системи, системи 
права. Чимало держав мають й інші, факультативні, ознаки — збройні сили, державні 
символи, державну мову тощо. 

Сучасне правознавство розрізняє державний, народний та національний сувере-
нітет. Повага до державного суверенітету та забезпечення народного суверенітету є 
основними принципами сучасного міжнародного права. 

Запам’ятайте: держава, державний, національний, народний суверенітети.

Запитання та завдання
1. Дайте визначення понять «держава», «суверенітет».
2. Які ознаки держави вам відомі?
3*. Використовуючи знання з історії та географії, доведіть наявність ознак держави в 

нашої держави та в країн — сусідів України. 
4*. Наведіть приклади добровільного обмеження суверенітету державами, які ста-

ють членами певних міждержавних об’єднань.
5. Порівняйте державний, національний та народний суверенітет.

Поняття та види функцій держави. 
Сутність держави

1. Поняття «функції держави»
Змоментуутвореннядержавамалапевнізавдання,здійснювалапевнудіяль-

ність,зарадиякоївонайвиникла.

§ 5.
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Основні напрями, види діяльності держави, які виражають її суть і при-
значення, роль і місце в суспільстві, називають функціями держави. 

Функціїдержавинезалишалисянезміннимипротягомтисячолітьїїіснуван-
ня.Перелікіспіввідношенняфункційдержависуттєвозалежатьвідісторичної
епохи,типудержави, її історичних і географічнихособливостейтощо.Так,ра-
нішеоднієюзосновнихфункційдержавивважалосяпідтриманнявладиоднієї
соціальноїгрупинадіншими,забезпеченняпануванняпевногопрошаркунасе-
лення.Зрозвиткомсуспільствадержаванабуваєновоїякості—зкласовоївона
поступово перетворюється на загальнонародну. При цьому відповідно зміню-
ютьсяіфункціїдержави:замістьфункціїпідтриманнявладипевногопрошарку
населеннявиникаєфункціязабезпеченняправусіхлюдей.

2. Класифікація функцій держави
Найчастіше функції держави поділяють за напрямами її діяльності — на

внутрішні та зовнішні. Внутрішні функції забезпечують діяльність держави
всередині країни. До внутрішніх функцій належать: господарсько-економіч-
на, культурно-виховна, охорона правопорядку, права і свободи людини; соціа-
льна, екологічна тощо. Господарсько-економічна функція реалізується через
організаціюдіяльностідержавнихпідприємств(вУкраїніце,наприклад,Укрза-
лізниця),збиранняподатківтаотриманнякоштівзіншихджерел.Культурно-
виховну функцію держава виконує шляхом організації діяльності навчальних
закладів, театрів, музеїв, архівів, засобів масової інформації тощо. Важливою
функцією держави є забезпечення правопорядку, законності шляхом діяль-
ностідержавнихправоохороннихорганів.Певнурольуційдіяльностівідіграють
такожсуди.Останнімчасомособливуувагуприділяютьтакійвнутрішнійфунк-
ції, як забезпечення, гарантування прав і свобод людини, яка стає однією з
найважливіших.Чималоувагининіприділеновиконаннюсоціальної функції—
забезпеченнюзасобівіснуваннядлялюдей,якізоб’єктивнихпричиннеможуть
себезабезпечитисамостійно.Допорівняноновихфункційналежитьйекологіч-
на функція—забезпеченняекологічноїстійкостітабезпекидержави,безпечного
йнезабрудненогонавколишньогосередовища.

Зовнішні функціїреалізуютьсязамежамитериторіїдержави.Донихналежать
забезпеченнявідносинзіноземнимидержавами—зовнішньополітична функція;
урегулюванняміжнароднихекономічнихвідносин—зовнішньоекономічна функ-
ція; захист суверенітету та незалежності держави; гуманітарна функція 

Виплатапенсій—реалізація
соціальноїфункціїдержави

Міжнародніпереговори—реалізація
зовнішньополітичноїтазовнішньо-

економічноїфункційдержави
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тощо.Найдавнішоюзцихфункційєзахистсуверенітету,територіальноїціліснос-
ті,незалежностідержави.Цюфункціюдержававиконуєзминулихчасівідонині.
Давновиниклийзовнішньополітичнатазовнішньоекономічнафункції.Набагато
пізнішевиниклагуманітарнафункціядержави—воназ’явиласянаприкінціХХст.

Важливе значення має поділ функцій держави за їхнім соціальним значен-
ням—наосновнітанеосновніфункції.

Основними вважають такі функції, без здійснення яких держава не може
існувати, вони визначають найважливіші напрями її діяльності. Саме основні
функціїстановлятьсоціальнусутністьдержави.Так,якщоосновноюфункцією
феодальноїдержавибулоутриманнявпокорізалежнихселян,підтримкавлади
феодалів,тоосновноюфункцієюсучасноїдержавиєзабезпеченняправісвобод
усіхгромадян.Основніфункціїдержавимають,якправило,комплекснийхарак-
тер,уключаючицілийряднапрямівдіяльності.Реалізаціяосновнихфункційза-
безпечуєтьсявсієюдержавою,комплексомдержавнихорганів,анеокремимор-
ганомдержавноївлади.

Неосновні функції багато науковців уважають складовими елементами
основнихфункцій.Тобтонеосновніфункціїєбільшвузькими,конкретнимиеле-
ментамиосновнихфункцій.Відповідноздійсненняцихфункційзабезпечується
окремимидержавнимиорганами,анедержавоювцілому.

Інодіфункціїподіляютьзачасомїхньоговиконання.Частинуфункційдер-
жававиконуєпротягоммайжевсьогочасуїїіснування.Саметакимиєфункція
підтримання правопорядку, захисту незалежності держави тощо. Такі функції
маютьназвупостійні функціїдержави.Іншіжфункціїдержававиконуєлише
на окремих етапах свого розвитку. Так, функція ліквідації наслідків катастро-
финаЧорнобильськійатомнійелектростанції,якувжепротягомбагатьохроків
вимушенавиконуватинашадержава,існуваланезавжди,і,будемосподіватися,
прийдечас,колицяфункціявідійдевминуле.Таксамотимчасовимиєфункції,
якідержававиконуєпідчасвійни(наприклад,мобілізаціяекономіки,усьогогос-
подарствадлявідсічіворогу).Такіфункціїмаютьназвутимчасові.

Держава здійснює свої функції в різних сферах суспільного життя. Отже,
функціїдержавиможутьбутикласифікованівідповіднодосфержиттясуспіль-
ства,девониздійснюються,—економічні,соціальні,політичні,ідеологічнітощо.

• Наведіть приклади функцій, які належать до кожної з цих сфер суспільного 
життя.

Потрібноматинаувазі,щоможеіснуватичималорізнихспособівкласифіка-
ціїфункційдержав,якінеобмежуютьсятими,якінаведеновище.

3. Форми й методи здійснення функцій держави
Зазначеніфункціїдержавивиявляютьсяврізнихформах.

Правовими формами здійснення функцій держави є ті, що мають пра-
вові наслідки.

Правотворча (або законодавча) форма полягає в створенні та прийнятті
різноманітних нормативно-правових актів. Крім них, держава створює й інші
джерелаправа.Цеможутьбутирелігійно-правовіакти,правовіпрецеденти.
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Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави

Надзвичайно широкою є управлінська форма реалізації функцій держа-
ви.Здійснюючицюформудіяльності,державазастосовуєтавиконуєприйня-
тіправовінорми,забезпечуєуправлінняпроцесамирозвиткусуспільства.Ця
формареалізуєтьсячерезчисленніорганидержави,державнийапаратімеха-
нізмдержави.

Нажаль,удіяльностікожноїдержавитрапляютьсявипадки,колипевніосо-
бипорушуютьустановленіправовінорми.Державаповиннареагуватинаціпо-
рушення,попереджатитаприпинятиїх.Самецядіяльністьвиявляєтьсявпра-
воохоронній формі здійснення функцій держави. Для цього держава створює
спеціальніправоохоронніоргани.

Правові норми й правила, створені державою, залишаються «мертвими»,
покиїхнепочинаютьзастосовувативпрактичнійдіяльностідержавнихорганів.
Саме тому важливою формою здійснення функцій держави є правозастосов-
на формадіяльностідержави.Вонаполягаєувиданнііндивідуальнихправових
актівнаосновічиннихнормативно-правовихактів.Самецевідбувається,коли
суднаосновіодногозкодексівприймаєрішеннявконкретнійсправі,колиполі-
цейськийвиноситьпостановупронакладенняштрафунаправопорушника,коли
сільськарадаприймаєрішенняпровиділенняземельноїділянкитощо.Прицьо-
муважливозазначити,щоцірішення,хочаймаютьсутоіндивідуальнийхарак-
тер,єобов’язковимидлявиконання.

Організаційна форма здійснення функцій держави виявляється в діяльнос-
ті, яка безпосередньо не тягне за собою правових наслідків. Так, організацій-
но-регламентуюча форма здійсненняфункційдержавиполягаєвпідборі,роз-
поділі,подальшомуаналізіефективностідіяльностіпосадовихіслужбовихосіб
держави,кадрів,яківиконуютьпевнідержавніфункціївчисленнихдержавних
органах,установахтаорганізаціях.Дляздійсненнядержавнихфункційнеобхідні
певніматеріальніумови:кожендержавнийорганповиненматиприміщеннядля
своєїроботи,певнеобладнання(відповіднодосвоїхфункцій)—комп’ютери,ко-
піювальніапарати,меблітощо.Забезпеченняцихумов—прояворганізаційно-
економічної форми здійснення функцій держави. Організаційно-контрольна 
формаздійсненняфункційзабезпечує(якзрозумілозназви)контрользавико-
наннямфункційдержавивсімадержавнимиорганамийустановами.

Виконуючисвоїфункції,держававикористовуєрізноманітніметоди,основними
зякихє переконання, примус і заохочення.Найпоширенішимметодомєметод 
переконання.Вінзабезпечуєтьсяшляхомправовоговихованнятаосвіти(вивчення
шкільногокурсуправознавстватакожєодниміззасобівцьогометоду).Державні
органитежздійснюютьпрофілактичнудіяльністьзметоюнедопущенняправопо-
рушеньрізнимиособами.Державаможезаохочуватиосібзаретельневиконання
своїхобов’язків,суворедотриманняправовихнорм.Цеможепроявлятисявнаданні
особіпевнихпільгінагород,передбаченихзаконодавством.Однакякщозасобівпе-
реконаннятазаохоченняневистачає,державамаєправозастосуватипримусдля
забезпеченнявиконаннясвоїхнастановівимог.Уцьомувипадкудержавазастосо-
вуєвстановленіокремиминормативнимиактамистягненнятапокарання.Важливо
зазначити,щозастосуваннябудь-якогостягненняйпокаранняможливелишевсу-
ворійвідповідностідозакону,здотриманнямустановленоїпроцедури.
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Розділ 1. Держава

4. Правова держава
ІдеюправовоїдержавивисловлюваливченіТ.Гоббс,Дж.Локк,Ж.Ж.Рус-

со,С.Дністрянський,Б.Кістяківський,асамепоняття«правовадержава»було
впершезастосовановнауцінімецькимученимУ.МолемуXIXст.

Щожтакеправова держава?Насампередуправовійдержавізабезпечується
верховенство права,тобтоправопануєвусіхсферахжиттєдіяльності,визначає
діїдержавитагромадянурізнихситуаціях.Носіємвладивправовійдержавіє
народ.Ознакоюправовоїдержавиєподіл державної влади,щоунеможливлює
узурпаціювлади,їїзосередженняводнихруках.

• Пригадайте, як здійснюється поділ державної влади в Україні. 

Управовійдержавіправа людини закріплюються та гарантуються норма-
ми права,забезпечуєтьсявзаємовідповідальність особи та держави. Управовій
державі забезпечується рівноправність громадян, розвиток демократії, пріо-
ритет загальнолюдських цінностей. Необхідною умовою існування правової
державиєвисокий авторитет судових і правоохоронних органів,ефективність
їхньоїроботи.Правовадержаватакожнеможливабезвисокого рівня правової 
культури громадян,знанняниминормправатаготовностіїхдотримуватися.

Правова держава — це держава, яка має всі ознаки звичайної держави, 
у якій діє принцип верховенства права в усіх сферах суспільного життя, 
державна влада належить народу, гарантуються права та свободи лю-
дини й громадянина, діє демократія, забезпечується пріоритет загаль-
нолюдських цінностей, взаємна відповідальність держави та громадян, 
рівноправність громадян, ефективно діють авторитетні судові органи. 

Останнімчасомчималонауковцівуважають,щонеобхідноюумовоюіснування
сучасноїправовоїдержавиєрозвинуте громадянське суспільство.Догромадян-
ськогосуспільстваналежить«третійсектор»—недержавніорганізації:об’єднання
громадян,політичніпартії,засобимасовоїінформації,сім’я,приватнасфера,бізнес.

Громадянське суспільство — це сукупність недержавних організацій, 
які представляють волю та інтереси громадян. 

Ознаки правової держави

Верховенство права Поділ державної влади

Проголошення та гарантування прав 
і свобод людини

Рівноправність громадян 

Взаємна  
відповідальність особи та держави

Високий авторитет судових органів

Пріоритет загальнолюдських  
цінностей

Високий рівень правової  
культури громадян

Розвиток демократії 

Носій влади — народ 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



23

Тема 3. Державний лад

Сучасна правова держава тісно взаємодіє з громадянським суспільством.
Прицьомуінститутигромадянськогосуспільствапорівнянонезалежнівіддер-
жави, вона регулює їхню діяльність лише в найважливіших моментах. Водно-
часзавданнядержави—забезпечитиумовидлядіяльності громадянськогосу-
спільства,агромадянськесуспільствозначноюміроюєсвоєріднимзамовником
і контролером діяльності держави. Так, держава має забезпечити рівність усіх
форм власності, свободу підприємництва, ідеологічний плюралізм, можливість
існуваннятарозвиткусамоврядування.

Основні напрями діяльності держави називають її функціями. Існує чимало підхо-
дів до класифікації функцій держави. Перелік і співвідношення між різними функціями 
держави суттєво залежать від історичного типу держави, особливостей її розвитку та 
природних умов існування. 

Функції держави реалізуються в різних формах за допомогою різних методів.
Щодо сутності держави донині тривають суперечки, з’являються нові теорії дер-

жави, інші стають історією.
Більшість сучасних держав намагаються стати правовими. У них формується роз-

винуте громадянське суспільство, яке відіграє важливу роль. 

Запам’ятайте: функції держави, переконання, примус, правова держава, грома-
дянське суспільство. 

Запитання та завдання
1. Назвіть відомі вам функції держави.
2. Наведіть приклади виконання державою її різних функцій, використовуючи влас-

ний життєвий досвід, повідомлення засобів масової інформації.
3. Визначте форми виконання державою її функцій.
4. Наведіть приклади застосування різних методів для виконання функцій держави.
5. Назвіть ознаки правової держави.
6*. Висловте свою думку щодо того, чи відповідає Україна визначенню «правова 

держава» і запропонуйте шляхи вдосконалення нашої держави в цьому напрямі. 
7. Визначте, які елементи громадянського суспільства існують в Україні.
8*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть приклади діяльності ін-

ститутів громадянського суспільства в Україні, а також елементи державного ре-
гулювання їхньої діяльності. 

9*. Проаналізуйте співвідношення між поняттями «правова держава» і «громадян-
ське суспільство». 

Поняття «державний лад». 
Форма державного правління

1. Поняття «державний лад» («форма держави»)
Ниніусвітііснуєпонад200держав.Науковціпротягомбагатьохстолітьна-

магаються визначити їхню класифікацію. Для цього використовують поняття

Тема 3. ДЕРЖАВНИЙ   ЛАД

§ 6.
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Розділ 1. Держава

«державнийлад»,або«формадержави»,якевідображаєособливостіорганізації
механізмуздійсненнядержавноївладитавзаємодіїдержавиізсуспільством.

Деякі правознавці вважають більш коректним і правильним застосовувати
длякласифікаціїдержавипоняття«державнийлад»,іншівикористовуютьтра-
диційнепоняття«формадержави».

Державний лад (форма держави) — це організація та здійснення дер-
жавної влади, що виражають її сутність. 

Спроби дати характеристику держави робили ще філософи давніх часів Арісто-
тель і Платон. Арістотель пропонував розрізняти держави за кількістю тих, хто 
править, і тих, у чиїх інтересах здійснюється правління. Саме поняття «форма 
держави» з’явилося у XVIII ст. Одним із перших став застосовувати це поняття 
Ш. Монтеск’є, який поділив усі держави на республіки (в основі держави — до-
брочесність і рівність), монархії (основа влади — честь) і деспотії (основа вла-
ди — страх). Іншу точку зору мав Ж. Ж. Руссо, який визначав монархію (владу 
здійснює одна людина), аристократію (влада належить невеликій кількості лю-
дей) і демократію (владу здійснюють усі члени суспільства). 

Сучасніправознавцівважають,щопоняття«державнийлад»маєтрискладові—
формуправління,формудержавногоустроютаформудержавно-політичногорежиму.

Отже,цепоняттяєскладеним,уключаєдекількаелементів.Двазтрьохйого
елементів—формаправліннятаформадержавногоустрою—закріпленовпра-
вовихактахдержави,найчастішевконституції.Щожстосуєтьсядержавно-по-
літичногорежиму,тодляйоговизначеннянеобхіднообов’язковопроаналізувати
такожстанпрактичноїреалізаціїнорм,закріпленихузаконодавстві.

2. Поняття «форма правління»
Першоюскладовоюформидержавиєформаправління.

Форма правління визначає спосіб організації державної влади, поря-
док створення (формування) вищих органів державної влади, порядок 
взаємодії між цими органами та розподіл повноважень між ними. 

Поняття«формаправління»упершевнормативнихактахбулозастосовано
уШвеціїв1634р.,дебулоприйнятоакт«Формаправління».УXIXст.форма
правліннябулазакріпленавконституціяхНорвегії(1814),Португалії(1826),
Франції(1848)тощо.Удеякихконституціяхсучаснихкраїнтакожуживають
цепоняття.Аленавітьякщопоняття«формаправління»невживаєтьсявоснов-
номузаконідержави,воно,якправило,закріпленонормамиконституції.

Державний лад (форма держави)

Форма правління — 
визначає структурну 

організацію влади

Форма державного 
устрою — визначає  

територіальну  
організацію влади

Форма державно- 
політичного режиму — 

визначає політичну орга-
нізацію влади
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3. Види форм правління 
Сучаснаправованаукавизначаєдвіосновніформиправління—монархіюта

республіку.

Монархія(відгрецьк.єдиновладдя)— форма правління, за якої верхов-
на влада зосереджена (повністю або частково) у руках одноособового 
глави держави та, як правило, передається в спадок. 

Монархіяєнайдавнішоюформоюправління,булахарактернадлярабовласниць-
коїтафеодальноїдержав.Наетапібуржуазнихреволюційубагатьохкраїнахсвітувід-
буласяеволюціяабсолютнихмонархійнаконституційні,іншіжсталиреспубліками.

Длямонархіїхарактернітакіознаки:•главоюдержавиємонарх;•монарх
здійснюєвладуодноособово;•владамонархавбагатьохвипадкахпроголошу-
єтьсясвященною,уважаєтьсяотриманоювідБога;•владамонархапоширюєть-
сянавсісферисуспільногожиття;•монархздебільшогоненесеюридичноївід-
повідальностізасвоїдії.

Прицьомутребазазначити,щопосадамонархаможематирізнуназву—ко-
роль,цар,емір,шах,цезалежитьвідісторичноїтрадиції,притаманноїдляпевної
держави.

У більшості держав монарх отримує владу в спадок. Однак існують і інші варіан-
ти наділення монарха владою. Так, у Саудівській Аравії, Свазіленді, Катарі та де-
яких інших державах у разі необхідності монарха обирають члени сім’ї. У Малай-
зії, яка складається з кількох султанатів, їхні глави — султани — раз на сім років 
обирають верховного правителя держави. 

Відомідваосновнівидимонархій—абсолютнайобмежена.

Абсолютна монархія— це форма державного правління, за якої влада 
монарха є необмеженою.Монархочолюєвсігілкидержавноївлади,має
винятковіповноваженнящодоздійсненнядержавноївлади.

Длядеспотичної монархії характернимєнічимінікимнеобмеженавлада.Як
правило,опороюмонархавдеспотичніймонархіїєверхівкавійська.

Сутністьтеократичної монархіїможназрозумітизназви:уніймонархєпо-
єднаннямяксвітської,так ідуховноївлади,джереломвладимонархапроголо-
шуєтьсявищасила—Бог.Основнимджереломправавтеократичніймонархії
єрелігійнінорми.АбсолютнимимонархіяминасучасномуетапієБруней,Ка-
тар,Оман,СаудівськаАравіятаВатикан(дві
останні—теократичнімонархії).

Обмежена монархія — це монархія, 
у якій влада монарха обмежена закона-
ми або певними державними органами. 

Межівладимонарха,механізмиобмежен-
ня його влади визначаються законодавством
конкретної держави. Частина органів влади
держави в обмеженій монархії, як правило,
формуєтьсяшляхомпроведеннявиборів.

СимволиАвстрійськоїімперії—
корона,скіпетр,держава
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Дуалістична монархіяхарактернадлякраїн,уякихбільшоючименшоюмі-
рою зберігаються залишки феодалізму. У цих державах здебільшого здійснено
поділ влади: законодавча влада належить парламенту, а виконавчу зосереджує
монарх,якийформуєуряд,інодійогоочолює.Урядудуалістичніймонархіївід-
повідальнийпередмонархом(анепарламентом).Удеякихдуалістичнихмонар-
хіяхчастинудепутатівпарламентупризначаємонарх.Вінздебільшогомаєправо
ветонарішенняпарламенту,можедостроковоприпинитийогоповноваження.
Саме такими монархіями були на межі XIX–XX ст. Австро-Угорщина, Італія,
Румунія,нинітакимиєЙорданіятаМарокко.

Парламентарна (парламентська) монархія характеризується значно біль-
шим обмеженням влади монарха. У парламентській монархії компетенція мо-
нархачітковизначеназаконом,виконавчавладавтакійдержавіналежитьуряду,
якийформуєтьсяпарламентом(інодізаформальноїучастімонарха)інесевід-
повідальністьсамепередзаконодавчиморганом.Якправило,урядочолюєпред-
ставникпартії,якаперемогланапарламентськихвиборах.Актимонарханабува-
ютьчинностілишезаумови їхпідписання(контрасигнації)прем’єр-міністром
або членами уряду. Більшість сучасних монархій є саме парламентарними. Це
Бельгія,ВеликаБританія,Данія,Іспанія,Японіятаін.Збереженняцихмонархій
пояснюєтьсяниніздебільшогоповагоюдоісторичнихтрадицій,історичногодо-
свідудержави.

Республіка(відлатин.res і publicus—суспільний,всенародний)— форма 
державного правління, за якої вищі державні органи обирає населення 
на певний строк. 

Першіреспублікивиниклищевстародавньомусвіті.Саметакаформаправ-
ління існувала в стародавніх Афінах і Спарті, на перших етапах історії Старо-
давнього Риму. Республіканська форма правління була притаманна Великому
Новгороду,своєрідноюкозацькоюреспублікоюбулаЗапорозькаСіч.

Основними ознаками республіки є: • органи державної влади формуються
шляхом виборів; • органи державної влади мають обмежений строк повнова-
жень; • державна влада здійснюється від імені народу; • реалізація принципів
народногосуверенітету.

Усучаснійюридичнійнауціприйнятоподілятиреспублікинапрезидентські,
парламентськітазмішані.

Уважається,щопершапрезидентська республікаусвітовійісторіївиникла
в Сполучених Штатах Америки, згідно з конституцією США 1787 р. Для пре-
зидентської республіки характерне надання президентові повноважень глави

держави, а іноді й голови уряду. При цьому
президентавтакійреспубліціобираютьзагаль-
нонародним голосуванням. Саме він формує
уряд,якийнадалінесевідповідальністьперед
ним.Упрезидентській(яківбудь-якійіншій)
республіці обов’язково наявний парламент,
повноваження якого закріплено в законодав-
стві. У цілому в президентській республіці
президент має досить широкі повноваження,ПарламентУгорщини
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здатнийздійснювативирішальнийвпливнаполітикудержави.Яксвідчитьдо-
свід,вокремихвипадкахупрезидентськійреспубліцівиявляєтьсятенденціядо
авторитаризмуглавидержави.Ниніпрезидентськимиреспубліками,згідноізза-
конодавством,єАргентина,Бразилія,Мексика,СШАтощо.

У1875р.уФранціївпершебулазакріпленавзаконодавствіпарламентська 
форма респуб ліки. У парламентській республіці забезпечується верховенство
парламенту. Парламент, який обирає населення держави, самостійно формує
уряд.Дляпарламентськоїреспублікихарактернезакріпленнявідповідальності
уряду й інших органів державної влади перед парламентом. У парламентській
республіці може існувати посада президента. Однак у цьому випадку його, як
правило,обираєпарламент.Уцьомувипадкупрезидентвідповідаєпередвищим
представницьким органом і має здебільшого представницькі функції. В інших
державах посада президента може бути взагалі відсутня. Залежність уряду від
парламенту, парламентської більшості призводить до того, що парламентській
республіціпритаманнінестабільністьуряду,йогочастізміни,які інодісуттєво
впливаютьнарозвитокекономіки.Насучасномуетапіпарламентськимиреспуб-
лікамиєГреція,Італія,Індія,Ізраїль,ФРН.

Наймолодшоюєзмішана республіка,якавпершебулазакріпленавконсти-
туціїФранції1958р.Якзрозумілоізсамоїназви,цяформапоєднуєознакипрези-
дентськоїтапарламентськоїформреспубліки.Узмішанійреспубліціпрезидента,
якправило,обираютьзагальнонароднимголосуванням,однакпарламентмаємож-
ливістьдеякоюміроюконтролюватийогодіяльність івокремихвипадкахможе
достроковоприпинитийогоповноваження.Формуванняурядуєспільноюкомпе-
тенцієюпарламентутапрезидента,прицьомуспіввідношенняїхніхповноважень
можесуттєвовідрізнятисяврізнихдержавах.Президенттакожмаєправовпев-
них,визначенихзаконом,випадкахдостроковоприпинитиповноваженняпарла-
менту.Навідмінувідпрезидентськоїреспубліки,президентузмішанійреспубліці
неочолюєурядіформальноненесевідповідальностізайогодіяльність.

ЗмішануформуправліннямаютьМонголія,Польща,Росія,Фінляндія,Фран-
ціятощо.ЗмішанаформареспублікининізакріпленазаконодавствомУкраїни.
Іноді,залежновідспіввідношенняповноваженьпарламентутапрезидента,серед
змішанихреспубліквиокремлюютьпрезидентсько-парламентськітапарламент-
сько-президентськіреспубліки.

Для класифікації існуючих у світі держав використовують поняття «форма держа-
ви». Воно включає три елементи — форму правління, форму державного устрою та 
форму державного режиму. 

Форма правління характеризує порядок формування та співвідношення повнова-
жень вищих органів державної влади. За формою правління виокремлюють монархію 
та республіку, кожну з яких поділяють на ряд форм. 

Запам’ятайте: форма держави, форма правління, республіка, монархія.

Запитання та завдання
1. Дайте визначення понять «форма держави», «форма правління», «монархія», 

«республіка».
2. Які елементи має поняття «форма держави»?
3. Назвіть ознаки різних видів форми правління.
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4*. Порівняйте
А монархію та республіку
Б абсолютну й обмежену монархію
В парламентську, президентську та змішану республіки

5*. Висловте свою думку щодо позитивних і негативних ознак кожної з відомих вам форм 
правління. Яку з них ви вважаєте найдосконалішою? Свою думку аргументуйте.

Форма державного (територіального) устрою

1. Поняття «державний устрій». Унітарна держава

Форма державного устрою характеризує територіальну організацію вла-
ди, спосіб поділу території держави на складові, відносини між централь-
ними органами держави й адміністративно-територіальними одиницями. 

За формою державного устрою держави поділяють на прості (унітарні)
іскладні.

Унітарна (проста) держава — форма державного устрою, за якої ад-
міністративно-територіальні одиниці держави не мають ознак держав-
ного суверенітету. 

Основнимиознакамиунітарноїдержавиє:•жоднаскладоваунітарноїдержави
немаєознаксуверенітету;•удержавііснуєєдинасистемадержавних,зокремасу-
довихіправоохоронних,органів;•єдинаконституціятасистемазаконодавства,які
діютьнавсійтериторіїдержави;•єдинегромадянство,окремітериторіальніодиниці
немаютьгромадянства;•суб’єктомміжнародногоправаєлишедержававцілому,
тобтовміжнароднихвідносинахможебратиучастьлишедержававцілому.

Унітарнийхарактердержавиневиключаєіснуваннявїїскладіпевнихтери-
торіальних одиниць — областей, земель, департаментів, провінцій тощо, однак
ці утворення не мають ознак суверенітету, створюються тільки для організації
управліннядержавою.

Іноді унітарні держави поділяють на централізовані та децентралізовані.
Уцентралізованих державахкерівниківмісцевихорганіввладипризначаютьз
центру,усітериторіальніодиницімаютьрівнийправовийстатус.

У децентралізованих державах адміністративно-територіальним одиницям
надаютьпевний,інодідоситьзначнийобсягвласнихповноважень.Органиміс-
цевогосамоврядування,якправило,обираєнаселення.

НиніунітарнимиєДанія,Пакистан,Польща,Фінляндія,Франціятощо.Від-
повіднодоКонституціїУкраїни,нашадержаватакожєунітарною.

2. Федерація

Складною державою називають таку державу, у складі якої є територіа-
льні одиниці, які мають певні ознаки державного суверенітету. 

Складні держави здебільшого утворюються шляхом об’єднання самостій-
них суверенних держав, які передають частину своїх суверенних повноважень
об’єднанійдержаві.Видамискладноїдержавиєфедерація,конфедерація, імперія.

§ 7.
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Федерація (відлатин.foederatio—союз,об’єднання) — це складна дер-
жава, до якої входять державні утворення, що мають певну політичну 
самостійність. 

ІдеїфедералізмувиниклипереважноуXVIII–XIXст.Центромформування
федералістськихідейсталиСША.

Уфедеративнійдержавітериторіяскладаєтьсязтериторійокремихадміні-
стративно-територіальниходиниць—суб’єктівфедерації.Урізнихдержавахці
суб’єктимаютьрізніназви—штати(США,Австралія,Індія);землі(Австрія,Ні-
меччина);кантони(Швейцарія);республіки,області,краї(Росія)тощо.

Обов’язковаознакафедерації—наявністьзагальнофедеративнихорганівдер-
жавноївлади,рішенняякихобов’язковідляскладовихчастинфедерації(якщо
вониприйнятівмежахїхніхповноважень).

Усуб’єктахфедерації існуютьвласнізаконодавчі,виконавчі, судові,право-
охоронні органи, що мають чітко визначені повноваження (які не збігаються з
повноваженнямицентральнихорганів,чітковідокремленівідних).

Уфедераціїобов’язковоіснуєдворівневасистемазаконодавства—разоміз
федеративноюконституцієютазаконамиіснуютьконституціїйзакониокремих
частинфедеративноїдержави.Прицьомубільшвисокуюридичнусилумають,
якправило,нормативніактифедераціївцілому.

Основоюфедераціїздебільшогоєсоюзний(федеративний)договір.Наміжна-
роднійаренімаєправовиступатилишефедераціявцілому,однаквокремихвипад-
кахобмеженеправобратиучастьуміжнароднихвідносинахнадаєтьсяйсуб’єктам
федерації.Характерноюознакоюфедеративноїдержавиєнаявністьдвопалатного
парламенту,одназпалатякогопредставляєінтересиокремихсуб’єктівфедерації.

Теоріяправавизначаєчималорізнихвидівфедерацій.



За способом утворення федерації поділяють на конституційні та договірні.
Конституційні федераціїутворилисявнаслідокподілуєдиноїдержавинаокре-
місуб’єкти,наділенняїхпевноюкомпетенцією(зознакамидержавногосуверені-
тету)ізакріпленняцихповноваженьунормативнихактах.Протилежнимєшлях
утвореннядоговірних федерацій.Уцьомувипадкусамостійнісувереннідержави
добровільно об’єднуються у федеративну державу, передаючи їй частину своїх
повноважень,свогосуверенітету.

Види федерацій

За принципом  
побудови

За характером та  
обсягом повноважень 

суб’єктів федерації

За способом  
утворення

Національна
Конституційна

Договірна
Територіальна

Симетрична

Асиметрична

Національно-
територіальна 

(змішана)
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Федераціїрозрізняютьтакожзапринципамиутворення.Єфедерації,уяких
об’єднувалисясуб’єкти,укожномузякихмешкалипереважногромадянипевної
національності,тобтосуб’єктистворюютьсявідповіднодонаціональногоскладу
населення.СаметакимибулисоюзніреспублікиколишньоїЮгославії(нинішні
незалежніХорватія,Сербія,Чорногорія,Македонія,Словеніятощо),такутво-
рилася Чехословаччина, нині такою є Бельгія тощо. Такий принцип побудови
зумовлює формування національної федерації. Існують також федеративні
держави,щомаютьоднонаціональненаселенняабожрізнінаціональності,рів-
номірно поширені на її території. У випадку, коли поділ на суб’єкти федерації
непов’язанийізнаціональнимскладомнаселення, ідетьсяпротериторіальну 
федерацію. Такими є ФРН, США, Індія. І нарешті, бувають випадки, коли в
побудові федерації поєднуються обидва зазначені принципи: частина суб’єктів
єнаціональними,інші—сутотериторіальними.СаметакпобудованаРосійська
Федерація,ускладіякоїєякнаціональніавтономніреспубліки(Татарстан,Баш-
кортостан,Комі,Саха-Якутіятощо),такіобластітакраї(Московська,Брянська
області,Приморський,Хабаровськийкраїтощо),населенняяких—переважно
росіяни.Уцьомувипадкуйдетьсяпронаціонально-територіальну федерацію.

Федераціїподіляютьтакожзаповноваженнями,компетенціямисуб’єктівфе-
дерації.Так,уСШАйРосіївсісуб’єктифедеративноїдержавимаютьоднакові
права—такафедераціямаєназву«симетрична».УтойжечасвІндіївскладі
державиєтериторіїзрізнимстатусом—штатитасоюзнітериторії.Утакомуви-
падкуйдетьсяпроасиметричнуфедерацію.

3. Конфедерація та імперія

Конфедерація — різновид складної держави, тимчасовий союз суве-
ренних держав, що об’єдналися для досягнення спільної мети в певній 
сфері. 

Конфедерація є об’єднанням суверенних держав за договором, який зде-
більшого передбачає збереження суверенітету суб’єктів конфедерації та їхнє
право вільного виходу з конфедерації. Для конфедерації характерними є від-
сутністьспільногодержавногокордону,єдиноїтериторії,спільноїконституції,
законодавства,громадянства,фінансовоїсистеми,армії.Уразістворенняпев-
нихзагальнодержавнихорганівзаконодавчої,виконавчоїтасудовоївладивони
формуютьсязапринципомчітковизначеногопредставництвасуб’єктівконфе-
дераціїтамаютьобмежені,чітковизначеніповноваження.Убагатьохвипадках
рішенняцентральногоорганунемаютьобов’язковогохарактерудлясуб’єктів
конфедерації.

Конфедерації виникають для об’єднання незалежних держав, з метою
розв’язанняконкретнихзавдань—боротьбизанезалежність,вирішенняпевних
економічно-господарськихпроблем,спільноїоборонитощо.Відповіднодомети
об’єднаннястворюютьпевніоргани,якімаютьвирішуватисамецізавдання.Такі
органимаютьпереважнофункціїкоординаціїдіяльностівпевних,чітковизна-
ченихсферах,органижзаконодавчоїтавиконавчоївладиможутьнавітьнество-
рюватися.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



31

Тема 3. Державний лад

Останнімчасомправознавціінодівиокремлюютьтакіособливіформиоб’єднан-
нядержав,якспівдружністьіспівтовариство.Прикладомтакогооб’єднанняможе
бути Британська співдружність (об’єднання Великої Британії та більшості її ко-
лишніх колоній), Співдружність Незалежних Держав (СНД) (до нього входить
частинадержав,якіранішебулиреспублікамивскладіСРСР),ЄвропейськийСоюз
(ЄС)тощо.Характерноюознакоюцихоб’єднаньєзбереженняїхнімичленамису-
веренітетуйводночасствореннясистемикоординаційнихорганівурізнихсферах
суспільногожиття,забезпеченняспівпрацітавзаємодопомогипорізнихнапрямах.

Третімвидомскладноїдержавиєімперія.

Імперія (відлатин. imperium—влада,панування) — це форма складної 
держави, у якій частина території приєднана та/або утримується в скла-
ді держави насильницьким шляхом. 

Імперіїутворювалисявнаслідоктериторіальноїекспансіївеликихдержав,які
поступовопідкорювалисусіднітериторії,уключаючиїхдосвогоскладу.Прицьому
вбільшостіімперійправовийстатусцентральноїчастинидержави—метрополії—
суттєвовідрізнявсявідстатусуприєднаних—колоній.Дляімперіїпритаманнасу-
ворацентралізаціявсистеміуправління,правовасистема,щоповністюбазується
направовійсистеміметрополії.Владанамісцяхпредставлена,якправило,особами,
призначенимизцентру—губернатором,намісникомтощо,аорганимісцевогоса-
моврядуванняабовзагалівідсутні,абожмаютьдужеобмеженукомпетенцію.Уба-
гатьохвипадкахнеоднаковимєістатусгромадян,якіпроживаютьвімперії.Обсяг
їхніхправтаобов’язківсуттєвозалежитьвіднаціональноїналежностітамісцяпро-
живання(метрополіячиколонія).Представникипідкоренихнародівінодісуттєво
обмежувалисявправах.Більшістьімперійєнадбаннямісторії.Саметакимибули
Британська,Римська,Османськаімперіїтощо.Прицьомутребазазначити,щобіль-
шістьімперійрозпалася,алеБританськаімперіяниніперетвориласянаспівдруж-
ність,доякоїввійшлочималодержав—колишніхколоній.

4. Автономія
Ускладіфедеративних ідеякихунітарнихдержав існуютьавтономніутво-

рення.

Автономія (відгрецьк.незалежність) — це відносно самостійне в здій-
сненні державної влади або місцевого самоврядування територіальне 
утворення в складі певної держави. 

Подібніутворенняєвскладібагатьохдержав—Росії,Іспанії,Данії,Фінлян-
діїтощо.

Автономіяздебільшогомаєширшіправа,ніжзвичайнаадміністративнаоди-
ниця,убагатьохвипадкахавтономіямаєвласнуконституцію,державнісимволи,
столицю.

Інодістатусавтономногоутвореннянадаєтьсяпевнійадміністративно-тери-
торіальнійодиниціунітарноїдержави.Уцьомувипадку їїстатусвизначається
спеціальнимзаконом,розширенняправстосуєтьсяздебільшоговирішенняпроб-
леммісцевогохарактеру.Убагатьохвипадкахпередбаченопредставництвоавто-
номногоутворенняувищихорганахвладидержави.
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Форма державного устрою визначає територіальний устрій держави, відносини 
між центром та окремими суб’єктами держави. За формою державного устрою роз-
різняють прості (унітарні) і складні держави. 

Складні держави поділяють на федерації, конфедерації та імперії. 
У складі окремих держав існують автономії, які мають особливий статус. 

Запам’ятайте: форма державного устрою, унітарна держава, федерація, конфеде-
рація, імперія, автономія.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «державний устрій», «унітарна держава», «федерація», «конфе-

дерація», «імперія», «автономія».
2. Порівняйте

А складну й унітарну державу Б федерацію, конфедерацію, імперію
3. Висловте свою думку щодо позитивних і негативних ознак різних видів держав-

ного устрою.
4. Які види унітарних держав вам відомі?
5. Які види федерації ви знаєте?
6. Наведіть приклади держав із різними видами державного устрою.

Форма державно-політичного режиму

1. Поняття «державно-політичний режим»
Третімелементомдержавноголадуєдержавно-політичнийрежим.

Державний режим — це система методів, способів і прийомів здійснен-
ня державної влади, заснованих на нормах права. 

Державно-політичнийрежим(або«державнийрежим»),навідмінувідформи
правліннятадержавногоустрою,неможливовизначитизанормами,записаними
напапері.Дляйоговизначеннянеобхіднопроаналізуватинелишезакріпленів
законодавствінорми,аіфактичніметодитаприйоми,якізастосовуєдержава,її
органийпосадовіособидляреалізаціїправовихнорм.

Державнийрежимможедоситьшвидкозмінюватися.Вінзначноюміроюобу-
мовлюєтьсядержавнимустроєм,формоюправліннятабезпосереднімисоціаль-
но-економічнимийполітичнимиумовамижиттясуспільства.Утойжечасдер-
жавно-політичнийрежиммаєпевнусамостійністьвідноснодержавногоустрою
таформиправління:удержавахізрізнимиформамиправлінняможутьіснувати
однаковідержавно-політичнірежими.

Державно-політичний режим характеризує способи взаємодії органів дер-
жавноївладизнаселенням,рівеньізасобивпливудержавинасуспільство,роль
імісцеоб’єднаньгромадянуполітичнійсистемідержави.

Розрізняютьдваосновнітипидержавно-політичногорежиму—демократич-
нийтанедемократичний.

2. Демократичний режим
Насучасномуетапірозвиткулюдствамайжевсідержавинамагаютьсястати

демократичними. У конституціях багатьох держав є твердження про демокра-
тичнийхарактердержав,єтакетвердженняйуКонституціїУкраїни.

§ 8.
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Демократія (відгрецьк. влада народу) — це вид державно-політичного 
режиму, за якого реалізується принцип участі людей в управлінні дер-
жавою, забезпечуються права та свободи людей, їхня рівність. 

Демократичнийрежиммаєрядознак.Удемократичнійдержавінародєоснов-
нимджереломвлади,вінєносіємсуверенітету.Прицьомуважливоюознакоюде-
мократичноїдержавиєрегулярнепроведеннядемократичнихвільнихвиборів.Для
демократичноїдержавихарактернимєподілвладинатригілки,щоунеможливлює
узурпаціювладиводнихруках.Демократіяпередбачаєзабезпеченнясвободиосо-
биврізнихсферахсуспільногожиття,гарантіїправлюдинидержавою.Удемокра-
тичнійдержавізабезпечуютьсяполітичне,ідеологічнейекономічнебагатоманіття,
можливістьіснуваннятавільноїроботиоб’єднаньгромадян.Важливимиознаками
демократичноїдержавиєвзаємнавідповідальністьдержавипередособоютаособи
переддержавою,забезпеченняверховенстваправавусіхсферахсуспільногожиття.

3. Недемократичний політичний режим
Антиподомдемократіїєнедемократичнийрежим.Затакогорежимуправата

свободи громадян не забезпечуються, забороняється діяльність об’єднань гро-
мадян.Удеякихвипадкахунедемократичнихдержавахздійснюютьсярепресії
протисвоїхгромадян.

Характернимиознакаминедемократичноїдержавиє:•обмеженнятаутиски
правлюдини;•здійсненняконтролюдержавоюзабільшістюабойусімасфера-
мисуспільногожиття;•високийрівеньконцентраціївладиврукаходнієїособи
абоневеликоїгрупиосіб;•ігноруванняінтересівпевнихгрупнаселеннязаре-
лігійною,соціальною,національноюознаками;•одержавленняпрофспілкових,
спортивних,молодіжних,навітьдитячих,таіншихгромадськихорганізацій.

Авторитарний(відлатин.autoritas—цілковитавлада)режимбувхарактер-
нийдлядержав,девідбувсядержавнийпереворот,владаздійснюєтьсясилови-
миметодами,повністюігноруютьсядемократичніспособитаметодиуправління
державою.Удержавівстановлюєтьсяфактично(аінодійформально)безстро-
кове правління певної особи. Діяльність опозиції або заборонено взагалі, або
суттєвообмежено,перетворюєтьсянаформальність,представницькіорганивла-
дитакожвідіграютьлишеформальнуроль.Опороювладиєсиловіструктури.
Характернимєсуттєвеобмеженнязадопомогоюцензурисвободислова,засобів
масовоїінформації.Характернимдляавторитарноївладиєперебільшенняролі
однієїособи—главидержави,їїкульт.

Деспотія(відгрецьк.despoteia—необмеженавлада)—формарежиму,коли
всювладузосередженоврукаходнієїособитазастосованонадзвичайножорсткі
методиуправління.Затакогополітичногорежимуправатасвободилюдинипід-
даютьсяжорсткимутискам,повністюігноруються.Відкритопроголошуєтьсяне-
рівністьгромадян,відсутнібудь-якімеханізмизахиступравлюдини.Деспотіяє
здебільшогоісторичнимпоняттям,вонобулопритаманнеперіодурабовласництва.

Тоталітарний (від латин. totus — увесь, цілий) режим характеризується
встановленнямповногоконтролюдержавинадусімасферамисуспільногожит-
тя,утомучислінадсімейною,релігійноюсферою,засобамимасовоїінформації,
громадськими організаціями тощо. У тоталітарних державах обмежується дія-
льність політичних партій, запроваджується однопартійна політична система.
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Розділ 1. Держава

В економіці встановлюється жорсткий контроль держави, їй належать основні
засобивиробництва.Пануєєдинаофіційнаідеологія,обмежуютьсяправамісце-
вогосамоврядування.Урядівипадківздійснюютьсярепресіїщодоопозиції.

Деяківченівважають,щодержавно-політичнийрежимєшвидшеполітоло-
гічною,ніжправовоюкатегорією,іпропонуютьвилучитийогозпоняття«форма
держави».Однакбільшістьдотримуєтьсятрадиційнихпоглядів.

Державно-політичний режим характеризує реальні методи, способи здійснення 
державної влади, взаємодії держави та населення. 

Розрізняють демократичний та недемократичний політичний режим, які поділя-
ються на декілька різновидів.

Запам’ятайте: державно-політичний режим, демократія, тоталітаризм, авторита-
ризм, деспотія.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «державно-політичний режим», «демократія», «тоталітаризм», 

«авторитаризм», «деспотія».
2. Які ознаки демократичного режиму?
3*. Використовуючи знання з історії, повідомлення засобів масової інформації, наве-

діть приклади держав, у яких існували (чи існують) різні види політичних режимів.
4*. Проаналізуйте, чи відповідає наша держава поняттю «демократична». 
5*. Запропонуйте заходи, які треба вжити для підвищення рівня демократії в нашій 

державі. 

З історії української державності

Одним із найдавніших міжнародних договорів, укладених на території нашої 
держави, є мілето-ольвійський договір, підписаний приблизно в 331 р. до н. е. 
Документ, вибитий на кам’яній брилі, був знайдений археологами під час роз-
копок м. Мілета в 1903 р. Це одна з найдавніших пам’яток міжнародного права, 
пов’язаних з історією права нашої держави. Вона, зокрема, закріплює взаємне 
визнання рівних прав громадян Ольвії та Мілета на території обох міст-держав. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Порівняльна характеристика державного ладу зарубіжних країн
1. Використовуючи наведені нижче витяги з конституцій зарубіжних держав, визнач-

те державний лад (форму правління, форму державного устрою, форму держав-
но-політичного режиму) цих держав. Свою точку зору обґрунтуйте.

2. Порівняйте державний лад цих держав, висловте свою думку, які історичні, гео-
графічні й інші фактори вплинули на формування саме таких моделей державного 
ладу в цих державах. 

3. Знайдіть в Інтернеті конституції інших держав і проаналізуйте їх. 

Подивіться в Інтернеті:
http://nbuviap.gov.ua/asambleya/constitutions.php — конституції іноземних держав на 
сайті Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 

Недемократичний режим

Авторитарний ТоталітарнийДеспотія
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



35

Тема 3. Державний лад

З Конституції сША
Стаття І
Розділ 1
Усі законодавчі права, надані цією конституцією, повинні належати конгресу Сполу-
чених Штатів, який має складатися із Сенату й Палати представників.
Розділ 2
1. Палата представників має складатися з членів, котрих кожні два роки обиратиме 

людність окремих штатів; виборці в кожному штаті повинні відповідати вимогам, 
установленим для виборців найчисленнішого представництва законодавчих ор-
ганів штату (…).

Розділ 3
1. Сенат Сполучених Штатів має складатися з двох сенаторів від кожного штату, об-

раних законодавчими органами штату на термін шість років; кожному сенаторові 
належить один голос (…).

Розділ 4
1. Час, місце й спосіб виборів сенаторів і представників у кожному штаті визнача-

ються його законодавчими органами (…).
Розділ 10
1. Жоден штат не має права вступати в будь-яку угоду, союз чи конфедерацію, вида-

вати свідоцтва, карбувати монету, випускати кредитні папери, дозволяти сплачувати 
борги будь-чим, окрім срібних і золотих монет, ухвалювати законопроекти про по-
карання без суду, видавати закони із зворотною чинністю або закони, що порушують 
зобов’язання за контрактами, або ж надавати будь-які аристократичні титули (…).

3. Жоден штат не має права без згоди Конгресу (…) уступати в будь-які угоди чи до-
говори з іншим штатом або з чужоземними державами, уступати у війну, крім тих 
випадків, коли на нього вчинено напад, або випадків такої очевидної загрози, що 
не терпить зволікання.

Стаття ІІ
Розділ 1
1. Виконавча влада належить Президентові Сполучених Штатів Америки. Президент 

перебуває на своїй посаді протягом чотирьох років (…).

Стаття ІІІ
Розділ 1
Судова влада Сполучених Штатів належить єдиному Верховному Суду й тим нижчим 
судам, що згодом установить або створить Конгрес. 

Стаття IV
Розділ 4
Сполучені Штати гарантують кожному штатові цього Союзу республіканську форму 
правління й мають обороняти кожен штат від нападу, а на прохання законодавчих чи 
виконавчих органів (коли законодавчі органи не можна скликати) — також і від внут-
рішніх заворушень.

З Конституції Королівства Данія від 5. 06. 1953 
Частина I
3. Законодавча влада здійснюється спільно королем і Фолькетингом. Виконавча 

влада здійснюється королем. Судова влада здійснюється органами правосуддя.

Частина III
12. Король має в межах, установлених цією конституцією, верховну владу з усіх питань 

королівства та здійснює таку верховну владу через міністрів.
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Розділ 1. Держава

13. Король не несе відповідальності за свої дії; його особа недоторканна. Відповідаль-
ність за правління несуть міністри (…).

14. Король призначає та відправляє у відставку прем’єр-міністра й інших міністрів (…). 
15. (1) Міністр іде у відставку, якщо Фолькетинг виносить йому квотум недовіри.

Частина IV
28. Фолькетинг складається з однієї палати, до складу якої входять не більше 179 де-

путатів (...).
29. (1) Будь-який підданий Данії, що має постійне місце проживання в королівстві та 

досягнув вікового цензу (…) має право брати участь у виборах Фолькетингу (…).

З Конституції Республіки Білорусь
Стаття 3. Єдиним джерелом державної влади й носієм суверенітету в Республіці Бі-
лорусь є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо, через представницькі й 
інші органи (…). 
Стаття 6. Державна влада в Республіці Білорусь здійснюється на основі поділу її на 
законодавчу, виконавчу та судову (…).
Стаття 9. Територія Республіки Білорусь (…) єдина та невідчужена. Територія ділиться 
на області, райони, міста й інші адміністративно-територіальні одиниці (…).
Стаття 79. Президент Республіки Білорусь є главою держави, гарантом Конституції 
Республіки Білорусь, прав і свобод людини та громадянина (…). 
Стаття 81. Президент обирається на п’ять років безпосередньо народом Республіки 
Білорусь на основі загального, вільного, рівного й прямого вільного права при таєм-
ному голосуванні (…). 
Стаття 84. Президент Республіки Білорусь: (…) за згодою Палати представників при-
значає на посаду прем’єр-міністра; визначає структуру уряду Республіки Білорусь, 
призначає на посади та звільняє з посад заступників прем’єр-міністра, міністрів та 
інших членів уряду, приймає рішення про відставку уряду чи його членів; (…) підпи-
сує закони; має право в порядку, установленому конституцією, повернути закон або 
окремі його положення зі своїми запереченнями в Палату представників (…). 
Стаття 90. Парламент — Національні збори Республіки Білорусь — є представниць-
ким і законодавчим органом Республіки Білорусь (…). 
Стаття 106. Виконавчу владу в Республіці Білорусь здійснює уряд — Рада Міністрів 
Республіки Білорусь — центральний орган державного управління. 
Уряд у своїй діяльності підзвітний Президенту Республіки Білорусь і відповідальний 
перед Парламентом Республіки Білорусь. 
Уряд складає свої повноваження перед новообраним Президентом Республіки Білорусь. 

Народовладдя та народне волевиявлення

1. Поняття «народовладдя»
Однієюзосновнихзагальновизнанихзагальнолюдськихцінностейсучасної

демократичноїдержавиєнародовладдя.

Народовладдя — належність влади народові та її здійснення ним без-
посередньо або через органи державної влади й місцевого самовряду-
вання. 

Тема 4. НАРОДОВЛАДДЯ

§ 9.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



37

Тема 4. Народовладдя

Народовладдяєосновоюпоняття«демократія».Середтих,хтовисунувіроз-
роблявідеюнародовладдя,—Ж.Ж.Руссо,О.Радищев,М.Драгоманов,І.Фран-
ко,М.Грушевський.

Ідеянародовладдясвогочасуотрималазакріпленнявактахепохибуржуаз-
нихреволюцій.

• Пригадайте з курсу всесвітньої історії, які документи, прийняті в епоху 
буржуазних революцій, закріплювали принципи народовладдя.

Ідеїнародовладдябулизакріпленійудокументахчасівнаціонально-визволь-
нихзмаганьвУкраїні1917–1920рр.

• Ознайомтеся з витягами з актів, прийнятих в Україні в період 1917–
1920 рр., і порівняйте їхні положення із сучасними нормативно-правовими актами 
української держави.

З I універсалу Центральної ради
(…) хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. 
Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним го-
лосуванням Всенародні українські збори (сойм).  
З IV універсалу Центральної ради
Власть у ній [Українській Народній Республіці] буде належати тільки народу України (…).
З Конституції української Народної Республіки (Статут про державний устрій, 
права і вольності УНР). (Прийнята 29.04.1918, не набула чинності).
2. Суверенне право в Українській Народній Республіці належить народові України, 
цебто громадянам УНР усім разом.
3. Це своє суверенне право народ здійснює через Всенародні збори України.

На сучасному етапі розвитку суспільства необхідними елементами народо-
владдявважаютьрівніможливостіучастігромадянвуправліннідержавою,вирі-
шеннідержавнихсправ,рівністьгромадянпередзаконом,рівневиконаннявсіма
громадянамиобов’язків,визначенихзаконом,наявністьсправедливогосуду,рів-
нийдоступгромадяндоблаг,якірозподіляєдержава.

Відповіднодозаконодавстватасучасноїпрактики,народовладдя(демокра-
тія)здійснюєтьсяудвохформах—безпосередній(абопрямій)іпредставницькій.

2. Безпосереднє народовладдя (демократія)

Безпосередня (або пряма) демократія є формою безпосередньої учас-
ті народу в прийнятті важливих політичних рішень державного й су-
спільного життя та здійсненні влади у формах, передбачених конститу-
цією та іншими актами законодавства. 

Безпосереднядемократіяможевиявлятисявдекількохформах—вибори,ре-
ферендуми,загальнізборизамісцемпроживання,громадськіслухання,загаль-
нонароднеобговореннятощо.

Безпосередня демократія  
(народовладдя)

Вибори Загальні збори за  
місцем проживання

Громадські  
слухання

Загальнонародне 
обговорення

Референдум
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Розділ 1. Держава

Цяформанародовладдяєнайдавнішою.Самечереззагальнізбориплемені,
первісноїобщиниздійснювалосяуправліннялюдськимколективомнаетапіпер-
вісногосуспільства.ПізнішевСтародавнійГреціїтаСтародавньомуРиміважли-
вурольвуправліннідержавоювідігравалинароднізбори(якімалирізніформи
таназви),крімтого,з’являютьсявиборипевнихорганів,якіуособлюваливладу
народу.Необхіднозазначити,щоврабовласницькомусуспільствіучастьуподіб-
них зібраннях могли брати лише вільні особи, громадяни відповідного міста й
держави.Класичноюформоюорганізаціїпрямогонародовладдяприйнятовва-
жатидержавнусистемуCтародавніхАфін.

Однакпоступово,іззбільшеннямтериторійдержавийкількостінаселення,
реалізаціяпрямогонародовладдячерезнароднізбори,зібраннявсьогонаселення
стаєвсебільшскладною.Виникаєпотребавпошукутазастосуваннііншихформ
участігромадянвуправліннідержавою.Найпоширенішоюзнихсталивибори,за
допомогоюякихформувалисярізніорганивлади.

Характернимиознакамипрямогонародовладдяєпрямеволевиявленнягро-
мадян, яке здійснюється безпосередньо, без втручання будь-якого державного
органу.Громадяниприймаютьрішеннявідсвогоімені,прицьомубратиучасть
уволевиявленнімаютьправовсідієздатнігромадяни,якідосяглипевноговіку.

Докладнішепрорізніформипрямогонародовладдявидізнаєтесянанаступ-
нихуроках.

3. Представницьке народовладдя (демократія)

Представницька демократія — це спосіб вираження та утвердження 
волі громадян через обраних ними представників в органах державної 
влади та місцевого самоврядування. 

Зародженняпредставницькоїдемократіївідбулосявпроцесіподальшогороз-
виткулюдства,коли,якужезазначалося,унаслідокрозвиткудержавитазбіль-
шеннякількостінаселеннястаєнеможливимвирішитивсіпитанняшляхомза-
гальнонародногоголосування.Пошуквиходузцієїситуаціїзумовивформування
виборнихорганів,якимнадаютьсяповноваженнявирішуватипевніпитаннявід
іменінароду.

Представницькіорганиможутьбутизагальнодержавними(якщовонипред-
ставляютьусенаселенняпевноїдержави)імісцевими(якщовонипредставляють
населення певної частини держави — міста, області, села тощо), колегіальними
(колидонихвходитьпевнакількістьлюдей-представників,наприкладВерховна
Рада, обласні, районні, міські ради тощо) або одноособовими (президент, глава
певноїтериторіальноїгромади).

Необхіднозазначити,щопредставницькадемократіятіснопов’язаназпря-
мою демократією. Адже будь-які представницькі органи формуються шляхом
проведеннявиборів,тобточерезформипрямогонародовладдя.

Навідмінувідпрямоїдемократії,представницьканабагатопростішащодоїї
організації(аджерішенняприймаютьнемільйоничисотнітисячлюдей,алише
десяткичисотніпредставників),діяльністьорганівпредставницькоївладина-
багатодешевша,ніжприйняттярішеньзасобамипрямоїдемократії.Утойжечас
привикористанніпредставницькоїдемократіївиникаєзагрозаволінароду,адже
воназдійснюєтьсянебезпосередньо,ачерезпредставників.
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4. Поняття «референдум»
Однієюзформпрямогонародовладдяєреферендум.

Референдум (від латин. referendum — те, що має бути повідомлено) — 
форма безпосередньої демократії, прийняття рішень із найважливіших 
питань загальнодержавного чи місцевого значення шляхом загальнона-
родного голосування. 

Референдум—ценайважливішаформапрямоїдемократії,аджепідчасреферен-
думугромадянибезпосередньовисловлюютьсвоюдумкутаприймаютьрішення.

Історія референдумів сягає майже шести сотень років. У 1439 р. у швейцарському 
кантоні Берн відбувся перший відомий референдум на Європейському континенті. 
У 1640 р. в колонії (нині — штаті) Массачусетс відбувся перший референдум на 
Американському континенті. У Швейцарії в 1802 р. відбувся перший загальнодер-
жавний референдум, який затвердив конституцію Гельветичної Республіки.
На сучасному етапі ставлення до референдумів у різних державах суттєво від-
різняється. У Швейцарії протягом ХХ ст. було проведено кілька десятків рефе-
рендумів. Двічі на них вирішували питання щодо вступу країни до ООН — 1986 р. 
більшість громадян висловилася проти, і лише після повторного референдуму 
у 2002 р. Швейцарія стала членом всесвітньої організації. Питаннями референ-
думів були схвалення нової конституції Швейцарії (1999) і навіть збереження 
чи ліквідації підрозділу поштових голубів швейцарської армії (!). У той же час 
у Нідерландах референдум не проводився жодного разу. Федеральне законо-
давство США також виключає проведення загальнодержавного референдуму. 
Лише один-два рази проводилися референдуми у Великій Британії й Бельгії. 

5. Види референдумів
Нинішняюридичнанаукаподіляєреферендумизакількомакритеріями.
Передусімреферендумиподіляютьзалежновідтериторії,наякій їхпрово-

дять.Референдуми,якіохоплюютьусютериторіюдержави,називаютьзагаль-
нонаціональними (загальнодержавними). Місцевий референдум проводять
умежахміста,села,селища,району,тобтопорівняноневеликоїтериторії.Уве-
ликихдержавахінодітакожвиокремлюютьрегіональніреферендуми.Так,для
СШАцереферендум,проведенийумежахокремогоштату,уРосії—областічи
краю,Німеччині—окремоїземлітощо.

Види референдумів

За територією  
проведення  

За обов’язковістю  
проведення

Загально- 
національні

Регіональні

Місцеві

Обов’язкові

Факультативні

Імперативні Консультативні

За юридичною силою 
референдуму
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Рішенняреферендумуможутьматирізнуюридичнусилу.Водномувипадку
рішенняреферендумумаєнайвищуюридичнусилу,вононеможебутиперегля-
нуто іншими органами, установами — це імперативний референдум. Саме та-
кимибулиреферендуми,наякихприймаликонституціїРосіїйПольщі.Аотна
референдумахщодовступувООН,проведенихуШвейцарії,рішеннябезпосе-
редньонеприймали—органивиконавчоївладидержавиотримувалисвоєрідну
порадусвогонароду,напідставіякоїприймалосяофіційнерішення.Таксамоз
метоювивченнягромадськоїдумкиуШвеціїпроводилиреферендумищодови-
користанняатомноїенергії(1980),прозмінипринципівпенсійногозабезпечення
(1957)тощо.Уцьомувипадкуйдетьсяпрореферендумконсультативний.

Законодавствомдержавиможутьбутивизначеніпитання,рішеннявяких
можеприйматисятількичерезреферендум.Убагатьохкраїнахтакапроцеду-
рапередбаченадлявнесеннязміндоконституції.Лишешляхомзатвердження
нареферендуміможутьбутивнесенізмінидоконституційШвейцарії,Японії,
обов’язковимєзатвердженняреферендумомзміндорозділів1,3,13Консти-
туції України. Якщо без референдуму неможливе прийняття остаточного рі-
шення,тореферендумізцьогопитанняназиваютьобов’язковим.Віншихви-
падках,колирішенняможеприйматисяякчерезреферендум,такібезнього,
референдумєфакультативним.

Особливемісцесередреферендумівзаймаєплебісцит(відлатин.plebiscitum — 
рішення народу). Це референдум, на якому вирішують питання щодо зміни
території, переходу певних територій до складу інших держав. Одним із най-
відоміших випадків плебісциту було голосування щодо приєднання Австрії до
Третьогорейхув1938р.Такожзадопомогоюплебісцитівприймалирішенняпро
незалежністьІсландії(1944)йАлжиру(1962).

Однією з найважливіших загальнолюдських цінностей є народовладдя. Воно здій-
снюється народом як безпосередньо, так і через представників народу в органах дер-
жавної влади та місцевого самоврядування. Пряма демократія здійснюється через ви-
бори, референдуми й інші форми, представницька — через діяльність органів влади, 
обраних народом. 

Однією з найважливіших форм прямого народовладдя є референдум. Референ-
думи вирішують найважливіші питання життя суспільства, вони є досить поширеними 
в багатьох країнах світу. 

Запам’ятайте: народовладдя, референдум, плебісцит.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «народовладдя», «референдум», «плебісцит».
2. Назвіть шляхи здійснення народовладдя. 
3. Наведіть відомі вам з історії чи засобів масової інформації приклади здійснення 

прямого та представницького народовладдя.
4. Які існують види референдумів? 
5*. Висловте думку щодо позитивних і негативних ознак референдуму. 
6*. Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб забезпечити свідому участь громадян 

у референдумі? 
7. Знайдіть інформацію про референдуми, які відбулися в нашій державі наприкінці 

ХХ — на початку ХХI ст.
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Поняття та види виборів 

1. Поняття «вибори»
Середформпрямоїдемократіїчільнемісцепосідаютьвибори.Насучасному

етапісамевониєнайпоширенішоюїїформою—відбуваютьсямайжевусіхдер-
жавахідоситьрегулярно.

Вибори — це форма прямого народовладдя, яка передбачає формуван-
ня складу представницьких органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування шляхом загального голосування. 

Длядемократичноїдержавивибориєоднієюзголовнихзасаддержавноївлади,
політичногорежиму.Завдякипроведеннюрегулярнихвільнихвиборіввладаотри-
муєлегітимність—законніпідставипредставлятисуспільство.Виборивизначають
своєріднуполітичну«палітру»держави,черезнихздійснюєтьсявідбіркерівників,
оновленняполітичноїеліти.Регулярнавиборністьпримушуєкожногопредставника
політичноїелітипам’ятатипронеобхідністьчерезпевнийпроміжокчасупройтиче-
резвиборийотриматипідтвердженнясвогоправапредставлятисуспільство.

2. Види виборів
Сучаснаправованаукапередбачаєдекількаспособівкласифікаціївиборів.
Напевно,найзрозумілішоюєсистемакласифікаціїзасуб’єктом обрання,тобто

залежновідтого,когообирають.Майжевусіхкраїнахсвіту(окрімнебагатьохабсо-
лютнихмонархій,уякихнеіснуєвищогопредставницькогооргану)ниніпарламен-
тиформуютьсяшляхомвиборів(незалежновідїхньоїназви,прийнятоївконкретній
державі).Цівиборимаютьназвупарламентські.Там,деіснуєпосадапрезидента,
проводятьсяпрезидентськівибори.Обиратипотрібнонелишевищіорганивлади
тавищихпосадовихосібназагальнонаціональномурівні,айпредставницькіоргани
нанизовомурівні—області,штату,землі,департаменту,району,міста,села,селища.
Отже,необхіднимелементомдемократичноїсистемиємуніципальнівибори—ви-
борипредставницькихорганівнарегіональномутамісцевомурівнях.

У більшості держав, крім представницьких органів, обирають глав терито-
ріальнихгромад,вУкраїні—міських,сільських,селищнихголів,уСШАтаба-
гатьох інших державах — мерів, губернаторів тощо. У багатьох державах світу
передбаченообрання суддів.Уважається,щосаметакиймеханізмформування
суддівськогокорпусу,щопередбачаєвідповідальністьпереднаселенням,якере-
гулярномаєпідтверджуватисвоюдовірудосудді,сприяєпідвищеннювідпові-
дальностісуддів.Удеякихдержавахпередбаченообранняйіншихпредставни-
ківдержавноївлади.Наприклад,уСШАобираютьшерифівтаїхніхзаступників,
шкільнурадуміста,округутощо.

Вибориподіляютьтакожіза територією, на якій їх проводять.Виборипар-
ламенту,президентапроводятьнавсійтериторіїдержави.Цівиборимаютьназву
загальнодержавні (загальнонаціональні).Колийдетьсяпровиборирайонноїчи
сільськоїради,мерамістачишкільноїрадиокругу(уСША)—цемісцевівибори.
Аколиобираютьоргани,владаякихпоширюєтьсянаштат,землю,область,тобто
великутериторіальнускладовудержави,виборимаютьназвурегіональні.

§ 10.
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Важливе значення має поділ виборів за способом вираження своєї волі на
прямітанепрямі.

Прямі вибори(див.схему,складенунаприкладіУкраїни)передбачають,що
виборцібезпосередньо(прямо)(звідсийназва)роблятьсвійвибірщодоорганів
усіхрівнів.Так,вУкраїнівиборецьсам,безпосередньо,голосуєнавиборахдепу-
татівусіхрівнів—відсільськоїрадидоВерховноїРадиУкраїни,відсільського
головидоПрезидентаУкраїни.

Навідмінувідпрямихвиборів,призастосуваннісистеминепрямих виборів
виборецьбезпосередньоголосуєлишенавиборахдепутатів,посадовцівнайниж-
чогорівня.СаметаківиборизастосовуютьуКНР.Виборцівційдержавібезпо-
середньообираютьлишедепутатівселищних,повітових,міських(якщомістоне
маєрайонногоподілу)зборівнароднихпредставників.Депутатівнаступногорів-
ня—зборівнароднихпредставниківпровінції,міста,щомаєрайоннийподіл,—
обираютьдепутатинижчогорівня(відіменісвоїхвиборців);депутатизборівна-
роднихпредставниківпровінцій,міст, автономнихрайонівобираютьдепутатів
всекитайськихзборівнароднихпредставників(парламентуКНР).Такусистему
називаютьнепрямими багатоступеневимивиборами.Аналогічновідбувалися
виборираднароднихдепутатівіделегатівз’їздіврад(функціїякихбулиподіб-
нідофункційнинішньоїВерховноїРади)натериторіїРадянськогоСоюзу(до
складуякоговходилайУкраїна)уперіод1918–1936рр.

Непрямі багатоступеневі вибори

Іншу систему непрямих виборів називають опосередкованими виборами.
ПрикладомтакоїсистемиєобранняпрезидентаСША.Відповіднодоконституції
США,уденьвиборіввиборціформальновіддаютьсвоїголосинебезпосередньо
кандидатам, а так званим виборникам, які отримують від виборців доручення
представляти їх на подальших виборах. Унаслідок виборів формується коле-
гіявиборників,якіпотіміздійснюютьголосуваннязакандидатівупрезиденти
США.НиніцясистемавСШАєзначноюміроюформальною,швидшеданиною
історичнійтрадиції,аніжреальниммеханізмом.Вітаннящодосвогообранняпре-
зидентСШАотримуєвженаступногоднязаднемобраннявиборників—задовго
доїхньогоформальногозібраннятаголосування.

Важливурольвідіграєподілвиборівза часом їхнього проведення.Длякожної
виборноїособичиорганувстановленопевнийстрокповноважень.Удемократич-
нійдержавісамецейстроквизначаєперіодичністьпроведеннячерговихвиборів.
Так,виборипрезидентівФранції,УкраїнитаВерховноїРадиУкраїнивідбувають-
ся через кожні п’ять років, президента США — через кожні чотири роки. Отже,

Виборці

Сільська 
рада

Районна 
рада

Обласна 
рада

Сільський,  
селищний, місь-

кий голова

Президент 
України

Верховна  
Рада  

України

Виборці Сільська рада Районна рада Рада провінції
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чергові вибори — це вибори, які відбуваються після закінчення встановленого
законодавствомстрокуповноваженьвиборногоорганучипосадовоїособи.Зако-
нодавствомбільшостідержавпередбаченаможливістьпроведенняпозачергових
(дострокових)виборів.Причиноюпроведенняпозачерговихвиборівє,якправи-
ло,достроковеприпиненняповноваженьобраногоорганучипосадовоїособи.Для
президента й мера такими причинами можуть бути добровільна відставка (саме
такприпинивсвоїповноваження31.12.1999р.президентРосіїБ.Єльцин),смерть
(так,у1974р.,будучипрезидентомФранції,померЖ.Помпіду),неможливістьви-
конаннясвоїхобов’язківзастаномздоров’я,атакожімпічмент(висловленнянедо-
віриузв’язкуізскоєннямзлочинутощо,наприклад,унаслідокімпічментув1995р.
задопущеніправопорушеннябулоприпиненоповноваженняпрезидентаБрази-
ліїФернандоКоллорадеМелло).Дляколегіальногоорганупозачерговівибори
відбуваютьсяздебільшоговнаслідокдостроковогоприпиненняйогоповноважень
главоюдержавичивласногорішенняоргану.Так,у2007та2014рр.Президент
УкраїнидостроковоприпинявповноваженняВерховноїРадиУкраїни.Тричідо-
строковоприпинялиповноваженняпарламентуВеликоїБританії зачасперебу-
ваннянапосадіпрем’єр-міністраМ.Тетчер.У2009р.булодостроковоприпинено
повноваженняневдовзіпередтимобраногопарламентуМолдови,депутатиякого
незмоглиобратипрезидентадержави.

Іноді можуть відбуватися також додаткові вибори (різновид дострокових
виборів).Вонивідбуваютьсяувипадку,коливколегіальномуорганіприпиня-
ються повноваження депутата й виникає потреба замістити цю вакансію. Різ-
новидом чергових виборів є часткові вибори, коли законодавство передбачає
обранняколегіальногоорганунеодночасно,ачастинами.Так,досенатуСША
кожнідварокиобираютьтретинусенаторів,кожнітрирокипереобирають1/3
сенатуФранції.Такасистемамаєнаметізабезпечитинаступністьуроботіколе-
гіальногооргану,забезпечитипоступовуротаціюйогочленів.

3. Принципи виборчого права
Засучаснимвиборчимправомдемократичнимиєлишетаківибори,яківід-

повідаютьпевнимзагальновизнанимсвітовимстандартам,припроведенніяких
дотримуютьсяпевнихпринципів.Вонизакріпленівбільшостіконституційсу-
часнихдемократичнихдержав,закріпленоїхтакожівКонституціїУкраїни.

Загальністьвиборівозначає,щовнихможутьбратиучастьусідоросліпси-
хічноздоровігромадянивідповідноїдержави.Прицьомузагальністьвиборчого
права не виключає встановлення певних обмежень (особливо щодо пасивного
виборчогоправа)—такзванихвиборчихцензів,однакціцензимаютьбутиоб-
ґрунтованими,нематидискримінаційногохарактеру.

Рівністьвиборівпередбачає,щовсігромадяни,якімаютьправобратиучасть
увиборах,маютьрівніправайобов’язкищодоучастіувиборах,праваобирати

Загальновизнані принципи виборчого права

Загальність  
виборів

Рівність виборчого 
права

Таємність  
голосування

Вільність  
виборів
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табутиобраними.Цярівністьмаєбутизабезпеченаяквиборцям,такікандида-
тамнавиборніпосади.Рівністьневиключаєнаданняпевнихперевагсоціальним
групам,якізоб’єктивнихпричинєбільшслабкими,соціальновразливими.Так,
в азіатській країні Бангладеш установлена обов’язкова квота представництва
жінокупарламенті(30місцьіз330парламентськихмандатів),уБутані10депу-
татських місць автоматично надають представникам буддистських монастирів,
уверхнійпалатіпарламентуІндії1/12частинудепутатівобираютьучителі.Рів-
ність виборів повинна виявлятися й у приблизній рівності виборчих округів за
кількістюнаселення(якщовідокругівобираютьоднаковукількістьдепутатів).

Вільністьвиборівмаєдвакритерії.Зодногобоку,виборцюмаєбутинадано
безумовнуможливістьсамостійноприйнятирішеннящодосвоговибору—без
моральногочифізичноготиску.З іншогобоку—вільністьвиборівпередбачає
правосамоговиборцявирішувати,чибратийомуучастьувиборах.

Длябагатьохкраїннинііснуєпроблемаактивностівиборцівнавиборах,проб-
лемаабсентеїзму —ухиленнявідучастіувиборах.Цяпроблемапостійнозрос-
тає,кількістьтих,хтонебереучастівголосуванні,маєтенденціюдозбільшення.
Зметоювирішенняцієїпроблемивокремихдержавахзапровадженонормущодо
обов’язковоїучастіувиборахівідповідальністьзаухиленнявідучастівних.Так,
вАвстралії,Люксембурзі,Австріїгромадянина,якийневзявучастівголосуван-
ні,караютьштрафом;уБельгії,крімштрафу,уразіповторенняцьогопорушення
передбаченопозбавленнявиборчогоправана10роківінеможливістьдержавної
служби;вІталіїспискитих,хтоневзявучастіувиборах,публікуютьугазетах;ав
ГреціїтаТуреччиніможливенавітьпозбавленняволінапевнийстрок.

Нинітаємність голосування—природнийпринцип,безякоговажкоуяви-
тисучаснівибори.Однак,яксвідчатьісторики,таємнеголосуваннябулозапро-
вадженовкраїнахЗахідноїЄвропилишенаприкінціXIXст.Длязабезпечення
таємниціголосуваннянавиборчихдільницяхстворюютьспеціальнімісця,захи-
щенівідспостереження,—кабінидлятаємногоголосування,вокремихдержавах
(зокрема,США)використовуютьспеціальнімашинидлятаємногоголосування.

Другою важливою формою прямого народовладдя є вибори, за допомогою яких 
формуються представницькі органи державної влади та місцевого самоврядуван-
ня. Вибори класифікують за суб’єктом обрання, способом вираження волі виборців, 
часом проведення, за територією проведення виборів. Вибори можуть бути визнані 
демократичними та такими, що відповідають загальновизнаним стандартам, якщо їх 
проведено з урахуванням принципів проведення виборів. Вибори мають бути загаль-
ними, рівними, вільними, з таємним голосуванням. 

СучаснамашинадляголосуваннявСША
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Запам’ятайте: прямі, непрямі, багатоступеневі, рівні, вільні, загальні вибори з та-
ємним голосуванням, абсентеїзм.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «вибори», «виборче право», «абсентеїзм».
2. Які види виборів вам відомі?
3. За допомогою додаткової літератури та мережі Інтернет знайдіть держави, у яких 

застосовують різні види виборів.
4*. Які переваги та недоліки прямих і непрямих виборів? Свою думку обґрунтуйте. 
5. Поясніть відомі вам принципи проведення виборів.
6*. Висловте свою думку, чи всі названі принципи виборів є необхідними для визнан-

ня виборів демократичними.
7*. Знайдіть у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлення про по-

рушення принципів виборів у різних державах.

 Виборчий процес

1. Виборче право
Однимізнайважливішихпонятьзаконодавства,якерегулюєпроведенняви-

борів,євиборчеправо,щомаєдвазначення.

Зодногобоку,виборче право — це система правових норм, які регулю-
ють порядок проведення виборів.
Зіншого—це суб’єктивне політичне право особи брати участь у вибо-
рах, обирати та бути обраною. 

Залежновідсутностіправособи,їїдій,виборчеправоможебутиактивним
абопасивним.

Активне виборче право передбачаєправогромадянинаобирати,здійснювати
власнийвибір.Дляотриманняцьогоправалюдинаповиннадосягтипевноговіку,
крімтого,дляучастіувиборах,якправило,обов’язковоюумовоюєналежністьдо
громадянствавідповідноїдержави.Сукупністьусіхвиборцівдержавиінодінази-
ваютьелекторатом(відфр.electorat,латин.elector—той,хтообирає,виборець).

Пасивне виборче право—цеправобутиобраним,тобтобратиучастьуви-
борахяккандидатнапевнупосаду.Вимогидотих,хтобажаєскористатисяпа-
сивним виборчим правом, здебільшого вищі, ніж для використання активного
виборчогоправа,прицьомурівеньцихвимогсуттєвовідрізняєтьсязалежновід
того,наякупосадупроводятьсявибори.

2. Виборчі цензи
Укожнійдержавівизначаютьпевнівимогидоучасниківвиборів.Вони,як

правило,суттєвовідрізняютьсядляактивноготапасивноговиборчогоправа.

Вимоги й обмеження, які визначають можливість участі громадянина у 
виборах, називають виборчими цензами. 

Усіцензиприйнятоподілятинаприродніташтучні.
Загальноприйнятимприроднимцензомєвіковий.Аджедлятого,щобпри-

йматиобґрунтованітасвідомірішенняпідчасвиборів,атимпачепрацюватина
відповідальнихвиборнихпосадах,особаповиннаматидостатнійжиттєвийдо-

§ 11.
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свідірівеньсвідомості,якихнабуваютьлишезвіком.Саметомуякдляактивно-
го,такідляпасивноговиборчогоправавстановлюютьмінімальнийвік.Віковий
виборчийцензубільшостідержавмаєтенденціюдозниження.Якщодосереди-
ни60-хроківХХст.вбільшостікраїнЗахідноїЄвропийАмерикиправобрати
участьувиборахнадавалосяз21року,тонинізагальноприйнятимєвіковийценз
18років.ВУкраїніправоголосуватинавиборахіреферендумахтакожнадається
особам,якідосягли18років.Удеякихдержавахустановленойіншівіковіцензи.
Так,наКубіактивневиборчеправонадаєтьсяз16років,уЯпоніїтаШвейцарії—
лишез20років.

Віковийценздляпасивноговиборчогоправа,якправило,вищийтазалежить
відпосади,наякупретендуєособа.

На Кубі пасивне виборче право набувається у 18 років, депутатом нижньої палати 
парламенту в Росії можна бути обраним з 21 року, у Франції — з 23, у США й Іта-
лії — з 25 років. Для обрання до верхньої палати парламенту віковий ценз набага-
то вищий. Так, в Італії сенатором може стати лише особа, яка досягла 40-річного 
віку, у Франції — 25 років тощо. Ще вищими є вимоги до кандидата на посаду 
глави держави. Так, у Росії та США президентом можна стати, лише досягнувши 
35 років, у ФРН та Естонії — 40, а в КНР головою всекитайських зборів народних 
представників може бути обрано лише особу, яка досягла 45-річного віку.

Широкепоширенняотримавіценз осілості.Вінполягаєувимозіпроживатидо
часувиборівпевнийчасукраїніабомісцевості,делюдинаголосуватиме.Йоговста-
новлюютьдлятого,щобособа,якабереучастьувиборах,малачас,щоброзібратисяв
особливостяхполітичного(тайнелишеполітичного)життявпевнійдержаві,аіноді
ймісцевості,девонажитиме.Такийцензустановленовдеякихдержавахдляактив-
ноговиборчогоправа(уСША—1місяць;ФРН—3;Франції—6;КанадітаФін-
ляндії—20місяцівтощо),алечастішезастосовуютьдляпасивноговиборчогоправа.

Освітній ценз(абоценз письменності)інодітежналежитьдоприродних,хоча
більшістьученихуважаютьйогоштучним.Прихильникицьогоцензу,обґрунтовую-
чийогозапровадження,зазначають,щовіндопомагаєусунутивідголосуванняосіб,
якінемаютьдостатньогорівнязагальноосвітньоїпідготовки,нездатнірозібратися
впрограмах,пропозиціяхкандидатів.Так,уСШАщевсерединіХХст.вдеяких
штатахприреєстраціївиборцяйомупропонувалипрочитатикількарядківізкон-
ституціїСШАтапояснитиїхнєзначення.Утойжечасінинііснуєчималодержав,
денеписьменнимиєабсолютнабільшістьвиборців.Середних—Перу,Індія,чимало

державАфрики.Удеякихізних,щобполегшити
вибірособам,якієнеписьменними,навиборчих
бюлетенях біля назв партій (або імен кандида-
тів)ставлятьсимволипартійчифотографіїкан-
дидатів,якієдлявиборцяорієнтиром,азамість
підписувспискувиборцівзалишаютьвідбиток
пальця.

Протягомдесятилітьінавітьстолітьуба-
гатьохдержавахсвітуіснувалиобмеженнядля
голосуванняжінок—статевий ценз.Напо-
чаткуХХст.жінкималиправобратиучастьу
виборахлишевнебагатьохдержавах,переваж-

НавиборахвІндії.
Отримуючибюлетень,виборець

залишаєвідбитокпальця
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нопівнічноєвропейських—Фінляндії,Норвегії,Ісландії,Данії,атакожвАвстра-
ліїтаНовійЗеландії.ОднимизпершихотрималивиборчеправожінкиАвстралії
(1902),у1917р.—Нідерландів,у1918р.—ВеликоїБританії,у1918р.—Німеч-
чини,1920р.—США.ОднакуФранціїжінкиотрималиправобратиучастьуви-
борахлишев1944р.,уЯпонії—у1945р.,ауШвейцарії—лишев1971р.

Протягомтривалогочасувбагатьохдержавахіснувавмайновий ценз.Доучастіу
виборахдопускалилишеосіб,якімалипевнемайноабосплачувалиподатки,ненижчі
встановленогорівня.Удеякихдержавахчерезмайновийценззначнозменшувалася
кількістьвиборців.Так,унаслідокзапровадженнямайновогойосвітньогоцензіввІта-
ліїв1848р.правоголосуотрималилишетри(!)відсоткивсіхгромадянкраїни.Нині
майновийцензубільшостідержавнезастосовують,хочавимогащодообов’язкової
сплатипевноїмінімальноїсумиподатківзберегласявзаконодавствіАвстралії,Колум-
бії,Мексики,Коста-Рикитощо.

Доситьпоширенимєпрофесійний ценз.Убільшостівипадківприцьомуйдеться
прообмеженняправабратиучастьувиборахпредставникамокремихпрофесійних
груп.Так,удеякихдержавахустановленообмеженнянаучастьувиборах(здебіль-
шогояккандидатівнавиборніпосади)длядержавнихслужбовців,військовослуж-
бовців тощо. Запровадження цих норм обґрунтовується намаганням відокремити
політичнудіяльністьвіддержавноїтавійськовоїслужби.Значноюміроювцьому
випадкуйдетьсятакожіпродотриманняісторичнихтрадицій.

Абсолютнонеприйнятним,зточкизорусучаснихдемократичнихнорм,єра-
совий ценз—обмеженнящодоучастіувиборахзалежновідкольорушкіри.Ще
нетакдавновПівденно-АфриканськійРеспубліціпредставникикорінногона-
селеннязчорнимкольоромшкіринемалиправаголосу.Сумнівним,зточкизору
сучаснихдемократичнихнорм,єірелігійний ценз,якийвідомийудеякихдержа-
вахАзії.Так,вІраніобов’язковоюумовоюдлякандидатавдепутатимісцевого
парламентуєсповідуванняісламу.

3. Виборчий процес

Систему заходів, які забезпечують проведення виборів у встановлено-
му законодавством порядку, називають виборчим процесом.

Залежновідсуб’єктавиборів,виборчоїсистеми,яказастосовуєтьсявдержа-
ві,йособливостейзаконодавства,законодавчийпроцесможематизначнівідмін-
ності,однакосновніетапивиборчогопроцесувбільшостідержавзбігаються.

Призначення виборіввідбуваєтьсявідповіднодозаконодавства,якеперед-
бачаєстрокипроведеннявиборівістрокиповноваженьобранихнанихорганів
чипосадовихосіб.Немаєпотребивцьомуетапівтихдержавах,дедатавиборів
чітко визначена конституцією чи іншим законодавчим актом. Класичний при-
кладтакоїнормиміститьсявзаконодавствіСША:воновизначає,щовиборипре-
зидента США (точніше — виборників, які в подальшому здійснять формальне
обрання) проводяться «у перший вівторок після першого понеділка листопада
кожноговисокосногороку».Віншихдержавахактпропризначеннядативиборів
іпочатоквиборчогопроцесувидаєглавадержавиабозаконодавчийорган.

Наступниметапомєстворення виборчих округів і дільниць.Прицьомубе-
рутьдоувагиадміністративно-територіальнийподілдержави,атакожрозподіл
населенняпоційтериторії.Важливозабезпечитирівномірністьподілутериторії
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увипадку,коливідкожногоокругуобираютьоднаковукількістьосіб(депутатів
чиіншихпосадовихосіб).Округиприйнятоподілятинаодномандатнітабага-
томандатні.Водномандатномуокрузіпереможцемстаєлишеоднаособа.Саме
такими завжди є округи по виборах мерів, президентів (адже переможець тут
лишеодин!).Убагатомандатномуокрузіпереможцівєдекілька—такобирають
народнихдепутатівУкраїни(заспискамиполітичнихпартійтаблоків).Вибор-
чідільницістворюютьсядлявиконаннябезпосередньоїтехнічноїроботипідчас
виборів:саметамгромадянибезпосередньовіддаютьсвоїголосизакандидатів.

Проведеннявиборівубільшостідержавздійснюютьспеціальнівиборчі орга-
ни.Воднихдержавах(ФРН,Австрія,Мексикатощо)ціфункціїпокладаютьна
органивнутрішніхсправ,вінших—разомізцентральнимивиборчимиорганами,
якієспеціальнимидержавнимиорганами,створюютьокружнітадільничніви-
борчікомісіїзпредставниківполітичнихпартій,блоківтаорганізацій.

Наступнийетап—висунення та реєстрація кандидатівнавиборніпосади.
Законодавстворізнихдержавпередбачаєрізнішляхивисуненнякандидатів.Пер-
шийізних—висуненнякандидатівполітичнимипартіямичиіншимиколективами
людей.Другий—самовисунення,коликандидатподаєзаявупрореєстраціюкан-
дидатомізгодубалотуватисянапевнупосаду.Інодідляреєстраціїпередбачається
наданняпевноїкількостіпідписіввиборців,якіпідтримуютьвисуненнякандидата,
абожсплатапевноїзастави,щоповертаєтьсялишеувипадкууспіхунавиборах.

Після висунення та реєстрації кандидатів розпочинається період активної
передвиборчої агітації та боротьби. У цей період постає питання про фінан-
сування виборчої кампанії. Законодавство більшості держав визначає можливі
джерелафінансуваннятавстановлюєпевніобмеження.Так,законнимиджере-
ламивважаються,якправило,особистікоштикандидата,пожертвифізичнихта
юридичнихосіб(прицьомуздебільшогозабороняєтьсянаданняфінансовоїдо-
помогиіноземнимифізичнимитаюридичнимиособами),коштиполітичнихпар-
тій, які висувають або підтримують кандидатів. У деяких державах передбаче-
нобільшоючименшоюміроюфінансуванняпередвиборчоїкампаніїдержавою.
Підчаскампаніїкандидатиможутьзастосовуватирізноманітніформитаметоди
агітації—використанняможливостейзасобівмасовоїінформації(газети,радіо,
телебачення,Інтернет),проведеннямітингів,зборів,демонстрацій,застосування
різноманітнихрекламнихзасобів.Водночасубагатьохдержавахзабороненопро-
веденняагітаціїнапередоднітавденьвиборів.

ВІндіїнапередоднідняголосування
накриваютьфігурислонів—символоднієї

зпартій,щобуникнутизвинуваченьвагітації

Передвиборчиймітинг
вАзербайджані
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Однимізнайвідповідальнішихетапів,якийпривертаєувагувсіхкандидатів,спо-
стерігачів,утомучислійміжнародних,єголосування.Убільшостідержавденьго-
лосуванняєнеробочимднем.Голосуванняздебільшогоздійснюєтьсязадопомогою
паперовихвиборчихбюлетенів.Їхвидаютьзаумовивключенняпрізвищавиборця
вспискинаконкретнійвиборчійдільницітапред’явленняпосвідченняособи.

Отримавшибюлетень,виборецьабопроставляєвідміткунавпротиназвипар-
тіїчипрізвищакандидата,якоговінпідтримує(позитивнеголосування),абож,
навпаки, викреслює всіх кандидатів чи всі назви партій, крім тієї, яку він під-
тримує(негативнеголосування).Іноді,якужезазначалося,використовуютьспе-
ціальнімашини,щозабезпечуютьзбереженнятаємниціголосування.Важливим
питанням,якедоводитьсявирішуватипідчасголосування,єзабезпеченнямож-
ливостіпроголосуватикожномувиборцю.Удеякихдержавахпередбаченомож-
ливістьпроголосуватипопошті,вінших—можливеголосуваннязадовіреністю.
Інодіпередбачаєтьсяможливістьдостроковогоголосування.Спеціальнізаходи
вживають для того, щоб особи з певними фізичними вадами — сліпі, інваліди
тощо—малиможливістьвіддатисвійголос.

У Франції виборчі бюлетені готують самі кандидати та партії, які балотуються на 
виборах.
У Норвегії виборець на виборах може використати аркуш білого паперу для го-
лосування.
В Італії знищення виборчого бюлетеня тягне за собою позбавлення волі на строк 
від одного до шести років.

Спеціальні процедури, які повинні унеможливити або суттєво ускладнити
помилки та фальсифікації, передбачає законодавство більшості держав під час
підрахунку голосівівстановлення результатів виборів.Підчасцихпроцедур
здебільшогопередбачаютьможливістьприсутностіспостерігачівіпредставників
засобівмасовоїінформації.

Законодавствопередбачаєтакожпорядокоголошеннярезультатів,дляцього,
якправило,використовуютьзасобимасовоїінформації.

Спеціальніпроцедуривизначаютьпорядокфіксаціїпорушеньпідчаспідго-
товкийпроведеннявиборівтаоскарженнярезультатів.

Виборче право регулює порядок проведення виборів. Залежно від можливих дій 
виборця розрізняють активне та пасивне виборче право. 

У більшості держав визначено певні вимоги й обмеження для участі громадян у ви-
борах — виборчі цензи. Їх поділяють на природні та штучні цензи, серед яких — віко-
вий, осілості, професійний, освітній тощо. 

Законодавство визначає порядок проведення виборів — виборчий процес, який 
має декілька етапів — від призначення виборів до підрахунку голосів, визначення та 
оприлюднення результатів виборів. 

Запам’ятайте: активне й пасивне виборче право, виборчі цензи, виборчий процес.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «виборче право», «виборчі цензи», «виборчий процес». 
2. Порівняйте пасивне й активне виборче право.
3. Які виборчі цензи вам відомі?
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4*. Проаналізуйте текст Конституції України та, якщо можливо, законів про вибори 
народних депутатів, Президента України, органів місцевого самоврядування й ви-
значте, які виборчі цензи передбачені українським законодавством.

5*. Висловте свою думку щодо правомірності та справедливості різних виборчих 
цензів. Які з них ви вважаєте доцільними?

6. Які етапи виборчого процесу вам відомі?
7*. Висловте свою думку, чи можлива фальсифікація результатів виборів. Якщо мож-

лива, то на яких етапах виборчого процесу така небезпека є найбільшою?
8*. Зімітуйте в класі окремі етапи виборчого процесу.

Поняття та види виборчих систем

1. Виборча система

Виборча система — порядок організації та проведення виборів до пред-
ставницьких органів державної влади, місцевого самоврядування й 
здійснення громадянами своїх виборчих прав. 

Виборчасистемавизначаєпорядоквисуненнякандидатів,утвореннявибор-
чихокругів,підрахункуголосівірозподілудепутатськихмісць.Будь-якавибор-
часистемаґрунтуєтьсяназагальновизнанихпринципахвиборчогоправа.

Сучаснаправованаукатапрактикапередбачаютьтриосновнівиборчісисте-
ми—мажоритарну,пропорційну,змішанутощо.

2. Мажоритарна виборча система
Мажоритарна виборча система є найдавнішою з існуючих виборчих систем.

Самеїїпершоюпочаливикористовуватидляобранняпарламентів.

Мажоритарна(відфр.majoritaire—заснованийнабільшості,majorite—
більшість) виборча система передбачає голосування за конкретного 
кандидата на виборну посаду та визнання перемоги тієї особи, яка на-
бирає найбільше голосів виборців.

Найрідше використовують мажоритарну систему кваліфікованої біль-
шості.Вонапередбачаєотриманняпереможцемвизначеноїзакономкваліфіко-
ваноїбільшості,наприклад2/3голосів.Так,до1993р.дляперемогивпершому
турікандидатусенатори(верхнюпалату)парламентуІталіїповиненбувотрима-
тинеменше65%голосіввиборців.Дляобранняпрезидентавційкраїнівпарла-
ментінеобхіднобуловпершомутуріотримати2/3голосівдепутатів.Зрозуміло,
щотаківимогисуттєвоускладнювалиобрання,адженабратитакувеликукіль-
кістьголосівбулодужеважко.СаметомуінодівиборипрезидентаІталії(адля
перемогивнаступнихтурахтребабулоотриматибільше50%голосівдепутатів)
доситьчастопроводилисяпротягомтривалогочасу.Так,у1971р.дляобрання
президентаІталіїзнадобилося23туриголосування,у1964р.—21тур,у1992р.
президентаІталіїбулообранолишевшістнадцятомутуріголосування!

Частіше використовують мажоритарну систему абсолютної більшості.
Зацієюсистемоюдляперемогинеобхідноотриматипонад50%голосіввиборців,
абож,якінодікажуть,«50%+1голос»(тобтохочабнаодинголосбільше,ніж
половинавиборців).Цюсистемуінодіназиваютьфранцузькою моделлю виборів,

§ 12.
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томущовонавпершебулазастосованайвикористовуєтьсядонинінатериторії
Франціїтабагатьохїїколишніхколоній.Здебільшогоцювимогузастосовують
лишедляпершоготурувиборів.Якщожоденкандидатупершомутурінезумів
досягтинеобхідногорезультату,проводятьдругийтур,доякоговиходятьпере-
можці першого туру — кандидати, які зайняли в першому турі перше та друге
місцезакількістюнабранихголосів.Прицьомупереважновдругомутурідля
перемогивженевимагаєтьсяабсолютнабільшістьголосів.

Найчастішеусвітовійпрактицізастосовуютьмажоритарну систему відносної 
більшості.Цясистемапередбачає:дляперемогикандидатудостатньонабратибіль-
шеголосів,ніжіншимкандидатам.Цясистемаєнайпростішоютанайефективнішою
зточкизоруотриманняшвидкогорезультату.Уразізастосуванняцієїсистемикан-
дидатовінавітьзавеличезноїкількостівиборцівдостатньонабратихочабнаодин
голосбільше,ніжіншимкандидатам.Уцьомувипадкудругийтурпроводятьлише
тоді,колидвакандидатинаберутьабсолютнооднаковукількістьголосіввиборців.
ТакусистемувикористовуютьуВеликійБританії,США,більшостікраїнБритан-
ськоїспівдружності.Унашійдержавіїїзастосовуютьпідчасвиборівсільськихісе-
лищнихрад,сільських,селищнихіміськихголів.Найкращірезультатицясистема
має при розвинутій двопартійній системі, тобто якщо в державі існує дві основні
партії, між якими здебільшого й відбувається боротьба. Класичними прикладами
двопартійної системи є, зокрема, США (республіканська та демократична партії)
іВеликаБританія(консерваториталейбористи).Суттєвимнедолікомпривикори-
станніцієїсистемиєможливістьобраннянавиборнупосадуособи,якаотримала
підтримкулишеневеликоїкількості(частини)виборців.Аджетеоретичноможли-
вийнавітьваріант,колиобранимбудевизнаноособу,якаотрималалишеодинголос
(якщоіншікандидатинеотрималипідтримкижодноговиборця).

3. Пропорційна виборча система

Пропорційна виборча система передбачає розподіл депутатських місць 
між партіями (або виборчими блоками) пропорційно до кількості голо-
сів виборців, отриманих кожною з них.

Пропорційна виборча система передбачає обов’язкову організацію багатоман-
датнихвиборчихокругів—віншомувипадкунемаєможливостіпропорційногороз-
поділу,крімтого,пропорційнасистеманепридатнадляпроведеннявиборіводно-
осібнихорганів—главдержав,територіальнихгромад,населенихпунктівтощо.

Сутність пропорційної системи полягає в тому, що мандати розподіляють
залежновідотриманихголосівувиборчомусписку.Однимзосновнихпонять
пропорційноїсистемиєвиборчаквота—кількістьголосів,якамаєбутивіддана
партії(блоку)дляотриманняодногомандатаувиборномуоргані.

При використанні пропорційної системи, як правило, установлюється так
званий загороджувальний бар’єр, або виборчий поріг. Метою запровадження
цьогобар’єрає:обмежитипроходженнядовиборногоорганудрібнихполітичних
сил,зменшитиможливістьутвореннямалихфракцій.Щобільшимиувиборному
органієфракції,тостабільнішимєвиборнийорган,меншеможливостейдляви-
никненняполітичнихкриз.Урізнихдержавахцейпорігможебутидужерізним:
уНідерландахцелише0,67%,Ізраїлі—1%,Данії—2%,Аргентині—3%,Німеч-
чині,РосіїтаШвеції—5%,Ліхтенштейні—8%,Туреччині—10%.
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Дужемалий(до3%)бар’єрневиконуєсвогоосновногопризначення:уви-
борномуорганіутворюєтьсябагатомаленькихдепутатськихгруп,фракцій,що
ускладнюєформуваннястійкоїбільшостітазаважаєефективнійроботіоргану.
З іншого боку, при встановленні високого загороджувального бар’єру багато
голосів виборців нехтується, адже якщо вони віддані партіям, які не подолали
бар’єра,їхніголосиневраховують,апісляперерахунківвонипереходятьдозов-
сіміншихполітичнихсил.ВУкраїнінинівстановленозагороджувальнийбар’єр
5%,щовціломувідповідаєсвітовійпрактиці.

Існуєдекількавидівпропорційнихсистем,яківідрізняютьсятим,яквизна-
чаютькандидатів-переможців.

Пропорційна виборча система з жорсткими списками(інодіїхназивають
«закриті»)передбачає,щопартіячиблокщедодняголосуванняприреєстрації
спискувизначаютьуньомупослідовністькандидатів.Будь-якізмінивпослідов-
ностіпісляцьогонеможливі(завиняткомвиходукандидатазіспискуабойого
виключеннязньогозарішеннямпартії).Післяголосуваннядепутатськімандати
кандидатиотримуютьутійпослідовності,якавизначенасписком.Отже,вибо-
рецьобираєлишепартію,аленеможевплинутинарозподілмандатівусередині
партійноговиборчогосписку.СаметакусистемувикористовуютьвУкраїніпід
час виборів народних депутатів і депутатів органів місцевого самоврядування,
такажсистемадієвІзраїлі,Коста-Рицітощо.Суттєвиминедолікамицієїсисте-
миєпозбавленнявиборцівможливостівплинутинавибірконкретнихосіб,мож-
ливість«протягнути»удепутатималовідомих,непопулярних,ачасомінедостат-
ньокомпетентнихкандидатів.

Убагатьохдержавахуважаютьнеобхіднимдатиможливістьвиборцювисловити
своєставленнянелишедопартійногоспискувцілому,айдоокремихкандидатівіз
списку.Такуможливістьнайчастішереалізуютьзадопомогоюсистемипреферен-
цій — з напівжорсткими або вільними списками.Уціломусистемапреференцій
передбачаєможливістьвиборцязадопомогоюспеціальнихпозначокубюлетеніви-
словитисвоєставленнядоконкретнихкандидатівізспискутавплинутинарозподіл
мандатівусерединісписку.Присистемізвільнимисписками(інодіїхназивають
гнучкими,абовідкритими)прізвищакандидатівуспискупартіїподаютьвалфавіт-
номупорядку,авиборецьмаєправосамостійновизначитипорядок,уякомувінба-
жаєбачитикандидатівцьогоспискуувиборномуоргані.Такусистемунинізастосо-
вуютьуШвейцарії,ранішенеюкористувалисявІталії.Принапівжорсткихсписках
виборецьтакожможевплинутинарозподілмісць,крімкандидата,якийпартієюви-
значенийпершим—якправило,керівникапартії,її«обличчя».Кандидат,прізвище
якогостоїтьуспискупершим,залишаєтьсянасвоємумісцінезалежновідвисловле-
нихвиборцямипереваг,усіжіншірозподіляютьсявідповіднодонаданихвиборця-
миїмперсональноголосів(преференцій).Такасистемаіснуєтавикористовуєтьсяв
Данії,Бельгії,Австрії.Системапреференційсуттєвоускладнюєпроцедурипідбиття
підсумків,аледаєзмогубільшповноврахуватидумкувиборців.

4. Змішана виборча система
Кожназрозглянутихнамисистем—пропорційнатамажоритарна—разомз

певнимиперевагамимаєйсуттєвінедоліки.Саметомувдеякихдержавахбуло
запроваджено змішану — пропорційно-мажоритарну — систему, яка поєднує
елементиобохсистем.Привикористанніцієїсистемичастинувиборногооргану
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(здебільшогопарламенту)обираютьзавиборчимиспискамипартійзадопомогою
пропорційноївиборчоїсистеми,аіншу—замажоритарноюсистемоюувиборчих
округах.Виборецьуразізастосуванняцієїсистеми,прийшовшинавиборчуділь-
ницю,отримуєдвабюлетені—водномувінголосуєзапевнупартіючиблок,оби-
раючисписоккандидатів,авіншому—віддаєсвійголосзаконкретногокандидата.

Урізнихдержавахреалізаціяцієїсистемиможевідбуватисяпо-різному.Роз-
різняютьлінійнетаструктурне змішування.

При лінійному змішуванні одну частину парламенту обирають за пропор-
ційною, а іншу — за мажоритарною системою. При цьому депутати, обрані за
обомасистемами,працюютьводнійпалатіпарламенту.Такийпринципформу-
ваннянижньоїпалатипарламентузастосовуютьуФРН,Литві(по50%депутатів
обираютьзакожноюзвиборчихсистем),Угорщині(замажоритарноюсистемою
обирають1/3депутатів,2/3обираютьзапартійнимисписками),Мексиці(300
депутатівобираютьзамажоритарноюсистемою,100—запропорційною).

Уразізастосуванняструктурного змішуваннязамажоритарноюсистемою
обирають одну палату парламенту, за пропорційною — іншу. Саме так форму-
ютьсяпарламентиАвстралії,Італії,Польщі.Змішанусистемузлінійнимзмішу-
ваннямвикористовуваливУкраїніпідчасвиборівнароднихдепутатівУкраїни
1998,2002,2014рр.

5. Імперативний та вільний мандати
Особа,якаперемогланавиборах,отримуєдепутатський(абоінший—відповід-

нодовидувиборів)мандат.Прицьомуіснуєдвапринципововідміннихпідходидо
визначенняцьогомандата,рівнявідповідальностітазв’язкудепутатазвиборцями.

Імперативний мандатпередбачаєтіснийзв’язокміжвиборцямитаделего-
ванимнимидопредставницькогоорганудепутатом.Депутатуважаєтьсяпред-
ставником відповідного виборчого округу, повинен підтримувати постійний
зв’язокзісвоїмивиборцями,убагатьохкраїнахпередбаченийобов’язокдепутата
періодичнозвітуватипередвиборцямипросвоюдіяльність.Інодінавітьперед-
баченоможливістьвиборцівдаватисвоємуобранцюпевнідоручення—накази,
якітойповиненнамагатисявиконати.Важливаособливістьімперативногоман-
дата—правовиборцівнадостроковевідкликаннясвогообранцявразі,якщотой
невиправдовуєдовіри,порушуєпередвиборчіобіцянки,непідтримуєзв’язкуз
виборцями.Процедуратакоговідкликаннямаєбутиврегульованазаконом.

Вільний мандатпередбачаєпрактичнунезалежністьдепутатавідсвоїхви-
борців.Вінуважаєтьсяпредставникомнеконкретноговиборчогоокругучите-
риторії,авсьогонароду.

Імперативний мандат Вільний мандат

Представляє інтереси конкретного вибор-
чого округу, території, виборців.

Уважається представником усього  
народу.

Обов’язковий постійний зв’язок з округом, 
проведення зустрічей з виборцями, їхнього 
прийому.

Зв’язок з округом, проведення зустрічей 
з виборцями не є обов’язковими.

Передбачена звітність перед виборцями. Звітність перед виборцями не є 
обов’язковою.

Можливе відкликання виборцями. Відкликання виборцями не передбачене.
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При проведенні виборів у різних державах світу застосовують різні виборчі си-
стеми — пропорційну, мажоритарну та змішану. Вибір системи визначено історичними 
особливостями держави, її політичною системою та традиціями, а також рівнем роз-
витку парламентаризму й партійної системи в державі. 

Мажоритарна виборча система передбачає перемогу кандидата, який отримає 
підтримку більшості виборців. Пропорційна система передбачає формування вибор-
ного органу за допомогою голосування за виборчі списки партій та розподіл мандатів 
відповідно до відсотка отриманих списком голосів. 

Змішана система поєднує елементи обох систем у різних співвідношеннях. 

Запам’ятайте: виборча система, пропорційна, мажоритарна, змішана системи.

Запитання та завдання
1. Які види виборчих систем ви знаєте? 
2. Наведіть приклади країн, що використовують різні виборчі системи. 
3*. Проаналізуйте переваги й недоліки різних виборчих систем. 
4. Як підводять підсумки виборів при використанні різних виборчих систем? 
5*. Висловте свою думку щодо того, яка з виборчих систем є найефективнішою та 

найдемократичнішою. 
6*. Висловте думку щодо позитивних і негативних ознак вільного й імперативного 

мандата. 
7. Порівняйте

А мажоритарну, пропорційну та змішану виборчі системи
Б пропорційну систему з жорсткими, вільними та напівжорсткими списками
В вільний та імперативний мандат

З історії української державності

«Руська правда» — найдавніша збірка правових норм 
Русі-України. Збереглася в пізніших списках (копіях) 
XIII–XV ст. Більшість учених уважає, що найдавніші 
списки збірки («Правда Ярослава») з’явилися за часів 
князювання в Києві Ярослава Мудрого (1019–1054). 
У збірці подані норми, які, за сучасними критеріями, 
належать до кримінального, цивільного та сімейного 
права.

Державна влада та її ознаки. Державний апарат

1. Поняття та ознаки державної влади 
Кожналюдинаусвоємужиттіможепотрапитивтакіситуації,колихтоське-

руєнею,нав’язуєсвоюволю.

Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ТА МІсЦЕВЕ сАМОВРЯДуВАННЯ

§ 13.

Одинізнайдавнішихсписків
«Руськоїправди»
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Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

• Пригадайте, які види влади ви знаєте, і наведіть приклади використання 
цих видів влади.

Батькивизначаютьчас,колидитинамаєповернутисядодому,—цепроявсі-
мейноївлади.Адміністраціяпідприємствавіддаєнаказпрозвільненняпраців-
ника,виявляючиекономічнувладу.Священиквиступаєзпроповіддюта,скори-
ставшисьрелігійноювладою,закликаєневживатим’ясапідчаспосту.Особливе
місцесередцихвидіввладизаймаєдержавнавлада.

Державна влада — це вид публічної політичної влади, яка здійснюєть-
ся державою та її органами, здатність держави підпорядковувати своїй 
волі поведінку людей та діяльність об’єднань, що знаходяться на її те-
риторії. 

Державна влада має суттєві відмінності й особливості порівняно з іншими
видамивлади.Передусімдержавна влада є єдиною,удержавівонаможебути
лишеодна.Навідмінувіднеї,усііншівидивладиємножинними:сімейнавлада
вкожнійсім’їокрема,релігійнувладутакожмаєпредставниккожноїрелігії,так
самоекономічнавладавідрізняєтьсянакожномупідприємстві.

Державна влада поширює повноваження на всіх членів суспільства,навсіхгро-
мадяндержави,усіх,хтоперебуваєнатериторіїдержави.Можливостіжбудь-якихін-
шихвидіввладиобмеженіпевною,частодуженевеликоюгрупоючленівсуспільства—
членамисім’ї,працівникамипідприємства,прихильникамипевноїрелігійноїконфесії.
Тількирішеннядержавної влади є загальнообов’язковими длявсіхудержаві.

Державнавладаєнайбільшвпливовоютасильною.Вонаєдинаможе офіційно 
застосовувати примусдлязабезпеченнясвоїхвелінь.Дляцьоговдержавістворюєть-
сяспеціальнийапаратдержавноївлади,апаратпримусу.Утойжечасзастосування
примусуносіямисімейної,релігійної,економічноїтаідейноївладибудепорушенням
законодавства.Якщохтосьізпредставниківцихвидіввладиспробуєзастосуватисилу,
вінможебутипокаранийорганамидержавноївлади.

Державна влада має вирішувати проблеми, що мають загальносу спільне 
значення,іншіжвидивладивирішуютьпроблеми,якістосуютьсялишечастини
суспільства.

І,нарешті,лишедержавна влада характеризується суверенністю,тобтовер-
ховенством, повнотою, неподільністю, незалежністю від влади будь-якої іншої
організації.

Суттєвоюознакоюдержавноївладиєтакожїїпевнаорганізаційна відокрем-
леність від суспільства,окремихйогосоціальнихгруп(класів,станівтощо).

2. Державний апарат 
Реалізаціядержавноївладипотребуєобов’язковоїнаявностіспеціальнихор-

ганів,установ,якіреалізуютьфункціїдержави.

Сукупність органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, 
називають державним апаратом. 

Основнимелементомдержавногоапаратуєдержавнийорган.Коженіздержав-
нихорганівмаєпевнівладніповноваження.Працівникамидержавногоапаратує
чиновники—державніслужбовці,якіпрофесійнопрацюютьвапараті,реалізуючи
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функціїдержави.Структуратаповноваженняорганудержавногоапаратувизнача-
ютьсяпевнимнормативнимактом.Усіорганидержавногоапаратудіютьвідімені
держави,закріплюютьівідображаютьїїволю.Важливоюознакоюдержавногоапа-
ратуєте,щойогодіяльністьфінансуєтьсяздержавногобюджету.

Усучаснійдержавідержавнийапаратбудуєтьсятафункціонуєзапринципом
поділудержавноївладиназаконодавчу,виконавчутасудову.



Заосновудіяльностідержавногоапаратувзятопевніпринципийогодіяль-
ності.

Принципоптимальностіпередбачає,щосистемаорганівдержавногоапарату
повинназабезпечуватиможливістьреалізаціїпоставленихпереднимизавдань.
Прицьомуапаратповиненбутидоцільнопобудований,міжокремимиорганами
маютьбутиналагодженівзаємнийзв’язоківзаємодія.Ворганахдержавногоапа-
ратумаєпрацюватидостатнякількістькваліфікованихчиновників.

Ефективністьдіяльностідержавногоапаратувизначаєможливістьзабезпечи-
тийогореальнийвпливнасуспільство,те,наскількиорганидержавногоапарату
здатні реалізувати функції держави. Ефективний державний апарат забезпечує
прийняттясаметихрішень,якіреальновідповідаютьінтересамбільшостінаселен-
нядержави.

Важливимпринципомдіяльностіапаратусучасноїдержавиєгуманізм.Від-
повіднодоцьогопринципу,праватасвободилюдейпроголошуютьсятазакріп-
люютьсязаконодавчоякосновнасоціальнацінністьсуспільства,вищоюметою
роботидержавногоапаратупроголошуютьсяправатасвободилюдини.

Нині в більшості держав забезпечується також дія принципу конституцій-
ностітазаконності.Вінпередбачає,щовдержавіможутьіснуватитадіятилише
органи,якіпрямопередбаченізаконодавством.Їхніповноваженнязакріплюються
взаконодавстві,вонимаютьдіятивпорядкутамежахповноважень,визначених
законом.Рішення,якіприймаютьоргани,щоналежатьдодержавногоапарату,по-
виннібутизаконнимитаприйнятимивмежахповноважень,щомаютьціоргани.

Длядержавногоапаратуважливозабезпечитийогомаксимальнунезалежність
відполітичнихвпливів.Саметомупроголошуєтьсяпринципполітичної лояльнос-
ті,якийзабезпечуєтьсяпередусімшляхомзаконодавчогозакріпленняобмежень
щодоперебуванняпрацівниківдержавногоапаратувполітичнихпартіях.

Ефективнареалізаціяповноваженьдержавногоапаратунеможливабездотри-
манняпринципупрофесіоналізму.Дляцьогопрацівникиапаратуповиннімативід-
повіднупрофесійнупідготовку,знаннятавміння.Длядотриманняцьогопринци-
пузапроваджуєтьсяспеціальнасистемапідборукадрів—проводятьсявідповідні
конкурси,екзамени,здійснюєтьсявивченнякандидатівнапевніпосади.

Принциповим є дотримання принципу єдності та поділу державної влади. 
Длядотриманняцьогопринципувзаконодавствідержавипередбаченосистему
стриманьіпротивагміжрізнимиорганамивлади.Цеубезпечуєдержавувідне-
безпекиузурпаціївладиводнихруках.

Державна влада

Законодавча СудоваВиконавча
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3. Державні органи та їхня класифікація

Первинною ланкою державного апарату є орган держави (державний 
орган) — структурно організований елемент державного механізму, 
колектив державних службовців (чиновників), наділений владними по-
вноваженнями та необхідними матеріальними засобами для здійснення 
завдань, пов’язаних із реалізацією тієї або іншої функції держави. 

Державний орган об’єднує державних службовців, які мають спільні цілі
та рід діяльності. Він утворюється в порядку, передбаченому законодавством,
йуповноважуєтьсяздійснюватипевніфункціїтазавданнядержави.Спеціальни-
мидокументамивизначаєтьсяпорядокдіяльностідержавногооргану.

Існуєчималовидівдержавнихорганів.
Відповіднодонапряму своєї діяльності,державніорганиподіляютьнаоргани

законодавчої, виконавчої та судової влади (з цим поділом ми пізніше ознайоми-
мосябільшдетально).Інодівиокремлюютьтакожконтрольно-наглядовіоргани,
атакожякокремийвиддержавногооргану—главудержави.

За місцем у системі державного апаратуорганидержавиподіляютьнапер-
винні та вторинні. Первинні органи утворюються шляхом прямого волевияв-
леннянаселення.Самеціорганисимволізуютьсуверенітетдержави.ВУкраїні
такимиорганамиєВерховнаРадаУкраїни,обласні,районні,сільськітаміські
ради,ПрезидентУкраїни.Однакчастинаорганівдержавиутворюютьсянешля-
хомпрямогообраннянаселенням,апризначаютьсяабообираютьсяпервинними
органами.Так,унашійдержавіКабінетМіністрівУкраїниформуєтьсяВерхов-
ноюРадоютаПрезидентомУкраїни.РахунковапалатаформуєтьсяВерховною
Радою.Такіорганимаютьназвувторинних.

Розрізняютьтакожорганиза способом утворення.Частинадержавнихорганів
усучаснійдержавіформуєтьсянавиборах—цевиборніоргани,іншіпризначають
(призначуваніоргани).Умонархіяхіснуютьтакожоргани,владавякихуспадко-
вується(ідетьсянасампередпроглавудержавизамонархічноїформиправління).

За часом існування та функціонуваннядержавніорганиподіляютьнапостійні
татимчасові.Постійними органамиєбільшістьдержавнихорганів,якідіютьпро-
тягомнеобмеженогочасу.Тимчасові органистворюютьдлявиконаннязавдань,
якіобмеженіпевним,чітковизначенимчасом.Такимиєтимчасовіслідчікомісії,
якістворюютьуВерховнійРадіУкраїни;спеціальніурядовікомісії,якіпризнача-
ютьдлярозслідуваннянадзвичайнихпригод(аварій,катастроф)тощо.

Державніорганиподіляютьтакожзатериторією,наякупоширюються їхні 
повноваження.Центральні(загальні)органипоширюютьсвоюдіяльністьнавсю
територіюдержави,локальні(місцеві)діютьлишенапевнійчастинітериторії.

І,нарешті,за своїм складом і порядком прийняття рішеньорганиподіляютьна
колегіальні й одноособові. Колегіальні державні органи складаються з кількох
(інодічималоїкількості)осіб.Саметакимизавждиєпарламенти,уряди.Рішенняв
такихорганахприймаютьздебільшогошляхомголосування.Апрезидентдержави,
монархєприкладомодноособовогодержавногооргану.Відповідноціособи-орга-
нисамостійномаютьправоприйматирішеннявмежахсвоїхповноважень.

Найсильнішою серед усіх видів влади є державна влада. Вона є загальнообов’язко-
вою, може застосовувати примус, має певні ознаки та відмінності від інших видів влади. 
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З метою реалізації функцій держави створюють державні органи, які утворюють 
апарат держави. Державні органи реалізують державну владу. 

Запам’ятайте: державна влада, державний апарат, державний орган. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «апарат держави», «орган держави», «державна влада».
2. Які особливості має державна влада порівняно з іншими видами влади?
3*. Назвіть і поясніть сутність відомих вам принципів діяльності державного апарату.
4*. Висловте свою думку щодо того, якою мірою діяльність державного апарату Укра-

їни відповідає існуючим принципам.
5. Визначте підстави класифікації державних органів.
6. Наведіть приклади державних органів України, які належать до різних його видів. 
7*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть повідомлення про діяль-

ність органів державної влади в різних державах світу.

Органи законодавчої влади

1. Поняття «законодавча влада»
Однією з гілок державної влади в сучасній державі є законодавча влада. Її

головнимпризначеннямєздійсненнядержавноївладишляхомзаконотворення.
Самезаконодавчавладаприймаєнормативніакти,якімаютьвищуюридичнусилу,
ніжнормативніакти,прийнятіорганамивлади,якіналежатьдоіншихгілоквлади.

Убудь-якійдержавіорганзаконодавчоївладимаєпевнізагальніознаки.Пе-
редусіморганизаконодавчоївладимаютьпредставницький характер.Цеозна-
чає,щовониформуютьсяшляхомвиборів,наякихнародпередаєобранимпред-
ставникамсвоїповноваженняйдоручаєїмздійснюватидержавнувладу.Отже,
законодавчавладамаєделегований колегіальний характер.

Органи законодавчої влади мають первинний характер. Ураховуючи важ-
ливістьповноважень,якінадаютьсяорганамзаконодавчоївлади,атакожте,що
повноваження їм передано безпосередньо народом, для них характерне верхо-
венствопорівнянозіншимиорганамидержавноївлади.

Убільшостісучаснихдержавхарактерноюознакоюорганузаконодавчоївла-
диєпрофесійнийхарактерйогодіяльності.Членизаконодавчогооргану—депу-
тати—повиннівідповідатипевнимкваліфікаційнимвимогамівразіобранняма-
ютьзалишитисвоюпопереднюроботу.Порядокроботипарламентувизначається
спеціальниминормативнимиактами,дотриманняцієїпроцедуриєобов’язковою
вимогоюлегітимностійогорішень.

Першоюісторичноюназвоюзаконодавчогоорганусучасноготипуєпарла-
мент(відфр.parler—розмовляти).ЦейтермінпочаливикористовуватиуФран-
ціївXIIIст.,анаприкінцітогожстоліттятакуназвуотримавстаново-представ-
ницькийорган,сформованийуційдержаві.

Пізнішецяназвасталазагальновживаноюдляпредставницькихорганівза-
конодавчоївлади.Середнайдавнішихпарламентівсвіту—іспанськікортеси,іс-
ландськийальтинг.

§ 14.
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ЩевVIст.дон.е.встародавніхАфінахіснувавколегіальнийорган—«рада
чотирьохсот»,уякомубулопредставленовсіплемена,якіпроживалинатеренах
Афінськоїдержави.

НатеренахУкраїнипершимиорганами,подібнимидопарламенту,булиГе-
неральнавійськоварадайрадастарійшин,якііснувалинаЗапорозькійСічітаза
часівГетьманщинивXVII–XVIIIст.Продовженнямтрадиційпарламентаризму
вУкраїністалаУкраїнськаЦентральнарада,хочавиборидонеїбулинепрямими,
дотогожвиборипроводилисявідпартій,національнихіпрофесійнихгруп,щоне
відповідаєзагальновизнанимнормамдемократичногоформуванняпарламенту.

У зарубіжних країнах парламенти мають різні назви. Так, у США та багатьох кра-
їнах Латинської Америки парламент називається конгресом; в Іспанії — гене-

ральними кортесами; у Люксембурзі — палатою депу-
татів; у Йорданії, Португалії, Південній Кореї, Албанії, 
Вірменії, Білорусі, Болгарії, Угорщині, В’єтнамі — націо-
нальними зборами; у Нідерландах — генеральними 
штатами; у Німеччині — бундестагом; в Афганістані, 
Бангладеш, Венесуелі — національною асамблеєю; 
у Польщі, Латвії, Литві — сеймом; в Індії — сансадом; 
у Сербії — скупщиною; в Ізраїлі — кнесетом; у Боснії та 
Герцеговині — парламентською скупщиною; в Азербай-
джані — міллі меджлісом; у Киргизії — жогорку кене-
шом; у Бутані — цонгду; у Китаї — всекитайськими збо-
рами народних представників; в Ірландії — ойряхтасом; 
Ісландії — альтингом; Швеції — риксдагом; Данії — 
фолькетингом; Норвегії — стортингом. В Австрії та Росії 
парламент називають федеральними зборами, у Бру-
неї — законодавчою радою, в Японії — коккаєм.

2. Класифікація парламентів
Парламентиможнакласифікуватизарізнимиознаками.Найчастішепарламен-

тирозрізняютьзаїхньоюструктурою,поділяючинаоднопалатнітадвопалатні.
Інодідляпозначенняцихпарламентіввикористовуютьпоняття«монокамеральні»
(парламентзоднієюпалатою)і«бікамеральні»(парламентіздвомапалатами).

Разомізтрадиційнимиодно-йдвопалатнимипарламентамивісторіїпарламен-
таризмувідомізаконодавчіорганийзбільшоюкількістюпалат.Так,уФедеративній
РеспубліціЮгославіязаконституцією1963р.булопередбаченоіснуванняшести

палат, у Південно-Африканській Республіці іс-
нував трьохпалатний парламент, кожна палата
якогоскладаласязпредставниківпевноїраси.

Досить широкого поширення набула кла-
сифікаціяпарламентівзалежновідобсягуїхніх
повноважень і компетенції. Першу групу ста-
новлятьпарламентизабсолютно необмеже-
ною компетенцією. Перелік повноважень та-
кихпарламентівнезакріпленийунормативних
актах.Ціпарламентиможутьприйнятизаконіз
будь-якогопитання.Прицьомунавітьіснують

КонгресСША

ПарламентФранції

Однопалатнийпарламент
Китаю—всекитайськізбори

народнихпредставників
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певнітрадиції,щосклалисярокамитастоліттями,однакформальнообмеженьне
існує.ТакоюєкомпетенціяпарламентівІталії,Ірландії,ВеликоїБританіїтощо.

Іншагрупапарламентівєїхньоюпротилежністю,аджевонимаютьабсолют-
но обмежену компетенцію(інакшеїхназиваютьпарламентамизабсолютнови-
значеноюкомпетенцією).Удержавах,дедієтакийпарламент,конституціяабо
іншізаконичіткотавичерпновстановлюютьперелікпитань,якіможерозгляну-
типарламент.ТакимиєпарламентиСША,Франції,повноваженняякихчіткота
недвозначновизначеноконституцією.

Потрібнозазначити,щонезавждиназвавідповідаєреальності.Так,уВели-
кійБританіїпарламент,щоформальномаєнеобмеженіповноваження,відіграє
набагатоменшурольуполітичномужиттідержави,ніжамериканськийконгрес,
повноваженняякогосуворообмежені.

І,нарешті,удеякихфедеративнихдержавахіснуютьпарламентизвідносно 
визначеною компетентністю.Здебільшогойдетьсяпрофедеративнідержави
(Індія,ФРН,Малайзія),уякихповноваженняподіляютьміжзагальнодержав-
нимпарламентомтаорганамивладисуб’єктівфедерації(штатів,земельтощо).

3. Структура парламентів. Бікамералізм
Якужезазначалося,чималодержавусвітімаютьпарламенти,якіскладаютьсяз

двохпалат.Історичнопершіусвітіпарламентивиниклиякоднопалатні.Так,парла-
ментВеликоїБританіїв1295р.бувсформованийускладіоднієїпалати,тайконгрес
СШАуXVIIIст.такожвиникускладіоднієїпалати.Причиниутвореннядвопа-
латнихпарламентівбулирізними.Убільшостієвропейськихдержавпалатимали
забезпечитипредставництвоінтересіврізнихстанівупарламенті—уцьомувипадку
кожнапалатапредставлялаіншіверствинаселення.Так,укласичномуанглійському
парламентіверхняпалата—палаталордів—малазабезпечитипредставництвоста-
роїтрадиційноїаристократії,анижня—представниківновихкласів,якімалимай-
новіможливості,алененалежалидостароїаристократії.З іншогобоку,удеяких
державах створення двопалатного парламенту мало забезпечити представництво
інтересівскладовихфедеративноїдержави.СаметаксталосявСША,колизпри-
йняттямконституціїв1787р.таутвореннямфедеративноїдержавиоднопалатний
парламентбувзаміненийдвопалатним.Убудь-якомувипадкудвопалатнийпарла-
ментінакшеназиваютьбікамеральним.

Середдвопалатнихпарламентіврозрізняютьдваосновніваріантиспіввідно-
шення палат. В одному випадку конституційно закладається нерівність палат:
вонимаютьрізнийстатус,різнукомпетенцію,по-різномуформуються.

Якщозагальноприйнятим іпрактичноєдинимпорядкомформуванняниж-
ньоїпалатипарламентівєїїобранняназагальнихвиборах,тодляформування
верхньоїзастосовуютьсярізніспособиформування.


способи формування верхньої  

палати парламентів

Прямими виборами
Непрямими  

(багатоступеневими виборами)

Шляхом призначення У порядку спадкування

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



62

Розділ 1. Держава

Прямі вибори застосовуються при ви-
борах верхньої палати парламентів Польщі,
Сполучених Штатів Америки. При цьому
в США сенаторів — членів верхньої палати
конгресу — хоча й обирають на прямих ви-
борах, однак за зовсім іншою системою, ніж
конгресменівнижньоїпалати—членівпалати
представників.Якщовиборивнижнюпалату
проводятьзаокругами,якімаютьприблизно
рівнукількістьвиборцівувсіхштатах,тодо
сенатуобираютьподвасенаторивідкожного

штатунезалежновідкількостійогомешканців—такзабезпечуєтьсяпредставни-
цтвосуб’єктівфедеративноїдержавивзагальнодержавномупарламенті.

Непрямими виборами формуються верхні палати парламентів Франції,
Норвегії,Індії.ПрицьомууФранціїсенаторівобираютьдепутатимуніципаліте-
тів,департаментівтощо.УНорвегіїспочаткупрямимивиборамиобираютьувесь
складпарламенту,апотімдепутатизісвогоскладувизначаютьчленівверхньої
палати,іншіжзалишаютьсядепутатаминижньоїпалати.ВІндіїрадаштатівфор-
муєтьсязаконодавчимизборамиштатів.

Досить широкого поширення набула практика повного чи часткового фор-
мування верхньої палати шляхом призначення депутатів. Серед держав, які її
застосовують, — Канада, Йорданія, ФРН. Так, у Німеччині депутатів верхньої
палати—бундесрату—призначаютьурядиземель,яківходятьдоскладуФРН.
Удеякихдержавахпризначаєтьсяпевначастинаверхньоїпалати.Так,в Італії
президентмаєправопризначитип’ятьчленівсенатузаособливізаслугивнауці,
мистецтві,літературі,крімтого,членамисенатуавтоматичностаютьусіколишні
президентиІталії.ВІндіїдоРадиштатівпрезиденттаксамопризначає12осіб.

Крімпалат,основнихструктурнихелементівбудь-якогопарламенту,убіль-
шостіпарламентівсвітустворюютьсяфракції—об’єднаннядепутатівзаїхньою
партійноюналежністю,політичнимипоглядами,обираєтьсякерівництвопарла-
менту.Удеякихпарламентахстворюютьсяспеціальніструктури,якімаютьздій-
снюватипарламентськийконтрольурізнихсферах.

Усучаснихумовахубагатьохкраїнахсвітузаконодавчіорганиобираютьпар-
ламентськихуповноваженихщодоконтролюзаправамилюдини.У1809р.парла-
ментШвеціївпершеусвітіприйнявзакон,якимбулопередбаченообранняпарла-
ментськогокомісарадлянезалежногоконтролюзасудамийіншимидержавними
органами.ПротягомХХст.подібніуповноваженібулиобранівбагатьохдержа-
вах.КонституціяУкраїнитакожпередбачаєобранняВерховноюРадоюУкраїни
УповноваженогоВерховноїРадиУкраїнизправлюдини.Доситьчастоособу,яка
здійснюєвідіменіпарламентуконтрользадотриманнямправлюдини,називають
омбудсменом(відшвед.ombudsman—уповноваженалюдина).

4. Повноваження парламентів 
Основнафункціяорганузаконодавчоївлади—прийняттязаконів.Убагатьох

державахсвітупарламентамналежитьправотакожвноситизмінидоосновного
закону—конституції.Порядокздійсненнязаконотворчоїдіяльності,якправило,

Бундестаг—двопалатнийпарламент
Німеччини
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визначаєтьсяконституцією.Здебільшоговосновнихзаконахподаноперелікпи-
тань,якіповиннірегулюватисятількиконституційнимитапоточнимизаконами.

• Пригадайте, для вирішення яких питань було створено перші в історії пар-
ламенти.

Історично парламенти з’явилися здебільшого для погодження фінансових
питань — запровадження нових податків. Хоча в подальшому повноваження
суттєво розширилися, однак традиційно затвердження державного бюджету —
розписудоходівівидатківкраїни,контрользайоговиконанням,унесеннявразі
потребизмінідоповненьдоголовногофінансовогодокументадержави—зали-
шаєтьсяоднимізнайважливішихповноваженьпарламенту.

Чимало повноважень належить парламентам у кадровій сфері, однак їхній
обсягдужесуттєвозалежитьвідформидержавногоправління.

• Висловте припущення, за якої форми державного правління кадрові повно-
важення парламенту будуть найширшими. 

Докадровихповноваженьпарламентуможутьналежатипризначенняуряду,
керівників національного банку, у багатьох державах законодавчий орган бере
участьуформуваннісудовоївладидержави.Удеякихдержавахпарламентпри-
значає (або погоджує, затверджує призначення) керівників окремих правоохо-
роннихорганів,спеціальнихслужб,генеральногопрокурора.Цемаєдопомогти
запобігти надмірній концентрації влади в руках однієї особи. У деяких парла-
ментськихреспублікахсамезаконодавчийорганобираєглавудержави.Так,пре-
зидентівобираютькнесетІзраїлю,великінаціональнізбориТуреччини,парла-
ментІталії,участьвобранніпрезидентаберутьдепутатибундестагу.

Більшість парламентів мають досить серйозні контрольні повноваження.
Головнимзавданнямзаконодавчоївладиєконтрользавиконавчоювладою,її
діяльністю.Убагатьохдержавахпарламентмаєправовимагатизвітуурядуй
уразівизнаннядіяльностіурядунезадовільною—виносититакзванийвотум
недовіри,якийпризводитьдовідставкиуряду.Іншимспособомконтролювва-
жаютьзапити,якімаютьправонаправлятиурядуйіншиморганамдержавної
владидепутати.

У сфері міжнародних відносин деякі повноваження належать виконавчій
владі.Однакусучаснихдержавахусіабонайбільшважливіміжнароднідоговори
маютьотриматисхваленняорганузаконодавчоївлади,лишетодівонинабувають
юридичноїсили.

Процедуру затвердження міжнародного договору вищим законодавчим 
органом держави називають ратифікацією (від фр. ratification — затвер-
дження). На затвердження парламенту подається вже підготовлений текст до-
говору, який підписаний главою держави, главою уряду або іншою уповноваже-
ною особою. Депутати законодавчого органу мають право обговорити договір, 
висловити щодо нього зауваження. Однак у підсумку договір може бути або 
схвалений, або відхилений. У разі відхилення договір не набуває чинності. За-
конодавство більшості держав, у тому числі й України, передбачає, що на рати-
фікацію до парламенту подаються не всі договори, а лише ті, що стосуються 
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найважливіших питань життя держави та суспільства. В Україні перелік таких до-
говорів міститься в Законі України «Про міжнародні договори України».
Іноді виникає ситуація, коли договір необхідно скасувати. Відмову держави 
від укладеного нею міжнародного договору називають денонсацією (від 
латин. denuntiatio — повідомлення). Зазначимо, що денонсація є правомірним 
припиненням дії договору. Право держави на денонсацію та порядок її здій-
снення передбачається в самому договорі. Здебільшого право порушити пи-
тання про денонсацію договору належить тому органу чи посадовій особі, які 
затвердили (підписали, ратифікували) договір, тобто щодо багатьох договорів 
денонсацію має здійснювати парламент. 
У більшості держав лише парламент має право оголошувати війну й укладати 
мир, оголошувати амністію тощо. 

Невід’ємним елементом сучасної демократичної держави є органи законодавчої 
влади — парламенти. Незалежно від назви, прийнятої в конкретній державі, для всіх 
законодавчих органів характерні представницький характер, колегіальний характер 
органу, верховенство тощо. 

Залежно від структури розрізняють одно- та двопалатні парламенти. Двопалатні 
парламенти характерні здебільшого для країн, що мають федеративний устрій. Вони 
мають як певні переваги, так і суттєві недоліки.

Кожен парламент має чимало повноважень, головними з яких є законодавчі, фі-
нансові, контрольні тощо. Серед повноважень парламентів — ратифікація та денон-
сація міжнародних договорів. З метою виконання функції парламентського контролю 
в багатьох державах нині обирають парламентських уповноважених з прав людини — 
омбудсменів. 

Запам’ятайте: парламент, ратифікація, денонсація, омбудсмен.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «парламент», «бікамералізм», «омбудсмен».
2. Які завдання органів законодавчої влади?
3*. Порівняйте переваги та недоліки одно- та двопалатного парламенту.
4*. Чимало правознавців і політологів уважають, що саме законодавча влада є стриж-

нем демократичного режиму. Чи згодні ви з цим твердженням? Висловте аргумен-
ти на підтримку або заперечення цього твердження.

5*. Використовуючи знання з історії України та всесвітньої історії, інші джерела, під-
готуйте повідомлення про історію парламентаризму в нашій державі та у світі.

6*. Висловте свою думку щодо доцільності створення в Україні двопалатного парла-
менту. Аргументуйте свою думку.

Органи виконавчої влади

1. Поняття та органи виконавчої влади

Відповіднодотеоріїподілувлади,обов’язковимелементомбудь-якоїсучасної
демократичноїдержавиєвиконавча влада — одна з гілок державної влади, 
яка здійснює повноваження та функції з управління державою, діяльність 
якої спрямована на виконання законів та інших актів законодавчої влади.

§ 15.
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Основною функцією виконавчої влади є забезпечення виконання законів.
Дляцьоговиконавчавладаприймаєпідзаконнінормативніактинаосновійвід-
повіднодозаконів.Органивиконавчоївладивбільшостікраїнсвітутакчиінак-
ше підзвітні органам законодавчої влади. Для виконання зазначених функцій
створюєтьсясистемацентральнихімісцевихорганіввиконавчоївлади,прицьо-
муміжрізнимиорганамивиконавчоївладиіснуютьвідносинипідпорядкування,
ієрархії,підзвітності.Убагатьохвипадкахчастинаорганіввиконавчоївладимає
подвійнепідпорядкування—яктиморганам,якіїхстворюютьнавідповідному
рівніадміністративно-територіальногоподілу,таківищомуорганувідповідного
напрямудіяльності.Так,управлінняосвітирайонупідпорядковуєтьсяйрайон-
ній державній адміністрації (на своєму рівні адміністративно-територіального
поділу),йобласномууправліннюосвітитаМіністерствуосвітитанаукиУкраїни
(упорядкувідомчогопідпорядкування).

У різних державах перелік органів виконавчої влади суттєво відрізняєть-
ся, залежить від форми правління, яка встановлена в країні. У всіх державах
обов’язковоюскладовоювиконавчоївладиєуряд,іншіцентральніорганивико-
навчоївлади.Убільшостідержавускладівиконавчоївладидіютьмісцевіорга-
нивиконавчоївлади.Набагатоскладнішаситуаціящодопосадиглавидержави.
Воднихдержавах(середних іУкраїна)посадаглавидержавиненалежитьдо
жодноїзгілоквлади,залишаєтьсяпозаними.Вінших—главадержавиналежить
довиконавчоївлади(наприклад,уСША),інодівважаєтьсяелементомякзаконо-
давчої,таківиконавчоївлади.

Навідмінувідзаконодавчоївлади,укожнійдержавііснуєчималоорганівви-
конавчоївлади.Їхподіляютьнацентральні,діяякихпоширюєтьсянавсюдер-
жаву,імісцеві,аборегіональні,якідіютьнапевнійчастинідержави.Крімтого,
органивиконавчоївладиподіляютьнаорганизагальноїтаспеціальноїкомпетен-
ції.Организагальноїкомпетенції—цепередусімуряд,атакожорганимісцевої
виконавчоївлади,якіпрацюютьувсіхсферахсуспільногожиття,увсіхсферах
економіки.Іншіорганивиконавчоївладимаютьповноваженнялишевокремих
сферах—освіти,культури,юстиції,оборонитощо.Цеміністерства,державніко-
мітети,місцевіорганивиконавчоївлади,щопрацюютьвокремихсферах,—місь-
кеуправлінняосвіти,районнийвідділохорониздоров’ятощо.



2. Уряд
Уряд(незалежновідйогоназви)єневід’ємниматрибутомнезалежноїдержави.

Уряд — це вищий колегіальний орган універсальної компетенції вико-
навчої влади держави. 

Види органів виконавчої влади

За територією  
діяльності

За характером  
компетенції

Центральні
Загальної  

компетенції

Спеціальної  
компетенції

Місцеві  
(регіональні)
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Урядуналежитьосновнарольворганізаціїжиттядержави.Дойогоскладу,
якправило,входятьйогокерівник—прем’єр-міністр(головарадичикабінету
міністрів, канцлер тощо), його заступники (віце-прем’єр-міністри) і керівники
галузевихцентральнихорганіввиконавчоївлади—міністерств,департаментів.

У різних державах центральний орган виконавчої влади має різні назви. В Укра-
їні, Японії — кабінет міністрів; у Росії, Чехії, Колумбії — уряд; у Великій Брита-
нії — кабінет; у КНР, Швеції, Норвегії — державна рада; у КНДР — адміністратив-
на рада; у Німеччині — федеральний уряд; у Франції, Індії, на Кубі — рада 
міністрів; у Швейцарії — федеральна рада.

Убільшостідемократичнихдержавформуванняурядуздійснюєтьсявідпо-
відноабозурахуваннямрезультатівпарламентськихчипрезидентськихвиборів
(залежновідформиправління).

Широкогопоширеннянабулапрактикаформуванняурядупарламентом.При
цьомунайчастішезастосовуєтьсятакзванаанглосаксонська модельформування
уряду.Вонапередбачає,щоурядочолюєлідерпартії,якавиборолаперемогуна
парламентськихвиборах,отрималабільшістьупарламенті.Інодійдетьсянепро
лідераокремоїпартії,апролідеравиборчогоблокуабожкоаліції,якасклаласяв
парламентівжепіслявиборівіпропонуєсвоюкандидатурудляпризначеннянапо-
садукерівникауряду.Формальнотакийглаваурядумаєбутипризначенийглавою
держави—президентомабомонархом.Так,набатьківщиніцьогоспособуформу-
ванняуряду—уВеликійБританії—лідерпарламентськоїбільшостіотримуєвід
монархадорученнящодоформуванняурядутапрограмийогодій.Прицьомупри-
значенняглавиурядутайогоміністрів—справаглавидержави.Крімтого,дляцієї
моделівиконавчоївладихарактернимєте,щодоскладуурядувходятьлишеміні-
стри,убільшостідержавпередбачається,щоміністромпризначаєтьсяособа,якає
депутатомпарламенту,прицьомувінзберігаєсвійдепутатськиймандат.Саметак
створюєтьсяурядуВеликійБританії,Індії,НовійЗеландії,Малайзії,Канадітощо.

Віншихдержавахформуванняурядуздійснюєтьсябезпосередньопарламен-
том.Унихглавапарламентутайогочлениобираютьсяпарламентарями,вони
повинніотриматипідтримкубільшостідепутатів.Удеякихдержавахформаль-
нопропозиціющодокандидатурикерівникаурядувноситьглавадержави.Саме
така процедура передбачена законодавством ФРН, Японії, Швеції тощо й має
назву«континентальна система»формуванняуряду.Дляпочаткуроботи,на-
буттяповноваженьурядповиненотриматипідтримкупарламенту—отримати
такзванийвотумдовіри,тобтопідтримкускладутапрограмиуряду.Дляцього
встановлюєтьсяпевнийстрок,протягомякогомаєбутиприйняторішенняпро
схваленнязапропонованихкандидатуріпрограмиабожїхньоговідхилення.До
складуурядуможутьвходитинелишеміністри,айкерівникиіншихцентраль-
нихорганіввиконавчоївлади.Дляконтинентальноїсистемихарактернавимога
несумісності—членурядунеможезайматибудь-якііншіпосади,немаєправана
представницькиймандат,бутидепутатомпарламенту.

Уряд має значні повноваження. Саме він розробляє й подає на затвер-
дженняпарламентубюджетдержави,апотіммаєзабезпечитийоговиконан-
ня.Убільшостідержавурядмаєправозаконодавчоїініціативи,атакожсамо-
стійноприймаєрізноманітніпідзаконнінормативно-правовіакти.Самеуряд
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забезпечуєкоординаціюдіяльностівсіхорганіввиконавчоївлади,державних
установтаорганізацій,розробленнястратегічногокурсудержави.

3. Міністерства — основні органи центральної виконавчої влади
Основнимцентральниморганомвиконавчоївладивбільшостідержавємі-

ністерства.

Міністерства(відлатин.ministerium—служба,посада)—галузеві орга-
ни центральної державної виконавчої влади.

Кількістьміністерствурізнихдержавахможесуттєвовідрізнятися,питання
створенняміністерств,визначенняїхньоїкількостівизначаютьсясамимурядом.
Усіміністерстваподіляютьнадваосновнітипи—галузевітафункціональні.

Догалузевихміністерствналежатьті,основнимпризначеннямякихєкерів-
ництвотакоординаціядіяльностівпевнійгалузісуспільногожиття.Так,вУкра-
їні до таких міністерств належать міністерства освіти, охорони здоров’я, внут-
рішніхсправ,оборони.Утойжечасфункціональніміністерствапрацюютьне
вокремійгалузі,азабезпечуютьроботувсьогогосподарствадержави.Такимиє,
зокрема,міністерстваекономіки,фінансівтощо.

Назва«міністерства»єнайбільшпоширеною,однаквокремихдержавахана-
логічніорганимаютьіншіназви.Так,уСШАвонимаютьназву«департаменти»,
уВеликійБританіїрядміністерствмаютьвласніназви—аналогомміністерства
фінансівєказначейство,морськогоміністерства—адміралтействотощо.

4. Глава держави

Глава держави — посадова особа або спеціальний державний орган, що 
здійснює верховне представництво держави у внутрішньополітичному 
житті та зовнішніх відносинах з іншими державами. 

Убільшостікраїнглавадержависимволізуєєдністьдержави,єїїпредставни-
комувідносинахзіншимдержавами.Традиційносамеглавадержавиєверхов-
нимголовнокомандувачемзбройнихсил.Удеякихконституціяхглавадержави
проголошуєтьсясимволомнації,гарантомконституції,незалежностідержави.

Главоюдержавивмонархіяхємонарх—король,цар,імператор,якийздебіль-
шогоотримуєсвоювладувспадщину.Особливемісцесередглавдержавсвітуза-
ймаємонархВеликоїБританії.Вінодночасноєглавоюнелишесвоєїдержави,ай
17іншихсувереннихдержав,яківходятьдоскладуБританськоїспівдружності—
колишніхбританськихколоній,які,отримавшинезалежність,збереглизв’язкиз
колишньоюметрополією.Середцихдержав—Канада,Австралія,Ямайка.Фор-
мальнимглавоюцихдержавєбританськиймонарх.Відйогоіменідіютьпризначе-
нігенерал-губернаторивкожнійізцихдержавзарекомендацієюмісцевогоуряду.

Собуза II Свазилендський, король держави Свазиленд на півдні Африки, є аб-
солютним рекордсменом за часом правління — з 1899 по 1982 р. (обійняв пре-
стол у чотиримісячному віці). За його правління держава стала незалежною. Він 
мав 70 дружин, 210 дітей та більше 1000 онуків.
Бернард VII, ландграф карликової держави Липпе в складі Священної Римської 
імперії, є рекордсменом серед європейських монархів. Він правив з 1429 по 
1511 р. — 81 рік і 234 дні.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



68

Розділ 1. Держава

Людовік XIV Бурбон (король-сонце), один із 
найвідоміших монархів в історії Франції, правив з 
1643 по 1715 р. — 72 роки та 110 днів. За час його 
правління Франція стала наймогутнішою держа-
вою Європи.
Йоганн II, князь Ліхтенштейну, правив з 1858 по 
1929 р. — 70 років і 91 день. За час його правління 
Ліхтенштейн став незалежною нейтральною дер-
жавою. Він заснував у державі парламент, консти-
туцію та уряд.

Рама IX, король Таїланду (Пхуміпон Адульядет), обійняв трон у 1946 р. і правив 
країною до смерті 13 жовтня 2016 р.
Єлизавета II  — королева Великої Британії — з 9 вересня 2015 р. є монархом. 
Править найдовше в історії Великої Британії.
Василь II був імператором Візантійської імперії з 960 по 1025 р. Саме за його 
царювання відбулося хрещення Русі; його сестра Анна стала дружиною князя 
Володимира Великого. Помер у 1025 р., після 65 років і 237 днів царювання.
Імператор Китаю Кансі Сюаньє з династії Цин вступив на престол у 1661 р., 
коли йому було шість років, і провів на троні 61 рік і 316 днів — рекордний строк 
у китайській історії. Час його правління вважається золотим часом Китайської 
імперії.

Убагатьохдержавах,уякихіснуєреспубліканськаформаправління,главою
державиєобранийнапевнийстрокпрезидент.Вокремихдержавахглавоюдер-
жавиєколегіальнийорган:наКубіцюрольвиконуєдержавнарада,уШвейца-
рії — федеральна рада. У цьому випадку частину повноважень, які традиційно
належатьглавідержави,виконуєкерівникцьогоколегіальногооргану.

Вісторіївідомівипадкинелегітимногоглавидержави.Саметакимиєті,хтоза-
хопиливладувнаслідоквійськовогоперевороту,заколотутощо.Інодінелегітимний
главадержавинамагаєтьсялегітимізуватисвоєстановище,свійстатус,організовую-
чивибори,референдуми,якіповиннізробитивладуглавидержавилегітимною.

Для глави держави (крім монархів) законодавчо визначається строк його
повноважень.Урізнихдержавахцейстрокможесуттєвовідрізнятися.УСША
строкповноваженьпрезидента—4роки,ФРН—5років,ФранціїтаІталії—7ро-
ків.Крімтого,убільшостідемократичнихдержаввизначенообмеженнястроку
безперервногоперебуванняоднієїлюдининапосадіглавидержави.Здебільшого
цедвастроки.Уважається,щотакеобмеженнядаєможливістьзапобігтинадмір-
нійконцентраціївладиврукаходнієїлюдини.

В історії відомі випадки тривалого перебування однієї людини на посаді прези-
дента. Чотири рази (1932, 1936, 1940 і 1944 рр.) президентом США обирали 
Ф. Д. Рузвельта — саме після цього в США було запроваджене згадане обме-
ження. 32 роки беззмінно займав посаду президента Республіки Заїр Мобуту 
Сесе Секо. У 1976 р. довічним президентом Тунісу оголошений Бургіба, такий 
самий титул мав президент Туркменістану Сапармурат Ніязов.

Усучаснихдемократичнихдержавахіснуєпроцедурадостроковогоприпинення
повноваженьобраногоглавидержави.Якправило,передбачаєтьсяможливістьвід-
ставкиглавидержавизавласнимбажанням,припиненняповноваженьузв’язкуз

РамаIXВеликий
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неможливістювиконуватиповноваженнязастаномздоров’я.Крімцього,убагатьох
країнахіснуєможливістьприпиненняповноваженьглавидержави—імпічмент.

Імпічмент(відангл.impeachment—осуд,обвинувачення)—процедура 
притягнення парламентом до відповідальності вищих посадових осіб 
держави.

Виконавча влада забезпечує виконання законів та інших нормативних актів і є 
необхідною складовою системи поділу державної влади. До органів виконавчої влади 
належать уряд, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади, органи місце-
вої виконавчої влади. 

У більшості держав існує посада глави держави, яка може або входити до складу 
виконавчої влади, або ж перебувати поза гілками влади. Главою держави найчастіше є 
монарх або президент. 

Порядок формування органів виконавчої влади визначається конституцією або ін-
шими законами. 

Запам’ятайте: виконавча влада, уряд, глава держави, імпічмент.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття: «виконавча влада», «уряд». 
2. Назвіть основні функції виконавчої влади.
3. Які способи формування органів виконавчої влади вам відомі?
4. Ознайомтеся з текстом Конституції України й визначте порядок формування та 

припинення повноважень уряду України.
5. Знайдіть інформацію про перелік міністерств в Україні та висловте свою думку 

щодо доцільності скорочення чи доповнення цього переліку.
6*. Висловте свою точку зору щодо доцільності запровадження процедури імпічмен-

ту й інших підстав дострокового припинення повноважень глави держави.

Судова влада та правоохоронні органи

1. Поняття «судова влада»
Якщолюдинузапитати,чизнаєвона,щотакесуд,товідповідь,швидшезавсе,буде

позитивною.Одразупісляпоявилюдськогосуспільствавньомувиникалипевнікон-
фліктийпротиріччя.Зачасівпервісногосуспільстваїхвирішувализборироду,племе-
ні,уякихосновнурольвідігравалистарійшиниякнайавторитетнішічленигромади.

Суд виник одночасно з державою та є її невід’ємним атрибутом, пройшов
тривалийтаскладнийшляхрозвитку.Зачасіврабовласництвайчастковофео-
далізмувмонархічнихдержавахсудовавладаналежаламонарху.Уреспубліках
формуютьсясудигромад,окремихстановихгруп.Зрозвиткомдержави,зфор-
муванням сучасного розуміння демократичної держави судова влада перетво-
рюєтьсянаелементдержавногомеханізму.Правоздійснюватиправосуддястає
частиноюдержавногосуверенітету.

Нинівбудь-якійдержавііснуєсуд— державний орган для здійснення пра-
восуддя.Інодіговорять,щозаконодавчавладаприймаєзакони,виконавча—за-
безпечуєїхнєвиконання,реалізацію,асудовавладакараєзапорушенняабоне-
виконаннязаконів,вирішуєсуперечки.

§ 16.
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Основним завданням судової влади є здійснення правосуддя. Здійснюючи
його,судовавладазабезпечуєрозглядрізноманітнихсудовихсправ іприйняття
правомірнихрішень.Прицьомуважливозвернутиувагунате,щосуд,зодного
боку,караєзапорушеннявимогзаконів, іншихнормативнихактів,аз іншого—
дужеважливоюфункцієюсудуєрозглядконфліктів,суперечокміжрізнимиосо-
бами,утомучисліміждержавоютагромадянином.Інодісудможебутиарбітромі
всуперечкахміжрізнимидержавнимиорганами.Прицьомуправосуддяєвинят-
ковимповноваженнямсуду,жоденіншийорганнемаєправайогоздійснювати.

2. Загальні принципи судочинства
Длядієвостісудовоївладиважливоюумовоюєїїавторитет,забезпечуєтьсязавдя-

кидотриманнюпевнихпринципівсудочинства.Убільшостідержавсвітупринципи
правосуддязакріплюютьсявосновномузаконідержавиабовспеціальнихзаконах.

Законпередбачаєнезалежність судів відбудь-якоговпливу.Водночасодним
із найважливіших принципів правосуддя є незалежність суддів. При розгляді
справитаприйняттірішеннясуддянезалежнийвідбудь-якихіншихосібчиор-
ганів.Дляцьогодлясуддіпередбаченоспеціальнігарантії—захистдержави,не-
доторканність,матеріальнезабезпечення.Удеякихдержавахнезалежністьсуддів
забезпечуєтьсяособливимпорядкомїхньогообранняабопризначення,аіноді—
призначеннямсуддівпожиттєво.

У діяльності суду навіть за умови дотримання всіх принципів правосуддя
можливіпомилки,томупередбачаєтьсяможливість оскарження рішень судів
вапеляційномутакасаційномупорядку.

Урозглядімайжебудь-якоїсправиберутьучастьдвісторони.Укриміналь-
номупроцесі—цезвинуваченнятазахист,уцивільномуйгосподарському—по-
зивачівідповідач.Запорукоюдемократичного,справедливогорозглядусправиє
дотриманняпринципурівності сторін:кожназнихмаєоднаковеправоподава-
тидокази,виступативсудовихдебатах,порушуватиклопотання,заявлятивідво-
дитощо.Прицьомупідчаспроцесумаєбутизабезпеченазмагальність судово-
го процесу,тобтокожнасторонаіззібранимивідповіднодозаконутаподаними
нарозглядсудудоказамисвоїмивиступамипідчасзасіданнянамагаєтьсяпере-
конатисудусвоїйправоті.Думкажодноїізсторіннеєдлясудувирішальною.

Однимізважливихпринципівсудочинстваєгласність судового розгляду,
якийпередбачає,щорозглядбільшостісудовихсправвідбуваєтьсявідкрито,на
засіданніможутьбутиприсутнімивсідоросліособи,представникизасобівма-
совоїінформації.Прицьомузаконпередбачає,щовокремихвипадкахможливе
проведеннязакритихсудовихзасідань,зокремаколийдетьсяпродержавніабо
військовітаємницітощо.

Безумовно,будь-якесудоверішеннямаєвідповідатизакону.Суддя,приймаючи
рішення,повиненкеруватисячинниминормативнимиактами.Якщорішенняневід-
повідаєзакону,вононеможебутичинним.Самецепередбачаєпринципзаконності.

3. Юрисдикція судів
Убудь-якійкраїнісудамдоводитьсярозглядативеличезнукількістьрізно-

манітнихсправ.Томувбільшостідержавстворюютьрозгалуженусистемусудів,
визначаючи,якісправимаєрозглядатикоженізних.
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Право, повноваження суду розглядати певні види (категорії) справ на-
зивають юрисдикцією суду. 

Прицьомуінодірозрізняютьпредметну,територіальнуйсуб’єктнуюрисдик-
ції.

Предметна юрисдикція визначає право суду розглядати справи залежно
відзмісту.Убільшостідержавзацієюознакоювиокремлюютьзагальнутаспеціа-
льнуюрисдикцію.Якправило,дозагальної юрисдикціїналежатькримінальні
тацивільнісправи.Спеціальнаюрисдикціяврізнихдержавахвизначаєтьсяпо-
різному.Найчастішедоспеціальної юрисдикціїналежатьконституційні,госпо-
дарські,адміністративнісправи,однакіснуютьйіншівидиспеціалізованихсудів.
Так,уБолгаріїєадміністративніспеціалізованісуди;уФРН—адміністративні,
трудові,фінансові,соціальнісуди;уФранції—адміністративнітатрибуналив
комерційних,трудових,соціальнихсправах;уСША—судивсправахпробан-
крутство,податковітамитнісуди.

Інодістворюютьсуди,завданнямякихєрозглядсправпевнихкатегорійосіб.
Уцьомувипадкуйдетьсяпросуб’єктну юрисдикцію суду.Убагатьохдержавах
доспеціалізованихналежатьвійськовісуди,якімаютьрозглядатисправищодо
військовослужбовців.ТакісудиєуВеликійБританії,Канаді,Німеччині,Іспанії.

Доситьпоширенимєствореннясудівдлянеповнолітніх.Такісудиназивають
ювенальними(відлатин.juvenalis—юнацький).Першийусвітіювенальнийсуд
булоствореновЧикаго(США)у1899р.Пізнішеспеціалізованіювенальнісуди
булистворенівІрландії(1904),АнгліїтаУельсі(1905),Німеччині(1907),Італії
таКанаді(1908),Франції(1914),Японії(1923)тощо.Нинітакісудиіснуютьв
Австралії,Єгипті,Ізраїлі,Італії,Іспанії,США,Сиріїтощо.

Територіальна юрисдикція визначає можливість розв’язання судом справ
залежновідтого,десталисяподії.Якправило,справирозглядаєтойсуд,нате-
риторіїдіяльностіякогосталисяпевніподіїабопроживаютьучасникипроцесу.
У більшості держав суди створені в адміністративних одиницях, з яких скла-
дається держава. У той же час в окремих державах (зокрема, США) створені
спеціальні судові округи, межі яких не збігаються з межами адміністративно-
територіальниходиниць.Метоюствореннятакихсудовихокругівєуникнення
чизменшенняможливостівпливунасудвиконавчоївладитієїтериторії,девін
працює.Удеякихдержавахіснуєпрактикарозміщеннясудіввіншихмістах,ніж
органивиконавчоївлади.

4. Конституційний суд
Особливоюланкоюсудовоїсистемивбагатьохдержавахєорганиконститу-

ційноїюрисдикції.

Конституційна юрисдикція — це діяльність повноважних державних 
органів, спрямована на визначення відповідності певного кола правових 
актів конституції. 

Нині органи конституційної юрисдикції створено в більшості держав світу. При 
цьому виокремлюють дві основні моделі конституційної юрисдикції. Перша з 
них — американська — притаманна, крім США, також Аргентині, Норвегії, Япо-
нії. За цієї системи право визначати конституційність нормативних актів, зокре-
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ма законів, має кожен суд загальної юрисдикції. У зв’язку з тим, що розгляд пи-
тання про конституційність може здійснювати будь-який суд, її також називають 
децентралізованою. Розглядаючи будь-яку справу, суд може не лише прийня-
ти рішення по суті справи, а й розглянути питання про відповідність конституцій-
ності законів, інших актів, на які посилаються учасники процесу. У разі прийнят-
тя рішення про неконституційність певного акта чи закону він втрачає юридичну 
силу, не може застосовуватися в майбутньому. При цьому рішення суду загаль-
ної юрисдикції може бути переглянуто судом вищої інстанції. 
У деяких державах — Австралії, Індії, Швейцарії — діє модифікована американська 
модель конституційного нагляду, коли право конституційного нагляду та контролю 
надається не всім судам загальної юрисдикції, а лише вищому з цих судів. 
Друга модель називається європейською, або централізованою. Така систе-
ма діє у ФРН, Австрії, Італії, Іспанії, Росії. Вона передбачає створення спеціаль-
ного судового органу конституційної юрисдикції, для якого перевірка конститу-
ційності законів та інших нормативних актів є єдиною функцією. У цих державах 
не передбачена процедура перегляду рішення суду конституційної юрисдикції, 
воно є остаточним, закон, визнаний неконституційним, втрачає юридичну силу. 
Саме така система діє й в Україні.
Крім цих двох моделей, існують держави (наприклад, Франція), у яких конститу-
ційний нагляд здійснює не суд, а спеціальний орган. 

До повноважень органів конституційного нагляду насамперед належить
перевірка конституційності (відповідності конституції) нормативних актів.
Перелік актів, які підлягають конституційному контролю, визначає законо-
давство відповідної держави. Також до повноважень органу конституційної
юрисдикції,якправило,належатьтакзванікомпетенційніспори—розв’язання
суперечокміжрізнимиорганамитагілкамивладищодорозподілуїхніхпов-
новажень,атакожвирішенняпитаньпроприпиненнядіяльностіполітичних
партій, перевірка дотримання передбаченої законом процедури здійснення
імпічментутощо.

5. Судова інстанція. Апеляція. Касація
Однимізпринципівсудочинстваєзабезпеченняправанаоскарженняприй-

нятогорішення.Длязабезпеченняцьогопринципустворюютьсудикількохін-
станцій.

Судова інстанція — ланка судової системи з відповідними повноважен-
нями, яка здійснює розгляд справи на певній стадії судового процесу.

Убільшостідержав існуютьсудипершої,апеляційноїтакасаційної інстан-
ції.Суди першої інстанції здійснюютьрозглядсправи,ретельновивчаючивсі
отриманітазібранідокази.Метацієїроботи—усебічне,об’єктивнетаповнедо-
слідженнявсіхобставинсправи.Урозглядісправисудупершоїінстанціїберуть
участьсторонипроцесу,якімаютьправоподаватидокази,даватипояснення,ви-
ступати з промовами тощо. При розгляді справи суд вивчає речові докази, до-
кументи, заслуховує учасників процесу, свідків, експертів, спеціалістів. За ре-
зультатомїїрозглядусудвиноситьвирок,віншихсправахприймаєтьсясудове
рішення.Вартозазначити,щовокремихвипадкахапеляційнісудиможутьроз-
глядатисправияксудипершоїінстанції.
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Уразінезгодизприйнятимрішеннямусудіпершоїінстанціїучасникипро-
цесумаютьправооскаржитиприйнятерішення.Уцьомувипадкуйдетьсяпро
апеляцію.

Апеляція(відлатин.appellatio—звернення)— форма оскарження офі-
ційно прийнятого рішення. 

Апеляціяпередбачаєзверненнядосудувищоїінстанції,якиймаєправопере-
глядатисправу.Прицьомуапеляційнийсудрозглядаєвироки,рішення,якіще
ненабулизаконноїсили,поданняапеляціїпризупиняєнабуттячинностівироком
аборішенням.Розглядаючиапеляцію,судперевіряєсправувповномуобсязіта
маєправоповернутиїїнановийрозгляд.Правонаапеляціюзакріпленовзако-
нодавствібільшостісучаснихдержав.Воновважаєтьсяоднієюзгарантійспра-
ведливогоправосуддя,забезпечуєможливістьсвоєчасноговиправленнясудових
помилок.

Крімапеляції,існуєможливістьщеодноговидупереглядусудовихрішень—
касація(відпізньолатин.cassatio—скасування).Касаціяподаєтьсянарішення
апеляційногосуду.Касаційнийсудпереглядаєсправу,якправило,лишевмежах
поданоїскарги.Прицьомуподаннякасаційноїскаргинезупиняєнабуттявиро-
комчирішеннямзаконноїсили(крімвипадку,колиоскаржуєтьсярішенняапе-
ляційногосуду,якийрозглядавсправуяксудпершоїінстанції).

Правоподатиапеляціютакасаціюмаютьусіучасникипроцесу,яківважають,
щоїхніправапорушені,якінезгоднізрішеннямсуду.

6. Участь представників народу в судовому розгляді
Убільшостісучаснихдержаводнимізпринципівсудочинстваєучастьуйого

здійсненніпредставниківнароду.ПротягомбагатьохроківперебуванняУкраїни
вскладіСРСРрозглядсправздійснювавсясудомзаобов’язковоїучастінарод-
нихзасідателів.Водночасвибачилиамериканськікінофільми,уякихсудочин-
ствоздійснюютьприсяжні.

Участь присяжних у розгляді справ має забезпечити поєднання життєвого
досвідупредставниківнародутапрофесійноїюридичноїпідготовкисудді,який
такожобов’язковобереучастьусудовомурозгляді.

Кількістьприсяжнихурізнихдержавахвизначеновід3до12осіб.Убіль-
шостікраїнучастьприсяжнихусудовомурозглядієдоситьобмеженою:вонине
маютьправаставитизапитанняучасникампроцесу,є,фактично,спостерігачами
засудовимрозглядом,якийведепрофесійнийсуддя.Крімтого,присяжнівбага-
тьохдержавахприймаютьлишевердикт,визначаючивинністьпідсудного(від-
повідаютьназапитання«винен—невинен»),аувинесеннівироку,визначенні
мірипокараннявразівизнаннявиннимучастінеберуть.

7. Правоохоронні органи 
Нажаль,укожнійдержавієлюди,якінедотримуютьсяіснуючихправових

норм,порушуютьзакони.Саметомудлязабезпеченнявиконанняоднієїзфунк-
ційдержави—підтриманняправопорядку—створюютьсяправоохоронніоргани.

Перелікцихорганівукожнійдержавісуттєвовідрізняється,однакєпевніспіль-
ніознаки.Так,практичноповсюдиіснуютьоргани внутрішніх справ—типовою
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назвоютакогооргануєполіція.Доїїфункцій
належатьзабезпеченнягромадськогопорядку,
боротьба з кримінальною злочинністю, у ба-
гатьохдержавахнанеїпокладеноконтрольза
дотриманнямПравилдорожньогоруху.

Значнурольуправоохороннійсистемівіді-
граєпрокуратура.Середголовнихзавданьпро-
куратури—наглядзадотриманнямзаконностів
діяльностііншихправоохороннихорганів,задо-

триманнямправлюдини,атакожпідтримкадержавногообвинуваченнявсуді.
Убільшостідержавсвітуіснуютьтакожправоохоронні органи,якізабезпе-

чуютьдержавнубезпеку,ведутьборотьбузтероризмом,шпигунством,організо-
вуютьконтррозвідувальнудіяльність.

Окреміправоохоронніфункціїпокладаютьсятакожнаприкордонну,митну,
податковуслужбу,органилісовоїтаводноїохоронитощо.

Запам’ятайте: судова інстанція, юрисдикція, касація, апеляція, присяжні, право-
охоронні органи. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «суд», «судова інстанція», «юрисдикція», «касація», «апеляція».
2. Визначте основні завдання суду в сучасній державі.
3. Які принципи судочинства, правосуддя вам відомі?
4*. Поясніть різницю між різними способами оскарження судових рішень.
5. Порівняйте апеляцію та касацію.
6*. Висловте свою думку щодо доцільності залучення представників народу до здій-

снення правосуддя.
7*. Визначте позитивні та негативні ознаки суду присяжних.
8. Назвіть відомі вам правоохоронні органи.
9. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть повідомлення про діяль-

ність правоохоронних органів у різних державах світу.

Співвідношення держави, особи, суспільства

1. Людина, індивід, особа 
Колимизвертаємосядокогосьчиговоримопрокого-небудь,товикористо-

вуєморізніслова:знайомогоназиваємонаім’я,прізвище,пронезнайомогогово-
римолюдина, громадянин.Чиоднаковізазмістомціпоняттязточкизоруправа?

Найширшимєпоняття«людина».Воновизначаєналежність до біологічного 
виду Людина розумна — Номо sapiens.

• Пригадайте, чим відрізняється Людина розумна від інших живих істот.

Будь-якаживаістота,якамаєознакицьогобіологічноговиду—відповідну
анатомію,зовнішнійвигляд,внутрішніоргани,належитьдопоняття«людина»:

Тема 6. ДЕРЖАВА, ОсОБА, сусПІЛьсТВО

§ 17.

ПоліціяНью-Йорка
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відмоментународженнядосмерті,незалежновідрівняфізичногоабопсихічно-
го,розумовогорозвитку,наявностібудь-яких(зокремайпсихічних)хвороб.Лю-
диноюєйдитина,якащойнонародилася,йособа,якамаєдужезначнізатримки
усвоємурозвитку,ідідусь,якийприкутийдоліжкайутративпам’ять.Поняття
стосуєтьсявсіх,хтомаєвідповідніознаки,воноє,яккажутьучені,родовимпо-
няттям,позначаєвсіоб’єкти,якіналежатьдопевногороду.

Однаккожналюдинанеповторна.Вонамаєсвої,властивілишеїйознаки—
зріст, колір очей, волосся, форму обличчя, певні особливі прикмети (шрами,
родимі плями тощо), у кожної людини є свої відбитки пальців, темперамент і
характер.Тому,говорячипрокожнуконкретнулюдину,застосовуютьпоняття
«індивід».Індивід — це конкретна людина, яка має свої індивідуальні власти-
вості, що визначаються впливом біологічних і соціальних умов її розвитку.

Отже,якщопоняття«людина»єродовим,охоплюємільйонитамільярди
жителівЗемлі,то«індивід»—сутоконкретнепоняття,щостосуєтьсялишеод-
нієї,чітковизначеноїлюдськоїістоти.Йогоможназастосуватинезалежновід
рівнярозвитку,особливостейповедінкиконкретноїособи.

Особливістюлюдиниєте,щовонаформуєтьсятаіснуєвсуспільстві.Кожний
ізвасєчленомсім’ї,трудовогочинавчальногоколективу,належитьдонації,дехтоє
членомрелігійноїгромади,політичноїпартіїчигромадськогооб’єднання.Відносини 
людини із суспільством, її становище в ньому характеризуються поняттям «осо-
бистість».Яксвідчитьдосвід,людинанабуваєбагатьохякостей,лишеперебуваючи
влюдськомусуспільстві.Вісторіїлюдстватраплялисявипадки,колидитиназтих
чиіншихпричинвиховуваласяпозалюдськимсуспільством.Уцьомувипадкувнеї
нерозвиваєтьсямова,ненабуваютьсянавичкиповедінки,характерноїдлялюдсько-
госуспільства.Отже,особистість — це індивід, який має не лише біологічні, а й 
певні соціальні властивості, які виявляються у відносинах з іншими людьми. 

Звернітьувагу:особистістюєнебудь-якалюдина,алишета,якавступаєв
суспільнівідносини.

Людинавпроцесісвогожиттявступаєувідносинизіншимилюдьми,різно-
манітнимиорганізаціями,установамийдержавнимиорганами.Саметодіїїмож-
наназвати«особою».Цимпоняттямкористуютьсяюристи,визначаючилюдину,
якавступаєвправовідносини,щоєїхнімсуб’єктом.Отже,особа — це людина, 
яка є суб’єктом правовідносин. 

• Пригадайте, які види осіб можуть брати участь у правовідносинах.

Зособливостямифізичнихтаюридичнихосібвиознайомитесявнаступних
параграфах,вивчаючитему«Правовідносини».

Сучасналюдиназдебільшогомаєтіснізв’язкизпевноюдержавою,маєправона
їїзахистіводночасмаєпереднеюобов’язки.Зв’язок людини з певною державою 
визначає поняття «громадянин».Якщоособистість—поняттязагальнолюдське,то
громадяниномможнабутилишепевноїдержави—України,Росії,Франціїтощо.

Отже, «людина», «індивід» — поняття здебільшого біологічні, стосуються
кожної істотилюдськогородувіднародження.«Особистість»—переважносо-
ціальне поняття, поняття «особа» визначає участь людини в правовідносинах,
а«громадянин»—поняттяполітико-правове,пов’язанезіснуваннямдержавита
права,визначаєзв’язоклюдиниздержавою.
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2. Поняття «громадянство» 
Правовийстатус(правовестановище)громадянинавизначаєтьсяпоняттям

«громадянство».

Громадянство — це юридично визначений, стійкий, необмежений у 
просторі правовий зв’язок між особою й певною державою, що визна-
чає їхні взаємні права й обов’язки.

Розглянемодокладнішекожнускладовучастинуцьоговизначення.
Юридична визначеність громадянстваполягаєвтому,щоєчіткі,закріпленів

нормативнихактах,правилайогонабуттятавтрати.
Стійкістьгромадянствавизначаєнеобмеженістьдіївчасі.Набувшигрома-

дянство,людинанеможебутийогопозбавленадовільно,протягомусьогочасу
перебуваннявгромадянствівонамаєзахистсвоєїдержави,можекористуватися
всімаправамигромадянина.

Необмеженість у просторі означає, що людина зберігає громадянство не
лишенатериторіїсвоєїдержави,айзакордоном,убудь-якомумісціземної
куліїїзахищаєдержава.Згадаймоподіїостанніхроків,колипіратиізСомалі
захопилисуднарізнихдержавуморі,поблизуузбережжяцієїдержави,уна-
слідок чого під загрозою опинилося життя моряків — громадян різних дер-
жав. Франція, Росія, США й інші держави надіслали в цей район військові
кораблі, літаки й навіть загони спеціального призначення для забезпечення
захистусвоїхгромадян.Незалежновідтого,дезнаходитьсягромадянин,він
зберігаєвсісвоїправайобов’язки.Колиобираютьпрезидентаабодепутатів,
громадяни,якіперебуваютьзакордоном,можутьузятиучастьуголосуванні,
прийшовши до дипломатичного представництва, де, як правило, створюють
виборчідільниці.

Інодіяксинонімдопоняття«громадянство»використовуютьпоняття«під-
данство». Цей термін зберігся з часів, коли в більшості країн були монархії
й усі мешканці монархії вважалися такими, що знаходяться «під монархом»,
зобов’язаніплатитиданину(аналогнинішньогоподатку)своємумонархові,як
тодіказали,вониперебували«підданиною».Звідсийназва—піддані.Умо-
нархіяхінинівживаютьтермін«підданство»дляпозначенняналежностіособи
додержави,українах ізреспубліканськоюформоюправліннявикористовують
поняття«громадянство».Отже,вУкраїніми—громадяниУкраїни,ауВеликій
БританіїмешканцієпідданимиЇївеличностікоролеви.

3. Набуття громадянства
Усучасномусвітііснуєчималорізнихспособівнабуттягромадянства.
Найбільшакількістьлюдейотримуєгромадянствовмоментсвогонароджен-

ня. Саме цей спосіб — отримання громадянства за народженням — має назву
філіація.Уцьомувипадкуотриманнягромадянствавідбуваєтьсяавтоматично,
непотребуєвідлюдинижоднихсвідомихдій.

Розрізняютьдваосновнихпідходидонаданнягромадянствазанародженням.
Запершим—дитинаотримуєгромадянствосвоїхбатьків(хочабодного).Воно
нібитопередаєтьсядитинізкров’ю,звідсийназва—право (абопринцип)кро-
ві.Уразізастосуванняцьогопринципунемаєзначення,денародиласядитина,

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



77

Тема 6. Держава, особа, суспільство

важливо лише, хто її батьки. Цей принцип є провідним у законодавстві ФРН,
Франції,Італії.

Другийпринцип—цеправо (принцип) землі(абоґрунту).Уцьомувипадку
дитина отримує громадянство тієї держави, на території якої вона народилася
(незалежновідгромадянствабатьків).Самецьогопринципупереважнодотри-
муєтьсязаконодавствобільшостідержавЛатинськоїАмерики.

Доситьчастозастосовуєтьсяйзмішанийпринцип,коливзаконодавствіпри-
сутніобидвазазначеніпринципи,щодіютьурізнихситуаціях.

Чимало людей отримують громадянство внаслідок натуралізації — отри-
мання громадянства внаслідок свідомого рішення про перехід з одного грома-
дянства в інше.Уцьомувипадкудорослалюдинасамаабсолютносвідомоприй-
маєрішенняпрозмінугромадянстватазвертаєтьсязвідповіднимклопотанням
додержавнихорганівобохдержав—свогопопередньогогромадянствататого,
громадянствоякоговонахочеотримати.

Убільшостідержаввизначенодоситьсуворівимогидлятих,хтомаєнамір
отриматиновегромадянство.Середтрадиційнихвимог—визначений(часомдо-
ситьзначний)строкпроживаннянатериторіїдержави,володіннянавстановле-
номурівнімовоюдержави,визнанняйдотриманнявимогконституціїтазаконів
держави.Інодідодаткововимагаютьпідтвердитинаявністьзаконнихджереліс-
нування,відсутність«негативних»сторінокбіографії—судимості,участівзло-
чиннихчитерористичнихорганізаціяхтощо.

Унаслідок укладання міжнародних угод, зміни території держав або інших
обставинсуспільногочиособистогожиттявлюдинивиникаєправоодночаснона
належністьдогромадянствадвохчинавітьбільшедержав.

• Пригадайте з курсів історії випадки переходу території однієї держави до 
складу іншої, які відбувалися внаслідок війн, революцій, розпаду чи утворення но-
вих держав. 

Однакубільшостідержавподвійнегромадянствоневизнається,томувини-
каєнеобхідністьобратиоднездвохможливихгромадянств.

Отримання громадянства внаслідок вибору з двох чи більше наявних у 
людини громадянств називають оптацією. 

ТакаситуаціявиниклапісляДругоїсвітовоївійни,колидеякітериторіїНі-
меччини перейшли до складу СРСР і Польщі; до України, яка знаходилася в
складіСРСР,перейшлидеякітериторіїЧехословаччини(Закарпаття)тощо.Пе-
редмешканцямицихтериторій,якінезасвоєюволеюопинилисянатериторії
іншихдержав,посталопитання—залишитипопереднєгромадянствочивзяти
нове.Аналогічнепитанняможепостатипридосягненніповноліттяпередлюди-
ною,яканародиласявдержаві,щокористуєтьсяпринципомґрунту,убатьків—
громадяндержави,якавизнаєпринципкрові.

Інодіособа,яказрізнихпричинутратилагромадянствотієїчиіншоїдержави,
виявляєбажанняповернутийого.Уцьомувипадкуйтиметьсяпровідновлення 
громадянства. Як правило, для осіб, що відновлюють громадянство, передба-
чаютьменшжорсткіумови,ніжтим,хтовирішивйогонабутивперше.Удеяких
випадкахвідновленнягромадянстваможебутинавітьнеіндивідуальним,агру-
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повим,коливідповіднимнормативнимактомпроголошуєтьсяправонавіднов-
леннягромадянствацілимгрупамлюдей(наприклад,тим,хтобуввимушений
виїхатиздержави,рятуючисьвідвійськовогопереворотучигромадянськоївій-
ни,унаслідокцьоговтративгромадянство).

Крімцихосновнихшляхівнабуттягромадянства, існуютьтакождодаткові,
неосновні. Серед них — усиновлення дитини, установлення над нею опіки.
Убагатьохдержавахдитинаотримуєгромадянствосвогоусиновителя,опікуна,
в інших передбачено й зворотний зв’язок — усиновитель має право стати гро-
мадяниномдержавиусиновленоїдитинивспрощеномупорядку.Зазначимо,що
деякінауковцівважаютьцейспосіботриманнягромадянстварізновидомнатура-
лізації,інші—виокремлюютьйогояксамостійний.

Удеякихдержавахтакожпередбаченонабуттягромадянствавразіукладан-
ня шлюбу:особа,якауклалашлюбізгромадяниномдержави,такожотримуєгро-
мадянствоцієїдержави.Більшетого,удеякихдержавахБлизькогоСходужінка
автоматичнонабуваєгромадянствосвогочоловіка.

• Висловте свою думку щодо обґрунтованості цих шляхів отримання грома-
дянства та їхньої відповідності принципам справедливості та поваги до прав лю-
дини.

4. Припинення громадянства
Ужиттіможутьвиникатиситуації,колилюдинавтрачаєсвоєгромадянство.

У більшості держав визнається право людини змінити громадянство, вийти з
громадянства,якевонамає.Існуєдекількаспособівприпиненнягромадянства.

Найпростішийтанайдемократичнішийспосібприпиненнягромадянства—
колилюдинасамаприймаєрішенняпрозмінусвогогромадянства,вихід із гро-
мадянства,якевнеїє.Вихідізгромадянствавідбуваєтьсязгідноіззаявоюлю-
дини. При цьому причини можуть бути різні — політичні, сімейні, економічні.
Убільшостідержавзаконодавствовизначаєвідповідніпроцедури—необхідність
зверненнядодержавногооргану—суду,органіввнутрішніхсправ,іншихорганів
державноївиконавчоївлади.

Законодавствобагатьохдержавтакожпередбачаєвипадки,колиособа,хочі
неподаєзаявипровихідізгромадянства,алевчиняєдії,якіпризводятьдоавто-
матичноївтрати громадянства.Убільшостідержавгромадянствовтрачається,
якщолюдинавступиланавійськовуслужбу,наслужбувполіціюіншоїдержави,
удержавах,якіневизнаютьподвійногогромадянства,підставоюдлявтратигро-
мадянстваєдобровільненабуттягромадянстваіншоїдержави.

Удеякихдержавахпередбаченотакожможливістьпозбавлення громадян-
ства.Уцьомувипадкупозбавленнягромадянствавідбуваєтьсяякпокаранняза
тічиіншідіїлюдини.ТакаможливістьпередбаченазаконодавствомФРН,США,
Іспанії.Однакубільшостідержавсвіту(середнихіУкраїна)позбавленнягрома-
дянстванепередбачено,уважаєтьсяпорушеннямправалюдининагромадянство.

5. Апатриди, біпатриди
Привизначеннігромадянстваінодівиникаютьнезовсімзвичніситуації:осо-

бамаєгромадянствовідразудвохдержав.Такихосібназиваютьбіпатридами.
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• Висловте припущення, у яких ситуаціях можлива поява осіб, які мають по-
двійне громадянство.

Більшістьдержавсвітуниніневизнаютьподвійногогромадянства,передба-
чаютьусвоємузаконодавствізапобіжнімеханізмидлянедопущенняможливості
його виникнення. Однак законодавство деяких держав передбачає можливість
подвійногогромадянства.

У Франції наявність другого громадянства не заборонено законом. Ставлення 
до власників подвійного громадянства таке ж, як і до громадян лише Франції.
В Італії при оформленні італійського громадянства від людини не потрібна від-
мова від громадянства колишньої країни перебування. У законодавстві Італії 
закріп лено право не тільки подвійного, а й множинного громадянства.
З 2010 р. влада Південної Кореї дозволила особам, які претендують на корей-
ське громадянство, не відмовлятися від громадянства іншої країни.
Законодавство Німеччини передбачає наявність німецького громадянства як 
другого для тих, хто є етнічними німцями, але проживають за межами Німеччи-
ни. Подвійне громадянство можливе й у тих випадках, якщо відмова від піддан-
ства іншої країни через різні причини неможлива.
Ірландські закони не забороняють наявність подвійного громадянства.
Австралійське законодавство не забороняє жителям країни мати подвійне гро-
мадянство. 

Іноділюдинавнаслідокжиттєвихобставинзалишаєтьсяпозагромадянством
усіхдержав,тобтостаєособоюбезгромадянства—апатридом.

Сучаснеміжнароднеправовимагаєвіддержавуникативипадківпоявиапа-
тридів, зокрема для цього передбачають неприпустимість втрати чи виходу з
громадянства,якщоособаненабудеіншогогромадянства:діти,батькиякихне
маютьгромадянства,убільшостідержавотримуютьгромадянствозаприципом
ґрунтутощо.

• Пригадайте, що означає цей принцип.

Тенденціясучасногозаконодавствабільшостідержавсвітутайміжнародно-
правовихактів—зменшенняможливостейвипадківпоявибіпатридівтаапатридів.

6. Іноземці
Як правило, у кожній державі живуть не тільки особи, які мають її грома-

дянство.Тутможутьперебуватигромадяниіншихкраїн—іноземнігромадяни,
атакожособибезгромадянства—ті,хтонеможутьпідтвердитисвоюналежність
догромадянстважодноїзкраїн.Чимвідрізняєтьсяїхнєправовестановищевід
правовогостановищагромадян?

Сучасне законодавство більшості держав визначає, що іноземці й особи без
громадянства,якіперебуваютьнатериторіїдержавиназаконнихпідставах(тоб-
то перетнули кордон легально, отримали в разі потреби дозвіл на перебування
натериторіїдержави—візу—іперебуваютьнатериторіїдержавивідповіднодо
встановленихнеюправил),користуютьсятимисамимиправамитасвободами,що
йгромадянисамоїдержави.Виняткивстановлюються,якправило,конституцією
тазаконамидержавиперебування.Убільшостідержавіноземцям,наприклад,га-
рантованіправанажиттятасвободу,наосвітуйохоронуздоров’я,навласність
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(хочаінодізпевнимиобмеженнями).Однакіноземцінемаютьправабратиучасть
вуправліннідержавою—обиратитабутиобранимидоорганівдержавноївлади,
бути державними службовцями, на них не поширюється військовий обов’язок
тощо.Утойжечас іноземцізобов’язанівиконувативимогиконституціїтазако-
нівдержавиперебування,сплачуватиподатки,уразіскоєнняправопорушеньвони
притягаютьсядовідповідальності(окремівиняткистосуютьсяосіб,якімаютьди-
пломатичнийстатусі,відповідно,такзванийдипломатичнийімунітет).

До людини в різних ситуаціях можуть застосовуватися поняття «людина», «інди-
від», «особистість», «особа», «громадянин». 

Громадянство є важливою юридичною категорією, що визначає правовий зв’язок 
між державою та людиною.

У законодавстві більшості держав визначено різні шляхи набуття громадянства, 
основними серед них є філіація, натуралізація, оптація тощо. Громадянин має право 
змінити своє громадянство. Людина може вийти з громадянства, утратити його в разі 
скоєння нею передбачених законодавством дій. В окремих державах передбачено 
процедуру позбавлення громадянства. 

Запам’ятайте: людина, індивід, особистість, особа, громадянин, громадянство, 
апатрид, біпатрид. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «людина», «індивід», «особистість», «особа», «громадянин», 

«громадянство», «апатрид», «біпатрид».
2. Які існують шляхи набуття громадянства?
3. Які існують шляхи втрати громадянства? 
4. Порівняйте

А громадянство та підданство 
Б поняття «людина», «індивід», «громадянин», «особа», «особистість»
В філіацію, оптацію, натуралізацію
Г правовий статус громадян та іноземців, які перебувають на території держави 

на законних підставах
5*. Ураховуючи правовий зміст громадянства, проаналізуйте можливі позитивні та 

негативні наслідки подвійного громадянства для держави й окремої особи.

З історії української державності

Однією з найвідоміших і найдосконаліших для свого часу 
правових систем міського самоврядування середньовіччя 
вважають магдебурзьке право. Згодом цей кодекс почали 
застосовувати по всій Європі, магдебурзьке право мало чи-
мало міст України. Відповідно до цього права, міста звільня-
лися від управління й суду феодала, запроваджувалися місь-
ке самоуправління та суд. 
Пізніше магдебурзьке право отримала більшість міст Укра-
їни. У Києві та деяких інших містах України є пам’ятники, 
установлені на честь надання їм магдебурзького права. 

Кодексмагдебурзького
права

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



81

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Перевірте себе
1. Пригадайте, що означають поняття: «суспільство», «влада», «держава», «цивіліза-

ція», «суверенітет», «монархія», «республіка», «федерація».

2. Порівняйте
— цивілізаційний та формаційний підхід до історії розвитку держав
— президентську та парламентську республіки
— унітарну та складну держави
— демократичний та антидемократичний політичний режим

3. Визначте, які поняття є «зайвими» у кожному з переліків. Обґрунтуйте.
А наявність території; система правових актів (законодавства); суверенітет; 

герб, гімн, прапор; податкова система
Б федерація, конфедерація, імперія, унітарна держава

4. Висловте свою думку щодо найефективніших для управління державою форми 
правління та державного устрою.

5. Назвіть переваги та недоліки різних форм народовладдя.
6. Розподіліть подані поняття у відповідні стовпчики таблиці.
 Президентська республіка, імперія, обмежена монархія, демократія, парламент-

ська республіка, унітарна держава, конфедерація, абсолютна монархія, федера-
ція, авторитаризм.

Форма державного 
устрою

Форма державного  
правління

Форма державного  
(політичного) устрою

Тестові завдання
1. Визначте, яка ознака НЕ є обов’язковою для держави

А наявність кордонів
Б наявність території
В наявність державних символів

Г наявність системи права 
Д наявність податкової системи 

2. Визначте, яка дія є виконанням внутрішніх функцій держави
А громадянин К. замовив фотографії в лабораторії  
Б посол України в США провів переговори з представником Державного депар-

таменту щодо угоди про обмеження озброєнь
В співробітники поліції затримали озброєного злочинця при спробі пограбувати 

банк 
Г громадська організація «Міжнародна амністія» опублікувала звіт про порушен-

ня прав людини 
Д об’єднання профспілок України й об’єднання приватних роботодавців прове-

ли переговори щодо змісту Генеральної угоди на наступний рік

3. Визначте, яка із зазначених функцій НЕ притаманна сучасній державі
А захист прав і свобод людини
Б забезпечення соціального захисту громадян 
В підтримання панівного становища окремих верств населення
Г налагодження та розвиток міжнародних відносин з іншими державами 
Д захист територіальної цілісності та недоторканності території держави
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Система соціальних норм

1. Поняття та ознаки соціальних норм
Зпершихднів існуваннялюдейвиниклапотребаврегулюваннівідносинміж

ними.Поступовоскладалисяпевніправила,якірегулюваливідносиниміжлюдьми.

Соціальними нормами називають правила поведінки загального харак-
теру, які регулюють різні сфери суспільних відносин, визначають по-
ведінку, дії людей у суспільстві й забезпечуються різноманітними засо-
бами соціального впливу. 

Соціальнінормимаютьпевніознаки.Незважаючинавідмінностірізнихви-
дівсоціальнихнорм,унихєбагатоспільного.

Будь-яка соціальна норма є правилом поведінки людей. Про це свідчить
назвапоняття,якепоходитьвідсловасоціум—«суспільство».Звичайно,навіть
середтваринєпевніправилаіснування,однакїхнеможнаназватисоціальними.

Усісоціальні норми мають загальний характер.Цеозначає,щоїхнядіяпо-
ширюєтьсянаневизначенеколоосіб,вонизастосовуютьсябагаторазів.

Кожнасоціальнанормастосуєтьсяпевноїсферисуспільнихвідносин.Залежно
відвиду,соціальнінормипо-різномувстановлюютьсятазакріплюються,однакубудь-
якомувипадкувонивстановлюютьсяпевнимисуб’єктами.Соціальнінорминедостат-
ньовстановити,вонимаютьбутигарантованітазабезпечені.Дляцьоговизначаються
заходи,якіможутьбутивжитівразіпорушеннятихчитихсоціальнихнорм.

2. Види соціальних норм
Соціальнінормирозрізняютьзарізнимикритеріями,найчастішезасферами,

уякихвонирегулюютьлюдськівідносини.



§ 18.

Види соціальних норм

За сферами суспільних відносин 
(сферами регулювання)

За способом закріплення

За способом виникнення За суб’єктами прийняття (створення) та 
охорони (забезпечення)

Тема 1. ПРАВО  ЯК ОсОБЛИВИЙ  ВИД  сОЦІАЛьНИХ  НОРМ
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Етичні нормивизначаютьвідповідністьповедінкилюдинипевнимзразкам.
Вониможутьстосуватисяяклюдинивзагалі,такіокремоїпрофесійної,соціаль-
ноїгрупи.Так, існуєпедагогічнаетика,якоїмаютьдотримуватисявчителі,ви-
кладачі;лікарськаетика;адвокатськаетика.

Естетичні норми відтворюють уявлення людей про красиве та потворне.
Вонидопомагаютьнамоцінититвірживопису,архітектурнупам’ятку,віршчи
роман.Хоча,звичайно,уявленняпрокрасувкожногоможесуттєвовідрізнятися,
однакзагальніестетичнінормивпевномусуспільствівсежіснують.

Подібнідоестетичнихнормкультурні норми.Вониформулюютьправила
поведінкилюдей,якізначноюміроювизначаютьсяісторією,традиціямипевного
суспільства.

Організаційні нормивизначаютьпорядокствореннятадіяльностірізнома-
нітнихорганів,якдержавних,такінедержавних.

Соціальнінормитакожподіляютьзаспособомвиникнення.
Стихійні норми виникають у процесі діяльності людського суспільства не

внаслідоксвідомоїдіяльностілюдей,асамостійно.Саметаквиниклитазакрі-
пилисявлюдськійсвідомостітрадиції,звичаїтанормиморалі.Значноюмірою
стихійноз’явилисярелігійнінорми.

Утойжечасзначнакількістьсоціальнихнормвиниклавнаслідоксвідомої
діяльностілюдей.Компетентнідержавніорганистворюютьправовінорми,певні
організаціїможутьстворитисвоївласнінорми—статутпартії,громадськоїорга-
нізаціїтощо.Частинарелігійнихнормтакожстворенарелігійнимиорганізація-
ми.Такінорми,якістворюютьсявнаслідоксвідомоїдіяльностіпевнихуповно-
важенихосіб,органів,організацій,називаютьсвідомими нормами.

Щеодинподілсоціальнихнормпов’язанийізспособомїхньогозакріплення.
Тіжсамітрадиції,звичаї,більшістьморальнихнорміснуютьвуснійформі.Вони
закріплюютьсяусвідомостілюдей,передаютьсязпоколіннявпокоління.Іншіж
нормивідразупісляприйняттянабуваютьписьмовоїформи.Саметакзакріплю-
ютьзакони,іншінормативно-правовінорми.

Однієюзнайважливішихєкласифікаціясоціальнихнормзасуб’єктамиприй-
няття(створення)таохорони(забезпечення).

Найдавнішимисоціальниминормамиєтрадиціїтазвичаї.Вонивиниклище
вдодержавнийперіод,колилюдськесуспільстволишепочиналоформуватися.
Звичаїутворюютьсявнаслідокбагаторазовогозастосування,формуютьсяусві-
домості людей поступово. Саме звичаєвою
нормоювизначенопотисканнярукипризу-
стрічі,вітаннязднемнародження.

За історією виникнення подібними до
звичаївєтрадиції.Вонисформувалисяпро-
тягом багатьох десятиліть або й сторіч, пе-
редаютьсязпоколіннявпокоління.Так,ми
інодічуємопротрадиційніодяг,їжу,обряди.
Значною мірою традиціями визначається
порядок дій під час одруження (засилання
сватів,рушникидлямолодихтощо),відзна-
ченняювілею,похованнятощо.

Українськийтрадиційний
весільнийобряд
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Усуспільствістворюютьсяйдіютьнор-
ми моралі. Прикладом цих норм можуть
бутивимогипоступатисямісцемутранспор-
ті літнім людям, поважати старших, дотри-
муватися слова, не порушувати обіцянку.
Порушенняморальнихнормможепризвес-
ти до громадського осуду суспільством.
Норми моралі не пов’язані з державними
кордонами—чималоморальнихнормєуні-
версальними, поширеними в різних держа-
вах. Їхнє порушення спричиняє як мораль-

нийосуд,так,часом,іконкретну,доситьжорсткуюридичнувідповідальність.
Правові норми багатовчомувизначаютьсявимогамиморалі.Правоповинне

бути моральним. Норми моралі, засуджуючи правопорушення, сприяють зміц-
неннюправопорядкуйзаконності,запобіганнюправопорушенням.Нормимора-
лі,визнанібільшістючленівсуспільства,закріплюютьсявнормахправа.

Право також впливає на норми моралі. Воно захищає чимало моральних
норм,сприяєвикоріненнюзжиттяаморальноїповедінки,якавбагатьохвипад-
каходночасноєйпротиправною.Правовдемократичнихдержавахєвиявомсо-
ціальноїсправедливості,відображаєволюнароду.

Релігійні нормиз’явилисяпізнішезатрадиціїтазвичаї,однактакожудодержав-
нийперіодіснуваннялюдства.УсвоїйосновівонимаютьвірувБога.Частинацих
нормміститьсяусвященнихкнигахрізнихрелігій,інші—урішенняхідокументах
органівцерковногоуправління.Прицьомурелігійнінормипоширюютьсялишена
прибічниківвідповідноїрелігії,авразіпорушеннядовинногоможутьбутизастосо-
ванівідповіднізаходипокаранняцерквою—відлученнявідцеркви,анафематощо.

Досить широкого поширення нині набули так звані корпоративні норми.
Вонистворюютьсяокремимиорганізаціями,установамидлярегулюваннясво-
говнутрішньогожиття,наприкладпартіями,громадськимиорганізаціями,уста-
новами. Так, партія визначає порядок обрання своїх керівних органів, права й
обов’язкисвоїхчленів,розміріпорядоксплатичленськихвнесківтощо.Зрозу-
міло,щоцінормипоширюютьсялишеначленівтієїорганізації,якаприйнялаїх,
авразіпорушеннявиннийможебутивиключенийзорганізації,підданийіншим
стягненням,алеприцьомунедопускаєтьсяпримус.

Норми праваприймаютьсядержавнимиорганами.Вониєобов’язковимидля
всіх,хтоперебуваєнатериторіїпевноїдержави.

Регулювання відносин між людьми в суспільстві здійснюється за допомогою соціа-
льних норм. Саме вони визначають поведінку людей, межі їхніх можливих дій. Існує чи-
мало соціальних норм, які поділяють залежно від способу виникнення, способу закріп-
лення, суб’єкта запровадження й забезпечення тощо. 

Запам’ятайте: соціальні норми, корпоративні норми, релігійні норми, норми мора-
лі, традиції, звичаї. 

Запитання та завдання
1. Що таке соціальні норми? 
2. Які види соціальних норм ви знаєте? 

Обрядвінчання
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3*. За допомогою таблиці порівняйте відомі вам види соціальних норм. Використай-
те для цього знання з історії, літератури та інших предметів.

Види соціальних норм спосіб запровадження Як і хто підтримує

Норми моралі

Звичаї, традиції

Релігійні норми

Норми права

4*. Які моральні норми, на вашу думку, потребують закріплення нормами права? 
Сформулюйте норми права, які ви пропонуєте для цього прийняти. 

5. Наведіть приклади різних видів соціальних норм.

Місце і роль права в системі соціальних норм

1. Поняття та походження права
Однимізвидівсоціальнихнормєправо.

Право (об’єктивне) — система загальнообов’язкових формально визна-
чених правил (норм) поведінки, що встановлюються й охороняються 
державою та за порушення яких настає юридична відповідальність. 

Наявністьправаєоднієюзознакдержави,появаправатакожпов’язаназви-
никненнямдержави.

Напершомуетапісвогоіснуваннядержаваздебільшогообмежуєтьсятим,що
вонадаєсвоюзгоду(санкціонує)існуючізвичаї,надаєїмдержавногозахистута
підтримки.Таксамодержававизнаєпевнірелігійнінорми,традиціїтощо,надаю-
чиїмсвоюпідтримкутазахист.

Однакпоступоводержававсебільшеберенасебевідповідальністьзаприйняття
нормжиттясуспільства,уподальшомутількивоназалишаєзасобоюправовизна-
чатинорми,щорегулюютьжиттясуспільства.Цінормийотрималиназвуправо.


2. Ознаки права
Правомаєрядважливихознак.Насампередправовінорми—єдинісередсо-

ціальнихнорм,якієзагальнообов’язковими. Їхповиннідотримуватисявсі,хто
знаходитьсянатериторіївідповідноїдержави.Цестосуєтьсягромадяндержави,
іноземців,юридичнихосіб.

Правовінормизакріплюютьупевнійспеціальновизначенійформі—джерелі
права.Цейдокументмаєбутиприйнятийупорядку,якийвизначенийзаконо-
давством,—відповіднодовстановленоїпроцедури.Цеозначаєобов’язковуфор-
мальну визначеністьправовихнорм.

Правовінормимаютьзагальний характер,тобтопоширюютьсянаневизна-
ченукількістьосіб,наневизначенукількістьподібнихситуацій.

Важливоюознакоюправаєйогосистемний характер.Цеозначає,щонор-
миправамаютьбутипов’язаніміжсобою,створюватисистему.Вонинеможуть
суперечитиоднаодній.

§ 19.
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Правовінормиможутьприйматисятільки уповноваженими державними ор-
ганами.Законийіншіакти,уякихмістятьсянормиправа,виражаютьволюдер-
жави,приймаютьсявідїїімені.

Нажаль,неіснуєдержави,уякійнемаєпорушеньправовихнорм.Саметому
ознакоюправовоїнормиєте,щозаїїпорушенняпередбаченопритягненнявин-
ногодоюридичної відповідальності.



3. Право як особливий вид соціальних норм
Правоєоднимізвидівсоціальнихнорм.Йогоіснуваннявизначаєтьсярівнем

розвитку суспільства. Соціальні норми існують незалежно від того, чи знаємо
миабоіншіособипроіснуваннятазмістцихсоціальнихнорм.Соціальнінорми
виникаютьунаслідокісторичногорозвиткулюдства,єнаслідкомйогоеволюції.
Убудь-якійсоціальнійнормімістятьсявимогищодобажаноїповедінкиособи,
інформаціяпроїїправайобов’язки.Забудь-якепорушеннясоціальнихнормпе-
редбаченапевнавідповідальність.

Однакміжправомтаіншимисоціальниминормамиіснуютьсуттєвівідмінності.
Насампередправові норми є притаманнимидля суспільства,у якому існує

держава.Іншіжсоціальнінормиіснуваливдодержавномусуспільствітапродов-
жуютьіснуватийпіслявиникненнядержави.

Суттєвовідрізняєтьсяструктуранорм.Управовихнормахобов’язковоюви-
могоюєчіткевизначенняправтаобов’язків,їхнєрозмежування.Віншихжесоціа-
льнихнормахправайобов’язкиосібнерозмежовуються,вониіснуютьспільно.

Правовінормиєрезультатомсвідомоїдіяльностіпевногодержавногооргану,
якийдієвмежахсвоїхповноважень.Іншіжсоціальнінормивиникаютьпевною
міроюстихійно,їхстворюютьрізнісуб’єкти.

Правовінормиєобов’язковимидлявсіхсуб’єктів,якізнаходятьсянатериторії
певноїдержави,незалежновідїхньогобажання,ставленнядоцихнорм.Навітьякщо
особанезгодназвстановленимивдержавіподатками,воназобов’язанаїхсплачу-
вати,навітьякщовивважаєте,щолівостороннійрухпоавтомобільнихдорогах(як
уВеликійБританії)єбільшправильним,вамдоведетьсявсежтакидотримуватися
загальнихправил.Сприйняттявсіхіншихсоціальнихнорм—справадобровільна.

Важливоювідмінністюєсферапоширеннярізнихсоціальнихнорм.Якщопра-
вовінормипородженідержавоютаїхнядіяпоширюєтьсялишенатериторіювідпо-
відноїдержави,тодіяіншихсоціальнихнормпоширюєтьсянезалежновідкордонів
держави.Однаковихнастановдотримуютьсямусульманивсіхдержавнезалежновід
державнихкордонів,людиврізнихкраїнахсвяткуютьоднаковіювілеїтасвята.

Ознаки права

Загальна обов’язковість Загальний характер

Формальна визначеність Системний характер

Прийняття тільки  
державними органами

Підтримка держави

Юридична відповідальність  
за порушення норм права
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Дляправовихнормхарактернимєгарантування,забезпеченняїхдержавою,
можливістьпритягненняправопорушникадоюридичноївідповідальності.Інші
соціальні норми підтримуються іншими позадержавними засобами, передусім
засобами громадського впливу, осуду. При цьому для різних соціальних норм
застосовуютьсярізні засобивпливувразіпорушення,однакдержавнийвплив
незастосовується.

4. Об’єктивне та суб’єктивне право

Право, що існує об’єктивно, незалежно від того, чи знаємо ми про ньо-
го, називаютьоб’єктивним.

Однакіснуєіншерозумінняправа.Мабуть,коженізвасчувфразу:«Вимаєте
право».Церозумінняправатіснопов’язанезособоюлюдини.Аджейдетьсяпро
конкретніможливостіпевноїособи.Так,кожналюдинамаєправонаім’я,життя,
насвободутанедоторканність,чималоіншихправ.Однакціправаособиіснують
доти,докиживесамецялюдина.Неможливопередатиіншійособіправонажит-
тячинаім’я—вонисутоособисті,тежсаместосуєтьсяйбагатьохіншихправ.
Отже,уцьомурозумінніправостосуєтьсяконкретноїособи—суб’єкта,неможе
існуватиокремо.Саметомувцьомурозумінніправоназиваютьсуб’єктивним.

Суб’єктивне право — це можливість певної особи задовольняти свої по-
треби законним шляхом. 

Обов’язковою ознакою держави є наявність у ній системи права. Право є різно-
видом соціальних норм. Тому воно має чимало спільного з ними, але водночас існують 
суттєві відмінності від усіх інших соціальних норм. 

Розрізняють об’єктивне та суб’єктивне право. Об’єктивне право має ряд ознак — 
системність, формальний характер закріплення, загальна обов’яз ко вість, юридична 
відповідальність за порушення, установлення та підтримка правових норм державою. 

Запам’ятайте: право, суб’єктивне та об’єктивне право.

Запитання та завдання
1. Що таке право? 
2. Які ознаки права вам відомі? 
3*. Висловте свою думку щодо можливості функціонування держави без правових 

норм. 
4. Порівняйте об’єктивне та суб’єктивне право.
5. Доповніть порівняльну таблицю соціальних норм, яку ви складали на минулому 

уроці, записавши до неї право як їхній особливий вид.
6*. Висловте свою думку щодо походження права та співвідношення процесів фор-

мування (виникнення) держави та права.

Функції та принципи права 

1. Поняття «функції права»
Право,якібудь-якийсоціальнийінститут,маєпевнізавдання.

§ 20.
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Напрями (види) впливу права на суспільні відносини називають функ-
ціями права. 

Функціїправазначноюміроюзалежатьвідособливостейдержави,їїісторич-
ногодосвідутатипу.Убудь-якомувипадкуфункціїправавизначаютьсятимпри-
значенням,якемаєправовконкретномусуспільстві.Вонипоказують,якздійсню-
єтьсявпливправанавідносинивсуспільстві,налюдейтасуспільствовцілому.

2. Загальносоціальні функції права
Самезагальносоціальніфункціїправапершимисталиоб’єктомдослідження

юристівщенапочаткуХХст.Дослідники,яківивчалицепитання,наводятьріз-
ніперелікизагальносоціальнихфункцій,однакусівонивважають,щоосновним
завданнямправаєврегулюваннясоціальнихвідносин,їхнєзакріпленнятаохо-
рона.Утойжечассучаснаправованаукавизнає,щозагальносоціальніфункції
об’єднують регулятивну й охоронну функцію права в певній сфері соціальних
відносин.Іншимисловами,загальносоціальніфункціїправавизначаютьвідпо-
віднодотихсфер,уякихвонидіють,прицьомувкожнійсферіправовиконує
обидвіспеціальніюридичніфункції.

Економічна функціяправапередбачаєрегулюваннянимнасампередвідно-
синвласності,якієосновоюбудь-якоїекономіки.Правозабезпечуєрегулювання
економічних правовідносин, а також захист установлених правомірних еконо-
мічнихправовідносин.Уразіпорушенняустановленихвимогправозабезпечує
вжиттядоправопорушниківвідповіднихзаходіввпливу.

Політична функціярегулюєвідносиниміжсоціальнимигрупами,міжвла-
доютасуспільством,міжнаціональнівідносини.Цяфункціяправаполягаєвза-
безпеченніправісвободлюдини.Усучаснихумовахсамефункціязабезпечення
правісвободлюдининабуваєвеликогозначення.

Виконуючивиховну функцію,правосприяєформуваннювисокоїправосві-
домості людей. Право відображає певні погляди, впливає на думки та почуття
людей.Правовінормиповиннівідповідативимогамгуманізму,справедливості.
У цьому випадку вони отримують підтримку більшості населення, а з іншого
боку—такінормисприяютьформуваннюповагидоправалюдей.

Ідеологічна функція права реалізується значною мірою завдяки тому, що
право сприяє формуванню поглядів суспільства на навколишній світ. Напри-
клад,уключеннядоконституціїнормипрорівністьусіхформвласностітаповагу
йзахистприватноївласностізначноюміроювизначаєідейніосновиекономічно-
гожиттяУкраїнивсучаснихумовах.

Урізнихдослідженняхнинієйіншізагальносоціальніфункції.Так,чимало
авторівнасучасномуетапівиокремлюютьекологічну функціюправа.Вонапо-
лягає в забезпеченні за допомогою права охорони навколишнього середовища,
установленнінорм,щорегулюютьпроцесвикористанняприроднихресурсів.

Іноді загальносоціальними називають також компенсаційну, обмежувальну, 
інформаційну функції. При цьому компенсаційна функція забезпечує як пока-
рання правопорушника шляхом покладення на нього обов’язку компенсувати
потерпілому втрати, так і поновлення матеріального стану потерпілого. Право
регулює суспільні відносини різними способами. Один із них — установлення
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певнихобмеженьнадіїосіб,учасниківправовідносин.Самецесталопідставою
длядеякихнауковціввизначитиокремуобмежувальнуфункціюправа.

3. Спеціально-юридичні функції права
Доспеціально-юридичнихфункційналежатьдві—регулятивнайохоронна.
Регулятивна функція є основною в системі функцій права, адже правові

нормипередусіммаютьрегулюватирізноманітнісуспільнівідносини.Прицьо-
мурегулятивнафункціяпередбачаєвстановленняпозитивнихправилповедінки
учасниківправовідносин,тобтовизначеннятого,яквониповиннідіятиврізних
ситуаціях,якіповноваженнямаютьрізніоргани,особитощо.

Регулятивна функція права передбачає визначення прав та обов’язків гро-
мадян,статусуюридичнихосіб,якіберутьучастьуправовідносинах.Крімтого,
виконуючирегулятивнуфункцію,правовизначаєкомпетенцію(права,повнова-
ження,обов’язки)державнихорганівта їхніхпосадовихосіб.Самевиконуючи
цю функцію, право визначає юридичні факти, які призводять до виникнення,
зміни,припиненняправовідносин.Вонотакожвизначає(рекомендує)шляхиви-
рішенняпевнихпроблем,урегулюванняправовідносин.

Регулятивнафункціямаєдвіпідфункції—статичнутадинамічну.
Реалізуючирегулятивну статичну функцію,правовизначаєпорядокздій-

снення правовідносин, установлює ті норми, яких повинні дотримуватися всі
учасникиправовідносин.Отже,статичнарегулятивнафункціязакріплює існу-
ючіправовівідносини.

Регулятивна динамічна функціязабезпечуєвпливнарозвитоксуспільних
відносин. Вона забезпечує розвиток самого права, допомагає його нормам реа-
гуватинарозвитоксуспільнихвідносинурізнихсферах—економіці,політиці,
культурітощо.

Другоюважливоюспеціальноююридичноюфункцієюєохоронна функція 
права.Забезпеченняправопорядкутазаконностієоднієюзнайважливішихфунк-
ційдержавитаправа,аджеправопорушення,нажаль,завждиіснуваливісторії
людствата,напевно,будутьіснуватидоти,докиіснуватимелюдськесуспільство.
Охороннафункціяправаполягаєвзабезпеченніохоронисуспільнихвідносин.
Зметоювиконанняцієїфункціїправозапобігаєправопорушенням,передбачає
стягненнятапокараннязапорушеннявстановленихправовихнорм.Важливоза-
значити,щоохороннафункціяздійснюєтьсянелишешляхомпокараннязаско-
єнеправопорушення.Неменшважливимєзапобіганняцимправопорушенням,
їхнєнедопущення.Установлюючипокарання,правозастерігаєособу,якаможе
скоїтиправопорушення,віддій,щоневідповідаютьвимогамправа.Недармачи-
малоюристівуважають,щоефективністьздійсненняохоронноїфункціївиявля-
єтьсясамевтому,скількомправопорушеннямвдалосязапобігти.

Отже, охоронна функція виявляється у впливі на поведінку людей через
установленняпевнихзаборонісанкцій(стягнень,покарань)заїхніпорушення.
Такожвонапередбачаєінформуванняучасниківправовідносинпроте,якідіїза-
боронені,яківідносинизнаходятьсяпідохороною.

4. Принципи права
Заосновуправовоїсистемибудь-якоїдержавивзятопевніідеї.
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Головні ідеї, керівні засади, які виражають основні вимоги до системи 
права тієї чи іншої держави, називають принципами права. 



Загальнолюдські принциписформувалисяпротягомрозвиткулюдствайвизна-
чаютьзагальнібазовіпринципи,наякихзаснованосучаснеправо.Донихналежать
пріоритетправісвободлюдини,юридичнарівністьусіхпередзаконом,взаємозв’язок
івзаємозалежністьюридичнихправтаобов’язків,здійсненняправосуддянезалеж-
нимисудами.Ціпринципимаютьбутивзятізаосновунормативнихактів,якіпри-
ймаєдержава,щонамагаєтьсявідповідативизначеннюдемократичноїправової.

Усучаснихдемократичнихдержавахвизначаютьосновнігуманістичніприн-
ципиправа,якіберутьзаосновуправовоїсистемидержави.

Принципсправедливостіполягаєвтому,щопривиробленнінормправамає
дотримуватисянеупередженість,послідовність.Привиробленнітазастосуванні
нормправамаєбутидотримановідповідністьміжправамийобов’язкамиособи,
діямитавідповідальністютощо.Такожпринципсправедливостівиявляєтьсяв
суворомудотриманніпроцесуальнихнорм,установленихправом,незалежновід
будь-якихіншихобставин.

Принципрівностіозначає,щовсімаютьрівніправа,свободийобов’язки,єрів-
нимипередсудомізаконом.Водночасцейпринципнезаперечуєможливостітого,
щорізніособиматимутьрізніправайобов’язки,ураховуючиоб’єктивнівідмінності.

Принцип свободи передбачає панування в праві принципу «дозволено все,
щонезабороненозаконом».Такожцейпринципгарантуєповагуйнепорушність
правлюдини,свободавизнаєтьсяоднієюзосновнихсоціальнихцінностей.Крім
того, відповідно до цього принципу, свобода підлягає захисту існуючими юри-
дичнимизасобами.

Принципгуманізмупередбачає,щосамелюдина,їїправайінтересиєоснов-
ноюметоюправа,визначаєзмістправовихнорм.Правомаєзабезпечуватиспри-
ятливіумовидлярозвиткулюдини.

Принципиправа,якіхарактернідляправавціломутадіютьувсіхгалузях
права,називаютьзагальними принципамиправа.

Керуючись принципом правової визначеності, усі суб’єкти права повинні
матизмогуплануватисвоїдіїзупевненістю,щознаютьпроїхніправовінаслідки,
тобтозастосуванняправовихактівмаєбутипередбачуванимдляіндивідів.

Принцип пропорційності означає, що будь-які правові обмеження мають
бути об’єктивно виправданими, обґрунтованими, співвідносними з причинами
застосування,переслідуватиістотнуйлегітимнумету.

Принцип добросовісності передбачає, що всі суб’єкти повинні дотримува-
тисясумлінноїтачесноїповедінкипривиконаннісвоїхюридичнихобов’язківі
здійсненнісвоїхсуб’єктивнихправ.

Види принципів права

Загальнолюдські  
(цивілізаційні)

Типологічні

Конкретно-історичні Галузеві

Міжгалузеві
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Принципсубсидіарностіпередбачає,щорішеннямаєприйматисяйреалізо-
вуватисятам,деіснуютьнайкращіможливостідлявирішенняпроблеми,щови-
никла.Принципсубсидіарностіпередбачає,щовсіпитання,якіможутьбутиви-
рішенінамісцях,повинніперебуватиувіданнімісцевихорганів,анабільшвисокі
(регіональний, загальнодержавний) щаблі передається вирішення лише тих пи-
тань,якінеможутьбутиефективновирішенінанижчихрівняхпублічноївлади.

Принцип розумності передбачає, що регулювання правових відносин має
здійснюватися з урахуванням інтересів усіх учасників, з урахуванням забезпе-
чення справедливості, балансу інтересів у суспільстві. Дії учасників відносин
маютьбутиприцьомуправомірнимитакеруватисяпевнимипідставами,непо-
рушуватиправтаінтересівіншихосіб.

Принципиправапритаманнідляпевноготипудержавитасуттєвовідрізняють-
сявдержавах,якіналежатьдорізнихтипівдержав.Так,длядержав,якіналежать
до соціально-демократичних, основними принципами права є поступове розши-
рення прав і свобод людини, підвищення справедливості права. Характерним є
поступоверозширеннясферизастосуваннянормправа(йогопоширеннянасфе-
ри,якізалишалисяпозамежамиправовогорегулювання),підвищеннярівняспра-
ведливостіправа.Характернимєпоступовезростаннязаконодавствасоціального
характеру,атакожпоступовауніфікаціязаконодавстварізнихдержав.

Свої особливості має кожна держава, тому існують конкретно-історичні
принципиправа.Вониформуютьсянаосновітипологічнихпринципів,алевідо-
бражають особливості саме цієї держави. Так, для держав перехідного періоду
(доякихналежитьнашадержава)однимізпринципівправаєінтенсифікаціяза-
конодавчогопроцесу(узв’язкузнеобхідністюінтенсивногоформуваннянового
законодавстватавідмираннямокремихгалузейправа),розширеннясферизасто-
суваннязагальнодозвільногопринципу(дозволеновсе,щонезаборонено).

Убудь-якійдержавііснуютьгалузевітаміжгалузевіпринципиправа.Галузеві
принципидіютьупевнійгалузіправа,міжгалузевістосуютьсядекількохгалузей
права.Так,догалузевихпринципівправаналежатьпринципсвободидоговорув
цивільномуправі,міжгалузевимєпринципзмагальностісудовогопроцесу,який
діє як у галузі кримінально-процесуального, так і в цивільно-процесуальному
праві.

Найважливіші напрями впливу права на життя суспільства називають функціями 
права. Розрізняють функції права залежно від сфер, у яких здійснюється вплив, — еко-
номічна, політична, ідеологічна тощо, а також залежно від механізмів здійснення пра-
ва — регулятивна (динамічна й статична) та охоронна. 

Основні ідеї, на яких базується право, називають принципами права. У сучасних 
державах за основу права взято загальнолюдські принципи, при цьому в кожній дер-
жаві можливі певні особливості принципів права.

Запам’ятайте: функції права, регулятивна функція, охоронна функція.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «функції права».
2. Які види функцій права вам відомі?
3. Назвіть відомі вам принципи права.
4. Знайдіть принципи, які притаманні для різних галузей права.
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5. Наведіть приклади здійснення функцій права в нашій державі та за кордоном.
6. Порівняйте охоронну та статичну функції права.
7*. Висловте свою думку щодо співвідношення різних функцій права в сучасних умо-

вах і подальшого розвитку цих функцій.

Реалізація норм права

1. Поняття та форми реалізації норм права
Длятогощобнормиправапрацювали,недостатньолишезакріпитиїхувідпо-

віднихформах.Дляцьогонормиправаповиннібутиреалізовані.

Реалізацією(відфр.realization—здійснення)норм права називають про-
цес утілення правових норм у поведінці суб’єктів права та їхній практич-
ній діяльності щодо здійснення прав і виконання обов’язків.

Отже,реалізацієюнормправаєівашенавчаннявшколі,іпридбанняквиткана
проїздутранспорті,йукладаннятрудовогодоговору,ідотриманнявстановлених
правилтощо.

Реалізаціянормправа ґрунтуєтьсянадотриманнірядупринципів, зокрема
законності,обґрунтованості,доцільності.Цепередбачаєприйняттявсіхрішень
і здійснення будь-яких дій відповідно до правових норм, прийняття рішень на
основівивченнявсіхобставин,якімаютьюридичнезначення.Доцільністьперед-
бачає,що,обираючиваріантдійабоприймаючипевнерішення,необхіднонама-
гатисяобратинайбільшефективний,оптимальнийзапевнихобставинваріант.

Прицьомуреалізаціяправаможездійснюватисяврізнихформах.
Реалізаціяправауформівикористанняпередбачає,щоособавиявляєпевну

активнуповедінку,уякійвонавикористовуєнаданіїйюридичніправатасвобо-
ди.Цяповедінказдійснюєтьсязабажанням,власнимвиборомособи.Саметак
людинавикористовуєсвоєправонаосвіту,накористуваннядосягненнямикуль-
тури,правозалишитизаповіттощо.

Виконання правапередбачаєтакожактивнуповедінкуособи,однакприцьо-
му особа виконує передбачені правовими нормами обов’язки. Саме ця форма
реалізаціїправамаємісце,колиособасплачуєподатки,повертаєпозиченігроші,
батькивиховуютьізабезпечуютьсвоїхнеповнолітніхдітейтощо.

Існуєтакожтакаформареалізаціїправа,якдотримання.Уційформізабез-
печуєтьсяреалізаціязабороннихнорм.Сутністьцієїформиполягаєвтому,що
особи—суб’єктиправа—повинніутримуватисявіддій,якізабороненіправо-
виминормами.Реалізаціяправауформідотриманнямаємісце,колиособаутри-
муєтьсявідпорушенняПравилпожежноїбезпекиабоПравилдорожньогоруху,
правилдляучнівабоправилкористуваннягромадськимтранспортом.

2. Правозастосування
Особливоюформоюреалізаціїформправаєзастосуванняправовихнорм.

Застосування права — це владна діяльність компетентних державних 
органів або їхніх посадових осіб з підготовки та прийняття індивідуаль-
них рішень в юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних 
правових норм. 

§ 21.
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Правозастосуваннямаєсуттєвіособливостіпорівнянозіншимиформамиреалі-
заціїправа.Насампередцеєвладнадіяльність,якуздійснюютьтількидержавніор-
гани,щомаютьвідповідніповноваження,абоїхніпосадовіособи.Вокремихвипад-
кахдержаваможеделегуватиповноваженнящодоправозастосуваннянедержавним
(громадським)організаціям.Застосуванняправапередбачає,щоневиконанняпра-
возастосовнихрішеньможепотягнутизасобоювикористаннядержавногопримусу.

Застосуванняправаєіндивідуальнимактом,полягаєвіндивідуалізаціїпра-
вових норм для конкретної ситуації. У зв’язку з цим застосування передбачає
обов’язковуактивнутатворчудіяльністьорганучиособи,яказдійснюєправо-
застосування. Результатом правозастосовної діяльності є прийняття акта за-
стосуванняправа.Прикладамиправозастосуванняєвироксудувкримінальній
справі, рішення органу місцевого самоврядування про виділення землі чи реє-
страціююридичноїособи,постановаконтролерапростягненняштрафу,призна-
ченняпенсії.

Необхідність у правозастосуванні виникає в багатьох випадках: коли скоє-
ноправопорушеннятанеобхідновизначитипокаранняпорушникові,колидля
реалізаціїпередбаченихправособинеобхіднерішенняпевногооргану(якуна-
веденомуприкладізвиділеннямземлі),коливиникаєсуперечка,уякійпотрібне
втручаннядержавногооргану.

3. Правозастосовний акт

Результатомдіяльностііззастосуванняправаздебільшогоєправозасто-
совний акт (інакше його називають акт застосування норм права) — 
офіційний документ компетентного державного органу, який прийма-
ється за результатами розгляду юридичної справи. 

Приймаючиактзастосуванняправа,державнийорган,зодногобоку,конста-
туєтавизнаєпевніфакти,яківзятозаосновурішення(акта),визначаєїхнюпра-
вомірність або неправомірність, визнає за суб’єктом певне право чи обов’язок.
Такождержавнийоргансвоїмрішеннямвизначаєфактправопорушення.Водно-
часактзастосуванняправавразівизнаннядіяннянеправомірнимвизначаєвид
юридичноївідповідальностітапризначаєпокарання.

Серед індивідуальних актів застосування права можна назвати передусім
вироки судів у кримінальних або рішення судів у цивільних справах, рішення
місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування (про надання
в оренду, користування, власність землі, об’єктів нерухомості тощо), рішення
контролюючихабоправоохороннихорганівтощо.

Кожендержавнийорганприймаєіндивідуальніактивідповіднодосвоїхповно-
важень,яківизначенонормативнимиактами.Якщоактприйнятовустановленому
порядкутавмежахкомпетенціїдержавногооргану,вінєобов’язковимдлявико-
наннядлятих,коговінстосується.Актзастосуванняправамаєсутоіндивідуаль-
нийхарактер,стосуєтьсяконкретноговипадку,конкретноїособи.Цейактзавждиє
письмовимдокументом,якиймаєпевнуформу,деякіобов’язковіатрибути(номер,
дату підписання, підпис, печатку тощо). Необхідно зазначити, що акт застосу-
вання права використовується лише один раз, він поширюється на відносини,
прояківньомуйдеться,аленепоширюєтьсянавідносини,яківиникнутьнадалі,
післяприйняттяакта.Актзастосуванняправавичерпуєсвоюдіющодовиконання
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приписів,яківньомумістяться.Післятого,якособавідбулавизначеневироком
судупокаранняабовичерпавсястрокоренди,визначенийурішеннімісцевогоор-
ганудержавноївлади,рішенняприпиняєсвоюдію,надалідіятивженебуде.

Кожна норма права застосовується лише тоді, коли вона реалізується в процесі 
практичної діяльності у формі дотримання, використання, виконання або правозасто-
сування. Правозастосування є особливою формою реалізації права, яку здійснюють 
компетентні державні органи. Правозастосування має ряд етапів і завершується прий-
няттям акта застосування права. 

Запам’ятайте: реалізація права, застосування права, акт застосування права.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «реалізація права», «застосування права», «акт застосування права».
2. Які форми реалізації права вам відомі?
3. На яких принципах ґрунтується реалізація права?
4. Порівняйте різні форми реалізації права.
5. Наведіть приклади різних форм реалізації норм права.
6. Наведіть приклади актів застосування права, які вам траплялися або про які ви 

знаєте з повідомлень засобів масової інформації.

Правова система та правові сім’ї

1. Поняття «правова система»
Системаправа,якавиникаєвдержаві,включаєправовінорми,алеїх,записа-

нихнапапері,потрібнореалізувати,застосуватинапрактиці.Саметомудоеле-
ментівсистемиправа,проякійшлосявпопередніхпараграфах,додаєтьсядіяль-
ністьрізнихорганів,якізастосовуютьправовінорми,захищають,уразіпотреби,
правовінорми.

Сукупність системи права та засобів її реалізації на практиці, які харак-
теризують рівень правового розвитку певної держави, називають пра-
вовою системою.



Тема 2. сИсТЕМА  ПРАВА

§ 22.

Правова система

Система права Правові установи

Система правовідносин Судова й інша юридична 
практика

Реалізація права (акти  
застосування, тлумачення тощо)

Права, свободи  
й обов’язки громадян

Правова ідеологія (правосвідомість, 
правова культура тощо) Суб’єкти права
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Отже,правовасистемаєнабагатоширшимпоняттям,аніжпоняття«система
права».Вонавключаєнелишенорми,айїхнєзастосування,реалізацію,тіорга-
ни, установи, які забезпечують застосування норм права. До поняття «правова
система»уключаютьтакожправовуідеологію,культуру,правосвідомість,проякі
йтиметьсядалі.Однакцентральнимелементомправовоїсистеми(іцезрозуміло
ізсамоїназви)єправо.

У будь-якій державі правова система забезпечує закріплення й реалізацію
внутрішньоїтазовнішньоїполітикидержавизадопомогоюзасобівправа.

2. Правові сім’ї сучасності
Правовасистемакожноїдержавиєнеповторною.Наїїрозвитокіформуван-

нявпливаютьособливостіісторичногорозвиткудержави,їїполітичнасистема.
Однакпривсійнеповторностііснуютьпевнізагальніознаки,щодаютьзмогуви-
значити спільність правових систем окремих держав. Правові системи держав,
якімаютьпевніспільніознаки,об’єднуютьуправовісім’ї.

Правова сім’я — сукупність національних правових систем, які мають 
спільність в їхньому історичному формуванні та розвитку, структурі 
права, методах і формах його реалізації. 

Основнимикритеріямивизначенняналежностіправовоїсистемидотієїчи
іншоїправовоїсім’їєісторичнийшляхформуваннятарозвиткуправовоїсисте-
ми,системаджерелправа,структурасистемиправа(поділнагалузійінститути).

Ниніприйнятовиокремлюватидекількаправовихсімей.Основнимизних,
які визнають усі правознавці, є англосаксонська (іноді її називають сім’єю за-
гального права)іромано-германська(абоконтинентального права)правовісім’ї.
Однак цими двома сім’ями різноманітність правових систем не вичерпується.
Чималонауковціввизначаютьсистемусоціалістичногоправа,системумусуль-
манськогоправа.Інодівиокремлюютьтакожрелігійно-общиннуправовусім’ю.
Дехтовизначаєскандинавську,латиноамериканську(іншіправознавцівважають
їхрізновидомконтинентальноїсистеми),далекосхідну,індуськуправовісім’ї.

3. Англосаксонська правова сім’я (система загального права)
Англосаксонськаправовасім’явиниклабагатороківтомувАнглії.Завдякиве-

личезнійБританськійімперії,яка«експортувала»правовусистемузметрополіїдо
колонійтазалежнихтериторій,вонаотрималаширокепоширеннявусьомусвіті.

Дляцієїправовоїсім’їхарактернимєте,щоосновнимджереломправавнійви-
знаєтьсясудовийпрецедент—рішеннясудувконкретнійсправі.Прицьомусуду
країнах,щоналежатьдоанглосаксонськоїправовоїсім’ї,нелишезастосовуєнорми
права,айсамїхстворює.Суддямаєправотлумачитинормиправа,він,порівняно
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зіншимиправовимисистемами,маєнабагатобільшусвободувприйняттірішен-
ня.Удержавах,якіналежатьдоанглосаксонськоїправовоїсім’ї,інодікажуть,що
правованормамертвадоти,докиїїнезастосуєсуд.Останнімчасомудержавахцієї
сім’ї спостерігається тенденція поступового збільшення ролі нормативно-право-
вихактів,їхньогопоширеннянабільшширокеколоправовідносин.

Другоюсуттєвоюособливістюцієїправовоїсім’їєтрадиційнавідсутністьчіткого
поділуправанагалузійінститути,напублічнетаприватнеправо.Крімтого,норми
прававанглосаксонськійсистемібільшконкретні,аджевонинароджуютьсявнаслі-
докрозглядусудамиконкретнихситуацій,справ,спрямованінаїхнєвирішення,ане
наформулюваннязагальновживаного,універсальногоправила«намайбутнє».

Дляанглосаксонськоїправовоїсім’їтакожхарактернимєнаявністьдвохскла-
довихправа,якіісторичносклалися,—загальногоправатаправасправедливості.
Загальне правоформувалосянаосновірішенькоролівськихсудівіниніпродовжує
діятиусферікримінальних,цивільнихвідносин,договірногоправа.Право спра-
ведливостіутворилосянаосновірішеньсудуканцлера,зокремаувипадках,коли
особазверталасязоскарженнямрішеннянижчогосуду.Нинісудисправедливості
розглядаютьсправищодонерухомості,банкрутстватощо.Прицьомувсучасних
умовахмежаміжправомсправедливостітазагальнимправомпоступовозникає.

Щеоднієюособливістюцієїправовоїсім’їєнадзвичайнезначення,якенада-
єтьсяпроцесуальномуправу.

Додержаванглосаксонськоїправовоїсистеминалежать,крімВеликоїБри-
танії,такожСША,Ірландія,Індія,Судан,Канада.Прицьомуврізнихдержавах
системамаєсвоїособливості.

4. Романо-германська правова сім’я (континентальна правова сім’я)
Другоюправовоюсім’єю,яканабулавеликогопоширенняусвіті,сталарома-

но-германськаправовасім’я.ВонаутвориласянатериторіїколишньоїРимської
імперіїнаосновіримськогоправа.Цяправовасистемаісторичноєнайдавнішою
усвіті.ЇїрозвитокпроходивпереважнонатериторіїконтинентальноїЄвропи,що
йдалоційсистемідругуназву.

Основнимджереломправавційправовійсім’їєнормативно-правовіакти—
законитапідзаконніправовіакти.Такожхарактернимєкодифікаціяправашля-
хомствореннярізнихкодексів.Нинівдержавах,якіналежатьдоцієїправової
сім’ї, створеночималокодексів,щорегулюютьбільшістьправовідносин.Вищу
юридичнусилувкраїнахцієїправовоїсім’їмаєконституція—основнийзакон,
якийвизначаєосновнізасадидержави.Прицьому,навідмінувіданглосаксон-
ськоїсім’ї,прецедентиневизнаютьсяджереломправа,асудєвинятковоправо-
застосовуючиморганом,якийнемаєправастворюватиновіправовінорми.
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Нині романо-германське право діє на
території більшості країн континенталь-
ноїЄвропи—Франції,ФРН,Італії,Іспанії,
Португалії,атакожуСкандинавії(Швеція,
Фінляндія,Норвегія),удержавах,якіутво-
рилисянатериторіїколишньогоСРСР,іна-
вітьвокремихшатахСША(штатЛуїзіана)
іпровінціяхКанади(провінціяКвебек).

5. Мусульманське право (мусульманська правова сім’я)
МусульманськеправовиникловVII–XIIст.варабськійдержаві.Появацієї

правовоїсистемибезпосередньопов’язаназвиникненнямісламутайогопоши-
ренням. Мусульманське право базується на ісламській релігії, його основним
джерелом є Коран — священна книга мусульман. Однак у Корані недостатньо
нормдлятого,щобрегулювативсісуспільнівідносини.КрімКорану,якджере-
ломусульманськогоправа,використовуютьСунну(священніпереказиКорану),
Тафсір(коментардоКорану),ІджмутаКияс(тлумаченняправазааналогією).
Як джерело права, застосовують також прецедент, а в деяких сучасних держа-
вах—ісвітськізакони,прийнятідержавнимиорганами.

Умусульманськомуправііснуєподілнагалузіправа(цивільне,кримінальне,
сімейнетощо),алевідсутнійподілнапублічнетаприватнеправо.

Суттєвоюознакоюмусульманськогоправаєподіллюдейнадвікатегорії—пра-
вовірнихта іновірців(невірних),якімаютьабсолютнорізнийправовийстатус,обсяг
правтаобов’язків.Прицьомуправовірнимнадаєтьсячималопільг—звільненнявід
податків,привілеїприрозглядікримінальнихсправ.Водночасрядцивільно-право-
вихзаборон,установленихдлявідносинміжмусульманами,недіють,якщооднаіз
сторін—іновірець.Усімейномуправімусульманзатвердженанерівністьчоловіката
жінки.Згіднозним,мусульманинможематидочотирьохдружин.Правопорушення
вмусульманськомуправірозглядаєтьсянелишеякпорушенняправовихнорм,аіяк
духовнийгріх.

Усучаснихумовахмусульманськеправонамагаютьсяпристосуватидоумов
сьогодення. У ньому поступово зростає роль світського права, що формується
державнимиорганамиокремихмусульманськихдержав.

Нинідержавами,щоналежатьдомусульманськоїправовоїсім’ї,єІран,Сау-
дівськаАравія,Єгипеттощо.

6. Соціалістичне право
Виникненнясистемисоціалістичногопра-

вапов’язанозутвердженнямрадянськоївлади
вСРСР,апісляДругоїсвітовоївійницясисте-
мавиниклавдеякихдержавахСхідноїЄвро-
пи,АзіїтанаКубі.Деякіознакицієїправової
системиподібнідоознакромано-германської
правової сім’ї, адже соціалістичне право фор-
мувалосяпереважновдержавах,детрадицій-
нодіяласамесистемаконтинентальногоправа.
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Для соціалістичної правової системи характерні визнання нормативного акта
основнимджереломправа,поділправанагалузі.Усистеміметодівправовогорегулю-
ваннядлясистемисоціалістичногоправахарактернимєпереважанняімперативного
методу регулювання. Водночас заперечувався поділ права на публічне та приватне
право,джереломправафактичноставалинелишезаконийіншінормативно-правові
актидержави,айрішення,прийнятіправлячимипартіями.Характернимєзакріплен-
няпровідноїролідержавноївласностіназасобивиробництва,підвищенийзахистдер-
жавноїтасуспільноївласності.Соціалістичнеправозаперечуєіснуванняприродних
правлюдини,уважає,щовсіправалюдининадаютьсядержавою.Утойжечасхарак-
тернимєширокезакріпленнясоціальнихгарантій.

У системі соціалістичного права можна виокремити радянську (діяла в
СРСР),східноєвропейську(усііншісоціалістичнідержавиЄвропи,крімСРСР,—
Румунія, Польща, Чехословаччина, НДР, Угорщина), азійську (Китай, Монго-
лія,В’єтнам,ПівнічнаКорея)ікубинськусистеми.ПіслярозпадуСРСРізмін,
яківідбулисяв іншихсоціалістичнихдержавах,системасоціалістичногоправа
поступовозникає.НиніцясистемапродовжуєіснувативКитайськійНародній
Республіці,ПівнічнійКореї,В’єтнамі,наКубі.

7. Сім’я традиційного та звичаєво-общинного права
Ця система характерна здебільшого для держав, які належать до таких, що

розвиваються.ЦепереважнокраїниАфрикитаАзії.Формуваннясистемиправа
цихдержаввідбувалосяпідвпливомбагатьохфакторів,щовплинулинаособ-
ливості їхньої правової системи. З одного боку, у цих державах протягом три-
валого історичного часу зберігався сильний вплив звичаєвого права, традицій.
Зіншого—майжевсівониперебувалипротягомзначногоісторичногоперіодув
колоніальнійзалежностівідрізнихдержавЄвропи,унаслідокчогонаформуван-
няїхніхправовихсистемсуттєвовплинулиправовісистемидержав-метрополій,
атакожрелігійнівчення—християнствойіслам.

Длясистемитрадиційногоправахарактернимєте,щопровіднемісцевсистемі
джерелправазаймаютьзвичаїтатрадиції.Прицьомупротягомтривалогочасуці
нормималинеписанийхарактер.Нормизвичаївітрадиційсформувалисястихійно,
протягомтривалогочасу.Більшістьнорм,закріпленихутрадиціяхізвичаях,стосу-
ютьсявідносинсуспільнихгруп,спільнот,анеокремихучасниківправовідносин.
УХХст.вкраїнахтрадиційногоправапоступовозростаєзначеннянормативнихак-
тівякджерелаправа,прецедентубільшостідержавневизнаєтьсяджереломправа.

У другій половині ХХ ст. в правовому житті цих держав відбуваються
принципово нові процеси. Насамперед набуття незалежності, звільнення від
колоніальноїзалежностіпривелидосуттєвогозменшеннявпливуправовихсис-
темколишніхметрополій.Зіншогобоку—удеякихдержавахбуловжитозаходи
щодокодифікаціїзвичаєвогоправа,наданняйомуформалізованогохарактеру.

Нинідокраїнтрадиційноготарелігійно-общинногоправаналежатьКенія,Ма-
дагаскар,Нігерія,СомалійчималоіншихдержавАфриканськогоконтиненту.

Сукупність норм права певної держави називають системою права.
Сукупність системи права та засобів реалізації правових норм на практиці нази-

вають правовою системою. Її елементами є система права, правова ідеологія, право-
свідомість, правовідносини та їхні учасники тощо. 
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Сукупність правових систем декількох держав, які мають спільні ознаки історич-
ного розвитку та функціонування права, утворюють правову сім’ю. У сучасному світі 
розрізняють англосаксонську, романо-германську, мусульманську, традиційну, соціа-
лістичну сім’ї.

Запам’ятайте: правова система, правова сім’я.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «правова система», «правова сім’я».
2. Порівняйте відомі вам правові сім’ї.
3. Які елементи має правова система?
4. Визначте, до якої правової сім’ї належить правова система України. Свою думку 

обґрунтуйте.

Система права

1. Предмет і метод правового регулювання
Праворегулюєнадзвичайнорізноманітнісуспільнівідносини,томунауковціпо-

діляютьусінормиправанапевнігалузі.Основнимикритеріямидляподілунагалузі
єоб’єктправовогорегулюваннятаметод,якимцерегулюванняздійснюється.

Предметом правового регулювання називають фактичні суспільні від-
носини, пов’язані з реалізацією прав та обов’язків суб’єктів правовід-
носин.

Цетівідносини,якірегулюютьнормипевноїгалузі.Так,відносини,пов’язані
зпроцесомнайманоїроботилюдей,регулюєтрудовеправо,відносини,пов’язані
звласністю,—цивільнеправотощо.Предметправовогорегулюванняпевноїга-
лузіпоєднуєодноріднісуспільнівідносини.

Крім предмета правового регулювання, суттєве значення має також метод
правовогорегулювання.

Метод правового регулювання — це сукупність прийомів і способів, за 
допомогою яких здійснюється регулювання правових відносин. 

Вінвизначає,якздійснюєтьсявпливнарегульованівідносини.Кожнійгалузі
притаманнісвоїметодиправовогорегулювання.Методправовогорегулювання
визначається взаємним становищем учасників правовідносин, порядком уста-
новлення,змінитаприпиненняправовідносинміжними,характеромпередбаче-
ноївідповідальності.

Диспозитивний метод передбачає, що суб’єкти правовідносин є рівними,
маютьможливістьсамостійнообиративаріантисвоєїповедінки.Звичайно,вибір
варіантаможездійснюватисявмежах,установленихзаконодавством.Цейметод
притаманнийдляцивільного,трудовоготасімейногоправа.

Імперативний метод (абометод владного зобов’язання)передбачаєпев-
нунерівністьсуб’єктівправовідносин,можливістьодногоізсуб’єктівдиктувати
своюволюіншому.Призастосуванніцьогометодуучасникиправовідносинпо-
виннідіятивпорядку,якийчітковизначенийзаконом,вонинемаютьможливос-
тівибору.Законпередбачаєпокараннятазаборонидлясуб’єктів,якіпорушують

§ 23.
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установленінорми.Імперативнийметодєхарактернимдлякримінального,адмі-
ністративного,фінансовоготаконституційногоправа.

Необхіднозазначити,щоврізнихситуаціяхубудь-якійгалузіправаможуть
застосовуватисяобидваметодиправовогорегулювання,однакодинізнихєпро-
відним,домінуючим.

2. Галузі права

Галузь права — це елемент системи права, сукупність норм права, які 
регулюють правовідносини в певній сфері суспільних відносин за допо-
могою певного методу правового регулювання. 

Окремотребазгадатипроміжнародне право.Вононеєгалуззюправаокре-
моїдержави,однаквпливаєнаправокожноїдержави.Ступіньвпливуміжнарод-
ного права на право окремих держав зростає, законодавством багатьох держав
ниніпередбаченоверховенствоміжнародногоправанаднаціональним.



3. Публічне та приватне право
Крімподілуправанагалузі,частовизначаютьпублічнетаприватнеправо.
У приватному праві діють переважно суб’єкти, які є незалежними, виявляють

власнуініціативу.Суб’єктиправовідносин,якірегулюютьсяприватнимправом,рів-
німіжсобою.Нормиприватногоправанаправленіназахистприватнихінтересівна
основіпринципівсвободитарівності.Уприватномуправіпереважаєдиспозитивний
методрегулювання,взаємнакоординаціядійсуб’єктів.Суб’єктиможутьсамостійно
регулюватисвоївідносини,державабереучастьувідносинах,щорегулюютьсяпри-
ватнимправом,лишевразінеобхідностізахиститиправаучасниківвідпорушеньін-
шоюстороною.Провідноюгалуззюприватногоправатрадиційновважаєтьсяцивіль-
неправо.Галузямиприватногоправатакожєгосподарське,трудове,сімейнеправо.

Публічне право регулюєвідносини,пов’язаніздержавноювладою.Унихдер-
жавабереактивнутабезпосереднюучасть,забезпечуючивласніінтереси.Упубліч-
номуправіоднимізсуб’єктіввідносинєдержава,щовизначаєнерівністьсуб’єктів,
наявністьпевної ієрархіїучасниківправовідносин.Упублічномуправіпровідним
єімперативнийметодуправління.Йогонормизахищаютьнасампередпублічніін-
тереси(заумовиповагиправлюдини).Галузямипублічногоправаєконституційне,
адміністративне,кримінальне,фінансове,кримінально-процесуальнеправо.

Галузі права

Конституційне Адміністративне 

Кримінальне Цивільне

Трудове Сімейне

Фінансове Кримінально-процесуальне

Цивільно-процесуальне Господарсько-процесуальне
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4. Інститут права
Інститутправамаєбільшвузькийхарактер,ніжгалузь.Віноб’єднуєюридич-

нінорми,щостосуютьсяпевного,чітковідокремленоговидусуспільнихвідно-
син. Такими, наприклад, є інститут виборів, інститут власності, інститут необ-
хідноїоборонитощо.Інодівпроцесіподальшогорозвиткуінститутправаможе
перетворитисянапідгалузьабонавітьгалузьправа.Саметаксталосязпідгалуз-
зюспадковогоправа,якеспочаткурозглядалосяяк інститутцивільногоправа.
Характернимдлябільшостіінститутівєнаявністьпевних,характернихсамедля
цьогоінституту,правовихпринципів.

Інститутправаможеоб’єднуватинормиоднієїабодекількохгалузейправа,тоб-
тобутигалузевим,міжгалузевимабокомплексним.Галузевий інститутоб’єднує
нормиоднієїгалузі(інститутправавласності,громадянстватощо),міжгалузевий
об’єднуєнорми,якіналежатьдодекількохгалузейправа.Такимиє,наприклад,ін-
ститутвідповідальностізакрадіжку,якийвключаєнормиякадміністративного,
такікримінальногоправа.Однакобидвацівидиінститутів—галузевийтаміж-
галузевий—єпервинними,доїхньогоскладуневходятьіншіінститути.Комплекс-
ний інститутхарактеризуєтьсятим,щодойогоскладувходятьіншіінститути.

Сукупність норм права певної держави називають системою права. Система пра-
ва складається з галузей, підгалузей, інститутів і норм права. Кожна галузь права має 
власний предмет і метод регулювання. Залежно від особливостей регулювання пра-
вовідносин, взаємовідносин учасників правовідносин та провідного методу правового 
регулювання, право поділяють на публічне та приватне.

Запам’ятайте: предмет і метод правового регулювання, система права, галузь 
права, інститут права, норма права, публічне та приватне право.

Запитання та завдання
1. Поясніть предмет і метод правового регулювання, поняття «система права», «га-

лузь права», «інститут права», «предмет правового регулювання», «метод право-
вого регулювання».

2. Наведіть приклади норм права, які належать до різних галузей права.
3. Порівняйте

А публічне право та приватне право
Б галузь права та інститут права

4*. Обґрунтуйте належність певних галузей права до приватного та публічного права.
5. Визначте для різних галузей права їхній предмет і метод правового регулювання.

Норма права та її структура

1. Поняття «норма права»

Початковимелементомусієїсистемиправаєнормаправа.

Норма права — це обов’язкове правило поведінки, яке має загальний 
характер, установлюється (або санкціонується) державою з метою ре-
гулювання суспільних відносин і забезпечується відповідними держав-
ними гарантіями. 

§ 24.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



102

Розділ 2. Право

Самезнормправаскладається«будинок»іправовогоінституту,ігалузіпра-
ва,івсієїсистемиправавцілому.

Нормаправамаєзагальнийхарактер,поширюєтьсянаневизначенукількість
подібнихправовідносин,застосовуєтьсянеодноразово.Вонадієневоднійкон-
кретнійситуації,атоді,колиїїдіянебулаприпиненазаспеціальноюпроцедурою.

Нормиправамістятьюридичніобов’язкитасуб’єктивніправапевнихсуб’єктів
правовідносин.Убудь-якійдержавііснуєвеличезнакількістьнормправа.

2. Види правових норм
Зарізнимикритеріяминормиправаможутьбутикласифікованінапевнівиди.
Нормиправаможутьприйматирізнідержавніоргани.Залежновідтого,хтоприй-

нявнормативнийакт,уякомумістятьсянормиправа,їхрозрізняютьза суб’єктами 
правотворчості.Закониприймаютьвищізаконодавчіорганиабореферендум,інші
нормативно-правовіактиможутьбутиприйнятіорганамивиконавчоївлади,главою
держави,судовимиорганами(вокремихдержавах,десудможестворюватиправові
норми),іншимидержавнимиорганами,якімаютьнацеправо.

Укожнійгалузіправаіснуютьсвоїнорми.Відповіднодоцього,їхможнакла-
сифікуватизатим,доякоїгалузівониналежать.Ураховуючи,щогалузівідріз-
няютьсязапредметомправовогорегулювання,цейподілтакожінодіназивають
поділомза предметом регулювання.Нормиправаможутьбутиконституційні,
адміністративні,кримінальні,цивільні,трудові,сімейнітощо—відповіднодога-
лузейправа,доякихвониналежать.

Нормиправаможутьформулюватисяпо-різному,залежновідметодуправо-
вогорегулювання,якийзастосовується.Їхрозрізняютьза способом визначення 
диспозиції.Інодіправованормавстановлюєтьсятак,щовонанедаєможливості
учасникамправовідносинобиративаріантидій,—нормачітковизначаєпорядок
дій учасників правовідносин. Такі норми називають імперативними. В іншому
випадкунормапередбачаєможливістьобранняваріантівдійучасникамиправо-
відносин—цедиспозитивна норма.

За змістом норми поділяють на уповноважуючі (дозвільні), які визначають
можливідіїучасниківправовідносин,наприклад,громадянинмаєправоздобути
освітуекстерном;зобов’язуючі (вониформулюютьюридичніобов’язкиучасни-
ківправовідносин)—норми-приписи(громадянинзобов’язанийвиконуватиза-
кони)ізабороняючі(визначаютьнеприпустимуповедінку,заякуможенастати
юридичнавідповідальність)—норми-заборони(наприклад,забороняєтьсяпере-
везеннялітакамивибуховихречовин).

Важливезначеннямаєподілнормза їхніми функціями.Цематеріальні нор-
ми(установлюютьзаборони,обов’язки,права—громадянинмаєправоздобути
освітуекстерном) іпроцесуальні(визначаютьпорядоквикористанняцихправ
таобов’язків—дляскладанняекзаменівекстерномгромадянинподаєзаявудо
районноговідділуосвіти).

За часом діїнормиправаподіляютьнапостійнітатимчасові.Постійнінорми
діютьневизначенийчас—дотогояквонибудутьскасовані.Такимиє,наприклад,
конституції,більшістьзаконів.Утойжечасіснуютьзакони,часдіїякихчіткови-
значений.Таким,наприклад,єзаконпродержавнийбюджет:віндієпротягомчітко
визначеногоперіоду(убільшостідержавз1січняпо31груднявідповідногороку).
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Нормиправаможутьвідрізнятисяза територією своєї дії.Закони,актигла-
ви держави, уряду держави діють на всій території держави, є загальними (за-
гальнодержавними).Утойжечасіснуєчималоактівмісцевихорганіввиконавчої
влади,органівмісцевогосамоврядування,якідіютьлишеначітковизначенійте-
риторії.Так,розпорядженняглавиКиївськоїміськоїдержавноїадміністраціїдіє
тількинатериторіїмістаКиєва,рішенняВінницькоїобласноїради—лишена
територіїВінницькоїобласті,рішенняконгресуКаліфорнії—натериторіївідпо-
відногоштату.Такіактиназиваютьмісцевими,аболокальними.

Розрізняють також норми відповідно до кола тих, на кого вони поши-
рюються.Одніактидіютьнанеобмеженеколосуб’єктів(наприклад,конститу-
ція)—цезагальнінорми.Спеціальнінормивизначаютьправа,обов’язки,порядок
дій чітко визначеного кола суб’єктів (наприклад, працівників правоохоронних
органів,військовослужбовцівтощо).

3. Структура норм права
Нормаправаєелементомсистемиправа.Вонамаєпевнуструктуру.



Гіпотеза — це елемент норми права, який указує на життєві обставини, 
за наявності або відсутності яких настає дія відповідної норми права. 

Прицьому,залежновідобставин,якієумовоюдіїнорми,розрізняютьпрості
норми (указуютьлишенаоднуобставину,якаєумовоюдіїнорми,—дитиною
є фізична особа, яка не досягла 18 років, єдиною умовою дії норми є недосяг-
ненняособою18років),складні(містятьдвічибільшеобставин—Президентом
Україниможебутиобраноособу,якаєгромадяниномУкраїни,досягнулавіку
35років,проживаєнатериторіїУкраїнинеменше10роківіволодієдержавною
мовою—міститьчотириобставини)таальтернативні(колинорманабуваєчин-
ностізанаявностіоднієїзкількохпередбаченихобставин).

Диспозиція — це елемент норми права, який указує на те, як мають діяти 
учасники правовідносин за наявності умов, передбачених гіпотезою. 

Самедиспозиціявизначаєсуб’єктів,наякихпоширюєтьсядіянорми,визна-
чає зміст юридичних обов’язків і суб’єктивних прав учасників правовідносин.
Прицьомудиспозиціяможеміститиабовимогу(опис)належноїповедінки,або,
навпаки,—заборонупевнихдій.

Заступенемвизначеностіправтаобов’язківсуб’єктівдиспозиціяможебутиви-
значеною(чіткотавичерпновказанообсягправтаобов’язківучасників,визначена
належнаповедінкаучасниківправовідносин),відносновизначеною(визначенопев-
німежіповедінкиучасниківправовідносин,аленевизначеноцюповедінкучітко),

Норма права 

Гіпотеза

Якщо… То… Інакше…

СанкціяДиспозиція
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альтернативною(колипередбаченодекількаваріантівдійучасників).Заспособом
викладузмістудиспозиціяможебутипряма,абопроста(вонаміститьчіткувказівку
наналежнийабозабороненийваріантдій),описова(колидіїнелишезазначено,ай
докладноописано,указаноістотніознакицієїповедінки),відсильна(коли,указуючи
наваріантдій,міститьсяпосиланняна іншуконкретнуправовунорму),бланкет-
на(удиспозиціїміститьсяпосиланняненаконкретнунорму,анапевнінормативні
акти—Правиладорожньогоруху,Правилапожежноїбезпекитощо).

Санкція — це елемент норми, який передбачає засоби примусового 
впливу держави в разі невиконання чи порушення норми. 

Санкціямаєзабезпечитиреалізаціюправил,установленихдиспозицією,ука-
зуєнанегативнеставленнясуспільствадоправопорушення,забезпечуєвіднов-
лення порушених прав, покарання винних у порушенні чи невиконанні норм.
Требазазначити,щосанкціядієлишеувипадку,колидопускаєтьсяпорушення
вимогдиспозиції,віншомувипадкувонає«сплячою»,нефункціонує.

Залежновідступенявизначеності,санкціїможутьбутиабсолютновизначе-
ними (санкція за порушення визначена абсолютно чітко та безальтернативно),
відносно визначеними(санкціяпередбаченаякмінімальнатамаксимальнамежа
покарання)таальтернативними(передбаченокількаваріантівсанкцій,якімо-
жутьбутизастосовані).

За сферою застосування розрізняють конституційно-правові, кримінальні, 
цивільно-правові йадміністративно-правові санкції.

Заскладомсанкціїможутьбутипрості(передбачаютьоднумірудержавного
впливувразіпорушення)іскладні(передбачаєтьсядекільказаходівдержавного
впливунапорушниказаконодавства).

Запризначеннямсанкціїможутьбутиохоронні(передбачаютьпокараннявинних
ускоєнніправопорушень),відновлювальні(нимипередбаченозаходи,спрямованіна
поновленнястану,якийбувдоправопорушення),попереджувальні(спрямованіна
недопущенняправопорушеньшляхомзастосуванняпевнихзаходів).

Санкціїзаскоєнняправопорушенняможутьвпливатинапорушникарізними
засобами.Залежновідтого,нащоспрямованісанкції,їхподіляютьнаособисті
(позбавляютьпорушникапевнихправ—праванасвободу,праваобійматипевні
посадитощо)імайнові(передбачаютьдляпорушникаматеріальнівтрати—кон-
фіскаціямайна,штрафтощо).

Цятрьохелементнаструктуранормиєлишеідеальноюконструкцією,більша
частинаправовихнормнемаєповноїструктури,авключаєпереважнолишедва
зтрьохелементів.

Початковим елементом системи права є норма права. Вона містить правило пове-
дінки, яке встановлене й охороняється державою. Структура норми права може вклю-
чати три елементи — гіпотезу, диспозицію, санкцію. У багатьох випадках норма права 
має неповну структуру (лише два елементи).

Запам’ятайте: норма права, гіпотеза, диспозиція, санкція.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «норма права», «гіпотеза», «диспозиція», «санкція».
2. Наведіть приклади норм права, які вам траплялися в житті.
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3. У наведених вами прикладах визначте елементи структури права.
4. Які види гіпотези, диспозиції чи санкції вам відомі?
5. Наведіть приклади норм права, які містять гіпотезу, диспозицію, санкцію різних 

видів.

Форми права. Джерела права

1. Поняття «форми та джерела права»
Існуваннясистемиправанеможливебезвизначення,якповинністворюватися

тазакріплюватисянормиправа.Чималоправознавцівуважаютьпоняття«джерело
права»і«формиправа»синонімічними.Однакіншірозрізняютьціпоняття.

Джерело права має щонайменше два значення — з одного боку, це те, що
визначає,обумовлюєзмістнормправа,азіншого—цете,учомубезпосередньо
містятьсянормиправа.

Формою праваназиваютьзовнішнінормиправа,їїзовнішнєоформлення.
Сучаснаправованаукавизначаєдекількаформ(джерел)права.



2. Правовий звичай
Найдавнішимджереломправаусвітієправовийзвичай.Ужевпервісномусу-

спільствівнаслідокбагаторазовогоповторенняпевнихдійформувалисяпевнізвичаї,
якимикерувалисялюдивжиттітадіяльності.Звичайстворювавсяпротягомтрива-
логочасутаформувавсястихійно,анезапроваджувавсявнаслідокрішенняпевного
державного органу. Лише набагато пізніше, після виникнення держави, постає пи-
танняпрозакріпленняабосанкціонуваннязвичаєвихнормдержавнимиактамиабо
принаймнівзяттязвичаєвихнормпідзахистдержави.Історичнопершінормативні
акти,якіприймалистародавнідержави,булифактичнозведеннямзвичаєвихнорм.

• З курсу історії пригадайте найдавніші правові акти різних держав, які було 
створено на основі звичаєвих норм. 

Самепіслятого,якзвичайотримавпідтримкутазахистдержави,вінперетво-
рюєтьсянаправовий,зберігаючирядознакдодержавногозвичаю.Так,длянього
характерністихійнийхарактервиникнення,йогоприроднаоснова.Управовому
звичаїмістятьсяконкретніправилаповедінкиособивпевнихситуаціях.Правові
звичаїмаютьздебільшогонеписанийхарактер.Особливостіформуваннязвичаїв
призвелидотого,щовонидіютьбезперервнопротягомтривалогочасу,унаслідок
чоговходятьузвичкудлябільшостілюдей.Хочазвичайівикористовуєтьсяпро-

Тема 3. ФОРМИ  ПРАВА.  ДЖЕРЕЛА  ПРАВА

§ 25.

Джерела (форми) права

Нормативно-правовий акт Нормативний договір

Правовий прецедент Правовий звичай

Релігійно-правовий акт Міжнародно-правовий акт
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тягомтривалогочасу,вінураховуєзміни,яківідбуваютьсявсоціально-економіч-
номурозвитку,усуспільнихвідносинахізчасомможезмінюватися.Правовий
звичайспираєтьсянасилудержавногопримусу,гарантуєтьсядержавою.

Сукупність норм, які закріплюються у звичаях, становить звичаєве право. При
цьомурользвичаюсуттєвовідрізняєтьсяврізнихдержавах.Водних,переважнотих,
дезберігаютьсядавнітрадиції,звичаївідіграютьзначнурольуправовійсистемі.Утих
державах,деполітичнатаправовасистемизазнавалинеодноразовихічастореволю-
ційнихзмін,звичаївідіграютьнабагатоменшурольуправовомурегулюваннісуспіль-
нихвідносин.Крімтого,необхіднозазначити,щотрадиційнозвичаївідіграютьбільшу
рольуприватномуправі,атакожвокремихпитанняхконституційногоправа.

У сучасній правовій системі України закріплено можливість застосування
звичаювцивільному,господарському,сімейномуправіувипадках,коливідно-
сининеврегульованізаконом.

3. Правовий прецедент
Правовий прецедент(відлатин.praecedens—той,щопередує)—одназформ

права.Вонапередбачає,щоприрегулюваннісуспільнихвідносинуподальшому
використовуєтьсярішеннясудовогочиадміністративногооргану,прийнятера-
нішеваналогічнійсправі.Приймаючирішення,державнийоргананалізуєобста-
вини,заякихбулоприйнятопопереднєрішення,інамагаєтьсяобратинайбільш
подібне.Завдякицьомузабезпечуєтьсяодноманітністьрішень,якіприймаються
ваналогічнихситуаціях.Прецедентдаєможливістьповністюврахуватиякоб-
ставиниконкретноїсправи,такірішення,якіприймалисявподібнихситуаціях
раніше.Прицьомупрецедентдаєможливістьсуддічиіншійпосадовійособі,які
приймаютьрішеннявідповіднодопрецеденту,обратитойізних,якийнайбільше
подібнийдосправи,щовирішується,абож,навпаки,відхилититой,щонепов-
ною мірою відповідає їй. Застосування прецедентів досить складне з технічної
точкизору,аджеїхнякількістьтаобсяг,якийнакопичуєтьсяпротягомстоліть,
дужевеликий.Так,у1982р.вштатіНью-Йорк(США)буловиданозбіркупре-
цедентів,обсягякоїстановив900томів.Надалікожногорокуцязбіркапоповню-
валася12–15томаминовихпрецедентів.Цепотребуєнадзвичайновисокогорів-
някваліфікаціїсуддів,якімаютьобиратипрецедентвідповіднодосуб’єктивного
сприйняттяпрецедентуйобставинсправи.

Залежно від того, яким органом приймаються прецеденти, їх поділяють на
судові(якіприймаютьсясудами)таадміністративні(якправило,приймаються
органамивиконавчоївлади).

Використанняпрецедентівєхарактерноюознакоюанглосаксонськоїправо-
воїсім’ї,українахромано-германськоїсім’ї(зокрема,івУкраїні)прецедентне
визнаєтьсяджереломправа.

4. Нормативний договір
Останнімчасомубагатьохдержавахсвітусуттєвопідвищиласярольнорма-

тивно-правовогодоговору.

Нормативно-правовий договір — це двостороння або багатостороння 
угода між суб’єктами, яка містить норми права.
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Так,прикладаминормативнихдоговорівунашійдержавібуликонституцій-
ний договір, укладений у 1995 р. між Президентом України та Верховною Ра-
доюУкраїни,угоди,якіщорічноукладаютьсяміжКабінетомМіністрівУкраїни,
окремимиміністерствамитапрофспілкамитощо.

Суб’єктамидоговоруможутьбутилишеособи,якімаютьпевнівладніповно-
важення.Якправило,сторонамидоговоруєорганидержавноївлади,профспілки
тощо.Нормативнийдоговіробов’язковомаєформалізовануформу(уписьмовій
формі).Нормиправа,якізакріплюютьсядоговором,формуютьсявнаслідокдо-
сягненнязгодиміжсуб’єктамидоговору.Договірповиненвідповідатичинному
законодавству,айогоукладаннямаєвідбуватисявідповіднодовизначеноїзако-
нодавствомабоугодоюсторінпроцедури.

5. Нормативно-правовий акт

Удержавах,якіналежатьдоромано-германськоїправовоїсім’ї,основним
джерелом права є нормативно-правовий акт — письмовий документ, 
прийнятий компетентним державним органом чи суб’єктом, який уста-
новлює, змінює чи припиняє норми права.

Нормативно-правовийактприймаєтьсявід іменідержави,відображає її ін-
тереси.Вінміститьнормизагальногохарактеру,тобтотакі,щозастосовуються
неодноразово, діють для невизначеного кола суб’єктів. Нормативний акт за-
вжди викладається письмово. Порядок прийняття нормативно-правового акта
визначаєтьсязаконодавствоміповиненбутисувородотриманий,віншомуразі
актнематимеюридичноїсили.Актможебутиприйнятийлишеорганом,якому
наданотакеправо(компетентнимдержавниморганом).Норми,якіміститьакт,
єобов’язковимидлявиконанняй,уразіпотреби, забезпечуютьсядержавою, її
органамитапримусом.Длятогощобнормативнийактдіяв,вінповиненбутипо-
відомленийтим,коговінстосується,—опублікований.

6. Міжнародні договори та порядок їхнього укладання
Особливемісцевсистеміджерелправазаймаютьміжнароднідоговори.Вони

маютьпевніособливості,основноюзякихєте,щосторонамитакогодоговору
є самостійні суверенні держави, їхні уповноважені органи. Значення таких до-
говорівостаннімчасомзростає,аджеміжнароднізв’язкиактивнорозвиваються.
При цьому необхідно зазначити, що останнім часом у багатьох державах при-
йнятонорми,згіднозякимиміжнароднідоговори,затвердженівустановленому
порядку,стаютьчастиноюнаціональногозаконодавства.Більшетого,убагатьох
державахнормамміжнароднихдоговорів,якісталичастиноюнаціональногоза-
конодавства, надають більш високу юридичну силу, аніж нормам внутрішніх
законів.Міжнародніправовіактиможутьматирізніназви.Найпоширенішими
знихєконвенція, акт, пакт, угода, декларація, комюнікетощо.Інодіукладання
міжнародногодоговоруздійснюєтьсяшляхомобмінунотами(такуміжнародно-
муправіназиваютьофіційнузаявудержави,якправило,міністерствазакордон-
нихсправабопосольствазпевнихпитань).

Формування системи права будь-якої держави відбувається шляхом використання 
джерел (форм) права. У кожній державі діє система джерел права, склад якої значною 
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мірою залежить від того, до якої правової сім’ї належить відповідна держава. Основними 
джерелами права є правові звичаї, правові прецеденти, нормативні договори (зокрема, 
міжнародні), нормативно-правові акти.

Запам’ятайте: джерела права, форми права, правовий звичай, правовий преце-
дент, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «джерела права», «форми права», «правовий звичай», «право-

вий прецедент», «нормативно-правовий договір», «нормативно-правовий акт».
2. Порівняйте різні види джерел права.
3. Висловте свою думку щодо позитивних і негативних ознак кожного з відомих вам 

джерел права.
4. За допомогою засобів масової інформації та мережі Інтернет доберіть приклади 

різних видів джерел права.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ОсОБЛИВОсТІ НОРМ ПРАВА

1. Заповніть у зошиті порівняльну таблицю.

Норми 
права

Норми 
моралі

Релігійні 
норми

Звичаї, 
традиції 

Спосіб запровадження

Ким запроваджується

Як підтримується

Ступінь обов’язковості

Можливість використання приму-
су для забезпечення виконання

Засоби впливу в разі порушення

2. У повідомленнях засобів масової інформації (газети, телебачення тощо), у мережі 
Інтернет знайдіть приклади різних джерел права й заповніть у зошиті таблицю.

Норма-
тивно-

правовий 
акт

Релігійний 
(релігій-

но-право-
вий) акт

Міжна-
родно-

правовий 
акт

Норма-
тивний 
договір

Право-
вий пре-
цедент

Право-
вий 

звичай

У якій 
державі 
прийнято

Ким (яким 
органом) 
прийнято

Коли  
прийнято

Зміст акта 
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Поняття «законодавство» 

1. Поняття «законодавство»

Законодавство — система нормативних актів певної держави, якими в 
ній регулюються найважливіші суспільні відносини. 

Законодавствомаєдекільказначень.
Увузькому значеннізаконодавствовключаєлишезаконидержави(Конституцію

України, закони,міжнароднідоговори,якісталичастиноюнаціональногозаконо-
давства).

Уширокому розуміннізаконодавствовключаєнелишезакониУкраїни,айінші
нормативніакти,прийнятівищимиорганамивладидержави.ВУкраїніцепостано-
виВерховноїРади,УказиПрезидентаУкраїни,постановиКабінетуМіністрівУкра-
їни.Необхіднозазначити,щоводномузрішеньКонституційногоСудуУкраїни(від
9липня1998р.)поняття«законодавство»буловизначеносаметак.

Інарешті,унайширшомурозуміннізаконодавствовключаєнелишеактиви-
щихорганівзаконодавчоїтавиконавчоївладийглавидержави,айусінорматив-
но-правовіакти,якіприймаютьбудь-якікомпетентнідержавніоргани—місцеві
органивлади,міністерстватощо.

2. Співвідношення системи права та системи законодавства
Якправо,такізаконодавствоутворюєсистему.Поняття«системазаконодав-

ства»і«системаправа»доситьблизькі,споріднені.
Однаквонимаютьісуттєвівідмінності(див. таблицю).

система права система законодавства

Є виявом внутрішньої будови права, його 
змістом.

Є виявом зовнішньої будови права, його 
формою.

Складається з галузей, підгалузей, інсти-
тутів права.

Складається з галузей законодавства, 
інститутів законодавства (нормативних 
інститутів), нормативно-правових актів.

Відображає об’єктивний розвиток су-
спільства, є його об’єктивним результатом. 

Є результатом суб’єктивної діяльності 
державних органів.

Є первинною, виступає як основа форму-
вання законодавства.

Формується на основі системи права, є 
вторинною.

Відображена в різних джерелах права 
(звичаях, прецедентах, нормативних 
актах тощо).

Є однією з форм права, відображена в 
одному з видів джерел права — норма-
тивно-правових актах. 

Первинним елементом є норма права. Первинним елементом є нормативний 
акт.

Змістом є тільки норми, що визначають 
правила поведінки.

Змістом є не лише норми, а й принципи, 
декларації тощо.

Тема 4. ЗАКОНОДАВсТВО

§ 26.
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3. Структура законодавства
Значнийобсягзаконодавствапотребуєпроведенняйогокласифікації.Прий-

нято вважати, що законодавство має вертикальну (ієрархічну), горизонтальну
(галузеву)ідержавно-організаційнуструктуру.

Вертикальна структуразаконодавстваобумовленатим,щодойогоскладу
входятьакти,якіприйнятірізнимикомпетентнимиорганамидержави.Відповід-
новонимаютьрізнуюридичнусилу.

Юридична сила — основна властивість правового акта діяти та поро-
джувати правові наслідки, яка визначає обов’язковість виконання його 
норм, а також визначає співвідношення правових актів між собою. 

Самезавдякивизначеннююридичноїсилиактівможнавстановити,якийакт
діятимевразіїхньоїсуперечності.Коженправовийактзаймаєпевнемісцевсис-
темівсіхправовихактів.

Юридична сила правового акта визначається передусім тим, який орган
приймаєйого.Вертикальнаструктуразаконодавстваґрунтуєтьсянарядіприн-
ципів.Першимєпринципверховенствазакону,йогопріоритетунадіншимиак-
тами.Вищуюридичнусилумаютьакти,прийнятіреферендумом,атакожвищим
органомзаконодавчоївлади—парламентом.Підзаконніактиможутьприймати
тількинаосновізаконівівідповіднодоних.Крімтого,передбачається,щоло-
кальніактимаютьнижчуюридичнусилу,ніжактизагальнодержавні.

Горизонтальна структуразаконодавствапередбачаєподілйоговідповідно
догалузевоїструктури—засферамисуспільнихвідносин,якірегулюютьнорми
правовихактів,щоналежатьдовідповіднихгалузей.Доскладугалузейзаконодав-
ствавходятьпевнінормативніакти,якірегулюютьподібні(однорідні)правовівід-
носини.Поділнормативнихактівнагалузізначноюміроюподібнийдоподілуна
галузіправа,однакгалузізаконодавстватаправанезбігаються.Воднихвипадках
галузіправатагалузізаконодавствазбігаються(такимиєкримінальна,цивільна,
сімейнагалузі,якієякгалузямиправа,такігалузямизаконодавства).Віншихви-
падкахнаосновіоднієїгалузіправаможутьіснуватидекількагалузейзаконодав-
ства.Можливітакожситуації,колиіснуєгалузьзаконодавствазавідсутностіга-
лузіправаабож,навпаки,занаявностігалузіправагалузьзаконодавствавідсутня.

Державно-організаційну структуру виокремлюють здебільшого у федератив-
нійдержаві.Вунітарнійдержавізаконодавствоєєдиним,акти,прийнятімісцеви-
ми органами влади та місцевого самоврядування, входять до єдиної вертикальної
структури.Однакуфедеративнійдержавіпаралельновиникаютьідіютьдвісистеми
законодавства,яківзаємодіютьміжсобою,—загальнодержавнатасуб’єктафедера-
ції.Самеорганізаціявзаємодіїнормативнихактів,щоналежатьдоцихдвохсистем
законодавства,істановитьзмістдержавно-організаційноїструктуризаконодавства.

4. Нормативний інститут. Нормативний та індивідуальний припис
Останнім часом науковці пропонують розрізняти норму права та правовий

припис, інститут права та нормативний інститут. На їхню думку, якщо норма
права — це конкретне правило поведінки, розраховане на неодноразове засто-
сування,установленетасанкціонованедержавою,тонормативнийприпис—це
елементарне,логічнозавершене,ціліснедержавно-владневеління,закріпленев
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текстінормативно-правовогоакта.Індивідуальнийприпис,навідмінувіднорма-
тивного,розрахованийнаодноразовезастосуваннятаміститьсявіндивідуальних
актахправозастосування.Нормаправаєзмістом,анормативнийприпис—фор-
мою.Унормативномуприпису,якправило,наявнілишедваелементи—гіпотеза
тадиспозиціяабодиспозиціятасанкція.

Подібнеспіввідношеннятакожміжнормативнимінститутомта інститутом
права.Інститутправавиступаєякзміст,нормативнийінститут—якформа.Нор-
мативнийінститутєбільшширокимпоняттям,ніжінститутправа.

Система законодавства відтворює зовнішню форму права. Хоча вона існує в тісній 
взаємодії із системою права, вона має суттєві відмінності від неї. При цьому законо-
давство може бути класифіковано за різними критеріями. Вертикальна структура пе-
редбачає створення ієрархії актів залежно від юридичної сили, горизонтальна структу-
ра — поділ за галузями законодавства, а державно-організаційна структура виникає, 
як правило, у федеративних державах. 

Запам’ятайте: система законодавства, юридична сила.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «система законодавства», «юридична сила».
2*. Визначте спільні ознаки та відмінності між системою права й системою законо-

давства, нормативним приписом і нормою права, нормативним інститутом та ін-
ститутом права. 

3. Поясніть критерії, за якими може бути здійснено структурування законодавства.
4. Порівняйте горизонтальну та вертикальну структуру законодавства.
5. Наведіть приклади держав, у яких, на вашу думку, існує державно-організаційна 

структура законодавства.
6. Розташуйте запропоновані нормативні акти відповідно до зменшення їхньої юри-

дичної сили (починаючи з найвищої)
А Указ Президента України 
Б закон України 
В постанова Кабінету Міністрів
Г рішення Севастопольської міської ради
Д наказ Міністерства культури та туризму України 
Е розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації Київ-

ської області
Є Конституція України

Нормативно-правові акти

1. Види нормативно-правових актів 
Нормативно-правовіактипосідаютьособливемісцевправовійсистемібудь-якої

держави,яканалежитьдоромано-германськоїправовоїсім’ї.Самевонивизначають
унійосновніправовінорми,єосновоюправовогорегулюваннясуспільногожиття.

Нормативно-правовіактизавждиприймаютьдержавніорганивмежахсвоєї
компетенціїабожнареферендумі.Нормативно-правовийактмаєпевнуформу
таюридичнусилу,яківизначаютьйогомісцевсистемінормативно-правовихак-
тів держави, а також назву. При цьому види актів, які можуть приймати різні

§ 27.
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органи,якправило,визначаютьсязаконодавчо.Усучаснійдержавіправовийакт
повиненвідповідатизагальнимпринципамправа.Обов’язковоюумовоюнабуття
правовимактомюридичноїсилиєйогоопублікування.

Череззначнукількістьнормативно-правовихактівїхподіляютьнапевнігрупи.


Більшістьнормативнихактівприймаєтьсязрозрахункуїхньоїпостійноїдії,
вониєпостійними.Однакутойжечасінодівиникаєпотребавприйняттінорма-
тивногоакта,якийдієлишепротягомпевногочасу.Таким,зокрема,єзаконпро
бюджет,якийубудь-якійдержавіприймається,якправило,набюджетнийрік.
Деякідержавиприймалитимчасовізакониначасвійни.

Наврядчипотребуєпоясненняподілнормативнихактівзагалузямиправа.
Нормативніактимістятьнормиправа,щоналежатьдовсіхгалузей,відповідно
доцьогоїхіподіляють.

Зарівнемсвоєїюридичноїсиливсінормативно-правовіактиподіляютьна
двіосновнігрупи—законитапідзаконні нормативно-правові акти.

2. Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб
Для кожного нормативного акта має бути визначено, де і як він діятиме.

Прийнятовизначатидіюнормативнихактівучасі,просторітазаколомосіб.
Дія нормативного акта в часі визначається моментом набуття актом юри-

дичноїсили,початкомйогодії,атакожмоментомприпиненняйогодії.Момент
набуття чинності актом, як правило, зазначається в самому акті. Акт може на-
буватичинностізмоментуопублікування,черезпевний,визначенийвакті,час
абозпевноїдати.Якщочаснабуттячинностівактінезазначений,тоактнабуває
чинностічерез10днівпісляопублікування.Узаконодавствібагатьохдержавза-
значається,щоакт,якийнебувопублікований,немаєюридичноїсили.Таканор-
маєівКонституціїУкраїни.

Моментприпиненнядіїактатакожможевизначатисяпо-різному.Воднихви-
падкахчасдіївизначаєтьсявжевсамомуакті,тодівінприпиняєсвоюдіювзазна-
ченийвактімомент.Інодіактскасовуєтьсясамиморганом,якиййогоприйняв,
судомчиіншиморганом,якомунаданотакеправовідповіднодозаконодавства.

Нормативніакти,залежновіднапрямуїхньоїчасовоїдії,поділяютьнатригрупи.
Загальним принципом, який визнається в сучасному праві демократичних

держав, є пряма дія нормативних актів. Це означає, що дія акта поширюється
лишенаправовідносини,яківиниклипіслянабуттяактомюридичноїсилиабож
до набуття актом юридичної сили, однак продовжуються й у подальшому, але
змоменту,колиактнабувчинності.

Цеправилозакріпленопринципом«закон не має зворотної сили».Вінозна-
чає,щозакон,передусімтой,якийвизначаєвідповідальністьособи,дієлишена
події,яківідбулисяпісляйогоприйняття.

Нормативно-правові акти

За юридичною  
силою

За часом дії

Закони Постійні

Підзаконні акти Тимчасові

За галузями права, до яких 
належать норми
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Зворотнадіяактаозначає,щойогодіяпоширюєтьсяйнаправовідносини,
події,яківідбулисядонабуттяактомчинності.Наданняактузворотноїсилине
допускається,якщовінзапроваджуєвідповідальністьособиабопогіршуєїїста-
новище,посилюєвідповідальність.Інавпаки,акти,якіпом’якшуютьчискасову-
ютьвідповідальністьзазагальнимправилом,маютьзворотнусилу.

Переживаючасилаактаозначає,щовінпродовжуєдіятинаправовідносини,
яківиниклизачасйогодії,навітьпісляйогоскасування.

Необхіднозазначити,що,зазагальнимправилом,нормативнийактмаєпря-
мудію,анаданняактамзворотноїтапереживаючоїдіїмаєбутиспеціальнозазна-
ченовакті.

Ураховуючи, що нормативний акт приймають державні органи, він діє на
всійчичастинітериторіїдержави.Відповіднодосучаснихнормміжнародного
права, територією держави є територія, обмежена лінією державного кордону,
іповітрянийпростірнаднею.Дотериторіїдержавитакожналежитьводнийпро-
стір,прилеглийдотериторіїдержави,—такзванітериторіальніводи(убільшос-
тісучаснихдержавтериторіальнимиводамивважаютьсмугуводногопростору
навідстані12морськихмильвідузбережжя).Такожнормативніактидіютьна
території дипломатичних та інших представництв в інших державах, на борту
торговельнихсуденілітаків,щоходятьпідпрапоромдержавитазнаходятьсяв
плаванніувідкритомуморічивповітрі,атакожнавійськовихкорабляхілітаках,
дебвонинезнаходилися.

Крімтого,територія,наякійдієнормативнийакт,залежитьвідтого,яким
органомвінприйнятий.Акти,прийнятіцентральнимиорганамивлади—парла-
ментом,главоюдержави,урядом,загальнодержавнимиміністерствами,діютьна
всійтериторіїдержави.Акти,прийнятімісцевимиорганамивлади,діютьвідпо-
віднонатериторії,наякупоширюєтьсякомпетенція,владаоргану,якийприйняв
акти.Якщоактприйнятийорганомобласногорівня—натериторіювідповідної
області,районного—відповідно—натериторіюрайонутощо.

Коло осіб,наякихпоширюєтьсядіянормативногоакта,визначаєтьсявидом
цього акта. Загальні акти діють щодо всіх осіб, які знаходяться на відповідній
території. У той же час існують спеціальні нормативні акти, які поширюються
лишеначітковизначенікатегоріїосіб.Наприклад,ДисциплінарнийстатутНа-
ціональноїполіціїУкраїнипоширюєтьсятількинапрацівниківполіції.

3. Локальні правові акти
Накожномупідприємстві,ворганізаціїтаустановінеобхідноврегульовувати

відносиниміжпрацівникамитароботодавцями,середсамихпрацівників.Невсі
відносиниможутьбутиврегульованінормативнимиактамицентральнихчина-
вітьмісцевихорганівдержавноївлади,місцевогосамоврядування,адженакож-
номупідприємствііснуєсвоя,часомдоситьсуттєва,специфіка.

Саметомуіснуютьлокальніправовіакти,яківидаютьвласники,абоадміні-
страціяпідприємства,організації,ірегулюютьвідносининацьомупідприємстві.

Локальні нормативні акти — нормативно-правові документи, що прий-
маються й діють у межах підприємств, установ та організацій та стосу-
ються переважно внутрішньоорганізаційних відносин. 
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Вонипоширюютьсялишенапрацівниківпідприємствайзасвоєююридич-
ноюсилоюзаймаютьнайнижчемісцевсистеміправовихактів.

Длянаданнялокальнимактамюридичноїсиливоднихвипадкахдержавапо-
передньонадаєправовидаватитакілокальніактивідповіднимсуб’єктам(напри-
клад, Закон України «Про освіту» надає право керівнику навчального закладу
видавати накази, що регулюють діяльність закладу з ряду питань), в інших —
уподальшомузатверджує,санкціонуєлокальніактиадміністраціїпідприємства,
надаючиїмвідповіднуюридичнусилу.

Прицьомувбудь-якомувипадкулокальніактинеможутьсуперечитинорма-
тивнимактамбільшвисокоїюридичноїсили.

4. Індивідуальний акт
Нормативні акти визначають загальні правила дії людей у певних типових

ситуаціях.Однакчасомвиникаєпотребаувиданніактів,якіконкретизуютьакт
длясамецієїситуації,самецихокремовизначенихосіб.Такіактиназиваютьін-
дивідуальними актами.Вониєправовимиактами,їхвидаютьдержавніоргани
вмежахсвоєїкомпетенціїтавразінеобхідностівонизабезпечуютьсядержавою.
Залежновідтого,якиморганомвиданоакт,вінмаєпевнуюридичнусилу.

Водночасіндивідуальніактимаютьсуттєвівідмінностівіднормативнихактів.

Нормативний правовий акт Індивідуальний правовий акт

Запроваджує норми права. Приймається на основі нормативного акта 
й забезпечує застосування норм права.

Має загальний характер. Має індивідуальний, конкретний харак-
тер.

Застосовується багаторазово, до невизна-
ченої кількості випадків правовідносин.

Застосовується одноразово в конкретній 
ситуації.

Поширюється на певне коло осіб, визна-
чених нормативним актом, кількість осіб, 
на яке поширюється, не визначене.

Поширюється лише на чітко визначених 
осіб.

Метою видання індивідуального акта є застосування норм, запроваджених
нормативнимактомдоконкретноїситуації.Індивідуальнийактзавждистосуєть-
сяабсолютноконкретноїситуації,конкретноїособи.Вінрозрахованийнаодно-
разовезастосування,більшетого,убагатьохвипадкахдіяіндивідуальногоакта
вичерпуєтьсяпіслязастосуванняакта.Так,указпронагородження,присвоєння
звання,рішенняпровиділенняземлівиконуються,алепісляцьогоактвтрачає
своє значення, адже повторно його застосувати неможливо. Унаслідок індиві-
дуальногоправовогоактапороджуються,змінюютьсяабоприпиняютьсяправо-
відносиниконкретнихфізичнихабоюридичнихосіб.

Основним джерелом права в багатьох сучасних державах є нормативно-правовий 
акт. Нормативно-правові акти поділяють за юридичною силою, за галузями права, до 
яких належать норми, що містяться в актах, за часом дії. Кожен нормативний акт має 
певні межі дії за часом, за територією дії та за колом осіб, на які поширюється дія акта. 

Для регулювання правовідносин, визначення прав та обов’язків окремих осіб у 
конкретних ситуаціях застосовуються індивідуальні правові акти.
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Запам’ятайте: нормативно-правовий акт, індивідуальний правовий акт, локальний 
правовий акт. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «нормативно-правовий акт», «індивідуальний правовий акт», 

«локальний правовий акт».
2. На які групи поділяють нормативно-правові акти?
3. Наведіть приклади різних видів нормативних актів.
4. Порівняйте нормативний та індивідуальний правовий акт.
5. Наведіть приклади індивідуальних правових актів або знайдіть приклади таких ак-

тів у засобах масової інформації або в мережі Інтернет.
6*. Висловте свою думку про можливість існування суспільства без індивідуальних 

або без нормативних актів.
7*. Знайдіть приклади локальних правових актів різних підприємств, установ та орга-

нізацій. 

З історії української державності

Після входження українських земель до складу Великого князівства Литовсько-
го на їхніх територіях протягом тривалого часу діяли кодекси права цієї держа-
ви, які називалися статутом Великого князівства 
Литовського, або Литовськими статутами. Упро-
довж XVI ст. було прийнято три Литовських стату-
ти — у 1529, 1566 та 1588 рр. Останній із статутів 
є найбільш досконалим і містить норми майже всіх 
галузей права. У статутах широко використано 
норми звичаєвого права, а також норми давньо-
руського права, одним із джерел при складанні 
статутів була «Руська правда». 
Офіційно дію статуту на території України було 
припинено в 1840 р.

Закон і підзаконний акт

• Пригадайте, на які види поділяють нормативні акти та за якими критеріями.

Однимізспособівкласифікаціїнормативнихактівєподілназаконитапід-
законніакти.

1. Поняття та ознаки закону

Закон — нормативний акт вищої юридичної сили, який регулює найваж-
ливіші суспільні відносини та приймається вищим законодавчим орга-
ном або шляхом референдуму. 

Длязаконухарактернийрядознак,яківідрізняютьйоговідіншихнорматив-
нихактів.

Першою ознакою закону є його прийняття вищим законодавчим органом 
або шляхом референдуму.Убільшостісучаснихдержавтакиморганомєпар-
ламент.Наданняправаприйматизаконисамепарламенту—представницькому

§ 28.

СторінкаЛитовського
статуту
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органудержави—забезпечуєнайбільшповнепредставництвоінтересівусіхсо-
ціальнихгруп,усьогонаселеннядержави.Інодіправоприйматизакониможенале-
жатиглавідержави(зокрема,вабсолютніймонархії).Відомітакожвипадки,коли
парламенттимчасоводелегуєурядуповноваженняприйматизакони.Так,у1992р.
ВерховнаРадаУкраїнитимчасоводелегувалаКабінетуМіністрівУкраїниправо
прийматидекрети,якімалисилузаконів.

Прицьомузаконинеможуть,тайнеповиннірегулювативсісуспільнівід-
носини.Саметомухарактерноюознакоюзаконівєте,щовонирегулюють лише 
найважливіші суспільні відносини.

Закон має особливе значення в системі нормативно-правових актів будь-якої
держави.Аджехарактерноюознакоюзаконуєте,щовінмає вищу юридичну силу.
Будь-якііншінормативно-правовіактидержавиповиннівідповідатизаконам.Якщо
іншийправовийактсуперечитьзакону,віннедіятимейпідлягаєскасуванню.

Закон є нормативним актом загального характеру, він установлює загаль-
нообов’язковіправилаповедінки,застосовуєтьсябагаторазово.

Закон,якібудь-якийіншийнормативнийакт,гарантується та охороняється дер-
жавою.Уразіпорушенняабонедотриманнянорм,установленихзаконом,допоруш-
никаможутьбутизастосованізасобипримусу,застосованостягненнячипокарання.

Закон приймається в особливому порядку, який називається «законодав-
ча процедура». У більшості держав порядок прийняття законів визначається
спеціальниминормативнимиактамиабоконституцією.Утойжечасособливий
порядокчітковизначенийтакожідлядоповнення,зміниабоскасуваннязакону.

Законизарівнемїхньоїюридичноїсилиможнаподілитинатриосновнихвиди.


2. Поняття та особливості правового статусу конституції
Особливемісцевсистемінормативнихактівдержавизаймаєконституція—

основнийзакондержави.Словоконституція,якічималоіншихюридичнихпо-
нять,маєлатинськепоходження(латин.constitutio—устрій,установлення,по-
ложення).Самезачасівдавньоримськоїдержавицимсловомпозначалисяакти
різних органів державної влади, зокрема укази імператорів. Застосовувалося
цесловойдляпозначенняактів,якіприймалисяврядісередньовічнихдержав
Європи,зокремавПольщі.Однакутойчаспоняттям«конституція»називали
чималонормативнихактів.Свогосучасногозначеннясловоконституціянабу-
лоуXVIIIст.,колибулоприйнятопершіконституціїсучасноготипу—уСША
(1787),Франції(1791),Польщі(1791).

Нинівбільшостідержавсвітуконституція — це основний закон, нор-
мативний акт найвищої юридичної сили, який визначає та закріплює 
форму держави, основи державного ладу, права та свободи людини й 
громадянина.

Закон

Конституція — основний 
закон

Звичайні (поточні)  
закони

Конституційні  
закони
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Конституція—найважливішийправовийдокументбудь-якоїдержави,через
тевонамаєособливийюридичнийстатус.

У Великій Британії немає конституції як такої. Не існує навіть точного переліку 
документів, які б належали до британської конституції. Конституція Великої 
Британії — це сукупність законів, прецедентів і конституційних звичаїв.
Конституція Індії — найбільша за обсягом у світі: вона включає 465 статей, 12 
великих додатків, більше 70 поправок і складається з 117 369 слів у версії анг-
лійською мовою, крім якої існує також офіційний переклад на хінді. Окремі по-
правки за обсягом наближаються до… конституції США.
Найдавнішою конституцією світу є основний закон Сан-Марино, який був прий-
нятий ще в 1600 р.
Конституція Японії єдина у світі, де вказано офіційну відмову країни від війни як 
форми забезпечення державного суверенітету.

По-перше,для прийняттяконституції,зважаючинаїїзначення,використо-
вують особливу процедуру. 

По-друге,конституціямнадаєтьсянайвища юридична сила.Усізакони,інші
нормативно-правовіактидержави,якамаєконституцію,повиннівідповідатиїї
положенням.Прийняттябудь-якимиорганамичипосадовимиособамиактів,що
суперечатьконституції,єпротиправним.

По-третє,конституціямаєпідвищену стабільність.Їїзміна,таксамоякіприй-
няття,пов’язаназвиконаннямпевноїускладненоїпроцедури,щозабезпечуєста-
лістьосновногозаконуйпевноюміроюнезалежністьвідпоточнихполітичних
перипетійудержаві.

Завдякинаданнюконституціївищоїюридичноїсилийпідвищеноїстабіль-
ностівонамає установчий характер, є базою для створення інших нормативно-
правових актів держави.

По-четверте,зоглядунаособливуважливістьконституціїякосновногоза-
кону,державазабезпечуєвисокий рівень її захисту.Убагатьохкраїнахстворено
спеціальніорганиконституційногосудочинства,установленопідвищенувідпо-
відальністьзапорушеннянормконституціїбудь-яких,навітьнайвищих,осіб.

3. Види конституцій
Засвоїмиюридичнимиознакамиконституціїподіляютьнарядтипів.
Ниніконституціїбільшостікраїнсвітумаютьформудокумента,якийвикладе-

нийнапапері,записанийводномучидекількохдокументах.Утакихвипадкахго-
ворятьпрописануконституцію.Однакудеякихдержавахконституціїякпевного
нормативногоактанеіснує.Основніположення,щорегулюютьжиттясуспільства,
закріплюютьсявпевнихтрадиціях,ідеях,доктринах.ТакимидержавамиєВелика
Британія,ІзраїльтаНоваЗеландія.Тодійдетьсяпронеписануконституцію.

КонституціїУкраїни,Росії,США,ФРН,Польщі,Індіїскладаютьсязодного
документа, який має відповідну назву — це кодифіковані (систематизовані)
конституції.Однакудеякихкраїнахконституційнимиактамиєдекількадоку-
ментів.Так,уКанадіконституціяскладаєтьсяз25нормативнихактів,уШве-
ції—з3.Такіконституціїназиваютьнекодифікованими.

Усучаснихдемократичнихдержавахнормиконституціїнелишепроголошу-
ються, а й реалізуються на практиці. Вони відтворюють реальне життя держа-
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ви,саметомуїхназиваютьреальними.Однак існуютьдержави,уякихнорми,
закріпленівосновномузаконі,залишаютьсялишенапапері,непідтвердженіу
фактичномужиттідержави.Такіконституціїназиваютьфіктивними.

Конституціїдержавмаютьрізнуісторію,їх,яквивжезнаєте,по-різномуприй-
мали. Тому існує поділ конституцій за способом прийняття. Якщо конституція
приймається референдумом, установчим органом або представницьким органом
(парламентом), її називають народною конституцією. Конституції, даровані мо-
нархом,іншоюособоючиорганом,називаютьдарованими(абооктройованими).
Інодівиокремлюютьтакожконституції,якіприйнятівнаслідокдосягненняпевної
угоди,їхназиваютьдоговірними.

Життя не зупиняється, тому з часом виникає необхідність унесення змін до
основногозакону.Урізнихдержавахпередбаченарізнапроцедуравнесеннязміндо
конституції.Удеякихкраїнахпроцедуравнесеннязміндоконституціїєдоситьпро-
стою—вонаневідрізняєтьсявідпорядкуприйняттяабовнесеннязміндозвичайних
законів.Такіконституціїмаютьназвугнучких.Однакубільшостідержавдлявне-
сеннязміндоконституціїпередбаченобільшскладнийпорядок,ніждлязвичайних
законів.Такіконституціїназиваютьжорсткими.Воднихдержавахзміниповинні
бутизатвердженіреферендумом,вінших—двічіпідтриманіпарламентом,інодідля
їхприйняттявпредставницькомуорганінеобхіднакваліфікованабільшістьголосів
депутатів.Існуютьііншіспособинаданняконституціїжорсткогохарактеру.

4. Конституційні та поточні закони 
Іншізакониподіляютьнаконституційнітапоточні.
Конституційні законизаймаютьусистемінормативнихактівдержавина-

ступне за конституцією місце: їхня юридична сила нижча від конституції, але
вища,ніжупоточнихзаконів.Доконституційнихналежатьзакони,яківносять
змінитадоповненнядоосновногозаконудержави.Убагатьохвипадках(укра-
їнах,деконституціямаєжорсткийхарактер)прийняттяцихзаконівпередбачає
більшскладнупроцедуру,ніждлязвичайнихзаконів.

Удеякихдержавахконституційниминазиваютьтакожзакони,прийняття
якихпрямопередбаченоконституцієютамаєрозвинутиїїположення.Так,уде-
якихкраїнахконституціяпрямопередбачаєзаконипроокреміорганидержавної
влади,провибори,продержавнийустрійдержави,основніправалюдинитощо.

Більшістьзаконів,якіприймаютьсявбудь-якійдержаві,—звичайні,абопо-
точні закони.Вониприймаютьсявідповіднодопередбаченоїпроцедури.Закони
регулюють суспільні відносини, які належать до різних сфер соціально-еконо-
мічногожиття.Вонимаютьменшуюридичнусилу,ніжконституціятаконститу-
ційнізакони,алевонизаюридичноюсилоювищі,ніжбудь-якіпідзаконніакти.

5. Підзаконні нормативно-правові акти
Законирегулюютьлишенайважливішісуспільнівідносини.Длярегулювання

тихсуспільнихвідносин,якіпотребуютьрегулюваннядержави,аленеврегульова-
нізаконом,убудь-якійдержавііснуютьпідзаконнінормативно-правовіакти.

Підзаконний нормативно-правовий акт — це правовий акт, прийнятий 
компетентним органом державної влади, місцевого самоврядування або 
уповноваженим державою суб’єктом у встановленому порядку відпо-
відно до закону та для його виконання. 
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Юридичнасилабудь-якогопідзаконногонормативно-правовогоактанижча,
ніжюридичнасилабудь-якогозакону.

Підзаконні нормативно-правові акти поділяють залежно від поширення їх-
ньоїдії,засуб’єктамиприйняття,атакожзагалузямиправа.

Загальніпідзаконнінормативно-правовіактипоширюютьсянавсютерито-
ріюдержавитанавсіх,хтознаходитьсянаційтериторії.Ціактиприймаютьзде-
більшоговищіорганивиконавчоївлади,главадержави.Так,загальнимибудуть
указпрезидентадержавипрооголошеннянадзвичайногостанунавсійтерито-
ріїдержави,постановаурядупросвяткуванняпевноїподії тощо.Місцевіакти
приймаютьмісцевіорганидержавноївиконавчоївладийорганимісцевогосамо-
врядування,поширюютьсянатериторіюпевноїадміністративноїодиницідержа-
ви—провінцію,землю,штат,область,містотощо.Відомчінормативно-правові
актирегулюютьокремігалузісуспільнихвідносин.

Закони є основою правової системи більшості держав світу. Вони мають вищу юри-
дичну силу та приймаються в особливому порядку відповідно до законодавчої процедури. 

Серед законів визначають конституцію — основний закон держави, конституційні 
закони та поточні (звичайні) закони. 

Конституція — основний закон — має найвищу юридичну силу, є основою для роз-
роблення законів і нормативно-правових актів, для неї характерні особ ливий характер 
прийняття, підвищена стабільність, підвищений юридичний захист конституції.

Підзаконні нормативно-правові акти регулюють відносини, що не врегульовані за-
конами, приймаються на їхнє виконання та розвиток. 

Запам’ятайте: закон, конституція, конституційний закон, поточний (звичайний) за-
кон, підзаконний нормативно-правовий акт.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «закон», «конституція», «конституційний закон», «поточний (зви-

чайний) закон».
2. Назвіть ознаки закону.
3. З нормами яких законів вам доводилося мати справу у своєму житті?
4. Назвіть особливості правового статусу конституції як основного закону.
5. Які види конституцій вам відомі?
6. Наведіть приклади різних видів підзаконних нормативно-правових актів.
7. Порівняйте

А звичайні та конституційні закони
Б закон і підзаконний нормативно-правовий акт

Правотворчість і реалізація норм права
• Пригадайте ознаки держави та її функції.

1. Поняття та ознаки правотворчості
Існуваннядержавинеможливебезсистемиправа.Однаквонаневиникаєсамапо

собі—дляцьогопотрібнацілеспрямованадіяльністьпевнихорганівіпосадовихосіб.

Тема 5. ПРАВОТВОРЕННЯ. сИсТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВсТВА

§ 29.
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Саменацеспрямованаправотворчість — напрям діяльності держави, 
пов’язаний з офіційним закріпленням норм права шляхом формування 
приписів, їхньої зміни, доповнення та скасування. 

Правотворчістьздійснюєтьсязметоюствореннясистеминорм,яказдатнаефек-
тивнорегулюватиіснуючісуспільнівідносиниврізнихсферахсуспільногожиття.

Правотворчістьпритаманнадержавінавсіхетапахїїрозвитку,відсамогоїї
виникнення.Прицьомуправотворчадіяльність,їїзмістобумовлюютьсярівнем
соціально-економічного розвитку суспільства, формою державного ладу, який
установленовдержаві.Наврядчимогливиникнутиправовінорми,якіналежать
до космічного права, раніше, ніж розпочалося освоєння людством космічного
простору;непотрібнібулидосерединиХХст.йнорми,якістосуютьсяпорушень
угалузікомп’ютернихтехнологій.Певноюміроюнаправотворчістьвпливають
історичнітрадиціїсуспільства,менталітетнаселення.

Правотворчість може здійснюватися лише спеціально уповноваженими
суб’єктами.Нимиєздебільшогодержавніоргани,атакож,удеякихвипадках,—
недержавні органи, які отримують для цього від держави спеціальні повнова-
ження.Длятогощобстворенінормибулилегітимними,їхповинністворювати
відповіднодовизначенихдержавоюпроцедур.Упроцесіправотворчостіможуть
створюватиновінорми,скасовуватиабозмінюватиіснуючі.


2. Етапи правотворчої діяльності
Правотворчадіяльність—складнийпроцес,томувнійвиокремлюютьдекіль-

каетапів.
Першим етапом є визначення необхідності створення чи зміни існуючої 

норми права чи нормативного акта.Дляцьогомаєбутиз’ясовано,чиіснуєпо-
треба в регулюванні певних суспільних відносин, а в разі потреби — який акт
маєбутиприйнятий(закон,указ,постановатощо).Цянеобхідністьвизначаєть-
сяпотребоюсуспільногожиття.Нацьомужетапіможевиникнутиправотворча
ініціатива—обґрунтуваннянеобхідностівиданняправовогоакта.Цетакзвана
передпроектнастадіяправотворчості.

Післяцьогорозробляється проект нормативного акта—цедругий етапправо-
творчості. Під час нього розробляється текст проекту, відбувається його юридичне
оформлення.Напідставіцьогоаналізуприймаютьвідповіднерішеннятарозпочина-
ютьпідготовкупроектуакта.Проектрозробляєтьсявідповіднимиспеціалістами,залу-
чаютьсянеобхідніустанови,інститутийнавчальнізаклади.Інодінацьомуетапіпро-
ектвиносятьнагромадськеобговорення,доякогоможезалучитисябудь-якаособа.

Наступниметапомєофіційнеприйняттяпроектунормативногоакта.Відбу-
ваєтьсябезпосереднє прийняття нормативно-правового актатиморганом,який
маєнацеправо,уповноваженийнаце.Якщоцезакон,йогомаєприйнятипар-
ламент,постановуКабінетуМіністрівприймаєурядтощо.Цейетапвідбуваєть-
сявідповіднодопроцедури,якавстановленадляцьоговидунормативнихактів.
Так,вУкраїніпроцедураприйняттязаконувизначаєтьсяконституцією,атакож
регламентом Верховної Ради України. Регламентом уряду визначено порядок
прийняття нормативних актів Кабінету Міністрів. Свої регламенти, які визна-
чаютьпорядокприйняттяактівцьогооргану,маютьорганимісцевогосамовря-
дування,органимісцевоїдержавноївиконавчоївлади.
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Як правило, першою стадією є офіційне внесення проекту одним з тих
суб’єктів,якиймаєнацеправовідповіднодозаконодавства.Наступнийетап—
обговорення проекту. Необхідно зазначити, що обговорення здебільшого має
2–3читання.Першечитаннявизначаєпринциповудоцільністьприйняттявід-
повідногодокумента.Друге—такзванепостатейнеобговорення—єнайбільш
ретельним,самепідчасньогообговорюютькожнупропозиціющододоповнен-
няпроекту,йогокоригування.Третєчитання(якщовонопроводиться)полягає
востаточномуприйняттінормативногоактазурахуваннямусіхсхваленихзмін.
Якщойдетьсяпроприйняттяактаколегіальниморганом(парламентом,урядом,
органом місцевого самоврядування), на кожному читанні обов’язково прово-
дитьсяголосування(напершомучитанніпроектберутьзаоснову,підчасдру-
гогоздійснюєтьсяголосуваннякожноїстатті,глави,частинидокумента,підчас
третього—актголосуєтьсявцілому,уповномуобсязі).

Нанаступномуетапіправотворчостівідбуваєтьсязасвідчення нормативного 
акта — його підписання уповноваженою особою.

Післязавершенняпроцедуриприйняттяактаобов’язкововідбуваєтьсяйого
оприлюднення.Воноздійснюєтьсячерезофіційнізасобимасовоїінформації—
газети,журнали,спеціальнібюлетені.Інодіможебутипередбаченооприлюднен-
нянормативногоактазадопомогоютелебачення,радіотощо.

Лишепісляцьогонормативнийактнабуваєчинності.Цяподіязавершуєнор-
мотворчупроцедуру.

Правотворчість є важливою функцією держави. Правотворчий процес відбувається від-
повідно до принципів гуманізму, професіоналізму, науковості, гласності, демократизму. 

Правотворчість здійснюється в чітко визначеному законодавством порядку, про-
ходить ряд етапів і стадій. 

Запам’ятайте: правотворчість.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «правотворчість».
2. Які ознаки притаманні для правотворчості?
3. Які етапи правотворчості вам відомі?
4. На підставі аналізу Конституції України визначте порядок прийняття законів Укра-

їни й основні етапи законодавчого процесу в нашій державі.
5*. Висловте свою думку щодо шляхів удосконалення нормотворчого процесу в 

Україні.
6*. Зімітуйте в класі процес прийняття певного нормативного акта, урахувавши відо-

мі вам етапи правотворчості.

Тлумачення норм права

1. Поняття «тлумачення норм права»
Незавждинормиправаєзрозумілимидлявсіх,коговонистосуються.Іно-

дідопомогавправильномурозуміннінормправапотрібнанелишепересічним
громадянам,айпрофесійнимюристам.Саметомувиникаєпотребавтлумаченні 
норм права.Адженормаправамаєзагальнийхарактер,азастосовуватиїїнеобхід-

§ 30.
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новконкретнихжиттєвихситуаціях.Дотогожуправовихнормахміститьсядо-
ситьбагатоспеціальнихюридичнихпонятьітермінів,якіпотребуютьспеціаль-
ногопояснення,особливодляпересічнихгромадян.

Тлумачення норм права — діяльність, спрямована на з’ясування та 
роз’яснення норм права з метою їхньої найбільш правильної, швидкої 
та економної реалізації. 

Длятогощобздійснититлумаченнянормправа,необхідноврахуватичима-
лообставин.Насампередпотрібнопроаналізуватитекстакта,уякомуміститься
нормаправа.Прицьомунеможнаобмежитисяознайомленнямлишезтекстом
тієїчиіншоїстаттінормативногоакта,требаознайомитисязусімтекстом.Крім
того,необхіднотакожознайомитисязіспорідненимиактами,якірегулюютьпо-
дібні правовідносини, пов’язані з ними, вивчити акти застосування цього нор-
мативно-правовогоакта.Такожможезнадобитисявивченнянауковихпраць,що
присвяченіправовідносинам,якірегулюютьсянормоюправа,якутлумачать.

Тлумаченнямаєвеликезначення,йогоосновнамета—забезпечитиправильнета
точнерозуміннянормправа,азавдякицьому—йогозастосуваннявідповіднодотого,
якцемавнаувазізаконодавець.Дужеважливимєте,щовпроцесітлумаченняправо-
вихнормдонихневносятьнічогонового—їхлишенамагаютьсяправильнозрозуміти.

Мивжезазначали,щопритлумаченнінормправанеобхіднопроаналізува-
тисуспільнівідносини,якісклалися,соціально-економічнийрозвитокдержави
тощо.Однакприцьомуправовіактивпроцесітлумаченнянеповиннібутипри-
стосованідоситуації.Якщоактневідповідаєситуаціївсуспільстві,вінмаєбути
змінений,однакцеможезробитинетой,хтотлумачитьнормуправа,алишевід-
повіднийнормотворчийорган.

Процестлумаченнянормправамаєдвіскладові—з’ясуваннятароз’яснення.

2. Способи тлумачення норм права 
Дляз’ясуваннянормправавикористовуєтьсядекількаприйомів(способів)

тлумачення,якідоповнюютьодинодного.
Будь-яке тлумачення розпочинається з мовного (граматичного, тексто-

вого) тлумачення.Вонополягаєвтому,щоособанамагаєтьсяосмислитислова,
яківключенодоправовоїнорми.Прицьомувстановлюєтьсязначеннякожного
словазурахуваннямтого,уякомуконтекстівоновикористано.Ураховуєтьсята-
кожбудоваречення,важливезначеннямаютьрозділовізнаки,якізастосованов
норміправа.Аджевідомийприкладречення«Стратитинеможнапомилувати»,
уякомувідтого,дестоятимекома,залежитьдолялюдини,ілюструєдійсновели-
кезначеннярозділовихзнаківдлярозумінняправовоїнорми.

Логічне тлумачення норм права полягає в дослідженні, з’ясуванні логічної
структуриакта.Дляцьогонеобхіднорозглянутивнутрішнізв’язкивнормахпра-
ва,визначитилогічнуструктуруправовогоприпису.

Систематичнетлумаченняполягаєвспробіз’ясуватизмістправовихнормуїх-
ньомувзаємномузв’язкузіншиминормамизурахуванняммісцятазначеннякожної
нормивнормативномуактівцілому,увсійсистеміправа.Ценеобхіднотому,щопра-
во,якмивжезнаємо,єсистемоюнорм,томужодназнормнеможедіятисамостійно.

Важливимспособомтлумаченняєісторико-політичний спосіб.Дляцього
необхідно врахувати суспільно-політичну ситуацію, яка існувала в державі на
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моментприйняттянормативногоакта.Адженормативнийактдієпротягомтри-
валогочасу.Так,чиннийКодексзаконівпропрацюбувприйнятийщев1971р.,
Житловий—у1980р.Зацейчасситуаціявдержавітасуспільствіможезміни-
тися дуже суттєво, тому внаслідок історично-політичного способу тлумачення
можебутивизначенонорми,якіхочаформальнодіють,алефактичновтратили
своєзначення.

3. Види тлумачення
Потреба в тлумаченні виникає в різних осіб, і відповідно всі вони можуть

йогоздійснювати.
Залежновідтого,хтоздійснюєтлумаченнянормправа,розрізняютьофіційне

танеофіційнетлумачення.Офіційнетлумаченнянадаютьоргани,якимцепра-
вонаданозаконодавчо.Такетлумаченняєобов’язковимдлявсіх.Прицьомув
однихвипадкахзаконодавствопередбачаєправодержавногоорганусамомутлу-
мачитисвоїрішення,наприклад,податковаадміністраціясамарозтлумачуєсвої
накази.Віншихвипадкахправотлумаченнянадаєтьсяіншомуоргану.Так,Кон-
ституціявнашійдержавіприйнятаВерховноюРадоюУкраїни,аправонадавати
їйофіційнетлумаченнянаданоКонституційномуСудуУкраїни.

Однак,крімофіційного,обов’язковогодлязастосуваннятлумачення,існуєй
неофіційне.Йогоможутьнадаватибудь-якіособи,однакзалежновідтого,хто
надаєтакенеофіційнетлумачення,йогоподіляютьнадоктринальне(наукове),
професійне(компетентне)іпобутове.Побутоветлумачення—ценеофіційне
тлумачення,якедаютьбудь-які громадянипризастосуванніниминормправа.
Длятогощобдатипобутоветлумачення,непотрібноматиюридичнуосвіту,його,
непомічаючитанеусвідомлюючитого,щовонатлумачитьправо,даєбудь-яка
людина,коликористується,дотримуєтьсячивиконуєправовінорми,аджевона
дієвідповіднодосвогорозумінняправа.Професійнетлумаченняздійснюють
особи,якімаютьвідповіднуюридичнуосвіту,досвід,певніповноваження.Саме
такимєтлумаченняправаорганівюстиції,податківців,митників.Навітьпояс-
неннянормизакону,якевамдаєвчительправознавства,можнавважатипрофе-
сійнимтлумаченням,аджевчительмаєспеціальнізнаннявційгалузійвикладає
вамсаметак,яквінрозумієпевнунормуправа.Колижнормуправапояснює
правознавець-науковецьабожвідповіднанауковаустанова(інститут,універси-
тет,академіятощо),ідетьсяпронаукове (доктринальне)тлумаченняправа.

Тлумаченнятакожрозрізняютьзайогообсягом.Унаслідокзастосуваннярізних
прийомівтлумаченняроблятьвисновокпроте,якпотрібнорозумітинормипра-
ва.Можливебуквальне(адекватне),розширенейобмежувальнетлумачення.При
буквальномутлумаченнінормиправарозуміютьсаметак,яквонизаписані.Коли
нормиправапередбачаютьвихіднапенсіючоловіківпридосягненнівіку60років,
тоцінормирозуміютьсамебуквально—необмеженойнерозширено.Аотпритлу-
маченніпоняття«зонавідчуження»узаконіпронаслідкиаваріїнаЧорнобильській
атомнійелектростанціїзастосовується(згіднозрішеннямКонституційногоСуду)
розширенетлумачення:цієюзоноювважаютьнелишетутериторію,зякоївже
відселенолюдей(яквипливаєзбуквальноготлумачення),алейту,зякоїлюдей
будевиселеновподальшому.Можливетакожобмеженетлумаченнянормправа,
колиїхрозуміютьдещовужче,ніжзаписановнормативномуакті.
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З’ясування значення норм правового акта відбувається в процесі їхнього тлумачення. 
Тлумачення забезпечує використання норм права відповідно до того змісту, який у них пе-
редбачив законодавець. Для тлумачення норм права використовують різні прийоми. 

Залежно від того, хто здійснює тлумачення, воно може бути офіційним і неофіцій-
ним, а залежно від обсягу — буквальним, обмеженим і розширеним. 

Запам’ятайте: тлумачення норм права.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «тлумачення норм права».
2. Які прийоми застосовуються при тлумаченні норм права? 
3. Які види тлумачення вам відомі?
4. Порівняйте

А офіційне та неофіційне тлумачення
Б буквальне, розширене й обмежене тлумачення

5. Висловте думку щодо необхідності тлумачення норм права.
6*. Знайдіть приклади офіційного тлумачення норм права різними органами влади в 

Україні.
7. Визначте, які органи мають право здійснювати тлумачення зазначених нормативних 

актів нашої держави: Конституція України, наказ Міністерства освіти і науки України, 
Закон України «Про Національну поліцію», рішення Одеської обласної ради. 

8*. Запропонуйте буквальне, розширене й обмежене тлумачення нормативного акта 
(на ваш вибір). 

Систематизація законодавства

1. Поняття систематизації
Упроцесііснуваннябудь-якоїдержавистворюєтьсятадієвеличезнакількість

нормативнихактів.Поступовообиратинеобхіднийдлязастосуванняакт,визна-
чати,якийтребавикористативконкретнійситуації,стаєвсескладніше.Крімтого,
деякіактизмінюються,доповнюютьсяабо,навпаки,частинаактівскасовуються.
Саметомувиникаєпотребаздійснюватисистематизаціюзаконодавства.

Систематизація законодавства — упорядкування законодавства, 
приведення його до внутрішньо узгодженої системи. 

Систематизаціязаконодавствадопомагаєвиконатидекільказавдань.Насам-
передсистематизаціязабезпечуєумовидляйогоподальшогорозвитку.Аджев
процесісистематизаціїздійснюєтьсяаналіздіючихактів,виявляютьсяпротиріч-
чятаневідповідностіміжними.Унаслідокцьогоз’ясовуєтьсяпотребавстворен-
ніновихактівабовнесенніпевнихзміндоіснуючих.

Крімтого,систематизаціядопомагаєстворитинайбільшсприятливіумо-
видлявикористанняіснуючихактів.Самезавдякиїйсередвеличезноїкіль-
костінормативнихактівможнашвидкознайтипотрібний,той,якийрегулює
конкретнівідносини.

Зрозуміло, що потреба в систематизації законодавства буде більшою, якщо
більшимиєкількістьтаобсягнормативнихактів.Певноюміроюцезалежитьта-
кожівідтого,доякоїправовоїсім’їналежитьсистемадержави.

§ 31.
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Більшістьнауковціввизначаютьчотириосновнівидисистематизації—облік,
інкорпорація,консолідаціятакодифікація.

Найпростішимдляздійсненняєоблік нормативних актів.Вінздійснюється
вустановах,організаціяхокремимиособами,чиядіяльністьпотребуєпостійного
контролюзастаномнормативно-правовоїбази.Дляцього існуютьрізніспосо-
би—веденнявідповіднихреєстраційнихжурналів,складаннякарток,дефіксу-
ютьсянеобхідніправовіакти,змінидоних.Наявністьтакихжурналівабокарток
допомагає швидко знайти необхідний правовий акт. Нині для ведення обліку
правових актів широко використовують комп’ютери та спеціальні комп’ютерні
програми,базиданих.

2. Інкорпорація та її види

Інкорпорація(відлатин. incorporatio—включеннядоскладу)—форма 
систематизації правових актів, яка полягає в їхньому об’єднанні в збір-
ки, зібрання за певною ознакою без зміни їхнього внутрішнього змісту. 

Нормативніактиможутьоб’єднуватизабудь-якоюознакою—зачасомїхньо-
гоприйняття,загалузямиправа,запевнимитемами,валфавітномупорядкуназв
тощо. Навіть об’єднання правових актів у хрестоматію відповідно до шкільної
програмизправознавстватежможнавважатисистематизацієюуформіінкорпо-
рації.Важливозазначити,щоприінкорпораціїзмістактівнеможезмінюватися,
вонинеможутьскасовуватисячидоповнюватисяновимиактами.Інкорпорацію
можепроводитибудь-хто,дляцьогонепотрібноматиспеціальніповноваження.
Навітькожензвасможедібратинормативніакти,якіпотрібнідлявивченняпра-
вознавчогокурсуабонаписанняроботинаконкурснауковихучнівськихробіт
Малоїакадеміїнаук,івтакийспосібздійснитиінкорпорацію.

Залежновідтого,хтоздійснюєінкорпорацію,їїподіляютьнаофіційнутане-
офіційну.

• Висловте свою думку, які види інкорпорації (офіційна чи неофіційна) мали 
місце у випадках, про які йшлося.

Офіційну інкорпорацію здійснюють державні органи або інші органи за їхнім
дорученням. При здійсненні офіційної інкорпорації акти, як правило, уключають
дозбіркизурахуваннямзмінідоповнень(обов’язковопосилаючисьнавідповідні
акти,якимиздійсненоцізмінитадоповнення).Офіційнаінкорпораціяздебільшого
здійснюєтьсязахронологічним(часомприйняттяакта)іпредметнимпринципами.
Прикладомхронологічної інкорпораціїможебутибагатотомневиданняІнституту
законодавстваВерховноїРадиУкраїни«ЗакониУкраїни».

Доінкорпорації Післяінкорпорації
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Інкорпорація державними органами здійснюється постійно, це забезпечує
можливість використання нормативних актів у повсякденній діяльності як са-
михорганівдержави,такііншихфізичнихтаюридичнихосіб.

У багатьох державах вищою формою інкорпорації законодавства є Звід за-
конів,якийвключаєвсідіючіактизаконодавства.

3. Консолідація 

Консолідація (від латин. consolidation, де con — префікс, що означає
«об’єднання,спільність»;solidatio—укріплення,зміцнення)—спосіб си-
стематизації законодавства, у процесі якого декілька актів об’єднуються 
в один без зміни їхнього внутрішнього змісту. 

Потребавконсолідаціївиникаєтоді,колизодногопитання(одногопредме-
таправовогорегулювання,якговорятьюристи)удержавінакопичуєтьсявелика
кількістьнормативнихактів.Тодійвиникаєнеобхідністьздійснитиконсоліда-
цію.Цейвидсистематизаціїмаютьправопроводитилишекомпетентнідержав-
ніоргани,аджевпроцесіконсолідаціївідбуваєтьсязамінакількохпопередніх
актівнановий,прийматиякийможелишевідповіднийкомпетентнийдержав-
нийорган.Якщойдетьсяпроконсолідаціюзаконів,їїможездійснюватитільки
законодавчийорган—парламент,консолідуватиактиглавидержавиможелише
вінсам.Основнамета інкорпорації—усунутидублювання,повтори.Припро-
веденніконсолідаціїновийукрупненийактприходитьназмінурядустарих,при
цьомустаріактивтрачаютьюридичнусилу.

ТакіактипостійноприймаютьсяуВеликійБританії(об’єднуючичасомакти
задекількастоліть),Франції.ВУкраїнітакожіснуєнагальнапотребавстворенні
консолідуючихактівзбагатьохпитань,однакдосвідтакоїсистематизаціївУкра-
їніниніщенедостатній.

4. Кодифікація

Кодифікація — це вища форма систематизації, яка полягає в створенні 
нового нормативного акта зі зміною його внутрішнього змісту.

Зрозуміло,щосистематизацію,якапередбачаєвнесеннязміндонормативних
актів,прийняттяновихактів,можездійснюватилишекомпетентнийдержавний
орган.Прицьомувновийактвключаютьлишетінорми,якіпротягомвикорис-
таннявиправдалисебе,виключаютьті,якізастарілиабовиявилисянепридатни-
мидлявикористання.

Доконсолідації Післяконсолідації
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Унаслідоккодифікаціїстворюєтьсяновийакт.Упроцесікодифікаціїнасам-
передвиявляютьнедолікиіснуючогозаконодавствавтійчиіншійгалузі,потім
намагаються усунути ці недоліки, протиріччя, прогалини, а матеріал цієї пере-
робкиоб’єднативновийнормативнийакт.Створенівпроцесікодифікаціїакти
призначені для тривалого використання, вони, як правило, охоплюють досить
широкеколосуспільнихвідносин.

Найчастіше в практиці трапляється галузева кодифікація, коли в кодекс
об’єднують норми, які належать до певної галузі права. Її прикладами є чима-
ло існуючих у більшості держав (у тому числі й в Україні) кодексів — кримі-
нальний,цивільний,сімейнийтощо.Існуєтакожкомплекснакодифікація,коли
вкодифікаційнийактоб’єднуютьнормирізнихгалузей,якістосуютьсяпевного
правового інституту, підгалузі права. Так, в Україні нині діють Митний, Лісо-
вийкодекси,Кодекспронадра,якієприкладамикомплексноїкодифікації.Та-
кожіснуєзагальнакодифікація,якаполягаєвсуцільнійкодифікаціїправового
матеріалу,усіхдіючихнормативнихактів.

Найчастішерезультатомкодифікаціїстаєкодекс—нормативнийакт,який
регулює певну сферу суспільних відносин. Його приймає відповідний держав-
ний орган, який регламентує найважливіші суспільні відносини у відповідній
сфері.Якправило,укодексііснуєчіткаструктуравикладунорм,вінподіляється
на певні частини, розділи. В Україні нині діє більше двадцяти кодексів. Серед
них—кримінальний,цивільний,сімейний,господарський,повітрянийтощо.

Іншимвидомкодифікаційногоактаєоснови законодавства.Вонирегулю-
ютьнайважливішіпитанняпевноїгалузі,містятьнайпринциповішіположення.

Удеякихдержавахширокепоширеннянабулистатути,якітакожєформою
кодифікаційнихдокументів.Саметакуназвумаютьакти,яківизначаютьоргані-
заціюдержавноївладинарівнітериторіальниходиницьдержави.Ниністатути
регулюють діяльність адміністративно-територіальних одиниць в Іспанії, Іта-
лії,Португалії,РосійськійФедерації.Крімтого,традиційнотакужназвумають
основнідокументи,якірегламентуютьдіяльністьвійськовихформувань—Ста-
тутгарнізонноїтакараульноїслужбиЗбройнихсилУкраїни,Дисциплінарний
статутНаціональноїполіціїУкраїнитощо.

Здійснення систематизації є необхідним для успішного й ефективного функціону-
вання системи законодавства. Роль систематизації зростає із збільшенням кількості 
нормативних актів, розвитком системи законодавства. 

Основними способами систематизації є облік, інкорпорація, консолідація та коди-
фікація законодавства. 

Докодифікації Післякодифікації
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Запам’ятайте: систематизація законодавства, інкорпорація, консолідація, кодифі-
кація.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «систематизація законодавства»,  «інкорпорація», «консоліда-

ція», «кодифікація».
2. Які способи систематизації ви знаєте?
3. Висловте свою думку про значення систематизації законодавства.
4. Знайдіть приклади проведення різних видів систематизації в нашій державі.
5. Здійсніть інкорпорацію законодавства з цікавої для вас теми. 

З історії української державності

Після смерті гетьмана України у вигнанні І.  Мазепи новим гетьманом було об-
рано Пилипа Орлика. Після його обрання емігрантська козацька рада в м. Бен-
дерах (нині — не визнана Придністровська Молдавська республіка, яка вийшла зі 
складу республіки Молдови) 5 (16) квітня 1710 р. було прийнято документ «Пакти 
та конституції законів та вольностей Війська Запорозького між ясновельможним 
гетьманом Пилипом Орликом та між старшиною, полковниками, а також назва-
ним Військом Запорозьким», яку називають Конституцією Пилипа Орлика. У до-
кументі визначено пріоритети зовнішньої політики, органи законодавчої влади 
(Генеральна Рада), місцевого самоврядування та порядок їхнього формування, 
визначено обсяг повноважень гетьмана. Передбачено діяльність судів, функціо-
нування в межах козацької держави магдебурзького права. Певну увагу приділе-
но соціально-економічним і культурно-освітнім питанням.
Конституція Пилипа Орлика є важливою пам’яткою історії українського права, 
досить досконалим для свого часу документом. Однак унаслідок прийняття до-
кумента емігрантською радою та гетьманом в еміграції вона ніколи не діяла.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ВИДИ сИсТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВОВИХ АКТІВ

1. Порівняйте різні види систематизації за допомогою таблиці.

Інкорпорація Кодифікація Консолідація

Хто має право здійснювати

Чи змінюється зовнішня форма акта

Чи змінюється внутрішній зміст акта

Що є наслідком систематизації

2. У мережі Інтернет знайдіть приклади видань та актів, які є результатом проведен-
ня систематизації нормативних актів. 

3. Користуючись мережею Інтернет, зокрема сайтом Верховної Ради України, спро-
буйте самостійно провести інкорпорацію нормативних актів, необхідних для 
дев’ятикласників, що вивчають курс «Основи правознавства».
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Правові відносини. Види правовідносин

1. Поняття та ознаки правовідносин
Кожномузваспостійнодоводитьсяспілкуватисязіншимилюдьми.Видо-

мовляєтеся з приятелем про спільне тренування, з дівчиною — про зустріч, за
проханнямбатьківкупуєтепродуктивмагазині,позичаєтекнижкуусвогоодно-
класника,улаштовуєтесянароботуувільнийвіднавчаннячас.Укожномузцих
випадківвивступаєтевпевнівідносинизіншимилюдьми.

• Проаналізуйте наведені ситуації та висловте припущення, які з них регулю-
ються нормами права, а в яких діють інші соціальні норми.

Вивжезнаєте,щонормиправарегулюютьлишенайважливішісоціальнівід-
носини,великажкількістьіншихрегулюєтьсяіншимисоціальниминормами.

Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називають пра-
вовідносинами. 

Правовівідносинимаютьпевніознаки.Насампередправовідносини є особ-
ливим видом соціальних відносин.Їхнімиучасникамистаютьлюдиабоіншіпе-
редбаченізаконодавствомучасникиправовідносин.Вонимаютьпевнийеконо-
мічний,політичний,соціальнийабоіншийзміст,якиймаєважливезначеннядля
їхніхучасників.

По-друге, обов’язковою ознакою правовідносин є їхнє регулювання за до-
помогою норм права.Будь-якісоціальнівідносинимаютьпевнерегулювання.
Воно може здійснюватися за допомогою моралі, релігійних норм тощо, однак
самеправовідносинидодатковорегулюютьсятакожінормамиправа.

Щеоднієюознакоюправовідносинєїхнійсвідомий характер.Правовідно-
синивиникаютьунаслідоквольовихдійлюдейнавідмінувідіншихсоціальних
відносин,якіможутьчасомвиникнутистихійно.

Правові відносини характеризуються наявністю в них подвійного змісту.
Зодногобоку,змістомбудь-якихправовідносинєправайобов’язкиучасників,
зіншого—реальнідіїучасниківправовідносин.

Щеоднаособливість—можливість захистити правовідносини за допо-
могою держави.Віншихсуспільнихвідносинахучасникинеможутьрозрахову-
ватинапідтримкудержави,уразіжпорушеннянормправаучасникамиправо-
відносинможливезастосуваннядержавногопримусу.

2. Види правовідносин
Ужиттісуспільствавиникаєвеликакількістьрізнихправовідносин.Існуєде-

кількакритеріїв,заякимиподіляютьправовідносини.
Передусім правовідносини можна класифікувати за галузями права, якими

регулюватимутьсяцівідносини.Якщойдетьсяпропокараннязазлочин,ітиметься
прокримінальніправовідносини,даруванняпороджуєцивільніправовідносини,
одруження—сімейні,авлаштуваннянароботу—трудові.Кількістьвидівправо-
відносинзагалузямиправавідповідатимекількостііснуючихгалузейправа.

Тема 6. ПРАВОВІДНОсИНИ
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Іншимвидомподілуправовідносинєподілзалежно від кількості суб’єктів–
учасників правовідносин. Прості правовідносини передбачають участь у них
лише двох сторін. Саме такими є більшість правовідносин, приклади яких на-
водилисявище.Інодівправовідносинахберутьучасть,маючивідповідніправа
йобов’язки,більшедвохсуб’єктів.Таквідбувається,колиособаберевборгпід
порукуіншоїособи(уцьомувипадкувправовідносинахберутьучастьтой,хто
надаєщосьуборг,той,хтовзявуборг,атакожтой,хтодавпорукузаборжника).

Поділнаодностороннітадвостороннівизначаєхарактер обов’язків учас-
ників правовідносин. Двосторонні правовідносини передбачають, що кожна зі
сторін має як права, так і обов’язки. Такими є купівля-продаж, оренда, шлюб
тощо.Аотдаруванняєприкладомодносторонніхправовідносин—однасторона
(обдаровуваний)маєлишеправа,аінша(дарувальник)—тількиобов’язки.

Правовідносини можна також класифікувати за характером зобов’язань 
суб’єкта правовідносин.Якщосуб’єктповиненвчинитипевнідії(якпривла-
штуванні на роботу, укладанні шлюбу), правовідносини вважають активними.
Якщожсуб’єктмаєутриматисявідвчиненняпевнихдій,тойдетьсяпропасивні
правовідносини.

Інодіправовідносиниподіляютьзалежновідтого,якіелементиправовоїнорми
діятимуть,якіфункціївиконуютьправовідносини.Якщойдетьсяпроправомірні
діїучасниківправовідносин,воникеруютьсядиспозицієюправовоїнорми,якаре-
гулюєвідповідніправовідносини,—церегулятивні правовідносини.Якщождля
регулюваннявідносиндоведетьсязвернутисядосанкціїнормиправа,тобтовдіях
учасниківєпорушення,тойтиметьсяпроохоронні правовідносини.

3. Структура правовідносин
Правовідносини є досить складним явищем. Саме тому вони мають певну

структуру.


Суб’єкт правовідносин — фізична або юридична особа, яка є учасни-
ком правовідносин і має юридичні права й обов’язки. 

Докладнішепросуб’єктиправовідносинітиметьсявнаступномупараграфі.

Об’єкт правовідносин — явища та предмети навколишнього світу, на 
які спрямовані права й обов’язки учасників правовідносин, щодо яких 
виникають правовідносини. 

Ураховуючи різноманітність правовідносин, надзвичайно широким і різно-
манітнимєйколооб’єктівправовідносин.



Правовідносини

Суб’єкт правовідносин Зміст правовідносинОб’єкт правовідносин

Об’єкти правовідносин

Матеріальні блага Нематеріальні особисті блага

Поведінка, дії суб’єктів, послуги Продукти духовної творчості 
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Найчастіше об’єктами правовідносин стають матеріальні блага — різнома-
нітні речі, гроші й цінності. Саме вони є об’єктом купівлі-продажу, дарування
тощо. Іноді до окремої групи об’єктів правовідносин належать цінні папери —
акції, облігації, чеки тощо. Нематеріальні особисті блага — це життя, свобода,
честьігідність,правонаім’я,недоторканність.Нематеріальніблагадоситьчасто
стаютьоб’єктомкримінальних,адміністративнихправовідносин—такжиттяє
об’єктомубивства,гідністьвиступаєоб’єктомнаклепутощо.Часомуцивільних,
господарськихправовідносинахоб’єктомстаєповедінка,дії,послуги.Об’єктом
правовідносинможутьстатирезультати духовної творчості—літературнийчи
художній твір, кіносценарій чи сама кінокартина, відкриття, винаходи, які мо-
жутьбутипродані,подаровані,можутьбутиукладенідоговорищодопорядкуїх-
ньоговикористання.

Третяскладоваправовідносин—їхнійзміст.Прицьомузмістправовідносин
включаєфактичнийтаюридичнийзміст.

Фактичний зміст (іноді його називають матеріальним змістом) — це 
фактична поведінка, яку здійснює суб’єкт правовідносин. 

Наприклад,фактичнимзмістомкупівлі-продажуєпереданнягрошейпокуп-
цемпродавцевійзустрічнепереданнятоварів.

Юридичний зміст правовідносин — це суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки учасників правовідносин. 

Прикупівлі-продажу,наприклад,покупецьмаєправоотриматиповнутадо-
стовірнуінформаціюпротовар,зобов’язанийсвоєчасносплатитипокупкутаза-
братитовар,продавець,усвоючергу,повиненнадатизгадануінформацію,забез-
печитиналежнуякістьтовару,передатитоварувстановленийстроктощо.

Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називають правовідноси-
нами. Вони виникають у різних сферах суспільного життя. Існує чимало видів право-
відносин: залежно від кількості учасників, співвідношення їхніх обов’язків, характеру 
зобов’язань тощо. Правовідносини мають складну структуру, яка включає суб’єкт, 
об’єкт і зміст правовідносин. 

Запам’ятайте: правовідносини, суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, зміст 
правовідносин.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «правовідносини», «суб’єкт правовідносин», «об’єкт правовідно-

син», «зміст правовідносин».
2. Назвіть ознаки правовідносин.
3. Які елементи правовідносин вам відомі?
4. Назвіть види правовідносин.
5. Наведіть приклади правовідносин, які належать до різних їхніх видів.
6. Наведіть приклади правовідносин, у яких вам доводилося брати участь, і визначте 

в наведених прикладах елементи правовідносин.
7. Порівняйте правовідносини й інші види соціальних відносин.
8. Визначте склад правовідносин у запропонованих ситуаціях.

А У Ж-ському районі відкрився новий районний відділ реєстрації актів цивіль-
ного стану (РАЦС). Першими зареєстрували свій шлюб Олена Л. та Едуард К. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



132

Розділ 2. Право

Після реєстрації їх чекала приємна несподіванка — голова райдержадміні-
страції вручив молодим путівки на відпочинок.

Б Протягом останнього часу в церковний сан було висвячено десять чоловіків 
у віці від 25 до 35 років. Більшість із них попередньо звільнилися з роботи, де 
вони працювали раніше. Водночас дехто з них у зв’язку з переїздом на нове міс-
це проживання уклав угоди про найм житлової площі з місцевими жителями. 

Суб’єкти правовідносин

1. Поняття та види суб’єкта правовідносин
Однимізневід’ємнихелементівправовідносинєїхнісуб’єкти,аджевбудь-

яківідносинивступаютьпевніособи.

• Пригадайте, що таке суб’єкт правовідносин. 

Можнавизначитидекількаознаксуб’єктівправовідносин.Будь-якийучас-
ник правовідносин повинен мати можливість брати участь у правовідносинах.
Дляцьогоучасникправовідносинмаєбутивідособленийвідінших,атакожбути
здатнимсамостійноформуватитависловлюватисвоюволю.

Крім того, суб’єкт правовідносин повинен мати певні юридичні влас-
тивості. Для того щоб брати участь у правовідносинах, особа повинна мати
правосуб’єктність.

Суб’єктамиправовідносинможутьбутирізніособи.



Фізичні особи — це громадяни України, іноземці, особи без громадянства.
Фактичноучасникомправовідносинможебутибудь-якалюдина.

Учасниками можуть бути й юридичні особи — організації, зареєстровані в
установленому порядку. Суб’єктами правовідносин можуть бути підприємства,
установи,організації,держава,територіальнігромади—міста,села,атакожоблас-
ті,районитощо.Юридичнаособаповиннаматипевніознаки,зокремавласнена-
йменування.Унеїєвласневідокремленемайно,рахунокубанку.Юридичнаособа
виступаєвправовихвідносинахвідсвогоімені,вонаможебутивідповідачеміпо-
зивачемусуді.

2. Правосуб’єктність 

Правосуб’єктність — це здатність фізичної та юридичної особи в 
установленому порядку бути суб’єктами правовідносин, носіями 
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. 

Дляфізичноїособиправосуб’єктністьскладаєтьсязкількохелементів.



§ 33.

суб’єкти правовідносин

Фізичні особи Юридичні особи 

Правосуб’єктність

Правоздатність ДеліктоздатністьДієздатність
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Правоздатність — здатність особи мати юридичні права й обов’язки. 

Упершепоняття«правоздатність»булозапровадженофранцузькимЦивіль-
нимкодексом1804р.(такзванимКодексомНаполеона).Відповіднодозаконо-
давстваУкраїни,правоздатністьфізичноїособивиникаєзмоментуїїнароджен-
няйзберігаєтьсядосмерті.

Усучасномусвітінеможеіснуватилюдина,яканемаєправоздатності.Біль-
ше того, жодна людина не може навіть за власним бажанням відмовитися від
правоздатності.Правоздатністьневід’ємнавідособи,вонанезалежитьвідвіку,
професії, статій іншихобставин.Правоздатністьнеможепередаватися іншим
особам.Кожналюдинамаєоднаковуправоздатність,упринципіособаможемати
будь-якіправа,якіпередбаченізаконодавством.Конкретналюдинавпевниймо-
менткористуєтьсялишечастиноюпотенційноможливихдлянеїправ,алецене
означаєрізницюврівніправоздатності.Державатакожнемаєправапозбавити
особу її правоздатності, однак в окремих випадках правоздатність особи може
бутиобмежена.Так,уразі скоєнняправопорушенняможливеобмеженняпра-
ваособинасвободу,праварозпоряджатисясвоїммайном,займатипевніпосади
тощо.Якправило,такеобмеженняєтимчасовим.

Розрізняютьтри види правоздатності —загальну,галузевутаспеціальну.
Загальнапередбачаєможливістьфізичноїчиюридичноїособибратиучасть

управовідносинах.Такуправоздатністьфізичнаособамаєзмоментународжен-
ня,аюридична—змоментуреєстрації.

Галузева правоздатність передбачає можливість участі особи в правовід-
носинахпевноїгалузіправа.Прицьомувік,зякогоособаможебратиучастьу
правовідносинахпевноїгалузіправа,урізнихгалузяхсуттєвовідрізняється.Так,
учасникомтрудовихправовідносинособаможебутилишез14років.

Спеціальнаправоздатністьвизначаєможливістьособибратиучастьукон-
кретномувидіправовідносин,зокремаузв’язкузнабуттямпевногостатусу.Так,
спеціальнуправоздатністьмаютьнароднідепутати,державніслужбовці,праців-
никиправоохороннихорганів,військовослужбовці.

Можливість особи своїми діями набувати юридичних прав та обов’язків 
називають дієздатністю. 

Обсягдієздатностіфізичноїособисуттєвозалежитьвідїївіку.Повнадієздат-
ністьвУкраїнінастаєз18років.Требазазначити,щозаконодавствопередбачає
можливістьобмеженнядієздатностіособийнавітьвизнанняособинедієздатною.
Обмеженнядієздатностіпередбаченоувипадку,колиособазловживаєалкоголем,
наркотикамитавнаслідокцьогоставитьсебеабосвоюсім’ювскладнематеріальне
становище.Особаможебутивизнананедієздатною,якщовона,унаслідокпсихіч-
ноїхвороби,неможерозумітизначеннясвоїхдійабокеруватиними.Рішенняпро
обмеженнядієздатностіособиабовизнанняїїнедієздатноюприймаєлишесуд.

Ще однією складовою правосуб’єктності є деліктоздатність — здат-
ність особи нести юридичну відповідальність. 

Деліктоздатністьфізичноїособиврізнихгалузяхнастаєврізномувіці.Так,
адміністративнаделіктоздатністьнастаєз16років,цивільно-правова—частково
з14,аповністю—з18роківтощо.
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3. Особливості правосуб’єктності юридичної особи
Правосуб’єктністьмаютьнелишефізичні,айюридичніособи.Правосуб’єкт-

ністьюридичноїособивиявляєтьсявїїкомпетенції.Цепоняттявключаєтіправа
йобов’язки,щомаєюридичнаособа,якінеобхідніїйдлявиконанняїїфункцій.

Особливістюправосуб’єктностіюридичноїособиєте,щочасвиникненнята
припиненняправоздатностітадієздатності,якправило,збігаються,вонинастають
іприпиняютьсяодночасно—починаютьсязмоментуреєстраціїюридичноїособи
таприпиняютьсяприїїліквідації.Згідноіззаконодавством,припиненняюридич-
ноїособиможездійснюватисярізнимиспособами—шляхомліквідації(уцьому
випадкуюридичнаособазникає)абореорганізації(поділу,виділення,злиття).

Зрозуміло,щоюридичнаособанеможесамареалізовуватисвоїправатави-
конуватиобов’язки,підписуватиугоди,братиучастьусудовихзасіданнях.Тому
відіменіюридичноїособивправовідносинахдіютьорганичиособи,визначеніїї
статутом,положеннямтауповноваженінацевідповіднимчином.

Юридична особа має загальну та спеціальну правосуб’єктність. Загальна
включає права й обов’язки, притаманні більшості юридичних осіб, а спеціаль-
на передбачає ті права й обов’язки, які притаманні саме цьому виду юридич-
них осіб, випливають з його завдань і функцій. Так, правосуб’єктність органу
місцевого самоврядування як юридичної особи буде суттєво відрізнятися від
правосуб’єктностімагазинучишколи.

4. Юридичні факти
Настання,змінаабоприпиненняправовідносинєнаслідкомпевнихжиттєвих

обставин.Прицьомуюридичнезначеннямаютьнебудь-якіобставини,алишеті,
щопередбаченінормамиправа.

Життєві обставини, які передбачені нормами права, та породжують, 
змінюють або припиняють правовідносини, називають юридичними 
фактами.

Юридичніфактиподіляютьнадіїтаподії.Подіїнезалежатьвідбажанняособи
абонеповністюконтролюютьсянею.Людинанароджуєтьсябез їїбажання,але її
появапороджуєюридичнінаслідки—виникненняправуновонародженогойвідпо-
віднихобов’язківубатьків,смертьлюдинитакожздебільшогонезалежитьвідїїба-
жання,алезумовлюєпевніюридичнінаслідки,зокремазастосуваннязаконодавства
щодоспадщини.Юридичнінаслідкиспричиняютьтакождіїприроди,тварин,стихій-
нілиха.Унаслідокцьогоможевиникнутиправонастраховівиплати,компенсацію
збитків.Такожюридичнінаслідкипороджуєнастанняпевнихстроків.Так,відбуття
строкупокаранняприпиняєобмеженняправлюдини,настаннявісімнадцятирічного
вікупризводитьдонабуттяособоюповноїцивільноїдієздатностітощо.

Діїлюдейподіляютьнаправомірні—тобтотакі,щовідповідаютьвимогамза-
кону,інеправомірні—такі,щосуперечатьїм.Неправомірнідіїназиваютьправо-
порушеннями.Вониспричиняютьюридичнувідповідальність.

Правомірнідіїтакожподіляютьнадвігрупи.Юридичними актаминазивають
дії,уякихособасвідомобажаєнастанняпевнихюридичнихнаслідків.Людинасві-
домоукладаєдоговіроренди,улаштовуєтьсянароботуабозвільняється,вступає
вшколучиінституттощо.Однакіноділюдинавчиняєпевнідії,якіспричиняють
юридичнінаслідки,незалежновідїїбажання.Таквідбувається,колиособаство-
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рюєхудожнійтвір(вавторавиникаютьавторськіправа),знаходитьскарб(вини-
каєправонавинагороду)тощо.Такідіїназиваютьюридичними вчинками.

До структури правовідносин належать суб’єкти правовідносин. Суб’єктами пра-
вовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи. Для участі в правовідносинах 
особи повинні мати правосуб’єктність, яка включає правоздатність, дієздатність і 
деліктоздатність. 

Виникнення, припинення та зміна правовідносин є наслідком юридичних фактів. 
Юридичні факти поділяють на події, які не залежать від волі людей, і дії, що є результа-
том свідомих дій людей. Дії можуть бути правомірні та неправомірні. 

Запам’ятайте: дієздатність, правоздатність, деліктоздатність, правосуб’єктність, 
юридичні факти.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «дієздатність», «правоздатність», «деліктоздатність», «право-

суб’єктність», «юридичні факти».
2. Порівняйте

А правоздатність і дієздатність
Б юридичні дії та події
В юридичних і фізичних осіб
Г загальну, галузеву та спеціальну дієздатність

3. Наведіть приклади юридичних фактів, які вам траплялися в житті, і визначте, до 
якого виду юридичних фактів вони належать.

4*. Висловте свою думку щодо доцільності зниження (або підвищення) віку набуття 
особою повної дієздатності.

5. Які особливості має правосуб’єктність юридичної особи? 

Правова поведінка 

1. Поняття «поведінка» та її види
Напевно,кожномузвасдоводилосячутицеслово—поведінка.
Учитель,звертаючисьдоучня,говорить:«Тимаєшпокращитисвоюповедін-

ку».Назборахдиректоршколиговорить,ставлячивприкладученицю—пере-

Юридичні факти

Дії

Неправомірні

Правомірні

Юридичні  
акти

Юридичні  
вчинки

Народження, смерть

Настання строку

Стихійне лихо, 
дії тварин

Події

Тема 7. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ПРАВОПОРуШЕННЯ

§ 34.
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можницюолімпіади:«Їїповедінкаможебутиприкладомдляінших».Укомента-
рідофутбольногоматчуговориться:«Поведінкавболівальниківсталапричиною
достроковогоприпиненнягри».

• А як ви розумієте це поняття? 

Поведінка людини — сукупність дій, у яких відображається її ставлення 
до навколишнього світу та суспільства, інших людей. 

Поведінкалюдиниможебутидужерізною—відповідатинормаммораліта
правачисуперечитиїм,бутидоброзичливоючиворожою,ачасомагресивноючи
навітьзлочинною.

Залежно від спрямованості, її наслідків поведінка може бути суспільно ко-
рисноютасуспільношкідливою.Упершомувипадкувонавідповідаєсоціальним
нормам,сприяєдосягненнюпевнихважливихдлясуспільстватакориснихдля
ньогоцілей.Колилюдинарятуєіншу,береучастьубудівництвіновогооб’єкта,
робитьнауковевідкриття—їїповедінкаєсуспільнокорисноюйзавждизаохо-
чується.

Однакможливайситуація,колилюдинасвоєюповедінкоюпорушуєвстанов-
ленісоціальні(нелишеправові)норми.Якщочоловікувійдевхристиянський
храм, не знімаючи головного убору, він порушить релігійні норми. Особа, яка
всуперечобіцянцітабезповажнихпричиннеприйденапризначенуділовузу-
стріч,порушитьправиламоралітаділовогоетикету.Іхочавобохвипадкахне
булопорушенонормправа,такаповедінкабудевизнанасуспільношкідливою.
Таксамосуспільношкідливоюбудевизнаноповедінкуособи,якапорушитьпра-
вовінорми,скоїтьправопорушення,атимпачезлочин.

2. Правова поведінка
Людинаживевприродітасуспільстві,відчуваєхолодабоспекуйодягається

відповіднодопогоди,спілкуєтьсяздрузями,приятелямитанавітьнезнайомими
людьми.Процесвзаємодіїлюдини(тайбудь-якоїживоїістоти)знавколишнім
середовищем(природоютасуспільством),якийвиявляєтьсявїївнутрішнійта
зовнішнійактивності,називаютьповедінка людини.Поведінкалюдинивбільшос-
тівипадківпризводитьдозмінуприродномусередовищі,усамомусуб’єктіпо-
ведінки.Поняття«поведінка»—надзвичайношироке.Воновключає:відпочинок
людинитаїїпрокидання,прийомїжітанавчальнуйтрудовудіяльністьтощо—
практичнобудь-якіпроявиактивностілюдей.Невусіхвипадкахповедінкалю-
дейповноюміроюрегулюєтьсянормамиправа.

Вчинки особи, які мають соціальне значення, регулюються нормами 
права та тягнуть за собою юридичні наслідки, називають правовою по-
ведінкою. 

Правоваповедінкамаєрядознак.Вонаіснуєлишеусферісуспільнихвідно-
син.Цеозначає,щойдетьсяпровзаємодію(прямучиопосередковану)особисаме
ізсуспільством.Суспільствопевнимчиномреагуєнаповедінкуособи,визначає,
чиєцяповедінкакорисноючишкідливоюдлясуспільства,чивідповідаєнормам
права.Прицьомудляправовоїповедінкиобов’язковимелементомєставлення
особидосвоїхдій,їхніхнаслідків.Суб’єктиправовоїповедінкикеруютьсвоїми
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діями,оцінюютьїхзточкизорунормправатаприймаютьвольовірішення.Ці
рішеннятаповедінкавціломупороджуютьюридичнінаслідки.Якісаме—за-
лежитьвідзміступравовоїповедінки—з’являються,змінюються,припиняються
юридичніправайобов’язки,виникаютьпідставидляпритягненняпорушникадо
юридичноївідповідальностітощо.Цестаєнаслідкомтого,щоправоваповедінка
обов’язковопередбачаєнаявністьправовихнорм,якіїїрегулюють.Самеправові
нормивизначаютьоцінкуправовоїповедінки—чивідповідаєвонавстановленим
вимогам,чиміститьпорушеннянорм.

Залежновідтого,чивідповідаєповедінкаособивимогамнормправа,їїподі-
ляютьнаправомірнутаправопорушення.



3. Правомірна та протиправна поведінка

Правомірна поведінка — це суспільно необхідна, бажана, допустима, 
свідома поведінка суб’єктів, яка відповідає нормам права. 

Отже,головноюознакоюправомірноїповедінкиєвідповідністьїїнормам
права.Цяповедінкає завждисвідомою(тієючи іншоюмірою),навітьколи
людинанеповністюрозумієзначеннясвоїхдій,неможеїхповністюоцінити,
вонавсежсамостійноприймаєрішення,обираєваріантисвоєїповедінки,сво-
їхдій.Поведінкавбагатьохвипадкахмаєпевниймотив,мету,особабільшою
чи меншою мірою усвідомлює не лише характер своїх дій, а й їхні можливі
наслідки.

Прицьомуправомірнаповедінкаєсуспільнокорисною,можебутиабонеоб-
хідною(уцьомувипадкудержаваспонукаєдотакоїповедінкишляхомустанов-
ленняобов’язківсуб’єктівабожпевнихзаборон),абобажаною(такаповедінка
полягаєвтому,щоособазавласнимбажаннямкористуєтьсясвоїмиюридичними
правами,однакцяповедінканеєобов’язковою)длясуспільства.

Правомірна поведінка має ряд різновидів. Вона може бути індивідуальною
(громадянинулаштовуєтьсянароботу,укладаючитрудовийдоговір;дитинапе-
реходитьвулицюпопішохідномупереходутощо)абоколективною(діяльність
політичнихпартій,громадськихорганізацій,релігійнихгромадтощо).

Розрізняють також активні правомірні дії особи та правомірну бездіяль-
ність.Колиособаздійснюєкупівлю,дарування,укладаєшлюб,звільняєтьсяз
роботи,сплачуєподатки,тойдетьсяпроактивнідії.Колижвиконанняправової
нормипотребуєвідособилишеутриматисявідвчиненняпевнихдій(непере-
ходитивулицюначервонесвітло,незаважатиправомірнимдіямправоохоронців
тощо),тойдетьсяпроправомірнубездіяльність.

Правова поведінка

За наслідками поведінки

Суспільно шкідлива

Суспільно корисна

Правомірна

Правопорушення

За відповідністю поведінки  
нормам права
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Поведінку, у якій містяться порушення правових норм, називають про-
типравною. 

Такаповедінкаєобов’язковимелементомправопорушення.

4. Види правомірної поведінки
Видиправомірноїповедінкирозрізняютьзалежновідтого,яксуб’єктправо-

мірноїповедінкидонеїставиться.
Найбільшбажанимдлясуспільстватипомправомірноїповедінкиєсоціаль-

но активна. Ця поведінка передбачає, що особа активно користується своїми
правами,виконуєобов’язки.Дотогожособаактивно,небайдужесприймаєпору-
шеннянормправаіншимилюдьми,намагаєтьсяперешкодитицимпорушенням.

Прозаконослухнянуповедінкуйдетьсятоді,колиособасамостійнотасвідо-
мо,безсторонньоговпливусувородотримуєтьсянормправа.Прицьомутакупо-
ведінкуособаобираєзавласнимпереконанням,безсторонньогопримусу.Особа
саманедопускаєправопорушень,однакприцьомуйневиявляєактивностіщодо
припиненняправопорушеньіншихлюдей.

Особа, якій притаманна конформістська поведінка, діє під впливом ото-
чення,дієтак,якібільшістьлюдейнавколонеї.Людиназконформістськоюпо-
ведінкоюсаманевиявляєсоціальноїактивності.Уразі,колиїїоточенняпору-
шуватимеправовінорми,тойцяособаможевідконформістськоїправомірної
поведінки перейти до конформістської неправомірної поведінки, тобто стати
правопорушником.

Найбільшнебезпечнимвидомправомірноїповедінкиємаргінальнаповедін-
ка,колиособастоїтьнамежі—вонащенепорушуєнормиправа,алебудь-якої
митіможеперейтимежудозволеного.Особаутримуєтьсявіднеправомірнихдій
нетому,щомаєвисокуправовукультуру,правосвідомість,переконанавдоціль-
ностітанеобхідностіправомірноїповедінки,атому,щопобоюєтьсяюридичної
відповідальності,якаможенастативразіправопорушення.

Дії людей дуже часто називають поведінкою. Вона може бути суспільно корисною 
та суспільно шкідливою.

Поведінку, яку регулюють норми права та яка має свідомий характер, називають 
правовою поведінкою. Вона може бути правомірною та неправомірною. Суспільство 
зацікавлене в тому, щоб якомога більше учасників правовідносин діяли правомірно. 

Запам’ятайте: поведінка, правова поведінка, правомірна поведінка.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «поведінка», «правова поведінка», «правомірна поведінка».
2. Назвіть відомі вам види правової поведінки.
3. Порівняйте види правомірної поведінки, які вам відомі.
4*. Наведіть приклади правомірної поведінки та правопорушень, які вам траплялися.
5*. Наведіть відомі вам приклади або знайдіть у засобах масової інформації повідомлен-

ня про соціально активну, законослухняну, конформістську та маргінальну поведінку. 
6. Визначте, який вид правової поведінки має місце в наведених нижче прикладах.

1) Підліток, уперше прийшовши на футбольний матч і наслідуючи товаришів, які 
належать до угруповання футбольних фанатів-ультрас, потайки проніс на три-
буну файєр, підпалив його та кинув на поле.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



139

Тема 7. Правомірна поведінка та правопорушення

2) Громадянин, побачивши, як молодик напав на дівчину та відібрав у неї мобіль-
ний телефон, утрутився та затримав порушника, передавши правоохоронцям, 
які під’їхали за кілька хвилин.

3) Отримавши подарунок від іноземних родичів, громадянин звернувся до фіс-
кальної служби, щоб з’ясувати, чи повинен він сплатити податок.

З історії української державності

У 2010 р. в дні святкування 
300-річчя прийняття Кон-
ституції Пилипа Орлика в 
м. Бен дерах було спорудже-
но пам’ятний знак на честь 
прийняття цього історичного 
документа. Пам’ятний знак 
відкрито біля стін Бендер-
ської фортеці. 

Правопорушення

1. Поняття та ознаки правопорушення

• З курсу правознавства 9 класу згадайте, що таке правопорушення.

Більшість людей у суспільстві діє відповідно до правових норм. Однак, на
жаль,єйіншівипадки.Пішохідпереходитьвулицюначервонийсигналсвітло-
фора.Робітникбезповажноїпричинизапізнюєтьсянароботу.Граючиудворі,
підліткипошкодилиавтомобіль.Ученьневиконавдомашнєзавдання.Щоспіль-
ноговцихситуаціях?Основнете,щовсіцігромадянипорушилиякісьправові
норми,тобтоїхняповедінкабуланеправомірною.Інакшетакуповедінкуособи
називаютьправопорушенням.

Суспільно небезпечне або шкідливе винне діяння (дія або бездіяль-
ність) деліктоздатної особи, яке порушує норми права, завдає шкоду 
суспільним відносинам, що охороняються правом, і тягне за собою юри-
дичну відповідальність, називають правопорушенням. 

Дляправопорушенняхарактерніпевніознаки.


Передусімправопорушеннямаємісцелишетоді,колидіянняособибезпосе-
редньо порушує ту чи іншу норму права.Цеможевиявлятисявневиконанніви-

§ 35.

Ознаки правопорушення

Порушення норми права Заподіяння шкоди

Наявність вини правопорушника Скоєння деліктоздатним суб’єктом

Наявність діяння  
(дії або бездіяльності)

Юридична відповідальність  
за скоєне
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значенихправомобов’язків,унедотриманніправил,якінимустановлено,переви-
щенніправ,компетенціїособи,порушеннізаборон,яківстановленоправомтощо.

По-друге, будь-яке правопорушення обов’язково завдає якоїсь шкоди.
Шкодаможебутиморальною(образа,нервовенапруженнятощо),матеріальною
(прямізбитки,втратамайнаабокоштів,втратаможливогоприбутку),фізичною
(смерть,шкодаздоров’ю).

Обов’язковою ознакою правопорушення є наявність вини правопорушника.
Якимибнебулитяжкінаслідкипевноїподії—аварії,катастрофи, їїнеможна
назватиправопорушенням,якщоніхтоневиннийутому,щосталося,якщодо
негативнихнаслідківпризвелиневідворотнасиластихії,несприятливийзбігоб-
ставин,уякомуніхтоневинентощо.

У визначенні правопорушення є слово діяння. Воно набагато ширше, ніж
звичнесловодія.Діяння—ценелишеактивнаформапротиправноїповедінки—
дія,айпасивна—бездіяльність.Колиособанавулиціздійснюєграбіж,вонадіє
активно.Аколиособаухиляєтьсявідсплатиналежнихподатків,товона,навпа-
ки,порушуєзаконсамесвоєюбездіяльністю.Правопорушеннямуцьомувипад-
куєсамевідсутністьдії,бездіяльність.

Проправопорушенняйдетьсялишетоді,колийоговчинилаособа,якаможе
нести юридичну відповідальність, тобто деліктоздатна особа. Якщо йдеться
профізичнуособу,товонаповиннадосягтипевного,визначеногодляцьоговиду
правопорушення, віку. Крім того, стан правопорушника повинен забезпечити
йомуможливістьрозумітизначеннясвоїхдійтакеруватиними.

Ознакоюправопорушенняєтакожте,щовиннаособаможебутипритягнута
доюридичної відповідальності, передбаченої законодавством.Видюридич-
ноївідповідальностізалежитьвідтого,якеправопорушенняскоєно.

2. Види правопорушень 
Залежно від тяжкості правопорушення, ступеня завданої ним суспільної

шкоди,атакожзалежновідтого,якінормиправабулопорушено,розрізняють
видиправопорушень.

Найнебезпечнішим і найтяжчим видом правопорушення є злочин — пору-
шеннякримінальногозаконодавства.Злочинамиєвбивство,завданнятілесних
ушкоджень,крадіжка,грабіж,хуліганствотощо.

Будь-якііншіправопорушенняназиваютьпроступками.Відповіднодогалу-
зейправарозрізняютьдисциплінарні(порушення,пов’язанізтрудовоюдіяльністю
людей, порушення трудової дисципліни), адміністративні (перехід вулиці в не-
встановленому місці, безквитковий проїзд у транспорті, несвоєчасне отримання
паспортатощо),цивільно-правові(невиконаннязобов’язаньзацивільно-правовим
договором—купівлі-продажу,орендитощо,відмоваповернутиборг).
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3. Поняття складу правопорушення 
Першаскладова—цесуб’єкт правопорушення,тобтотаособа,якавчинила

правопорушення.Суб’єктомправопорушенняможебутилишеделіктоздатна
особа.Залежновідвидуправопорушеннясуб’єктправопорушенняможебути
індивідуальним(тобтофізичнаособа)абоколективним(наприклад,магазин—
юридична особа, яка не виконала обов’язку замінити неякісний товар; полі-
тичнапартія,щопорушилазаконодавствоприпроведеннісвоєїманіфестації;
органдержавноївлади,якийприйнявнеконституційнерішеннятощо).

Об’єктом правопорушенняєте,нащочипротичогоспрямованопротиправ-
нудіюправопорушника,тіпевніблагачисоціальніцінності,наякіпосягаєпра-
вопорушення.Так,колискоєнокрадіжку,об’єктомєвласність(правовласності),
убивство—життялюдини(праволюдининажиття)тощо.

Третяскладова—суб’єктивна сторона правопорушеннявизначаєставлення
правопорушникадоскоєного,досвогоправопорушеннятайогонаслідків.Елемен-
тамисуб’єктивноїсторониправопорушенняєвина,мотивімета.

Колилюдинаскоюєкрадіжкувмагазинічиквартирі,вонаробитьцесвідомо,
маючинамірзбагатитисязарахунокчужоївласності.Уцьомувипадкумигово-
римопропрямий умисел правопорушника.Аотколиправопорушникусвідом-
лює,щодієнеправомірно,передбачаєтасвідомодопускаєнастанняшкідливих
наслідків,ідетьсяпронепрямий умисел.

Однакінколилюдинаскоюєправопорушення,небажаючинастанняшкідли-
вихнаслідків—знеобережності.Якщовонапередбачаєможливішкідливінаслід-
кисвоїхдій,алесподіваєтьсязапобігтицимнаслідкам,тойдетьсяпрозлочинну 
самовпевненість. Прикладом злочинної самовпевненості є скоєння дорожньо-
транспортноїпригодивнаслідокперевищенняшвидкості.Водійрозумієнебезпеку
своїхдій,алесподіваєтьсянасвоєвміннякеруватимашиною.Інодіжпорушник
навітьнепередбачаєможливихшкідливихнаслідків,хочамігіповиненбувїхпе-
редбачати,—цебудепротиправна недбалість.КоликерівникиЧорнобильської
атомноїелектростанціїв1986р.організувалиексперимент,якийпризвівдоката-
строфи,вонинепередбачалистрашнихнаслідківсвоїхдій.

Елементомсуб’єктивноїсторонитакожможутьбутимотивіметаправопору-
шення.Мета—цете,зарадичоголюдинаскоюєправопорушення,дочоговона
прагне.Мотив—те,щобезпосередньоспонукаєособудоправопорушення.Коли
особаскоюєвбивство, їїметоюєпозбавленняжиття іншоїлюдини,амотивом
можутьбутипомста,ревнощі,корисливіпричини(якщовонабажаєзаволодіти
майном жертви) тощо. Варто зазначити: якщо вина є обов’язковим елементом
суб’єктивноїсторони,томотивіметанаявнітількивумиснихправопорушеннях.

Об’єктивна сторонаправопорушеннявключаєдекількаелементів.Основ-
ними,безякихнеможебутиправопорушення,єсамепротиправнедіяння,його
шкідливінаслідкитапричинно-наслідковийзв’язокміжними.

Зверніть увагу на обов’язковість безпосереднього зв’язку між діянням, яке
порушуєнормиправа,ішкідливиминаслідками.Якщонавітьєшкода,алевона
неєнаслідкомпротиправногодіяння,тонемаєйсамогоправопорушення.

Протиправне діяння
Причинно-наслідковий 

зв’язок
Шкідливі наслідки
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Елементами об’єктивної сторони правопорушень також є час, місце, спосіб
скоєнняправопорушень,іншіобставини,заякихвонисталися.Дляоднихправо-
порушеньнемаєсуттєвогозначення,колитадевонисталися,—скоєнокрадіжку
вденьчивночі,умістічивселі.Аотякщоправопорушенняскоєнопідчасстихій-
ноголихааботам,дейдутьбойовідії,ціобставинибудутьсуттєвовпливатина
вибірвидутамірипокарання.Таксамойщодоспособускоєнняправопорушен-
ня.Якщовбивстволюдинибудетягнутизасобоювідповідальність,незалежно
відтого,застосувавзлочинецьніжчипістолет,стріляввініззасідкичивідкрито,
тоспосібзаволодіннячужиммайномбудесуттєвоюобставиною,якавизначати-
мевидзлочину—таємнезаволодіннячужиммайномбудевизнанокрадіжкою,
відкрите—грабежем,азадопомогоюобману—шахрайством.

Якщо особа діє неправомірно, вона скоює правопорушення. Правопорушення має ряд 
ознак — вину, завдання шкоди, порушення норм права, скоєння деліктоздатним суб’єктом. 

Залежно від того, які норми права порушені, розрізняють різні види правопору-
шень, найнебезпечнішим з яких є кримінальні, їх називають злочинами. Особа, яка 
вчинила правопорушення, є правопорушником.

Правопорушення завжди має певний склад, який включає суб’єкт правопорушен-
ня, об’єкт правопорушення, суб’єктивну сторону правопорушення, об’єктивну сторо-
ну правопорушення.

Запам’ятайте: правопорушення, склад правопорушення, суб’єкт правопорушення, 
об’єкт правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення, об’єктивна сторона 
правопорушення.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «правопорушення», «склад правопорушення», «суб’єкт право-

порушення», «об’єкт правопорушення», «суб’єктивна сторона правопорушення», 
«об’єктивна сторона правопорушення».

2*. Висловте власну думку щодо співвідношення між порушеннями суспільного по-
рядку та правопорядку. Чи можливі випадки, коли порушення суспільного порядку 
не є порушенням правопорядку й навпаки? 

3. Які види правопорушень вам відомі?
4. Висловте свою думку щодо того, що є основними причинами правопорушень.
5*. Уявіть собі, що ви стали керівником вашого села, селища, міста. Запропонуйте 

заходи, які б, на вашу думку, допомогли зменшити кількість правопорушень у ва-
шому населеному пункті.

6. Знайдіть у засобах масової інформації повідомлення про правопорушення та ви-
значте його склад.

7. Визначте, у яких з описаних випадків ідеться про правопорушення. 
А юнак відмовився давати свідчення поліцейським щодо бійки, свідком якої він став
Б учень відмовився виконувати домашні завдання
В священик виступив проти рішення митрополита щодо порядку святкування 

ювілею церкви
Г бухгалтер витратила гроші фірми на придбання власного автомобіля
Д дівчина не придбала квиток в автобусі й була затримана контролером 
Е хлопець перейшов дорогу на червоне світло
Є водій автобуса не прийшов на профспілкові збори. 

8. У ситуаціях, які наведені в попередньому завданні, визначте, який вид правопору-
шення скоєно, і встановіть його склад (у ситуаціях, які є правопорушеннями).
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Основи юридичної відповідальності

1. Конституційні основи юридичної відповідальності особи 

• Пригадайте відомі вам загальні принципи юридичної відповідальності. 

Загальніпринципиюридичноївідповідальностіспільнідлябільшостісучас-
нихдемократичнихдержав.

Кожнаособасаманесевідповідальністьзавчинененеюправопорушення.Ні-
хтонеможевідповідатизаіншуособу.Індивідуальний характер відповідаль-
ності виключаєколективнувідповідальність—якщочленбригадибудівельни-
ківзапізнивсянароботу,товідповідатимесамевін,анебригадирчивсябригада.
Інавітьколидовідповідальностіпритягаютьбатьківдитини-правопорушника,
їхкараютьзаненалежневиконаннябатьківськихобов’язків,тобтовласнупрови-
ну,власнеправопорушення.

Правопорушеннятягнезасобоювідповідальність,однакконституціяперед-
бачаєобмеження—за одне правопорушення особа не може бути притягнута 
двічі до юридичної відповідальності одного виду. При цьому зверніть увагу:
ідетьсясамепровідповідальністьодноговиду.Якщопрацівникзвласноївини
пошкодивверстат,тоадміністраціянемаєправаодночаснооголоситийомудо-
гану та звільнити з роботи, адже обидва стягнення є дисциплінарними. Однак
оголосити працівникові догану й одночасно вимагати відшкодування завданої
шкоди адміністрація має право, адже йдеться про дисциплінарне стягнення та
матеріальнувідповідальність.Таксамоводій,якийунетверезомустаніскоївдо-
рожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої постраждали люди та пошкодже-
ноавтомобілі,можебутизасудженийдопозбавленнячиобмеженняволі(кри-
мінальна відповідальність), позбавлений спеціального права — права керувати
автомобілемнапевнийчас(адміністративнавідповідальність),атакожмаєвід-
шкодуватизавданівнаслідокаваріїзбитки(цивільно-правовавідповідальність).

Обвинувачення в скоєнні правопорушення не може ґрунтуватися на при-
пущенняхабосумнівнихдоказах.Прицьомудоказиповиннібутиотриманіза-
коннимшляхом,відповіднодопроцесуальнихнорм.Так,якщозаконпередбачає
обов’язковість присутності на допиті особи у віці до 14 років його батьків або
законнихпредставників,атакожпедагога,тосвідчення,отриманінадопиті,про-
веденомузавідсутностіцихосіб,небудутьвизнанісудомінеможутьбутидо-
казами.Таксамонебудутьвизнанідоказамиречі,знайденіпідчасобшуку,який
проведений із порушенням установленого законом порядку, наприклад за від-
сутностіпонятихабобезрішеннясуду.

Підставоюдляпритягненнядовідповідальностіможутьбутилишетінорми,
якідіялинамоментскоєнняособоюправопорушення.

• Пригадайте принцип дії закону, у якому закріплено це право.

2. Презумпція невинуватості
Одним із найважливіших принципів, що визначає порядок притягнення до

юридичноївідповідальності,єпринциппрезумпціїневинуватості.Словопрезумп-

Тема 8. ЮРИДИЧНА  ВІДПОВІДАЛьНІсТь
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ція(відлатин.praesumere—передбачати,угадувати)означає«припущенняпрові-
рогідністьпевногофакту,обставини,закріпленінормамиправа».

Презумпція невинуватості з’явилася не відразу. Протягом багатьох століть підо-
зрюваний у скоєнні злочину повинен був сам шукати та наводити докази своєї 
непричетності до злочину. 
Уперше презумпція невинуватості була включена до Декларації прав людини 
й громадянина, прийнятої у Франції в 1789 р. Нині цей принцип передбачений 
Загальною декларацією прав людини (1948), Європейською конвенцією про за-
хист прав і основних свобод людини (1950). Він також закріплений у Конституції 
України. 

Принциппрезумпціїневинуватостімаєдекількааспектів.Зодногобоку,ніхтоне
зобов’язанийдоводитисвоюневинуватість,подаватидоказинасвоюкористь—право,
анеобов’язокпідозрюваного,обвинуваченого,підсудного.Якщоособанебажаєсебе
захищати,наводитивиправдувальнідокази,ценеможебутипідставоюдлявизнання
цієїособивинною.Зібратидокази,щодоводятьобвинувачення,єобов’язкомслідчого.

З іншого боку, особа не може за будь-яких обставин уважатися винуватою
доостаточногообвинувальногорішеннясуду.Навітьякщоособузатриманона
місцізлочину,наявнівсідоказиїївинийнавітьсамаособавизнаєсебевинною,
ніхтонемаєправаназватиїїзлочинцемузасобахмасовоїінформації,умережі
Інтернет,убудь-якихофіційнихдокументахтощо.

3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність
Інодітрапляютьсяситуації,колилюдина,напершийпогляд,скоїлаправопору-

шення,злочин,алеїїнепритягаютьдоюридичноївідповідальності.Такаситуація
виникаєзанаявностіобставин,щовиключаютьюридичнувідповідальність.

Група молодиків здійснила напад на чоловіка, який ішов темною вулицею,
іпогрожуючиножем,намагаласявідібративньогогрошітамобільнийтелефон.
Однакчоловік,застосувавшиприйомирукопашногобою,відбивнапад,завдавши
прицьомудвомнападникамтяжкітілесніушкодження.Чиповиненнестивід-
повідальністьцейчоловік?Зодногобоку,вінзавдавтілесніушкодженнядвом
особам,атакідіїпередбаченіКримінальнимкодексом.Однакзаконпередбачає,
щоособа,яка,захищаючисьвідпротиправногопосягання,завдалашкодутому,
хтоздійснивпосягання,звільняєтьсявідбудь-якоїюридичноївідповідальності.
Прицьомуособамаєправозахищатинелишесебе,ай іншихлюдей, інтереси
юридичноїособи,державитощо.Такідіїназиваютьнеобхідною обороною.Осо-
бамаєправозастосовуватинеобхіднуоборонунавітьтоді,колиможеуникнути
небезпекиабожзвернутисязадопомогоюдоправоохороннихорганів.Іщеодна
вимога:діїособинеповинніперевищуватимежінеобхідноїоборони.Отже,якщо
фізичносильниймолодийчоловік—професійнийбоксерважкоїваги—засто-
суєніждлязахистувідпідлітка,якийвитягуєвньогозкишенігаманець, іза-
вдастьйомутяжкихтілеснихушкоджень,постаєпитанняпроперевищеннямежі
необхідноїоборони.Аякщождівчинатаксамовикористаєніждлязахистувід
нападугрупинетверезихзлочинцівізавдастьнимтяжкітілесніушкодження,її
діїбудутьвизнанінеобхідноюобороною.Звернітьувагу,щонеобхіднаоборонає
обставиною,яказвільняєвідбудь-якоговидуюридичноївідповідальності.
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Особа не буде нести відповідальність за шкоду, завдану під час затримання 
правопорушника.Прицьомузавданашкоданеповиннавиходитизамежінеобхід-
ного,маєвраховуватиякособуправопорушника,такітяжкістьскоєногонимправо-
порушення.Наврядчибудевизнаноправомірнимзастосуваннявогнепальноїзброї
длязатриманняособи,яканесплатилазасвійпроїздутранспорті,аякщойдеться
прозатриманняозброєногопістолетомубивцічиграбіжника,цебудевиправданим.

Інодівнаслідокдійприроди,стихії,іншихподійтрапляютьсяскладніситуації,
уякихуникнутинебезпекиможна,лишезавдавшишкодуіншим.Вавтобуса,який
перевозивгрупудітей,нагірськійдорозівийшлизладугальма.Щобзупинитима-
шинуйуникнутипадіннявпрірву,водійавтобусанаправивйогонаавтомашини,що
їхалипоручістоялинаузбіччі.Кількамашинрозбитовщент,алеавтобусзупине-
но,дітинепостраждали,аводіїотрималинезначнітравми.Напершийпогляд,водій
вчинивправопорушення.Однакзавдавшиматеріальнушкодутапорівнянонезначні
тілесніушкодженнястороннімособам,непричетнимдовиникненнянебезпеки,він
відвернувтяжкітравми,аможливо, ізагибельбагатьохдітейуразіпадінняавто-
бусавпрірву.Дотогожекспертизадовела,щоіншогоспособууникнутинебезпеки
небуло.Уцьомувипадкуйдетьсяпродіївстанікрайньої необхідності.Длятого
щобдіїбуловизнаноскоєнимивстанікрайньоїнеобхідності,маютьбутидотримані
двівимоги—немаєіншогошляхууникнутинебезпекитазавданашкодамаєбути
меншою,ніжвідвернена.Особа,якадіялавстанікрайньоїнеобхідності,непідлягає
кримінальній,адміністративнійтадисциплінарнійвідповідальності.

Іноді виникає ситуація, яка має назву казус (від латин. casus — випа-
док)—випадкова подія, якою завдано певну шкоду, має ознаки складу 
правопорушення, але відсутня вина особи.

Людина йшла тротуаром і, натрапивши на ділянку льоду, послизнулася та
втратиларівновагу.Падаючи,перехожийзбивжінку,якастоялапоруч.Унаслі-
докпадіннявонавдариласяйневдовзіпомерла.Чиможеперехожийвідповіда-
тизасмертьжінки?Уцьомувипадкусталасявипадковаподія,людинанемала
умислузавдатишкодужінці,вонанемогланавітьпередбачититакихнаслідків
своїхдій—саметомуйдетьсяпроказус.

Дві наступні підстави звільнення від юридичної відповідальності пов’язані
зособоюправопорушника.Длякожноговидувідповідальностіпередбаченовік,
зякогоособаможебутипритягнутадоцьоговидувідповідальності.

Вид відповідальності Вік, з якого можливе притягнення  
до відповідальності цього виду

Кримінальна За всі злочини — з 16 років, за найтяжчі злочини — з 14 
років

Адміністративна З 16 років

Цивільно-правова З 14 до 18 років — несе самостійно, у разі недостат-
ності коштів — відповідають батьки, з 18 років — несе 
самостійно

Дисциплінарна, матеріальна З часу вступу на роботу (з 14 років — за згодою батьків, 
з 16 років — за загальними правилами) 
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Уважається, що саме з цього віку особа здатна розуміти небезпеку своїх дій. 
Особа, яка не досягнула визначеного законодавством віку, не може бути притяг-
нута до відповідальності.

Не може бути притягнута до юридичної відповідальності також особа, яка 
не розуміє значення своїх дій або не може керувати ними. Психічно хвора лю-
дина в багатьох випадках не може розуміти значення своїх дій, тому не відпо-
відає за свої дії. У цьому випадку йдеться про неосудність особи. У той же час, 
зверніть увагу, що звільнення від юридичної відповідальності можливе лише 
у випадку, коли неможливість розуміти чи керувати своїми діями є наслідком 
хвороби людини. Якщо ж вона сама призвела себе до стану, у якому не може 
керувати своїми діями або розуміти їхнє значення (унаслідок уживання алко-
голю або наркотиків), то це не буде підставою для звільнення від юридичної 
відповідальності. 

Конституція України визначає принципи притягнення до юридичної відповідаль-
ності особи. Найважливіший принцип, якого дотримуються в усіх демократичних дер-
жавах, — принцип презумпції невинуватості. Дотримання цього принципу є однією з 
гарантій забезпечення прав людини.

В окремих випадках особа, яка вчинила дії, подібні до правопорушення, не підля-
гає притягненню до юридичної відповідальності, тобто наявні обставини, що виключа-
ють юридичну відповідальність. Серед таких обставин найчастіше трапляються необ-
хідна оборона та крайня необхідність. 

Запам’ятайте: презумпція невинуватості; обставини, які виключають юридичну від-
повідальність; необхідна оборона; крайня необхідність; неосудність.

Запитання та завдання
1. Які конституційні принципи юридичної відповідальності закріплено в Основному 

Законі нашої держави?
2. Поясніть принцип презумпції невинуватості.
3. Назвіть обставини, які виключають юридичну відповідальність.
4. Порівняйте крайню необхідність і необхідну оборону, заповнивши в зошиті порів-

няльну таб лицю.

Ознаки для порівняння Необхідна оборона Крайня необхідність

Джерело небезпеки, яка відвертається

Кому може бути завдано шкоду

Розмір шкоди

У якому випадку настає право на за-
стосування

Від яких видів відповідальності звільняє

5. Висловте свою думку щодо доцільності встановлення вимоги відповідності засо-
бів оборони та посягання (неперевищення межі необхідної оборони). 

6. Визначте, у якому із зазначених випадків особа підлягає звільненню від юридич-
ної відповідальності.
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Тема 8. Юридична відповідальність

А громадянин Р., на якого було вчинено напад групою озброєних ножем і касте-
том юнаків, за допомогою прийомів рукопашного бою завдав одному з напад-
ників тяжких тілесних ушкоджень, а іншого затримав і доставив до поліції

Б громадянка Р. взяла в магазині буханець хліба та деякі інші продукти, а при за-
триманні мотивувала свій вчинок тим, що потрібно годувати малолітнього сина

В громадянин Р. у зв’язку з психічною хворобою в момент скоєння злочину не 
мав змоги керувати своїми діями

Г громадянка Л. в момент скоєння злочину не усвідомлювала значення своїх дій, 
знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння

Д громадянин М. під час повені взяв чужий човен для евакуації мешканців із не-
безпечної зони

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ПРАВОПОРуШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛьНІсТь
(розв’язання правових ситуацій)

• У наведених випадках визначте, чи скоєно правопорушення, а також хто буде при-
тягнутий до юридичної відповідальності.

1. Громадянка К. пізно ввечері поверталася додому з роботи. У темному провулку її 
зупинили декілька молодиків. Вони вимагали віддати коштовності, гроші та мобіль-
ний телефон. Однак жінка, не розгубившись, застосувала газовий балончик, унаслі-
док чого один із нападників отримав легке отруєння. Скориставшись розгубленістю 
нападників, жінка звернулася по допомогу до патрульних поліцейських. Нападники 
були затримані, одного з них поклали в лікарню з отруєнням. 
2. Пізно ввечері взимку громадянин К. повертався додому з роботи. На темній вулиці 
його наздогнали двоє 16-річних юнаків. Вони забрали в громадянина шапку, потім збили 
з ніг і почали бити. Коли К. утратив свідомість, юнаки відібрали в нього мобільний теле-
фон і гаманець з грошима та кинулися тікати. Громадянка П. бачила те, що відбувалося, 
з вікна, але нікуди не повідомила про це, а пізніше відмовилася давати свідчення поліції.
3. Дев’ятикласниця Р. запізнилася на урок, пояснивши це необхідністю термінової 
розмови по телефону з матір’ю, яка перебуває в лікарні. Зайшовши в клас, вона від-
мовила однокласниці С. в допомозі під час розв’язання завдань контрольної роботи. 
За це С. після уроків побила однокласницю, завдавши їй легких тілесних ушкоджень. 
4. Громадянка П. керувала автомобілем. Раптом на ділянці крутого спуску жінка від-
чула, що гальма не спрацьовують. Автомобіль стрімко набирав швидкість. Попереду 
вона побачила пішохідний перехід, яким переходила група школярів. Намагаючись 
уникнути наїзду, жінка повернула вбік і направила автомобіль на припарковані на 
узбіччі машини. Три автомобілі було пошкоджено, але діти не постраждали. 
5. Десятикласники Р., Л. та О. ввечері гуляли селом. Проходячи повз закритий мага-
зин вони побачили спалах усередині — сталося коротке замикання. За хвилину вони 
побачили полум’я. Знаючи, що пожежної команди в селі немає, вони розбили вікно 
та, застосовуючи підручні засоби та вогнегасник, який був у магазині, погасили во-
гонь. При цьому хлопці пошкодили касовий апарат та калькулятор. 
6. Водій автомобіля К. їхав по приміській дорозі зі швидкістю 40 км/год. Раптом на до-
рогу вискочила дівчинка, водій спробував загальмувати, але не встиг цього зробити 
та збив її. Зупинивши машину, він надав дівчинці першу медичну допомогу та допра-
вив її в лікарню. Дівчинку було врятовано.
7. Працівниця банку О., скориставшись службовим становищем, отримала інформа-
цію про кредитні картки клієнтів. Вона почала знімати з їхніх рахунків невеликі суми 
та використовувати їх. Пізніше свої дії вона пояснила необхідністю знайти кошти 
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для термінового лікування родича, якому без надання цього лікування загрожувала 
смерть. 
8. Під час повені на шляху проходження води опинилася ділянка шосейної дороги. Її 
збереження створювало загрозу затоплення великого житлового масиву з населен-
ням 70 000 осіб. Відведення води в іншому напрямку було неможливим у зв’язку з 
нестачею часу, робочої сили та техніки. З метою недопущення затоплення та жертв 
серед населення працівники Міністерства надзвичайних ситуацій вимушені були пі-
дірвати ділянку дороги, яка заважала проходженню води, завдавши міському госпо-
дарству шкоду на суму 12 000 000 грн. Загрозу було ліквідовано.

 Поняття законності та правопорядок

1. Поняття «законність»
Нормизаконів,яківстановлюєдержава,залишатьсялишедекларацією,якщо

їхнебудутьвиконуватиізвичайнігромадяни,іпредставникивлади,іюридичні
особи,ідержавніоргани.

Значною мірою визначити рівень дотримання законів у державі допомагає
поняття«законність».Цепоняття—багатопланове.

Найчастішезаконністю називають точне та неухильне виконання й до-
тримання всіма суб’єктами права всіх діючих на території держави нор-
мативно-правових актів. 

Водночасзаконність—цепринцип,якийвимагаєдотриманнявимогзаконів,
суспільнежиття,якебазуєтьсянатакомудотриманнізаконності.

Законністьпередбачаєверховенствоправавжиттісуспільства.Закониповинні
відповідативимогамгуманізму,справедливості,правомаєрегулюватинайважливі-
шісуспільнівідносини.Водночаспередбачаєтьсятакожідотриманняпринципувер-
ховенствазакону.Законністьтакожпередбачаєдотриманнярівностіпередзаконом
усіхучасниківправовідносин,неухильнедотриманнянимивимогправовихактів;
правильнейефективнезастосуваннянормправадержавнимиорганами.Вонима-
ютьдіятивмежахнаданихнимповноважень,відповіднодовстановленихпроцедур.

2. Принципи законності

Тема 9. ЗАКОННІсТь  І  ПРАВОПОРЯДОК

§ 37.

Принципи  
законності 

Гарантування прав 
і свобод людини Єдність законності

Невідворотність  
відповідальності

Взаємодія законності  
та доцільності

Верховенство закону 

Гарантованість законності

Загальність законності
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Тема 9. Законність і правопорядок

Єдність законностіпередбачаєоднаковерозуміння,тлумаченняйзастосування
законівтаіншихнормативнихактівусімаучасникамиправовідносин,незалежновід
місцязнаходженнянатериторіїдержави.Водночасцейпринциппередбачаєможли-
вістьурахуваннявзаконодавствіоб’єктивнихгеографічних,історичнихтаіншихособ-
ливостейрізнихрайонів,областей,місцевостейумежахдержави.Єдинерозуміння
нормзаконодавствапередбачаєтакожзапровадженняєдинихкритеріївоцінкипове-
дінкиучасниківправовідносинщодоїїправомірностічинеправомірності.

Надзвичайноважливимпринципомзаконностієїїзагальність.Вонаперед-
бачаєдотриманнязаконівусімапосадовимиособами,незалежновідїхніхпосад
ісферидіяльності—відрядовогопрацівникадопрезидентачиглавиурядудер-
жави,незалежновіднаціональності,статі,релігійнихчиполітичнихознактощо.
Неприпустимимєнаданнябудь-якихвинятківчипривілеївокремимособам,по-
виннабутизабезпеченарівнавідповідальністьсуб’єктівсуспільнихвідносинза
порушеннязакону.

Принцип верховенства закону забезпечує вищу юридичну силу закону як
актазаконодавчогоорганудержавиабореферендуму,атакожприйняттяпідза-
коннихнормативнихактівнаосновітанавиконаннязаконів.Такожцейпринцип
передбачаєскасуваннянормативнихактів,якіневідповідаютьнормамзаконів.

Важливимпринципомзаконностієзабезпеченнягарантованості прав і сво-
бод громадян.Цепередбачає,щовнормативнихактахмаєбутизакріпленоосновні
праватасвободилюдини,яківизначеніміжнароднимистандартамиправлюдини.
Прицьомуцейпринциппередбачаєнелишепроголошення,айгарантуванняза-
значенихправ.Прицьомузабезпечуєтьсязв’язокміжправамийобов’язками.

Принципвзаємодії законності та доцільностіпередбачаєможливістьдля
кожного суб’єкта правовідносин обирати найбільш ефективний шлях, варіант
своїх дій у межах, передбачених законодавством. Так само й державні органи
маютьприйматинелишезаконнірішення,айнайбільшдоцільнівконкретній
ситуації.Водночаснеприпустимимєвиправданняпорушеньзаконівдоцільністю
прийнятихрішень.

Важливим принципом законності є невідворотність відповідальності. Це
передбачає,щобудь-якеправопорушеннямаєпотягнутизасобоююридичнувід-
повідальність,передбаченузаконодавством.Прицьомувідповідальністьмаєбути
справедливою,відповідатихарактерутатяжкостіправопорушенняйнаслідкам,до
якихцепорушенняпризвело.Привизначеннімірипокараннямаєбутивраховано
такожособуправопорушника.Неприпустимимєзастосуванняпокарань,якіпри-
нижуютьособу,атакожстягненьчипокарань,непередбаченихзаконодавством.

3. Гарантії законності
Напевно, кожен погодиться, що недостатньо проголосити принципи закон-

ності,потрібнозабезпечитиїхнєдотримання,необхіднігарантіїзаконності.

Гарантії законності — це комплекс взаємопов’язаних об’єктивних 
умов і суб’єктивних факторів, спеціальних юридичних засобів, які за-
безпечують дотримання законності. 

Усігарантіїзаконностіподіляютьназагальніумовитаспеціальніюридичні
гарантії.
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Дозагальних гарантійзаконностіналежитькомплексумов—економічних,по-
літичних,ідеологічних(абодуховних),соціальних.Економічні умовизабезпечу-
ютьматеріальніумови,якідаютьзмогувиконуватиправовінорми,забезпечувати
дотриманняпринципівзаконності.Політичні гарантіїзаконностіпередбачають
насампереддостатньосильнудержавнувладу,якаможеефективноуправлятидер-
жавою, забезпечувати успішну діяльність державних органів, зокрема правоохо-
ронних.Гарантієюзаконностієлегітимністьсамоївлади,їїформуваннявідповідно
дозагальновизнанихпринципівдемократіїтаіснуючихудержавізаконів.

Яквивжезнаєте,убудь-якомусуспільствіформуютьсяпевнаправовасвідомість,
їїзміст,рівеньрозвиткуправовоїкультуринаселення,повагадоправовихнорміготов-
ністьдоїхньогодотримання.Дляформуванняправовоїкультуриважливоюумовоює
організаціяправовоїосвітитавихованнянаселення.Соціаль ними гарантіямизакон-
ностієзабезпеченнядостатньовисокогорівняжиттянаселення,соціальногозахисту
громадян.Зрозуміло,щовдержаві,денаселеннямаєнизькийжиттєвийрівень,висо-
кийрівеньбезробіття,кількістьправопорушеньбуденабагатовищою.

Разоміззазначенимизагальнимиумовамизаконністьмаютьзабезпечитиспе-
ціальніюридичні гарантії.Цестворенняефективногозаконодавстватайогопостій-
невдосконалення,закріпленнявзаконодавствіефективнихзасобівюридичноївід-
повідальності, ефективна система запобігання та профілактики правопорушень.
Також до юридичних гарантій належать ефективні правоохоронні органи, чітке
розмежуванняповноваженьіфункційдержавнихорганів,наявністьсистемипро-
тивагістримуваньудіяльностідержавнихорганівтощо.

4. Громадський порядок, правопорядок і дисципліна
Зпоняттям«законність»пов’язаніщедекількапонять.

Систему суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод лю-
дей, їхнє життя та здоров’я, повагу до честі та гідності людини, урегу-
льована правовими й іншими соціальними нормами, називають громад-
ським порядком. 

Громадський порядок визначають не лише правові, а й інші соціальні нор-
ми—моральні,релігійні,етичнітрадиціїтощо.Уразіпорушеннягромадського
порядкунастаєнелишеюридична,айморальнаабоіншавідповідальність—за-
лежновідтого,якісоціальнінормибулопорушено.

Якщожідетьсяпротучастинусоціальногопорядку,щорегулюєтьсятільки
нормамиправа,томожнавестимовупроправопорядок.

Правопорядок — це правовий стан суспільних відносин, який забезпе-
чує їхню стабільність, упорядкованість та охорону шляхом фактичної 
реалізації правових норм і вимог законності, суспільний порядок, за-
снований на праві. 

Правопорядокєрезультатомсвідомої,раціональної,вольовоїдіяльностіяк
окремихсоціальнихсуб’єктів,такідержави,засобомзабезпеченнятарезульта-
томправовоїсамоорганізаціїсуспільства.Тобтоправопорядоквиникаєнести-
хійно,авнаслідоксвідомоїдіяльностідержави,їїорганів,установ.

Правопорядокпідтримуєтьсятазабезпечуєтьсядержавою.Віндієвідповідно
доправовихнорм,тобтодотриманнязаконності.
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Змістомправопорядкуєправомірнаповедінка,прицьомусуб’єктивикорис-
товуютьнаданіправатавиконуютьпокладеніобов’язки.Правопорядокєрезуль-
татомреалізаціїправовихнорм.

Самезавдякиправопорядкузабезпечуютьсянеобхідніумовищодоздійснен-
нясуб’єктаминаданихправіводночасвінбазуєтьсянасвоєчасномуйусвідом-
леномувиконанніобов’язків.Правопорядокбезпосередньопов’язанийізневід-
воротністювідповідальностізаправопорушення.

Суспільнийпорядокіправопорядок—цестанусьогосуспільства.Вонискла-
даються з поведінки сотень, тисяч, мільйонів учасників правовідносин. Коли ж
ідетьсяпроповедінкуокремогоучасникаправовідносин,товикористовуютьпо-
няття«дисципліна».

Дисципліна(відлатин.disciplina—порядок)— точне, неухильне та своє-
часне дотримання встановлених правовими й іншими соціальними нор-
мами правил поведінки в державному та суспільному житті. 

Запам’ятайте: законність, правопорядок, дисципліна.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «законність», «правопорядок», «дисципліна».
2. Назвіть принципи законності.
3. Які гарантії забезпечують законність?
4. Назвіть ознаки правопорядку.
5*. Порівняйте громадський порядок, правопорядок і дисципліну.
6*. Запропонуйте заходи, які, на вашу думку, сприятимуть поліпшенню стану закон-

ності та правопорядку в нашій державі. 
7*. Висловте свою думку щодо ролі дисципліни в житті суспільства, кожного з вас.

Правосвідомість і види правосвідомості

1. Поняття «правосвідомість»

Сукупність ідей, теорій, відчуттів, емоцій, поглядів тощо, у яких відо-
бражається ставлення людини, соціальної групи, суспільства в цілому 
до існуючого або бажаного права, форм і методів правового регулюван-
ня, називають правосвідомістю.

Правосвідомістьєлишеоднієюзформсуспільноїсвідомості,вонаіснуєра-
зомзполітичною,моральною,релігійноюсвідомістютавзаємодієзними;відтво-
рюєжиттясуспільстватаформуєтьсяним.Саметомуправосвідомістьобумов-
ленарівнемсоціально-економічногорозвитку,особливостямийогоісторичного
розвитку, рівнем культури суспільства. Правосвідомість включає різноманітні
елементи—ідеї,теорії,почуття,емоції,поглядийіншікомпоненти.Носіямипра-
восвідомостієрізнісуб’єктиправатарізнісоціальнігрупи.Правосвідомістьсут-
тєвовпливаєнадіїсуб’єктівправавпевнихситуаціях,орієнтуєїхурізноманіт-
нихправовихситуаціях,допомагаєїмробитивибір,обиративаріантиповедінки.

Тема 10. ПРАВОсВІДОМІсТь

§ 38.
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2. Види правосвідомості
Видиправосвідомостірозрізняютьзалежновідїїносія.Аджепевнуправовусві-

домістьмаєкожналюдина—цебуде індивідуальнаправосвідомість.Своїпогля-
динаправомаєйкожнасоціальнагрупа—розуміннятаставленнядоправаучнів
молодшоїшколитастаршокласниківбудевідрізнятися,таксамонеоднаковимбуде
ставленнядоправапрофесійнихюристівіпредставниківіншихпрофесій.Інодісут-
тєво відрізняється правосвідомість представників різних регіонів держави, різних
національнихаборелігійнихгруптощо.Такийвидправосвідомостіназиваютьгру-
повим.Алепривсійрізниціправовоїсвідомостіпредставниківрізнихсоціальних
груп,убудь-якійдержавіпоступовоформуєтьсяправосвідомість,щохарактернадля
більшостінаселеннядержави.Правосвідомість,якапритаманнабільшостінаселен-
няпевноїдержави,називаютьмасовою(абосуспільною)свідомістю.

Правосвідомість поділяють на звичайну (повсякденну), професійну (спеціа-
лізовану) інаукову(теоретичну).Звичайнаправосвідомістьхарактернадлябіль-
шостінаселення.Вонаформуєтьсяпідвпливомповсякденногожиттялюдей,якіне
пов’язаніпрофесійнозправом,немаютьспеціальноїюридичноїосвіти.Дляосіб,які
маютьбільшвисокийрівеньпрофесійноїпідготовкивгалузіправа,достатнійпрофе-
сійнийдосвідуційгалузі,насампередюристів-практиків,характернимєпрофесій-
нийрівеньправосвідомості.Такийрівеньправосвідомостіназиваютьпрофесійним.
Існуєщеодинрівеньправосвідомості—науковий(аботеоретичний),якийпри-
таманнийдляспеціалістівугалузіправа.Вінхарактернийдлятихправознавців,які
проводятьнауковідослідження,професійновивчаютьправо.

3. Структура правосвідомості
Правосвідомістьєдоситьскладнимявищем,якемаєпевнуструктуру.



Правова ідеологія — це сукупність правових поглядів, ідей, ідеалів, 
принципів і понять, які засновані на певному соціальному досвіді й на-
укових знаннях і можуть бути закріплені в діючій системі права та за-
конодавства.

Доправовоїідеологіїналежатьпринципиправавціломуйокремихйогога-
лузей,поняття,якимикористуютьсяправознавці,теорії,якіпокладеновосно-
ву системи правових норм. При цьому більшість елементів правової ідеології
закріплюютьуправовихнормах.

Правовапсихологіявключаєпочуття,емоції,настрої,якілюдина,суспільство
відчуваютьщодоправовихнорм,правовихвідносин,іншихявищправовогожит-
тясуспільства.Хочаправовапсихологіябезпосередньонезакріпленавправових
нормах,вонаможевпливатинарозвитокправовоїсистеми.Так,самепідвпли-
вом настроїв суспільства було прийнято рішення про посилення відповідаль-
ностіщодоторгівлілюдьми,більшістьнаселеннясхвальносприйнялаприйняті

структура правосвідомості

Правова ідеологія

Теорії, концепції, ідеї, 
поняття, принципи

Почуття, емоції, настрої, 
мотиви, інтереси

Правова психологія
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рішенняпроборотьбузкурінням,прозапровадженнябільшжорсткихсанкцій
щодопорушниківПравилдорожньогоруху.

Отже, між цими двома компонентами правосвідомості виникає взаємний
вплив. Правова ідеологія дає певні орієнтири для правової психології, саме її
складові—теорії,ідеї,принципи—стаютьоб’єктомоцінюванняправовоїпсихо-
логії.Усвоючергу,правовапсихологіязначноюміроювизначаєнапрямішляхи
розвиткуправовоїідеології.

4. Правова культура

Правова культура — система духовних і матеріальних цінностей у 
сфері функціонування права.

Потрібнорозрізнятиправовукультуруособистостітаправовукультурусу-
спільства.Правовакультураособистостівключаєзнання,уміння,навички,емо-
ціїтапроявляєтьсявправомірнійдіяльностітаповедінціособи.

Показникамиправовоїкультуриособиєзнаннятарозумінняправа.Правову
культурувизначаєповагадоправа,якабазуєтьсянавласномупереконанніосо-
би.Виявомкультуриєправоваактивністьособи,атакожзвичкадіятивідповідно
донормправа.

Правова культура суспільства визначається рівнем правосвідомості грома-
дяніпосадовихосіб,рівнемїхньогопереконаннявнеобхідностідіятивідповідно
довимогправовихнорм.Однакправовакультурасуспільствавизначаєтьсяне
лишеправосвідомістюокремихосіб,айрівнемдосконалостізаконодавствадер-
жави,тим,наскількивонодосконале,справедливе,науковообґрунтоване.Право-
вакультуравизначаєтьсятакожрівнемзаконностітаправопорядку,якийіснуєв
державі,рівнемтаефективністюроботиправоохороннихорганів.

У будь-якому суспільстві формується правова свідомість. Залежно від носія, роз-
різняють індивідуальну, групову та суспільну правосвідомість. Правосвідомість може 
мати побутовий, професійний та науковий рівень.

Елементами правосвідомості є правова ідеологія та правова психологія, які харак-
теризують різні види свідомості.

З метою формування високої правосвідомості, правової культури в державі ство-
рено систему правового виховання, складовою якого є правова освіта.

Запам’ятайте: правова свідомість, правова культура, правова ідеологія, правова 
психологія, правова культура.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «правова свідомість», «правова культура», «правова ідеологія», 

«правова психологія», «правова культура».
2. Порівняйте

А правову ідеологію та правову психологію
Б правову культуру та правову свідомість

3*. Які заходи потрібно вживати, щоб покращити систему правової освіти та вихован-
ня в нашій державі?

4. Які види та рівні правосвідомості вам відомі?
5. Які елементи правової свідомості ви знаєте?
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ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
Перевірте себе 

1. Пригадайте, що означають поняття: • «виборчий ценз»; • «референдум»; • «дер-
жавний апарат»; • «денонсація»; • «юрисдикція суду»; • «громадянство»; • «апа-
трид»; • «політична система суспільства».

2. Порівняйте: • безпосередню та представницьку демократію; •мажоритарну та 
пропорційну виборчу систему; • суди загальної та спеціальної юрисдикції.

3. Висловте свою думку щодо причин зростання абсентеїзму в більшості держав сві-
ту та запропонуйте шляхи боротьби з цим явищем.

4. Висловте свою думку щодо доцільності застосування відомих вам виборчих сис-
тем при проведенні різних видів виборів.

5. Запропонуйте, з яких питань державного життя доцільно проводити референдуми.
6. Запропонуйте, які норми законодавства доцільно впроваджувати для уникнення 

випадків появи апатридів і біпатридів.
7. Установіть відповідність між принципами виборчого права та їхніми визначеннями

1 рівні вибори
2 вільні вибори
3 прямі вибори
4 загальні вибори

А на виборах не допускається контроль за волевиявлен-
ням виборців

Б кожен виборець має право самостійно голосувати на 
виборах

В кожен громадянин, який досягнув установленого за-
коном віку має право брати участь у виборах

Г кожен виборець має право отримати рівну кількість 
бюлетенів для голосування

Д кожний виборець самостійно, без стороннього впливу 
приймає рішення щодо голосування

Тестові завдання
1. Визначте, при застосуванні якої виборчої системи виборець НЕ може безпосе-

редньо вплинути на обрання конкретного кандидата 
А мажоритарної абсолютної більшості
Б мажоритарної відносної більшості
В пропорційної з жорсткими списками
Г пропорційної з вільними списками

2. Визначте, який виборчий ценз є природним
А становий
Б професійний

В віковий
Г майновий

3. Визначте, який орган НЕ належить до державного апарату
А глава держави
Б Кабінет Міністрів
В державне підприємство 

Г парламент
Д Міністерство освіти

4. Визначте, яке з понять означає будь-яку істоту, яка належить до біологічного виду 
«Homo sapiens»
А особа
Б особистість
В індивід

Г людина
Д громадянин

«Укрзалізниця»
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Загальна характеристика конституційного права 
України

1. Предмет, метод правового регулювання галузі. Принципи конституцій-
ного права. Джерела конституційного права

• Назвіть відомі вам галузі права й основні методи правового регулювання, які 
притаманні різним галузям.

Конституційне право України — це сукупність правових норм, які ре-
гулюють відносини, пов’язані з організацією та функціонуванням дер-
жавного механізму. 

Норми конституційного права визначають, зокрема, порядок формування,
організаціїдіяльностідержавнихорганів,порядок їхньоївзаємодії,основивід-
носинміждержавоютаїїорганамийлюдьми,статусгромадянУкраїнитощо.

КонституційнеправоУкраїнизаймаєцентральнемісцевправовійсистеміна-
шоїдержави.Аджесамейогонормизакріплюютьосновніпринципиправовоїси-
стемидержавийзначноюміроювизначаютьзмістнормусіхіншихгалузейправа.

Вивжезнаєте,щокожнагалузьправахарактеризуєтьсяпредметоміметодом
правовогорегулювання.

Предметом конституційного права є переважно суспільні відносини по-
літичного характеру, які пов’язані зі здійсненням державної влади. 

Водночасвонорегулюєйокремівідносиниекономічного,соціального,духовно-
гохарактеру,якіпов’язанізіздійсненнямфункційдержави,діяльністюїїорганів.

• Висловте припущення, який метод правового регулювання є провідним для 
конституційного права.

Длярегулюванняцихвідносинуконституційномуправізастосовуютьсяріз-
номанітні методи правового регулювання. Серед них — метод уповноваження
(«НароднийдепутатУкраїнимаєправонасесіїВерховноїРадиУкраїнизверну-
тисяіззапитомдоорганівВерховноїРадиУкраїни,доКабінетуМіністрівУкра-
їни,докерівниківіншихорганівдержавноївладийорганівмісцевогосамовряду-

§ 39.

Тема 1. ПОНЯТТЯ  КОНсТИТуЦІЙНОГО  ПРАВА  уКРАЇНИ
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вання,атакождокерівниківпідприємств,установ іорганізацій,розташованих
натериторіїУкраїни,незалежновідїхньогопідпорядкуванняіформвласності»,
ст.86КонституціїУкраїни),метод зобов’язання(«Кожензобов’язанийнезаподі-
юватишкодуприроді,культурнійспадщині,відшкодовуватизавданінимзбитки»,
ст.66КонституціїУкраїни),метод заборони(«НароднідепутатиУкраїнинемо-
жутьматиіншогопредставницькогомандата,бутинадержавнійслужбі,обійма-
тиіншіоплачуваніпосади,займатисяіншоюоплачуваноюабопідприємницькою
діяльністю(крімвикладацької,науковоїтатворчоїдіяльності),входитидоскла-
дукерівногоорганучинаглядовоїрадипідприємстваабоорганізації,щомаєна
метіодержанняприбутку»,ст.78КонституціїУкраїни),метод дозволу(«Прем’єр-
міністрУкраїни,іншічлениКабінетуМіністрівУкраїнимаютьправозаявитиВер-
ховнійРадіУкраїнипросвоювідставку»,ст.115КонституціїУкраїни).

Уціломудляконституційногоправа,якідляіншихгалузей,щоналежатьдо
публічногоправа,провіднимє владно-імперативний методправовогорегулю-
вання.

Засади, у яких утілюється сутність і політико-правове призначення галузі,
називаютьпринципами конституційного права.

Принципиконституційногоправаподіляютьназагальнітаспеціальні.До загаль-
них принципівналежатьдержавнийсуверенітет,розподілвлади,непорушністьправі
свободлюдинитагромадянинатощо.Узагальнихпринципахутілюютьсяосновніідеї
конституційногоправа,вонидекларуютьсябезпосередньовКонституціїУкраїни.

Спеціальні принципи розвивають зміст загальних принципів, стосують-
ся конкретних конституційно-правових відносин. У більшості випадків вони
закріплюютьсявзаконах,якірегулюютьдіяльністьконкретнихдержавнихорга-
нів.Такимиє,наприклад,принципидіяльностіорганівдержавноївлади,вибор-
ностімісцевогосамоврядуваннятощо.

2. Конституційно-правові норми та їхні особливості
Правовінорми,якіналежатьдоконституційногоправа,маютьяквластивос-

ті,притаманнібудь-якимправовимнормам,такіпевніособливості.

• Пригадайте, що таке правові норми та які ознаки вони мають. Наведіть 
приклади правових норм, що належать до різних галузей права.

Зокрема,особливістюнормконституційногоправає їхнійустановчий ха-
рактер.Цеозначає,щозмістконституційнихнормсуттєвовпливаєтадопевної
міривизначаєзмістнорміншихгалузейправа,порядокїхньогоприйняття.

Нормиконституційногоправамаютьпідвищений рівень стабільності.
Крімтого,унормахконституційногоправаміститьсязначна кількість норм 

загального характеру, які не пов’язані з конкретними правовідносинами, —
норм-принципів,нормпонятьтощо.

Конституційно-правовінормимаютьособливостівпритаманнійїмструктурі.
Більшість ізнихмаєнеповну структуру.Найчастішевконституційно-право-
вихнормахєодинчидва(гіпотезатадиспозиція)елементинормиправа.Наба-
гаторідшевконституційно-правовихнормахміститьсясанкція.

Джереломконституційно-правовихнормєКонституціятазакониУкраїни,
підзаконніправовіактиєджереламиконституційногоправанабагаторідше.
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3. Конституційно-правові відносини 

• Пригадайте елементи структури правовідносин і наведіть приклади право-
відносин, які виникають у різних сферах суспільного життя.

Суспільні відносини, які регулюються нормами конституційного права, 
називають конституційно-правовими відносинами. 

Вонивиникаютьвособливійсферісуспільнихвідносин,маютьздебільшого
політико-правовий характер, пов’язані з діяльністю державних органів, їхньою
взаємодієюзлюдьми,політичнимипартіямитощо.Конституційно-правовівід-
носинимаютьімперативнийхарактер,унихберутьучастьдержаватаїїоргани,
відносинимаютьздебільшоговладнийхарактер.

У конституційно-правовихвідносинах беруть участь суб’єкти відносин, які
мають визначені законом права й обов’язки. Суб’єктами конституційно-право-
вихвідносинунашійдержавієукраїнськийнарод,Українаякдержававціло-
му,органидержавноївладиУкраїнитамісцевогосамоврядування,територіальні
громади,політичніпартіїтагромадськіорганізації,громадяниУкраїни,народні
депутати, посадові й службові особи, адміністративно-територіальні одиниці.
Деякі з цих суб’єктів (зокрема, народ України, територіальні громади) беруть
участь лише в конституційних правовідносинах, в інших видах правовідносин
вонивзагалінеберутьучастіабоберутьучастьдоситьобмежено.

Об’єктами конституційно-правових правовідносин виступають держав-
ний, народний та національний суверенітет, конституційний лад, влада наро-
ду,державнавлада,громадянство,діїорганівдержавноївладитощо.Крімтого,
суб’єктамиконституційнихправовідносинєтакожтакінематеріальніоб’єкти,як
життя,здоров’я,честь,гідністьлюдинитагромадянина;духовніцінностітощо.

4. Джерела конституційного права

• Пригадайте, які джерела права вам відомі.

Кожнагалузьправамаєвласніджерела.Дляконституційногоправаоснов-
нимджереломєКонституціяУкраїни—ОсновнийЗакон.Конституціязаймає
особливемісцесередджерелправа—їїнормимаютьнайвищуюридичнусилу,
установчийхарактерідіютьмайжевусіхсферахсуспільногожиття.

Джереломконституційногоправаєтакожміжнароднідоговори.Цевизначе-
ноКонституцієюУкраїни.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Крімтого,джереламиконституційногоправаУкраїниєКонституціяАвто-
номної Республіки Крим, закони України. Так, норми конституційного права
містятьЗакониУкраїни«ПровибориПрезидентаУкраїни»,«ПроКонституцій-
нийСудУкраїни»,«ПроКабінетМіністрівУкраїни»тощо.

В окремих випадках джерелами конституційного права можуть бути інші
правовіактиВерховноїРадиУкраїни,ПрезидентаУкраїни,КабінетуМіністрів
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України.НормиконституційногоправамістятьсявпостановахЦентральноїви-
борчоїкомісії,рішенняхівисновкахКонституційногоСудуУкраїни.

Дляджерелконституційногоправавбільшостідержавпритаманнапідвище-
настабільність.ОднакУкраїнаєдоситьмолодоюдержавою,їїправовасистема
перебуваєвстаніпостійногорозвиткутавдосконалення,томувнашійдержаві
конституційнезаконодавствопостійнозмінюється.

5. Загальна характеристика та структура Конституції України
ОсновнимЗакономнашоїдержавиєКонституціяУкраїни.Вонамаєнайви-

щуюридичнусилу,єписаноютакодифікованою,маєжорсткийхарактер.
Конституція України складається з Преамбули та чотирнадцяти розді-

лів: I. Загальні засади; II. Права, свободи й обов’язки людини та громадянина;
III. Вибори. Референдум; IV. Верховна Рада України; V. Президент України;
VI.КабінетМіністрівУкраїни.Іншіорганивиконавчоївлади;VIII.Правосуддя;
IX.ТериторіальнийустрійУкраїни;X.АвтономнаРеспублікаКрим;XI.Місцеве
самоврядування;XII.КонституційнийсудУкраїни;XIII.ВнесеннязміндоКон-
ституціїУкраїни;XIV.Прикінцевіположення;XV.Перехідніположення.

РозділVII«Прокуратура»буловиключенозКонституціїнапідставіЗакону
від02.06.2016,частинайогонормувійшлаврозділ«Правосуддя»,однаквідпо-
відно до прийнятої в законотворчості практики, нумерація наступних розділів
залишиласябеззмін.

ПреамбулаКонституціїУкраїни—цесвоєріднийвступдоОсновногоЗакону,
вінуказуєнанароднівитокиконституції,проголошуєметурозвиткутазміцнен-
ня демократичної, правової, соціальної держави в Україні, зазначає про наступ-
ністьконституціїзАктомпроголошеннянезалежностіУкраїни24серпня1991р.
УПреамбулізазначено,щоКонституцію прийнято 28 червня 1996 р. Верхов ною 
Радою України від імені українського народу — громадян України всіх націо-
нальностей.

Запам’ятайте: конституційне право, конституційно-правові відносини.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «конституційне право», «конституційно-правові відносини».
2. Назвіть джерела конституційного права України та визначте їхню ієрархію відпо-

відно до рівня їхньої юридичної сили.
3. Які принципи конституційного права ви знаєте?
4. Визначте особливості конституційно-правових норм.
5. Назвіть предмет і метод правового регулювання конституційного права. 
6. Наведіть приклади конституційно-правових відносин, учасниками яких є

А Президент України 
Б територіальна громада вашого міста, села, селища
В Центральна виборча комісія
Г народ України
Д обласна рада вашої області

З курсів історії України та всесвітньої історії пригадайте, які пам’ятки конститу-
ційного права існували в нашій державі в різні історичні періоди. Де та коли у світі 
було прийнято перші конституції сучасного типу? 
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Від  Декларації про державний суверенітет України 
до Закону України «Про правонаступництво
України» 

1. Декларація про державний суверенітет України
Наприкінці80-х—напочатку90-хроківХХст.вУкраїніпоширюєтьсярух

занабуттяУкраїноюнезалежності.ПроявамицьогосталообраннядоВерховної
РадиУРСРвберезні1990р.рядулідерівновостворенихгромадськихорганіза-
цій,якіставилисвоєюметоюнезалежністьУкраїни,проведеннямасовихакцій
населення,появунезалежноїпреситощо.

ПоступовопитанняпідвищеннярівнясуверенітетуУкраїнисталипредметом
обговореннявпарламенті.16 липня 1990 р. ВерховнаРадаУРСРприйнялаДекла-
раціюпродержавнийсуверенітетУкраїни.Цейдокументставпрактичнопершим
крокомнашляхудопобудовиновоїнезалежноїдержави,уякіймининіживемо.

• Ознайомтеся з витягами з тексту Декларації про державний суверенітет 
України та визначте основні положення цього документа.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ суВЕРЕНІТЕТ уКРАЇНИ
Верховна Рада Української РСР ... проголошує державний суверенітет України як 
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її 
території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
III. Державна влада
Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного 
життя. Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республі-
ки на своїй території.
Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законо-
давчу, виконавчу та судову (...).
IV. Громадянство української РсР
Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки не-
залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 
приналежності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин (...).
V. Територіальне верховенство
Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території. Територія Україн-
ської РСР в існуючих кордонах є недоторканною (...).
VI. Економічна самостійність
...Народ України має виключне право на володіння, користування і розпоряджен-
ня національним багатством України...
Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема 
в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка ство-
рена завдяки зусиллям народу Республіки...
Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи зовнішньоекономічний 
банк), цінову, фінансову, митну, податкову системи, формує державний бюджет, 
а при необхідності впроваджує свою грошову одиницю...
Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності (...).
VIII. Культурний розвиток
Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і ду-
ховного розвитку української нації, гарантує всім національностям, що прожива-

§ 40.
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ють на території Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку.
Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського на-
роду, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особли-
востей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя (...).
IX. Зовнішня і внутрішня безпека
Українська РСР має право на власні Збройні Сили.
Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпо-
рядковані Верховній Раді Української РСР (...).
Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постій-
но нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримуєть-
ся трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної 
зброї.
X. Міжнародні відносини
Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини 
з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, 
консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності між-
народних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення на-
ціональних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформа-
ційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах (...).
Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, 
пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутріш-
ньодержавного права.
Декларація є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції 
Республіки при укладанні міжнародних угод. Принципи Декларації про суверені-
тет України використовуються для укладання союзного договору.
Прийнята Верховною Радою Української РСР
м. Київ, 16 липня 1990 року

УДеклараціїбулопроголошенодержавний суверенітет Українитавизна-
чено його складові. Крім державного суверенітету, іноді виокремлюють також
народнийтанаціональнийсуверенітети.ЇхтакожбулозакріпленовДекларації.

Народний суверенітет — це повновладдя народу, наявність механізмів, 
засобів і шляхів реальної участі громадян в управлінні державою. 

Реалізуючипринципнародногосуверенітету,Деклараціяпроголосиланарод
єдинимджереломвлади,закріпилавинятковеправоВерховноїРади,обраноїна-
родом,виступативідіменівсьогонародуУкраїни.

Національний суверенітет — повновладдя нації, право та можливість 
для неї самій визначати своє життя, у тому числі шляхом створення 
власної національної держави. 

УДеклараціїбулопередбаченокроки,якіпідвищувалирівеньсамостійності
УкраїнськоїРСР,зокремаствореннявласноїбанківської,фінансової,податкової
систем,внутрішніхвійськ,проголошенняможливостізапровадженнявласноїгро-
шовоїодиниці,створенняЗбройнихсил.Булозакріпленоправонаповномасштаб-
ну зовнішньополітичну діяльність. Важливою нормою стало встановлення вер-
ховенстваКонституціїтазаконівУРСРнадзагальносоюзнимиКонституцієюта
законами(доприйняттяДеклараціїдіялапрямопротилежнанорма).

• Пригадайте, що означає вища юридична сила.
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Декларація проголосила мету перетворення України на позаблокову, ней-
тральнутабез’ядернудержаву.Водночаснеобхідноврахувати,щоДеклараціяне
передбачалавиходуУРСРзіскладуРадянськогоСоюзу.

2. Акт проголошення незалежності України
Усерпні1991р.вМосквівідбулисяподії,якіпізнішеотрималиназву«серп-

невого путчу». У відповідь на ці події Верховна Рада України, розглянувши
ситуацію, яка склалася, прийняла Акт проголошення незалежності України та
постанову Верховної Ради про проголошення незалежності України. Рішення
приймалосявдуженапруженійобстановцінапозачерговійсесіїВерховноїРади.

• Ознайомтеся з текстом Акта та визначте основні положення цього доку-
мента. У чому, на вашу думку, спільні ознаки та відмінності Декларації про дер-
жавний суверенітет та Акта проголошення незалежності України? 

Акт проголошення незалежності України
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у

зв’язкуздержавнимпереворотомуСРСР19серпня1991року,
—продовжуючитисячолітнютрадиціюдержавотвореннявУкраїні,
—виходячизправанасамовизначення,передбаченогоСтатутомООНта

іншимиміжнародно-правовимидокументами,
— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна

РадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспублікиурочистопроголошує
незалежністьУкраїнитаствореннясамостійноїукраїнськоїдержави—України.

ТериторіяУкраїниєнеподільноюйнедоторканною.
ВіднинінатериторіїУкраїнимаютьчинністьвиключноКонституціятаза-

кониУкраїни.
Цейактнабираєчинностізмоментуйогосхвалення.
ВерховнаРадаУкраїни 24серпня1991року

Удокументахбулопроголошеностворенняновоїдержави—України,ата-
кожбуловизначено,щонатериторіїновоїдержавидіютьлишеКонституція,За-
конийіншінормативніактиУкраїни.Саменачестьцієїподії24 серпнящороку
відзначаєтьсявУкраїніякдержавнесвято—День незалежності України.

Важливо зазначити, що хоча Акт набирав чин-
ностізмоментуйогоприйняття,постановаВерхов-
ноїРадипередбачилапроведенняВсеукраїнського
референдуму щодо підтвердження Акта проголо-
шення незалежності. Цей референдум був призна-
ченийна1грудня1991р.

У бюлетені референдуму містилося одне запи-
тання«ЧипідтверджуєтеВиАктпроголошенняне-
залежностіУкраїни?».

• Проаналізуйте наведені відомості про резуль-
тати референдуму та висловте свою думку щодо рівня 
підтримки Акта проголошення незалежності України. 

24серпня1991р.взалі
ВерховноїРадиУкраїни
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З37885,6тис.громадянУкраїни,якібуливнесенідосписківдляголосуван-
ня,узялиучастьуреферендумі31891,7тис.(84,18%).Знихпозитивнувідпо-
відьдали28804,1тис.виборців(90,92%).НайбільшупідтримкуАктотримавв
Івано-Франківській,Львівській,Тернопільській,Волинській,Рівненській,Жи-
томирській,Київській,Хмельницькій,Черкаській,Вінницькійобластях,дезане-
залежністьпроголосувалопонад95%виборців.

СамепісляпідтвердженняАктаВсеукраїнськимреферендумомрозпочалася
хвилявизнаньУкраїниіноземнимидержавами.

3. Правонаступництво України

• Які проблеми та питання, що необхідно вирішити, постають, на вашу дум-
ку, при виникненні нової незалежної держави?

Після проголошення незалежності України виникло питання про правову
тадержавотворчуспадщину,щозалишилисяпісляїїпопередниці—Радянської
України,проперехідправтаобов’язківвідУРСРдоновоїдержави,тобтопро
правонаступництво.

Правонаступництво — це перехід прав та обов’язків від одного суб’єкта 
права до іншого, зокрема від держави-попередниці до держави-наступниці.

Міжнародним правом передбачено правонаступництво держав у різних
ситуаціях,зокремавразіутворенняновоїнезалежноїдержави.Вонопередбачає
перехідправізобов’язаньвідоднієїдержавидоіншої.

З метою врегулювання питань правонаступництва 12 вересня 1991 р. було
прийнятоЗакон України «Про правонаступництво України».

ЗгіднозцимЗаконом,вищиморганомдержавноївладиУкраїнисталаВерхов-
наРадавскладідепутатівВерховноїРадиУРСР,збереглисвоїповноваженняміс-
цевіорганивлади,органидержавногоуправління,судовоївлади,прокуратури.

КолишніадміністративнікордониУРСРсталидержавнимикордонамиУкра-
їни. Треба зазначити, що для офіційного оформлення нових державних кордонів
потрібнобулоздійснитидоситьскладнийтатривалийпроцесїхньоїделімітації(ви-
значеннянакарті)ідемаркації(позначеннянамісцевості)здержавами-сусідами.На
деякихділянкахдержавногокордонуУкраїницейпроцестриваєйдонині.

УЗаконібуловизначено,щоКонституціятазакониУРСРдіютьнатериторії
України,якщовонинесуперечатьзаконам,прийнятимпісляпроголошенняїїне-
залежності. Україна визнала також чинність міжнародних угод УРСР і визнала
зобов’язання, що виникають відповідно до них. Зобов’язання міжнародних угод
СРСР Україна визнала в частині, що не суперечить Конституції нашої держави.
ОкремоюпостановоюВерховнаРадаУкраїнивстановила,щовпитаннях,якіневре-
гульованізаконодавствомУРСР,доприйняттявідповіднихзаконівУкраїнидіють
законодавчіактиСРСР,якщовонинесуперечатьКонституціїтазаконамУкраїни.

У 1990–1991 рр. в Україні було прийнято ряд нормативних актів, які юридично за-
фіксували утворення нової незалежної держави — України. Якщо Декларація про дер-
жавний суверенітет передбачала продовження існування УРСР у складі Радянського 
Союзу, то Акт проголошення незалежності проголосив повну незалежність України. 
24 серпня 1991 року — день прийняття Акта став днем народження нашої держави. 
Питання правонаступництва нової держави було врегульовано спеціальним законом.
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Запам’ятайте: правонаступництво, Акт проголошення незалежності України 
(24. 08.1991), Декларація про державний суверенітет УРСР (16. 07.1990).

Запитання та завдання
1. Складіть хронологічну таблицю відомих вам подій та нормативних актів 1990–

1991 р. «Україна на шляху до незалежності». 
2. Визначте основні положення Декларації про державний суверенітет України. 
3. У чому полягає значення Акта проголошення незалежності України? 
4. Чому виникла потреба в прийнятті Закону України «Про правонаступництво Укра-

їни»? 
5. Визначте, які положення Декларації про державний суверенітет України закріплю-

ють державний, народний та національний суверенітет.
6*. Порівняйте правовий статус України в період до 16 липня 1990 р., між 16 липня 

1990 р. та 24 серпня 1991 р. та після 24 серпня 1991 р. 
7*. Доведіть, що Декларація про державний суверенітет України й Акт проголошення 

незалежності України отримали розвиток у наступних нормативних документах. 
8*. Проаналізуйте можливі негативні наслідки в разі відсутності Закону «Про право-

наступництво України».

Запитання на випередження
Наведіть приклади держав, які мають різні форми правління, державного устрою, 
політичного режиму.

Форма правління, форма територіального устрою 
та політичного режиму України

• Пригадайте, які елементи включає поняття «форма держави».

1. Форма правління України
КонституціяУкраїнивизначилаформуправліннянашоїдержави,атакожза-

кріпилаосновніпринципипобудовидержавноївлади,якімаютьзакріпитирес-
публіканськуформуправління.

• Висловте свою думку щодо повноти закріплення принципів республіканської 
форми правління Конституцією України. 

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого само-
врядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно наро-
дові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами (…) .

Крімтого,республіканськаформаправліннязакріпленавизначеннямстроків
повноважень Президента України, Верховної Ради України, органів місцевого
самоврядування.

Тема 2. ЗАГАЛьНІ  ЗАсАДИ  КОНсТИТуЦІЙНОГО  ЛАДу  уКРАЇНИ

§ 41.
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Республіканськаформаправліннямаєдекількарізновидів.

• Пригадайте, які існують різновиди республіканської форми правління. 

Основнимкритеріємвизначення,якасамереспублікаіснуєвдержаві,єпорядок
формування уряду. Конституція України визначила, що «Прем’єр-міністр України
призначаєтьсяВерховноюРадоюУкраїнизаподаннямПрезидентаУкраїни…Міністр
оборониУкраїни,МіністрзакордоннихсправУкраїнипризначаютьсяВерховноюРа-
доюУкраїнизаподаннямПрезидентаУкраїни,іншічлениКабінетуМіністрівУкра-
їнипризначаютьсяВерховноюРадоюУкраїнизаподаннямПрем’єр-міністраУкраї-
ни».Отже,урядформуєтьсязаучастіякпарламенту,такіПрезидентаУкраїни.

Верховна Рада України та Президент України обираються шляхом загаль-
нонароднихвиборів,президентмаєправоветощодоприйнятихзаконів,можев
окремихвипадкахдостроковоприпинитиповноваженняВерховноїРадиУкраї-
ни,апарламент—оголоситиімпічментПрезидентуУкраїни.Якпарламент,такі
ПрезидентУкраїниберутьактивнутадієвуучастьуполітичномужиттідержави,
узаконодавчомупроцесі,уформуванніуряду.Цеєпритаманнимдлязмішаної
республіки,якоюієнинінашадержава.

2. Державний (територіальний) устрій України
Україна—одназнайбільшихзатериторієютакількістюнаселеннякраїнЄв-

ропи.Ітомупитаннятериторіальногоустроюдержавиєнадзвичайноважливим.
КонституціяУкраїнивизначиланашудержавуякунітарнудержаву.Територія

Україниєєдиною,такожустановленоєдинусистемузаконодавства,системусудо-
вихіправоохороннихорганів,єдинегромадянство.Ускладінашоїдержавинемає
утворень,територіальниходиниць,якімаютьознакидержавногосуверенітету.

Ужгород

Івано-Франківськ

Чернівці

Тернопіль

Рівне

Хмельницький

Житомир

Вінниця

Одеса

Київ

Черкаси

Кропивницький

Миколаїв

Херсон

Сімферополь

Севастополь

Запоріжжя

Дніпро

Полтава

Суми

Чернігів

Харків

Донецьк

Луганськ

Луцьк

Львів

АдміністративнакартаУкраїни
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Однак унітарний характер України не виключає існування певного адміні-
стративно-територіальногоподілутериторіїдержави.

Системуадміністративно-територіального устрою нашої країни станов-
лять Автономна Республіка Крим, області (їх 24) і міста Київ і Севастополь.До
складуобластейвходятьрайони,атакожмістаобласногопідпорядкування.

• До якої області, району, об’єднаної територіальної громади належить на-
селений пункт, у якому ви живете?

Натериторіїрайоніврозташованіміста,селищатасела,якіможутьутворю-
ватиоб’єднанітериторіальнігромади.Нарайониподіляютьсяйвеликіміста.Усе 
це — області, райони, міста, райони в містах, селища та села — адміністративно-
територіальні одиниці України.

Міста Київ і Севастополь, згідно з Конституцією України, мають спеціаль-
ний статус. 

ОсобливийстатусКиєвапояснюєтьсятим,щовінєстолицеюУкраїни.Уньо-
му знаходяться вищі органи влади країни, воно є політико-адміністративним,
культурним, економічним центром держави, у ньому розміщені дипломатичні
представництваіноземнихдержав.СаметомуКиєвунаданоспеціальнийстатус.

Нині цей статус закріплено спеціальним Законом України «Про столицю 
Украї ни — місто-герой Київ».ЦимЗакономвизначено,щоякстолицяУкраїни
КиївмаєстворюватиналежніумовидлядіяльностіПрезидентаУкраїни,Верхов-
ноїРадиУкраїни,КабінетуМіністрівУкраїни,центральнихорганівдержавної
владиУкраїни,офіційнихпредставництвіноземнихдержавіміжнароднихорга-
нізацій.ПередбаченоприйняттяКиївськоюміськоюрадоюСтатутутериторіаль-
ноїгромадимістаКиєва.

3. Автономна Республіка Крим — невід’ємна складова частина України
ОсобливоюскладовоюнашоїдержавиєАвтономнаРеспублікаКрим.Кон-

ституція України 1996 р. визначила статус Автономної Республіки Крим (АРК) 
як автономії в складі України, яка є невід’ємною складовою частиною України.

Передбачено, що Автономна Республіка Крим має свій представницький 
(не законодавчий!) орган—ВерховнуРадуАвтономноїРеспублікиКрим,свій
уряд—Радуміністрів.

Визначеноповноваженняцихорганів.АлеодночасноКонституція України 
визначає, що Конституція та нормативні акти (не закони!) Криму повинні від-
повідати законодавству України.СудовітаправоохоронніорганиАРКєєдиною
системоюсудовихіправоохороннихорганівУкраїни.

Уразіпротиріччяміжположенняминормативно-правовихактівВерховної
РадиАвтономноїРеспублікиКримтаактамиРадиміністрівАвтономноїРеспуб-
лікиКриміКонституцієюУкраїнитазаконамиУкраїнидіютьположенняКон-
ституціїУкраїнийзакониУкраїни.Уразіневідповідностінормативно-правових
актівВерховноїРадиАвтономноїРеспублікиКримКонституціїУкраїнитазако-
намУкраїниПрезидентУкраїниможезупинитиїхнюдіютазвернутисядоКон-
ституційногоСудуУкраїнидляперевіркиїхньоїконституційності.

АвтономнаРеспублікаКриммаєсвоїсимволи:Герб,ПрапоріГімн.
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КонституціюАвтономноїРеспублікиКримприймаєВерховнаРадаАРК,але
вонанабуваєчинностіпіслязатвердженняїїВерховноюРадоюУкраїни.Консти-
туціюКримубулоприйнято21жовтня1998р.,а23грудня1998р.їїбулозатвер-
дженоВерховноюРадоюУкраїни.

4. Політичний режим України
Стаття 1 Конституції України визначила нашу державу як демократичну.

Демократичністьдержавизатверджено,зокрема,устатті3Конституції:«Люди-
на, їїжиття і здоров’я,честь і гідність,недоторканність ібезпекавизнаютьсяв
Українінайвищоюсоціальноюцінністю.Праватасвободилюдинитаїїгарантії
визначаютьзмістіспрямованістьдіяльностідержави.Держававідповідаєперед
людиноюзасвоюдіяльність.Утвердженняйзабезпеченняправісвободлюдини
єголовнимобов’язкомдержави».

Правам і свободам людини й громадянина, їхнім гарантіям присвячено
спеціальнийрозділОсновногоЗакону.УКонституціївизначенотакожпорядок
проведеннявиборівіреферендумів,механізмизахиступравлюдини.

НормиКонституціїУкраїнивціломуповноюміроювідповідаютьміжнарод-
нимстандартамдемократичногосуспільства.

Конституція України визначила та закріпила форму нашої держави. За формою по-
літичного правління Україна є змішаною республікою, за терито ріальним (державним) 
устроєм — унітарною державою, за політичним режимом — демократичною державою. 
Особливою складовою України є Автономна Республіка Крим, яка має особливий статус. 

Запам’ятайте: Україна — змішана республіка, унітарна держава, демократія; Авто-
номна Республіка Крим. 

Запитання та завдання
1. Яку форму держави Україна закріплено в Конституції України? 
2. У Конституції України знайдіть норми, які закріплюють форму нашої держави.
3. У чому полягають особливості статусу Автономної Республіки Крим, закріплені 

законодавством України?
4*. Висловте свою думку щодо того, якою мірою сучасна Україна відповідає вимогам 

демократичної держави.
5*. Висловте свою думку щодо зміни, удосконалення форми правління, територіаль-

ного устрою та політичного режиму нашої держави. 
6. Використовуючи повідомлення засобів масової інформації, знання з історії та 

права, висловте свою думку щодо сучасного статусу Криму. 

З історії української державності

У березні 1917 р. в м. Києві було обрано Українську Центральну раду (УЦР), яка 
проголосила себе «представницьким органом всієї організованої української люд-
ності». Серед найважливіших документів, прийнятих УЦР, — чотири Універсали. 
У січні 1918 р. IV Універсалом Центральної ради було проголошено самостійність, 
незалежність і суверенітет Української Народної Республіки (УНР).

Дізнайтеся, яким є національний склад населення України, які особливості націо-
нального складу області, регіону, де ви проживаєте. 
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Національні відносини та державна символіка
в Україні

1. Національні відносини в Україні 
Національний склад населення різних держав світу суттєво відрізняється.

Середнихєоднонаціональні,уякихзначнабільшість(інодібільше90%)нале-
житьдотитульноїнації,ажодназіншихнестановитьзначноїчасткинаселення.
Це,зокрема,Польща,ФРН,Швеція,Японія,Єгипет,рядкраїнЛатинськоїАме-
рикитощо.Однакубільшостідержавсвітуживутьпредставникинелишеоснов-
ної,такзваноїтитульної,національності(тобтотієї,якадаланазвудержаві),ай
багатьохінших.Це,зокрема,США,Росія,Індія,Філіппіни.

У деяких державах значну частку населення становлять українці. 
Серед населення Російської Федерації (згідно з переписом 2002 р.) росіяни 
становлять понад 80 % усього населення, татари — 5,6 млн осіб, або 3,8 % на-
селення, українці — 2,9 млн (2 %).
Серед населення Білорусі (за даними перепису 1999 р. — майже 10 млн жите-
лів) найчисельніша національна група — білоруси (понад 8,1 млн), іншими чи-
сельними групами є росіяни (більше 1,1 млн осіб), поляки (майже 400 тис. осіб), 
українці займають четверте місце (237 тис. осіб).
За переписом 2001 р., у Канаді 39,4 % мешканців уважають себе канадцями, 
34,4 % — англійцями, 25,7 % — французами, німцями — 3,6 %, італійцями — 
2,8 %, а на шостому місці — українці (1,7 %).
У Польщі разом із поляками проживають майже 150 тис. німців, 300 тис. біло-
русів, 30 тис. литовців, 25 тис. словаків тощо. Українців на території Польщі про-
живає майже 400 тис. осіб. 

Хоча більшість населення України становлять українці, однак на території
нашоїдержавиєпредставникибагатьохнаціональностей.Томузчасустворення
українськоїдержавиприділяласявеликаувагаврегулюваннюміжнаціональних
відносин.1 листопада 1991 р.ВерховнаРадаУкраїни,«…беручидоуваги,щона
територіїУкраїнипроживаютьгромадянипонад100національностей,якіразом
зукраїнцямистановлятьп’ятдесятидвохмільйоннийнародУкраїни»,прийняла
Декларацію прав національностей України.Уцьомудокументібуловизначе-
норівністьусіхгромадянУкраїнинезалежновіднаціональності,їхнєрівнеправо
обійматибудь-якіпосади,бутиобранимидоорганівдержавноївлади.Деклара-
ціяпроголосилаправонакористуваннярідноюмовою,збереженнянаціональної
самобутностітощо.

• Які недоліки, на вашу думку, має такий вид правового акта, як декларація? 

2. Національні меншини та їхні права в Україні
Черезрік—25 червня 1992 р.—ВерховнаРадаУкраїниприйняласпеціальний

ЗаконУкраїни«Про національні меншини в Україні».ВідповіднодоцьогоЗакону,
визначено,що«донаціональнихменшинналежатьгрупигромадянУкраїни,якіне
єукраїнцямизанаціональністю,виявляютьпочуттянаціональногосамоусвідомлен-
нятаспільностіміжсобою».Отже,головнимкритеріємналежностігромадянинадо
національноїменшиниєйоговласнесамоусвідомлення—кимвінсамсебевважає.

§ 42.
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Законвизначивобов’язокгромадянусіхнаціональностейдотримуватисяКон-
ституціїтазаконівУкраїни,оберігатиїїдержавнийсуверенітетітериторіальнуці-
лісність,поважатимови,культури,традиції,звичаї,релігійнусамобутністьукраїн-
ськогонародутавсіхнаціональнихменшин.

Важливоюознакоюзаконуєпроголошенняправанаціональноїменшинина
національно-культурнуавтономію.

Національно-культурна автономія включає право користуватися рід-
ною мовою, навчатися нею, розвивати національні культурні традиції, 
використовувати національну символіку, відзначати національні свята, 
сповідувати свою релігію. 

Національніменшинимаютьправостворювативласнінавчальнізаклади,те-
атри,бібліотекитощо.

Законгарантуєправокожномугромадянинувільнообиратисвоюнаціональ-
ність. Діючим законодавством не передбачено зазначення національності в пас-
порті,свідоцтвіпронародженнятаіншихдержавнихдокументах,забороненови-
магатидокументипронаціональнуналежністьпризарахуваннінароботу.Закон
передбачивправогромадянинаназазначеннявдокументахособистихданихзвра-
хуваннямнаціональнихособливостей.Так,наприклад,уполяківіпредставників
деякихіншихнаціональностейнеіснуєпо-батькові,існуютьйіншіособливості.

3. Законодавство про мови в Україні
Володіннямовоюєоднієюзнайважливішихвластивостейлюдини,якавід-

різняє їївід іншихживих істот.Моватакожєоднимзчинниківоб’єднаннята
існуваннянації,етнічноїспільноти.СаметомузаконодавствоУкраїни,якібіль-
шостідержавсвіту,визначаєстатусіпорядоквикористаннямовунашійдержаві.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, який статус 
мають українська й інші мови в Україні. 

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх 
сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших 
мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається 
законом.
стаття 92. Виключно законами України визначаються:
(…) 4) порядок застосування мов (…).

Державнийстатусукраїнськоїмовиозначає,щовонаєобов’язковимзасобом
спілкуваннянавсійтериторіїУкраїниприздійсненніповноваженьорганамидер-
жавноївладийорганамимісцевогосамоврядування(моваактів,роботи,діловод-
ства,документаціїтощо),удіяльностіЗбройнихсилУкраїнитаправоохоронних
органів України; саме українською мовою друкують офіційні документи, блан-
ки—квитанції,квитки,посвідчення,дипломитощо.Володіннядержавноюмовою
є обов’язковою умовою для прийняття до громадянства України, зайняття ряду
посад(зокрема,судді,прокуроратощо),обранняПрезидентомУкраїнитощо.
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ВодночасКонституціяУкраїни,визначившидержавнийстатусукраїнськоїмови,
гарантуваларозвитоківільневикористаннямовнаціональнихменшинУкраїни.

Питання використання мов національних меншин регулюється Європей-
ськоюхартієюрегіональнихмовабомовменшин,якабулапідписанавСтрас-
бурзі5листопада1992р.танабулачинностідляУкраїни1січня2006р.Згідно
з нормами цього міжнародного документа, регіональними мовами є ті, які ви-
користовуютьсявмежахпевноїтериторіїгромадянамидержави,якістановлять
групу,якаменша,ніжрештанаселеннядержави.

4. Державні символи України
Більшістьсучаснихдержавмаютьдержавнісимволи—державнийгерб,дер-

жавнийпрапорідержавнийгімн.Маєтакісимволийнашадержава.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, які державні 
символи встановлено в нашій державі та який порядок їхнього затвердження.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Дер-
жавний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг си-
нього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Дер-
жавного Герба України та герба Війська Запорозького законом, що приймається 
не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави 
Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького зі слова-
ми, затвердженими законом, що приймається не менше як двома третинами від 
конституційного складу Верховної Ради України.

Державний прапор — це офіційний символ держави; полотнище одного 
чи кількох кольорів з емблемами, написами або без них, що відтворює 
одну або кілька політичних або національних ідей. 

Державний Прапор України встановлено на будинках державних установ,
організацій,напредставництвахнашоїдержавизакордоном.Вінмайоритьнад
суднамитакораблями,якізареєстрованівУкраїні,йогозображеннярозміщено
наукраїнськихлітаках.Прапорустановлюютьуприміщеннях,девідбуваються
засіданнясудів,сесіїпарламентуУкраїни,органівмісцевогосамоврядування.

Державний герб — це офіційний символічний знак держави, що в гра-
фічних і кольорових зображеннях відображає її історичні, національні, 
соціальні й інші традиції та особливості. 

Історія сучасного малого Державного Герба України сягає часів Київської
держави,девінбувродовимзнакомкнязівРюриковичів.Цейсамийсимволбув
головнимелементомдержавногогербаУНР,затвердженогов1918р.З1919по
1991р.(зпевнимизмінами)існувавдержавнийгербУРСР.НинішнійгербУкра-
їнибуловпершезатвердженоякдержавний19лютого1992р.Нинізображення
малогоДержавногоГербамибачимонаукраїнськихгрошах—банкнотахімо-
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нетах,марках—знакахпоштовоїоплати,наофіційнихдокументах—паспортах,
документахпроосвіту,печаткахдержавнихустановтаорганізацій.

Державний гімн — це офіційний урочистий музичний твір, що в музич-
но-поетичній формі виражає державницьку ідею, соціальний ідеал на-
роду та є офіційним символом держави. 

До1944р.аніУкраїнськаНароднаРеспубліка,аніУРСРнемалиофіційно-
го державного гімну. Лише в 1945 р. у зв’язку з вступом УРСР до Організації
Об’єднанихНаційбулостворенотазатвердженогімн—«ЖивиУкраїно,прекрас-
натасильна»,якийнаписалиМ.БажаніП.Тичина(слова)ігрупакомпозиторів
начолізА.Лебединцем(музика).Зпевнимизмінамицейгімніснувавдо1991р.

НинігімномУкраїниєсловалишепершогокуплетатаприспівувідомоготвору
«ЩеневмерлаУкраїниніславаніволя…»,авторомслівякогоєП.Чубинський,
музикаМ.Вербицького.ДержавнийГімнУкраїнивиконуютьудвохваріантах—
абомузичнийтвір,абомузичнийтвірзтекстом.Убудь-якомувипадкупідчасви-
конанняДержавногоГімнуприсутніповинніпіднятися,авійськовослужбовцівід-
датичесть.Гімномрозпочинаютьофіційнійурочистізібрання,щовідбуваються
внашійдержаві,йоговиконуютьпідчасофіційнихміжнароднихматчівзаучасті
українськихкоманд,підзвукигімнупіднімаютьДержавнийПрапорУкраїни,коли
українськіспортсменивиборолиперемогунаміжнароднихзмаганнях.

ПовагадодержавнихсимволівУкраїниєконституційнимобов’язкомкожно-
го,хтоперебуваєнатериторіїнашоїдержави.

Важливою проблемою для України, як багатонаціональної держави, є забезпе-
чення спокійних і сталих міжнаціональних відносин. Для цього представникам націо-
нальних меншин гарантовано умови для збереження та розвитку їхніх культури, мови, 
релігії, традицій.

Суттєву роль у розвитку держави відіграє державна мова, статус якої та порядок 
використання закріплено Конституцією України та законами України.

Як і більшість сучасних держав, Україна має Державний Герб, Державний Гімн і 
Державний Прапор, повага до яких є обов’язком кожного громадянина. 

Запам’ятайте: національні меншини, державна мова, державні символи України — 
Державний Герб, Державний Гімн, Державний Прапор.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «національні меншини», «державні символи».
2. Які права гарантує Україна представникам національних меншин України?
3. Поясніть, у чому виявляється державний статус української мови.
4. Підготуйте повідомлення про історію державних символів нашої держави. 
5. Які державні символи України вам відомі?
6. Наведіть відомі вам приклади використання державних символів України. 
7*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть відомості про діяльність 

громадських об’єднань національних меншин у нашій державі.
8*. Висловте свою думку щодо доцільності надання національним меншинам націо-

нально-культурної автономії. Наведіть приклади користування правом на націо-
нально-культурну автономію національними меншинами в нашій державі, у місце-
вості, де ви проживаєте.

9. Знайдіть інформацію щодо реалізації функцій української мови як державної та 
забезпечення захисту інших мов національних меншин в Україні.
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10*. Висловте свою думку щодо проблем існування та функціонування української 
мови та мов національних меншин у нашій державі та заходів, які, на вашу думку, 
необхідно вжити для їхнього розвитку. 

11. Визначте, у яких з наведених прикладів державні символи використано правомір-
но, а в яких — ні. 
А державний прапор піднято на будинку сільської ради
Б герб зображено на водійському посвідченні 
В герб зображено на партійному квитку Трудової партії України
Г на літній Олімпіаді в Пекіні під час нагородження українських спортсменів-пе-

реможців виконано гімн України та піднято Державний Прапор нашої держави 
Д державний прапор піднято на приватному катері 
Е герб зображено на марці, випущеній українською поштою

  Громадянство України
• Пригадайте визначення понять «громадянство», «громадянин».

1. Поняття «українське громадянство». Документи, що підтверджують 
громадянство

Будь-якадержаванеможеіснуватибезнаселення.Самеподілнаселеннязатери-
торіальноюознакоюєоднієюзвідмінностейдержавивіддодержавногосуспільства.

Правовий зв’язок між фізичною особою та Україною, що виявляється в 
їхніх взаємних правах та обов’язках, називають громадянством України. 

Норми,якірегулюютьпитаннягромадянства,містятьсявКонституціїУкра-
їни,ЗаконіУкраїни«ПрогромадянствоУкраїни»,іншихнормативно-правових
актахнашоїдержави.

КонституціяУкраїнизакріплюєосновніпринципигромадянстваУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте основні прин-
ципи громадянства, установлені Основним Законом.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття та припинення 
громадянства України визначаються законом.
стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства й пра-
ва змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій 
державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її 
межами.

ПринципєдиногогромадянствавключаєякневизнанняУкраїноюналежнос-
ті українського громадянина до громадянства інших держав, так і недопущен-
ня існування громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Україна,як ібільшість іншихдержав,дотримуєтьсяпринципузапобіганняви-
падкамбезгромадянства.

Тема 3. ГРОМАДЯНсТВО  уКРАЇНИ

§ 43–44.
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Законодавство України проголосило
принципи, які унеможливлюють автома-
тичне набуття або втрату громадянства
Українивнаслідокзмінисімейногостану,
місцяпроживаннятощо.Крімтого,закріп-
лено принцип рівності громадян України
незалежновідпідстав,порядкуймоменту
набуттянимигромадянстваУкраїни.

Однакдлятого,щобреалізуватиціприн-
ципи,громадянинповиненматидокументи,
якіпідтверджуютьйогоналежністьдопевної
держави.Перелікцихдокументівміститьсяв

ЗаконіУкраїни«ПрогромадянствоУкраїни».
Основним документом громадянина України є паспорт. Нині в Україні за-

провадженопаспорти—пластиковакартка,якуотримуютьз14років.Громадя-
нинзобов’язанийдбайливоставитисядосвогодокумента,завтратуабопошко-
дженняпаспорта,атакожзапроживаннябезпаспортачизнедійснимпаспортом
передбаченопритягненнядоадміністративноївідповідальності.

Для виїзду за кордон громадянин України повинен отримати спеціальний
паспортдлявиїздузакордон.Уцьомудокументі,крімособистихвідомостейпро
громадянина,зокремайбіометричних—відбитківпальцівіфотографіївцифро-
вомувигляді,передбаченомісцедлявіздержав,уякімаєнамірвирушитигрома-
дянин,атакожвідповіднихпозначокприкордонників.

КрімзагальногромадянськихпаспортіввУкраїні,яківбільшостідержавсві-
ту,передбаченорядспеціальнихдокументів,якіпосвідчуютьособу.Ценасампе-
реддипломатичнийтаслужбовийпаспорти,якімаютьособи,щозаймаютьпевне
службовестановище,вонинадаютьїхнімвласникампевніособливіпривілеї(спро-
щенийв’їзддобагатьохдержав,адлявласниківдипломатичнихпаспортів—так
званийдипломатичнийімунітет,звільненнявідмитногооглядутощо).

Особливідокументивидаютьморякамільотчикам,аджевонидужечастопе-
ретинаютькордони,іноді,вирушаючиврейс,навітьнеможутьпередбачити,де
приземлитьсялітакчиввійдевпортсудно.Томуцимособамвидаютьпосвідчен-
няособиморякаабочленаекіпажу.

Тимчасове посвідчення громадянина України видають тим, хто отримав
українськегромадянство,алещеневідмовивсявідсвогопопередньогогромадян-
ства,—вонодієпротягомроку.

Іноді при перебуванні за кордоном громадянин України втрачає свої доку-
менти.УцьомувипадкувінмаєзвернутисядоконсульськоїустановиУкраїний
отриматипосвідченняособидляповерненнянаБатьківщину.

2. Підстави набуття громадянства України
ЗаконодавствоУкраїнивизначаєпідставитапорядокнабуттягромадянства

нашоїдержави.
Одразузазначимо,щонабуттятаприпиненнягромадянстваУкраїнидітьми

вікомвід14до18роківможутьвідбуватисялишезаїхньоюзгодою.
Найбільшакількістьлюдейнабуваєгромадянствоза народженням. 

Біометричнийпаспортгромадянина
Українидлявиїздузакордон

історінкизвізами
тавідміткамипров’їздівиїзд
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• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про громадянство України» 
і визначте, у яких випадках дитина набуває громадянство нашої держави за на-
родженням. Які норми закону мають сприяти запобіганню випадкам без грома-
дянства?

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДЯНсТВО уКРАЇНИ» 
стаття 7. Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були 
громадянами України, є громадянином України. 
Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на за-
конних підставах проживають на території України, є громадянином України. 
Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постій-
но на законних підставах проживають на території України, і не набула за наро-
дженням громадянства іншої держави, є громадянином України. 
Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підста-
вах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства 
жодного з батьків, є громадянином України. 
Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус 
біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства 
жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому 
надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України. 
Особа, яка народилася на території України від іноземця й особи без громадянства, 
які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народжен-
ням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України. 
Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої не-
відомі (знайда), є громадянином України. 

Звернітьувагу:якщохочабодинзбатьківдитиниєгромадяниномУкраїни,
воназабудь-якихобставинотримуєгромадянствонашоїдержави.Прицьомуза-
конвизначає,щоособа,якамаєправонанабуттягромадянстваУкраїнизанаро-
дженням,єгромадяниномУкраїнизмоментународження.

Набуттягромадянстваза територіальним походженнямбулозапрова-
дженопередусімузв’язкузтим,щочималовихідцівзУкраїнивнаслідокріз-
нихжиттєвихобставин—навчання,робота,службаварміїтощо—опинилися
замежаминашоїдержави.Саметомупередбачено,щолюдина,яканародила-
сяабопостійнопроживаланатериторіїсучасноїУкраїнидо24серпня1991р.,
маєправонаукраїнськегромадянство.Такежправомаютьті,хочабодинз
чиїхбатьків,дідчибаба,ріднібратчисестранародилисячипостійнопрожи-
валинатериторіях,якіналежалидооднієїзукраїнськихдержав,щоіснували
протягомХХст.

Особи, які набувають громадянство України за територіальним походжен-
ням,реєструютьсягромадянамиУкраїни.

3. Прийняття до громадянства України 
КонституціяУкраїни,міжнародніправовіактипередбачаютьправолюдини

змінюватисвоєгромадянство.Іноземецьчиособабезгромадянстваможутьбути
прийняті до громадянства України за їхнім особистим клопотанням за певних
умов.
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Вимогавідмовитисявідіншогогромадянства(абовідусіх,якщоїхдекілька)
виходитьзпринципуєдиногогромадянства.ЯкщонабутигромадянствоУкраїни
хочеособабезгромадянства,вонаподаєдеклараціюпровідсутністьунеїінозем-
ногогромадянства.Як іувипадкузнабуттямгромадянствазатериторіальним
походженням,іноземець,подаючизаявупроприйняттядогромадянстваУкра-
їни,можедатизобов’язаннявідмовитисявідіноземногогромадянства.Уцьому
випадкуособапротягом2роківзмоментуприйняттяїїдогромадянстваУкраїни
повиннаподатидокументпроприпиненняіноземногогромадянства.

Длябільшостідержавсвітухарактернимєвстановленнявимогщодопевного
періодупроживаннянаїїтериторії.ЗаконодавствоУкраїнитакожмаєтакувимогу.

Вимоги українського законодавства щодо строку безперервного перебування на 
території україни для прийняття до громадянства нашої держави

Загальна вимога до іноземця чи особи без грома-
дянства

5 років

Особи, яким надано статус біженця в Україні чи при-
тулок в Україні

3 роки з моменту надання ста-
тусу біженця чи притулку

Іноземець чи особа без громадянства, які перебува-
ють у шлюбі з громадянином України понад 2 роки

Не встановлюється

Іноземці чи особи без громадянства, які перебували 
в шлюбі з громадянином України не менше 2 років, 
якщо шлюб припинено внаслідок смерті подружжя

Не встановлюється

Особа, яка подає клопотання про прийняття до громадянства України, по-
виннаотриматиофіційнийдозвілнаімміграцію — в’їзд в Україну на постійне 
проживання. 

Особа,якаподаєклопотанняпроприйомдогромадянствапевноїдержави,
частіше за все має намір у ній проживати. Але для повноцінного життя люди-
ніпотрібноматиможливістьспілкуватися.Саметомущеоднієювимогоюдля
прийняттядогромадянстваУкраїниєволодіннядержавноюмовоюабоїїрозу-
міннявобсязі,достатньомудляспілкування.Виняткипередбаченодляосіб,які
маютьфізичнівади:сліпих,глухихтощо.

ПрезидентУкраїнимаєправоприйнятидогромадянстваУкраїниособу,яка
маєвизначнізаслугипереддержавоюабоприйняттяякоїдогромадянстваУкра-
їнистановитьдержавнийінтересдляУкраїни.Уцьомувипадкутакаособамає

умови прийняття  
до громадянства україни 

Визнання й дотримання Конституції та 
законів України

Володіння українською мовою або її 
розуміння в обсягу, необхідному для 

спілкування

Відмова від іноземного громадянства 
або зобов’язання припинити його

Наявність законних джерел існування

Безперервне протягом 5 років прожи-
вання в Україні на законних підставах

Отримання дозволу на імміграцію
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відмовитися від іноземного громадянства та визнавати й виконувати Конститу-
цію України й закони України. 

Коли ж ідеться про прийняття до громадянства України дитини, хоча б один 
з батьків якої отримав дозвіл на імміграцію до нашої держави, має бути виконана 
лише одна вимога — припинення іноземного громадянства дитини.

Водночас визначено обставини, за наявності яких особа не може бути прий
нята до громадянства України. Це вчинення особою злочину проти людства 
або здійснення нею геноциду, засудження особи в Україні до позбавлення волі 
за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, або вчинення за межами 
України діяння, яке за законодавством нашої держави визнається тяжким або 
особливо тяжким злочином. 

4. Інші підстави прийняття до громадянства України
Життя людини іноді може принципово й неодноразово змінюватися. Саме тому 

передбачено можливість поновлення в громадянстві України особи, яка його мала, 
потім з певних причин припинила українське громадянство й подала заяву про по-
новлення. Єдина вимога до такої особи — відмова від іноземного громадянства. 

Законом України «Про громадянство України» передбачені й інші підстави 
набуття українського громадянства. 

Так, у разі усиновлення дитиниіноземця подружжям, з яких хоча б один є 
громадянином України, вона стає громадянином України. Так само стає грома-
дянином України дитина-іноземець чи особа без громадянства, над якою вста-
новлено опіку чи піклування громадянами України, або яка залишилася без 
батьківської опіки та проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров’я. 
Громадянство України отримує дитина, яка не є громадянином України, якщо 
хоча б один з її батьків є громадянином України та подасть про це клопотання. 

Громадянство України набуває іноземець чи особа без громадянства, що про-
живає в Україні, визнаний судом недієздатним, якщо над ним установлено опіку 
громадянина України. 

5. Припинення громадянства України
Конституція України гарантує громадянинові України право на зміну грома-

дянства. Саме тому закон передбачає підстави припинення громадянства України. 
Припинення громадянства України в будь-якому випадку відбувається на 

підставі Указу Президента України. 
Вийти з громадянства України може будь-яка особа за власним клопотанням, 

якщо вона проживає за межами нашої держави. 
Водночас передбачено, що вихід з громадянства України не допускається 

особі, яку в Україні притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі або щодо 
якої в Україні існує обвинувальний вирок суду, що набрав чинності й підлягає 
виконанню (до повного виконання цього вироку).

Особливий порядок установлено для виходу з громадянства дітей. У разі ви-
ходу з громадянства України батьків або хоча б одного з них і виїзду на постійне 
місце проживання за клопотанням батьків дитина також може вийти з громадян-
ства України. 
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Вокремих,чітковизначенихзаконом,випадкахможливавтратаукраїнського
громадянства,вонавідбуваєтьсябезклопотаннягромадянина,однакєнаслідком
йогосвідомихдій.

• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про громадянство України» і ви-
значте підстави, які можуть призвести до втрати громадянства України.

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДЯНсТВО уКРАЇНИ»

стаття 19. Підстави для втрати громадянства України 
Підставами для втрати громадянства України є: 
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, 
якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. 
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, 
коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був 
звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, уста-
новленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто (...); 
2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 [прийняття до гро-
мадянства України] цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправ-
дивих відомостей або фальшивих документів; 
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка, відповідно до за-
конодавства цієї держави, не є військовим обов’язком чи альтернативною (не-
військовою) службою. 

Обов’язковоюумовоюдлявиходуособизгромадянстваУкраїни,атакожзасто-
суваннянормщодовтратигромадянства(крімвипадкуйогоотриманняіззастосу-
ваннямобманучифальсифікації)єнабуттяособоюгромадянстваіншоїдержави.

Важливоюгарантієюєнормазаконупроте,щоособа,якаподалазаявупро
вихідзгромадянстваУкраїни,користуєтьсявсімаправамигромадянинатамає
виконувативідповідніобов’язкиаждовиданняУказуПрезидентаУкраїнипро
припиненнягромадянства.

• Висловте припущення, з якою метою встановлено такі обмеження. 

6. Органи, що вирішують питання громадянства
У вирішенні питань, які стосуються громадянства, беруть участь декілька

державнихорганів.
Заявизпитаньгромадянстваподаютьдомісцевихорганіввиконавчоївладизпи-

таньгромадянства(натериторіїУкраїни)абодоконсульськоїустановиУкраїни(за
кордоном).Самедоцихорганівтребазвертатисядляотриманнядокументів,якіпо-
свідчуютьгромадянство,іззаявамипроприйняттядогромадянстваабовиходузньо-
го.Ціжорганиприймаютьрішеннящодовстановленняналежностідогромадянства
Українизатериторіальнимпоходженням,упорядкупоновленнявгромадянстві.

Доповноваженьцихорганівналежитьвиданнядокументівособам,якінабули
громадянствоУкраїни,івилученнядокументівутих,чиєгромадянствоприпинено.

Отримавшизаявутанеобхіднідокументищодонабуттяукраїнськогогро-
мадянстваабовиходузнього,ціорганипередаютьїхзісвоїмивисновкамидо
комісіїзпитаньгромадянстваприПрезидентовіУкраїни.Такождоцієїкомісії
передаютьподаннящодовтратиукраїнськогогромадянствазвідповіднимидо-
кументами.
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КомісіяприПрезидентіУкраїнизпитаньгромадянстварозглядаєпереданідо
неїзаявипроприйняттядогромадянстваУкраїни,вихідзгромадянстваУкраїний
поданняпровтратугромадянствакраїнитавноситьпропозиціїПрезидентуУкраїни
щодозадоволеннячивідхиленняцихзаявіподань.Такожкомісіямаєконтролювати
виконаннярішень,прийнятихПрезидентомУкраїнизпитаньгромадянства.

ВирішенняпитаньщодогромадянстваприймаєПрезидентУкраїни,видаючи
указипроприйняттядогромадянстваУкраїнийпроприпиненнягромадянства
України.

Іноді особа не погоджується з прийнятими щодо неї рішеннями з питань
громадянства.Уцьомувипадкувонаможеоскаржитиїхусуді.Таксамосудом
розглядаютьсяскаргищододійтабездіяльностіпосадовихіслужбовихосіб,які
порушуютьпорядокістрокирозглядусправпрогромадянствотавиконаннярі-
шеньзпитаньгромадянства.

Взаємні права й обов’язки людини та держави визначає поняття «громадянство». 
Законодавством визначено підстави набуття громадянства України, найчастіши-

ми з яких є: за народженням, за територіальним походженням, шляхом прийняття до 
громадянства.

В окремих випадках громадянин України припиняє громадянство — сам виходить 
з громадянства або втрачає його.

У вирішенні питань щодо громадянства беруть участь органи з питань громадян-
ства, іноземні представництва України, комісія з питань громадянства при Президен-
ті України. Остаточне рішення про набуття або втрату громадянства України приймає 
Президент України. 

Запам’ятайте: громадянство, громадянин, паспорт. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «громадянство», «громадянин».
2. Назвіть документи, які посвідчують належність до громадянства України, і пояс-

ніть призначення й особливості кожного з них.
3. Назвіть органи, які беруть участь у вирішенні питань щодо громадянства України. Скла-

діть схему взаємодії цих органів у розв’язанні питань, пов’язаних із громадянством.
4. Назвіть підстави набуття громадянства України та припинення громадянства України.
5. Порівняйте 

А прийняття до громадянства України та поновлення в громадянстві України
Б набуття громадянства за народженням і набуття громадянства за територіаль-

ним походженням
В вихід з громадянства України та втрату громадянства України 
Г прийняття до громадянства та поновлення в громадянстві

6*. Визначте норми законодавства України, які мають запобігти виникненню випадків 
без громадянства. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Громадянство україни
Користуючись наведеними витягами із Закону України, заповніть у зошиті таблицю, 
яка допоможе вам визначити громадянство дітей під час розв’язання юридичних 
задач.
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Громадянство  
першого з батьків

Громадянство 
другого з батьків

Місце народження Громадянство 
дитини

Україна іноземець Україна

Україна іноземець за кордоном

Україна Україна за кордоном

іноземець іноземець Україна

Україна без громадянства Україна

без громадянства без громадянства Україна

без громадянства, про-
живає в Україні

без громадянства, 
проживає в Україні

за кордоном

біженець біженець Україна

невідомий (дитина-
знайда)

невідомий Україна

Розгляньте запропоновані ситуації та, користуючись витягами із Закону України «Про 
громадянство України» і текстом підручника, визначте громадянство зазначених осіб 
і процедури отримання (втрати) ними громадянства. 

1. У родині Марії С. та Андрія В. народився син. Обоє вони — громадяни України, але 
син народився у Варшаві, де вони гостювали в родичів. Батьків цікавить, чи отримає 
їхня дитина громадянство України, адже вона народилася за межами нашої країни. 

2. Під час навчання в університеті Анна П. одружилася з громадянином Лівану Ахме-
дом Р. Після закінчення навчання вони виїхали жити до Лівану. Через рік у них народи-
лася дівчинка. Мати хвилюється, чи має її донька право на українське громадянство. 

3. До консультації звернувся 15-річний Андрій. Його батьки прийняли рішення виїха-
ти на постійне місце проживання до Румунії, звідки родом мати, і взяти громадянство 
цієї держави. Андрій готовий переїхати до Румунії, але не бажає втрачати українське 
громадянство. Що можна відповісти на це запитання?

4. Громадянин Д. народився в 1953 р. в м. Києві. У 1958 р. виїхав з батьками до Ка-
захстану. Після служби в армії працював на Далекому Сході, з 1994 по 2005 р. — за 
контрактами в країнах Близького Сходу, зберігаючи громадянство Росії. У 2006 р., 
вийшовши на пенсію, приїхав до Сум, де купив квартиру. Його цікавить, чи може він 
отримати українське громадянство, адже він не знає української мови, ніколи не пра-
цював на території нашої держави. Якщо він має право отримати громадянство, ука-
жіть, що йому необхідно для цього зробити.

5. Громадянка Ч., 1978 р. народження, у 1998 р. одружилася з громадянином Філіппін. 
У 1999 р. вони виїхали в Пакистан, де в них невдовзі народився син. У період проживан-
ня в Пакистані Ч. працювала продавцем у магазині, на облік в українському посольстві 
не ставала. Чоловік працював на фірмі, а пізніше — перекладачем у поліції Пакистану. 
Однак у 2001 р. вони були вимушені повернутися до Києва, тому що після військового 
перевороту в Пакистані їм загрожувала смерть. У 2002 р. в них народився ще один син. 
Ч. та її чоловіка цікавить, чи отримають їхні діти українське громадянство. 

6. До юридичної консультації звернулися співробітники пологового будинку м. Ми-
колаєва. Мати одного немовляти, уродженка Індії, особа без громадянства, з 2001 р. 
постійно проживає в м. Одесі. Дитина народилася на теплоході, який належить іта-
лійському пароплавству, під час проходження протоки Босфор. Батько дитини — не-
відомий. 
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Історія розвитку міжнародного права людини

1. Покоління прав людини 
Здавніх-давенлюдимріялипрощасливежиттябезнасильства,жорстокостій

приниження.Длядосягненняцьоголюдиповинніматипевніправа—правалюдини.

Права людини — певні можливості людини, які необхідні для її існуван-
ня та розвитку в конкретно-історичних умовах. 

Поняття«правалюдини»незалишалосянезміннимпротягомрозвиткулюд-
ськогосуспільства.Устародавньомусвітіправалюдинибулидужеобмеженими,
аїхнійобсягсуттєвозалежаввідтого,доякогостанувонаналежала.

• Чи були люди в Стародавніх Римі, Греції та Єгипті рівними? Які права мали 
раби й рабовласники?

Рабинемалиправарозпоряджатисявласнимжиттям,їхмоглиподарувати,
продати,обміняти.ВодночаснавітьнайбагатшийрабовласникЄгиптузанаймен-
шоїпримхифараонамігпотрапитидов’язниці,атойпозбутисяжиття.Пізніше
людитакожнебулирівними.Їхніправавідрізнялисязалежновідстану,доякого
вониналежали,релігії,якусповідували,тощо.

Лише в часи Французької революції вперше було проголошено принципи
рівностітасвободивсіхгромадяннезалежновідбудь-якихобставин.Утім,про-
голосившице,революціясамапорушувалаголовнеправолюдей—правонажит-
тя,зокремапідчаскривавогоякобінськоготерору.

• З курсу історії пригадайте, які права закріплювалися в Декларації прав лю-
дини та громадянина.

Визнанняправлюдинипроголосилайдержава«новогосвіту»—США.Серед
першихдокументівдержави,щодіютьдонашогочасу,—«Білльпроправа»,який
єскладовоючастиноюКонституціїСполученихШтатівАмерики.

• Пригадайте, чи повною мірою були забезпечені рівність людей та їхні права 
в США у XVIII — на початку XIX ст.

Однакуцихтаіншихтогочаснихдокументахішлосялишепропевнугрупу
прав—громадянські(абоособисті)іполітичніправа.Донихналежатьправона
участьвуправліннідержавою,правонажиття,свободуйбезпекуособи,правона
свободувіднеобґрунтованогоарешту,затримання,правонасвободудумки,сові-
стітарелігії,правонарівністьпередзаконом,правонагласнийрозгляднезалеж-
нимінеупередженимсудом,здотриманнямусіхвимогсправедливогорозгляду
справи,виборчеправо,свободаслова,друку,правонавласність.Ціправаприй-
нято називати першим поколінням прав людини. Значною мірою забезпечен-
няцихправвимагаєвіддержавиутриматисявідвтручання,людинасамостійно
можекористуватисяцимиправами.

Тема 4. МІЖНАРОДНЕ  ПРАВО  ПРАВ  ЛЮДИНИ

§ 45.
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УпершійполовиніХХст.формуєтьсяновагрупаправлюдини.Унаслідок
активноїборотьбизасоціальніправа,якарозгорнуласяврізнихдержавахсвіту,
убагатьохдержавахконституційніактизакріплюютьсоціально-економічні та
культурні права.Саметоді закріплюютьсяправонаосвіту,охоронуздоров’я,
соціальнезабезпечення.Ціправаотрималиназвудругого покоління прав люди-
ни.Дляреалізаціїцихправнеобхіднаактивнапозиція,діяльністьдержави,дер-
жавнефінансування.

Третє покоління прав людини формується в другій половині ХХ ст. Їхня
поява—цевідповідьлюдстваназагостренняглобальнихпроблем.Навідмінувід
правпопередніхпоколінь,вониможутьбутиколективнимийможутьреалізову-
ватисялишесумісно.Доних,зокрема,належатьправонарозвиток,мир,безпечне
навколишнєсередовище,наспадщинулюдства,атакожправонакомунікацію.

2. Міжнародні стандарти прав людини
ПісляДругоїсвітовоївійнисвітприйшовдовизнанняправлюдининайви-

щоюцінністюлюдства,якумаєзабезпечитикожнадемократичнадержаватасві-
товеспівтовариствовцілому.

10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну деклара-
цію прав людини. 

Однак, як і будь-яка декларація, цей документ має певні недоліки. Голов-
ний—воналишедекларуєправалюдини,неформулюючишляхівімеханізмів
їхньогозабезпечення.Саметомувиниклапотребадоповнитицейдокумент ін-
шимиміжнародно-правовимиактами.У1966р.булопідписаноМіжнародний 
пакт про економічні, соціальні й культурні праватаМіжнародний пакт про 
громадянські та політичні права.

Крімназваних,єйіншіміжнароднінормативно-правовіакти,щостосуються
правлюдини,захищаютьправаокремихкатегорійлюдей,зокремаКонвенція про 
права дитини,Конвенціяпроліквідаціювсіхформрасовоїдискримінаціїтаін.
Діютьугоди,покликанізабезпечитиправажінок,учасниківбойовихдій,військо-
вополоненихтощо.

Крімзагальносвітовихактів,існуєнизкарегіональнихактів.РадоюЄвропи
прийнято,зокрема,Європейськуконвенціюпрозахистправ іосновнихсвобод
людини(1950),Європейськуконвенціюпроздійсненняправдітей(1995)іряд
інших,учасникомякихєнашадержава.

Уцихміжнародно-правовихактахпроголошеноосновніправалюдини,серед
яких особливе місце займають невід’ємні (або, як їх ще називають, природні) 
права, тобто ті, що належать людині від народження, від природи й не можуть 
бути свавільно обмежені чи відібрані.

Для гідного існування людини необхідно забезпечити її права. 
Сучасні уявлення про права людини утворилися поступово. Права людини прийня-

то поділяти на три покоління.
Міжнародні стандарти прав людини після Другої світової війни було закріплено 

Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні 
й культурні права та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Кон-
венцією про права дитини. Також прийнято ряд європейських конвенцій у галузі прав 
людини. 
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Запам’ятайте: права людини, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні й культурні права; Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «права людини».
2*. Наведіть приклади з історії, коли права людей відрізнялися залежно від певних 

чинників, зокрема походження, наявності майна. Приклади мають стосуватися 
різних країн і різних періодів.

3. Коли права людини дістали міжнародне визнання? 
4. Які міжнародно-правові акти в галузі прав людини вам відомі? 
5*. У повідомленнях засобів масової інформації знайдіть матеріали про порушення 

прав людини в різних країнах світу й заходи, які застосовуються щодо припинення 
цих порушень. 

6*. Складіть у зошиті таблицю класифікації прав людини, яку ви будете заповнювати 
під час подальшого вивчення прав людини.

Права 
людини

До якої групи 
прав людини 

належать

Закріплення в За-
гальній декларації 

прав людини

Закріплення 
в Конституції 

україни

Чим забезпе-
чуються

Гарантії прав людини та система їхнього захисту

1. Гарантії захисту прав людини
Правалюдини,проголошеніКонституцієюУкраїни,необхіднозабезпечити,їх

маєгарантуватидержава.Дляцьогостворенопевнусистемугарантійправлюдини.

Гарантії прав і свобод людини — це умови, засоби та способи, які за-
безпечують здійснення в повному обсязі й усебічну охорону прав і сво-
бод особи.

Прийняторозрізнятичотиривидигарантійправісвободлюдини:економіч-
ні,політичні,ідеологічні,юридичні.

Економічними гарантіями є досконалі економічні відносини, раціональна
системагосподарства,наявніматеріальнітафінансовіресурси,якізабезпечують
реалізаціюпроголошенихправісвобод.

Політичні гарантії — це повновладдя народу, яке здійснюється як безпо-
середньо, так і за допомогою передбачених законом представницьких органів.
Важливоюполітичноюгарантієюправісвободлюдинийгромадянинаєзабез-
печеннядемократичнихзасадудіяльностівсіхорганівдержавноївладитамісце-
вогосамоврядування,багатопартійнасистема.Дополітичнихгарантійналежить
такожплюралізм(відлатин.pluralis—множинний)урізнихсферахсуспільно-
гожиття—різноманітністьпоглядів,підходів,позиційуправовій,економічній,
культурнійтаіншійдіяльності.

Ідеологічнігарантії—цезагальнакультурасуспільстватайогочленів,рівень
їхньоїправосвідомостітощо.

§ 46.
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Юридичні гарантії — правові норми й інститути, які забезпечують можли-
вістьбезперешкодногоздійсненняправособи,їхнюохорону,захистіпоновлення
вразіпотреби.

2. Універсальні органи та механізми захисту прав людини
Ниніусвітідієсистемаміжнароднихмеханізмівзахиступравлюдини.При

цьомуіснуютьякуніверсальні,щопоширюютьсявусьомусвіті,такірегіональні
системизахиступравлюдини.

Важливурольусистеміміжнароднихорганівзахиступравлюдинивідіграє
Організація Об’єднаних Націй.

Питання, що стосуються захисту прав людини, неодноразово розглядала
Рада Безпеки—вищийорганООН.

ОсновнимзавданнямМіжнародного суду ООНєрозглядміждержавнихсу-
перечок,однакчасомусправах,яківінрозглядає,ідетьсяйпропорушенняправ
людини.

10грудня1946р.всистеміорганівООНбуластворенакомісіязправлюдини,
якамаладопомагатиувиконаннізавданьіззахиступравлюдини.У2006р.комісія
булаперетворенанаРаду ООН з прав людининачолі з Верховним комісаром з 
прав людини.ВонаєдопоміжниморганомГенеральноїАсамблеїООНіголовним
органомвобговоренніпитань,щостосуютьсяправлюдини.Доїїскладувходять
47держав,якіобираютьсязапринципомрегіональногопредставництва,однакусі
іншідержави–члениООНможутьбратиучастьуроботіРадинаправахспостері-
гача.ОсновнезавданняРади—проведеннявсеосяжнихперіодичнихоглядіввико-
наннякожноюдержавоюїїзобов’язаньусферіправлюдини,прорезультатияких
вонадоповідаєГенеральнійАсамблеїтаРадіБезпекиООН.

ЩеоднимміжнародниморганомєКомітет з прав людини,якийстворено
в1977р.відповіднодоМіжнародногопактупрогромадянськітаполітичніпра-
ва. До функцій Комітету належить розгляд доповідей держав–учасниць Пакту
прозаходищодозахиступроголошенихуньомуправ,атакожрозглядскаргвід
окремихосібабогрупосібпропорушенняїхніхправ,зазначенихуцьомуПакті.
Прицьомускаргаможебутинаправленатількипіслятого,яквичерпановсіна-
ціональнізасобизахистуйлишеувипадку,колипорушеноправа,якізакріплені
вміжнародномуПакті.

3. Європейська система захисту прав людини
Крімуніверсальноїсистемизахиступравлюдини,нинііснуютьідоситьефек-

тивнодіютьрегіональнісистемизахиступравлюдини.Найбільшрозвинутими
єміжамериканськатаєвропейськасистеми.
Варто зазначити, що в регіональних систе-
махосновнурольвідіграютьсудовіоргани.

Нині діюча система працює з 1998 р.,
колибулоствореноЄвропейськийсудзправ
людини.Судставдіятинапостійнійоснові,
оперативністьрозглядусправсуттєвозрос-
ла.Усяпроцедурарозглядусправибулазо-
середженавсуді.Цясистемадієдонині.

БудинокЄвропейськогосудузправ
людини.м. Страсбург
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Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

Суд розглядає лише ті заяви, у яких ідеться про порушення гарантованих Конвен-
цією та протоколами до неї прав — одного або кількох.
Суд не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. 
Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або 
бездіяльність якого спричинила порушення.
Суд розглядає лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували 
Конвенцію та відповідні протоколи, котрі стосуються подій, що відбувалися після 
дати ратифікації Конвенції відповідною державою.
Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних ін-
ституцій.
Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані всі внутріш-
ні засоби юридичного захисту (тобто спочатку треба звернутися до національних 
судів, яким підсудна справа, уключаючи відповідну вищу судову інстанцію).
Заява до Суду має бути подана протягом шести місяців з дати винесення оста-
точного рішення.
Заяву можна подавати офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Кон-
венцію (у тому числі українською). Однак у процесі розгляду справи листування 
вестиметься англійською чи французькою мовою, також зауваження мають над-
силати англійською чи французькою мовою.
Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою, заяви, надіслані електронною 
поштою або факсом, потрібно продублювати звичайною поштою. Усі сторінки 
звернення повинні бути послідовно пронумеровані.
У заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитеся, та суть Ваших скарг;
б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на 
Вашу думку, були порушені;
в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;
г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазна-
ченням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інфор-
мацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень.

Заява повинна бути підписана заявником або його уповноваженим представни-
ком. Заяви треба надсилати за адресою: 
The Registrar European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075, 
STRASBOURG CEDEX, FRANCE — ФРАНЦІЯ.

За статистичною інформацією, наявною на сайті Європейського суду з прав лю-
дини, станом на 31 грудня 2014 р. в суді перебувало на розгляді 13 650 заяв 
проти України, що становить 19,5 % усіх заяв, які перебувають на розгляді. Це 
найбільша частка однієї країни. 
Для порівняння, щодо Італії на розгляді перебувало 10 100 заяв (14,4 %), Росії — 
10 000 (14,3 %), Туреччини — 9500 (13,6 %), Румунії — 3400 (4,9 %). 
За період 1998–2014 рр. щодо України було винесено 1002 рішення; з них у 987 
рішеннях було констатовано щонайменше одне порушення Конвенції або двох 
Протоколів до неї.

4. Міжамериканська система захисту прав людини
СистемазахиступравнаАмериканськомуконтинентідієнаосновіОрганізації

американських держав (ОАД) і відповідно до Американської декларації прав та
обов’язків,прийнятоїв1948р.Цядеклараціябуладоповненав1969р.Міжамери-
канськоюконвенціюзправлюдинитаДодатковимпротоколомдонеї(1988).
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ДляконтролюзадотриманнямцихдокументівбулиствореніМіжамерикан-
ськакомісіязправлюдинитаМіжамериканськийсудзправлюдини.Навідміну
віданалогічногоЄвропейськогосуду,вінмаєправорозглядатинелишеокремих
осіб,айнеурядовіорганізаціїтадержавизаумовивизнаннянимиюрисдикції
органу.Крімтого,американськіорганиможутьрозглядатипорушеннянелише
громадянськихіполітичнихправ,айсоціальних,економічнихікультурних.Ці-
каво,щосередіншихфункційкомісії—поширеннязнаньпроправалюдини.

В українській державі створено систему політичних, економічних, ідеологічних та 
юридичних гарантій прав людини та механізми їхнього захисту.

Водночас, у разі вичерпання всіх національних засобів захисту, людина має право 
звернутися по допомогу до міжнародних інститутів захисту прав людини.

Нині існує універсальна (яка охоплює весь світ) і регіональні (зокрема, європей-
ська та міжамериканська) системи захисту прав людини. 

Запам’ятайте: гарантії прав людини, Європейський суд з прав людини. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «гарантії прав людини». 
2. Назвіть відомі вам універсальні та регіональні інститути захисту прав людини. 
3*. Знайдіть у мережі Інтернет повідомлення про справи, розглянуті Європейським су-

дом з прав людини за заявами громадян України, і визначте, що стало причиною 
звернення до суду.

4. Порівняйте європейську та міжамериканську системи захисту прав людини й ви-
словте свою думку щодо переваг і недоліків цих систем.

5*. Користуючись пам’яткою, складіть звернення до Європейського суду з прав лю-
дини у зв’язку з уявним порушенням ваших прав. 

Конституційні права та свободи людини 
й громадянина та їхнє забезпечення

1. Поняття «конституційні права та свободи людини й громадянина»
Людинідляїїповноцінноготанормальногоіснуванняпотрібніпевніумови.

Значначастиназнихповиннабутизабезпеченадержавою.

Основні права та свободи людини й громадянина, установлені та гаран-
товані Конституцією України, називають конституційними правами 
та свободами людини. 

Закріплені Конституцією України права та свободи людини базуються на
міжнароднихстандартахправлюдини.

• Згадайте, які міжнародно-правові акти встановлюють сучасні стандарти 
прав людини.

Праватасвободилюдиниможнаподілитизарізнимикритеріями—залежно
відсуб’єкта—направатасвободилюдини(належатьбудь-якимфізичнимосо-

Тема 5. ПРАВА,  сВОБОДИ  Й  ОБОВ’ЯЗКИ  ЛЮДИНИ  
ТА  ГРОМАДЯНИНА

§ 47.
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бам),праватасвободигромадян(належатьтількигромадянампевноїдержави,
уцьомувипадку—України);заспособомздійсненняправісвобод—наіндиві-
дуальнітагруповітощо.

Основнимзагальновизнанимєподілправлюдинитагромадяниназасферамису-
спільногожиття:особисті(громадянські),економічні,культурні,політичні,соціальні.

• Пригадайте відомі вам права та свободи людини й громадянина та визнач-
те, до яких груп вони належать.

Говорячипроправатасвободилюдинийгромадянина,вартозвернутиувагу
навідмінністьцихпонять.

Право — це визначена законодавством можливість поведінки людини з 
метою задоволення її потреб, для реалізації якої здебільшого необхідні 
певні юридичні засоби й механізми. 

Свобода — це можливість людини діяти на власний розсуд, обмежена 
лише правами та свободами інших людей. 

Длякористуваннясвободамивтручаннядержавинепотрібно,вонаповинналише
утримуватисявідвтручання,якщодіїособинепорушуютьвстановленінормизаконів.

КонституціяУкраїнипроголосиларядпринципів,якісприяютьзабезпечен-
ню прав людини, зокрема непорушність прав людини, неприпустимість змен-
шенняїхньогообсягу.Правалюдининеможутьбутискасованіновиминорма-
тивнимиактами,навітьпривнесеннізміндоКонституціїУкраїниіснуючіправа
людининеможутьбутискасовані,обмеженіабозвужені.

• Пригадайте, які види гарантій прав людини існують.

2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
В Україні створено певну систему органів, які забезпечують права люди-

ни. Одним з державних інститутів, які покликані працювати в цьому напрямі,
єУповноваженийВерховноїРадиУкраїнизправлюдини.

Конституція України передбачає обрання Уповно-
важеногоВерховноїРадиУкраїнизправлюдини,який
здійснює парламентський контроль за дотриманням
конституційних прав і свобод людини й громадянина.
Крім Конституції України, його діяльність регулюєть-
ся Законом України «Про Уповноваженого Верховної
РадиУкраїнизправлюдини».Убагатьохдержавахпар-
ламентськогоуповноваженогозправлюдининазивають
омбудсменом.

Уперше посада парламентського уповноваженого — омбудсмена — була за-
проваджена риксдагом Швеції в 1809 р. В інших державах ця посада з’явилася 
дещо пізніше. Так, у Фінляндії посада омбудсмена була запроваджена після 
отримання незалежності від Росії в 1919 р., у Норвегії — у 1952 р., у Данії — 
у 1953 р. Нині подібні посади існують більше ніж у 100 державах світу. 
В Україні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини був уперше об-
раний в 1998 р. Першою цю посаду обійняла та займала до 2012 р. Ніна Карпа-
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чова, з 2012 по 2018 р. омбудсменом України була Валерія Лутковська. 15 бе-
резня 2018 р. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини обрано 
Людмилу Денисову. 

Уповноваженого призначає на посаду й звільняє з посади Верховна Рада
України. Закон визначає вимоги до особи, яка претендує на цю посаду. Ним
можебутиобраногромадянинаУкраїни,якийнаденьобраннядосяг40років,
володієдержавноюмовою,маєвисокіморальніякості,досвідправозахисноїдія-
льностітапротягомостанніх5роківпроживаєвУкраїні.Неможебутипризна-
чено Уповноваженим особу, яка має судимість за вчинення злочину, якщо ця
судимістьнепогашенатанезнятавустановленомузакономпорядку.Строкпо-
вноваженьУповноваженого—5років.

Законпередбачаєдоситьвагоміповноваженняукраїнськогоомбудсмена.
Уразівиявленняпорушеньправлюдини,українськогозаконодавстваУпов-

новаженийможезастосуватиактиреагування—конституційнеподанняУпов-
новаженого та подання Уповноваженого до органів державної влади, органів
місцевогосамоврядування,будь-якихоб’єднаньгромадян,підприємств,установ,
організаційтаїхніхпосадовихіслужбовихосіб.

ЗКонституційнимподаннямУповноваженийзвертаєтьсядоКонституційно-
гоСудуУкраїнищодовирішенняпитанняпровідповідністьКонституціїУкра-
їни (конституційності) закону України чи іншого нормативно-правового акта,
атакожщодоофіційноготлумаченняКонституціїУкраїни.

В Україні основні права та свободи людини закріплено в Конституції України. Також 
створено систему гарантій конституційних прав і свобод людини.

Одним із важливих інститутів національної системи захисту прав людини є Упов-
новажений Верховної Ради України з прав людини, який має значні повноваження 
у сфері своєї діяльності.

Запам’ятайте: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — омбудсмен.

Подивіться в Інтернеті: 
http://www.ombudsman.gov.ua/ — офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Запитання та завдання
1. Назвіть відомі вам групи прав людини та визначте, які права та свободи належать 

до кожної з цих груп. 
2. Наведіть приклади реалізації гарантій прав людини в діяльності державних орга-

нів України.
3. Як здійснюється обрання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
4. Які обов’язки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
5*. Висловте свою думку, чи достатньо прав в Уповноваженого Верховної Ради Укра-

їни з прав людини для здійснення ефективного парламентського контро лю за до-
триманням прав людини.

6*. Знайдіть інформацію про діяльність уповноважених з прав людини в різних дер-
жавах. Що з цього досвіду можна використати для покращення діяльності україн-
ського омбудсмена?
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Особисті (громадянські) права та свободи

1. Поняття «особисті (громадянські) права та свободи»
Особисті(громадянські)праватасвободиособитагромадянинастановлять

фундаментіснуваннялюдини,забезпечуютьлюдинііснуванняякфізичноїосо-
би,задоволенняїїприроднихжиттєвихпотреб.

До особистих прав людини належить право на життя, на повагу до своєї 
гідності, на свободу й особисту недоторканність, недоторканність жит-
ла, таємницю листування та телефонних розмов, громадянство, свобо-
ду слова, думки, світогляду та віросповідання, свободу пересування, 
вільний вибір місця проживання. Більшістьізцихправвизначаютьсяяк
природні,невід’ємні.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захища-
ти життя людини.
Кожен має право захищати своє життя та здоров’я, життя й здоров’я інших людей 
від протиправних посягань.
стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, 
що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 
іншим дослідам.
стаття 29. Кожна людина має право на свободу й особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмоти-
вованим рішенням суду й тільки на підставах і в порядку, установлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповнова-
жені на те законом органи можуть застосувати утримання особи під вартою як 
тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох 
годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо 
протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивова-
ного рішення суду про утримання під вартою (…).
стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведен-
ня в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, те-
леграфної та іншої кореспонденції. 

2. Право на життя та свободу
Правонажиттяєнайважливішимправомлюдини,безньогонеможливеза-

безпеченнябудь-якихіншихправ.Вононеможебутипорушеновжодномуви-
падку.Самезоглядунанеобхідністьгарантуванняправанажиття,йогоприрод-
ний характер в Україні визнано неконституційною смертну кару, установлено
чіткіправилаздійсненняаборту,забороненоевтаназію(навмиснепозбавлення
життяневиліковнохвороїлюдинизметоюприпиненняїїстраждань).
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Нині у світі 133 держави відмовилися від смертної кари, а виконують їх лише у 25 
країнах. У Європі єдиною державою, де збережено смертну кару, є Білорусь, 
в Африці лише шість країн здійснюють смертні вироки. З 2003 р. США — єдина 
країна на обох Американських континентах, яка виконувала смертні вироки. 
В Україні смертна кара скасована Законом України від 22. 02. 2000 р. №1483-ІІІ 
«Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправ-
но-трудового кодексів України».
В Італії, Ірландії, Угорщині, Норвегії й більшості інших держав евтаназію не тіль-
ки заборонено, за неї суворо карають. Першою країною, де було легалізовано 
евтаназію, стала в 1941 р. Швейцарія. Нідерланди легалізували евтаназію в 
1984 р., Бельгія — у 2002 р., у штаті Орегон (США) — у 1998 р. 
У Бельгії з квітня 2005 р. в аптеках з’явилися спеціальні набори для евтаназії, що 
дають змогу спростити процедуру добровільного відходу з життя. У набір, вартіс-
тю приблизно 60 євро, входить одноразовий шприц з отрутою та інші необхідні 
для ін’єкції засоби. Набір для евтаназії може замовити лише практикуючий лікар.

Надзвичайноважливимєправонасвободуйособистунедоторканність.Зме-
тою забезпечення цього права визначено судовий порядок прийняття рішення
проарештособи.Однакприцьомуважливозапам’ятати,щовразі скоєння адмі-
ністративного правопорушенняособуможебутизатриманоправоохоронними
органаминебільшеніжна 3 годинидлявстановленняособи,складанняпротоко-
лу,апри необхідності запобігти злочинові чи його припинитипідозрюваного
можутьзатриматинастрокдо 72 годин.Протягомцьогочасурішенняпроутри-
манняпідвартоюзатриманогомаєбутипідтвердженосудом.

Передбаченотакожівипадки,колиможебутивикористанийособливийпо-
рядокпроникненнядожитлайотриманняінформаціїзлистування,телефонних
розмовособи.

Особисте право чи свобода Випадки застосування особливого порядку

Недоторканність житла У невідкладних випадках, пов’язаних з урятуванням 
життя людей та майна (наприклад, пожежа, витік 
газу тощо) чи з безпосереднім переслідуванням 
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. 

Таємниця листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції

У випадках, передбачених законом, з метою запо-
бігти злочинові чи з’ясувати істину під час розсліду-
вання кримінальної справи, якщо іншими способа-
ми отримати інформацію неможливо.

3. Свобода світогляду та віросповідання
Важливемісцесередособистихправісвободзаймаєсвобода світоглядутавіро-

сповідання.Свободусвітоглядуврізнихміжнароднихактахназиваютьпо-різному.
Дляйогопозначенняінодівикористовуютьпоняття«свободасвітоглядутавіроспо-
відування».ЦепоняттяпередбачаєправолюдинивіритичиневіритивБога,авразі,
колилюдинавірує,—можливістькожногосповідуватибудь-якурелігію.

• Які релігійні конфесії вам відомі? Які релігійні громади діють у вашому на-
селеному пункті, районі?

Утойжечасгромадянинмаєправонесповідуватижодноїрелігії,тобтобути
атеїстом.
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Свободавіросповіданняпередбачаєправокожного,хтосповідуєпевнурелігію,
відправлятирелігійнікультийобряди,вестирізноманітнурелігійнудіяльність.

• Які релігійні обряди та свята ви знаєте?

Однакприкористуваннісвоїмправомнасвободусвітоглядутавіросповідан-
нялюдинаповиннаутримуватисявідпорушенняправіншихлюдей,зазіханняна
їхнюсвободу.Так,готуючихреснийхід,релігійнагромадаповинназаздалегідьпо-
годитийогомаршрутзорганамимісцевогосамоврядування,щобзменшитипере-
шкодидлярухутранспорту,недопускатипорушеньгромадськогопорядку.Жодна
релігійнагромаданемаєправапримушуватилюдейбратиучастьвїїдіяльності.

Законпередбачаєважливіпринципивзаємодіїдержавитацеркви.Церквай
релігійніорганізаціївУкраїнівідокремленівіддержави,ашкола—відцеркви.
Відокремленняцерквивіддержавиозначає,щоцеркватарелігійнігромадине
втручаютьсявдержавнісправи,неповиннібратиучастівдіяльностіполітичних
партій.Державамаєзалишатисяостороньрелігійнихсправ,нефінансуватижод-
нурелігійнуорганізацію.

Відокремленняшколивідцерквиполягаєвтому,щовдержавнихшколахне
можутьвикладатисяякобов’язковірелігійніпредмети,релігійнаосвітаздійсню-
єтьсялишевспеціальнихнавчальнихзакладах,якістворюютьрелігійнігромади.

Жоднарелігіянеможебутивизнанадержавоюякобов’язкова.
Водночасдержавазповагоюставитьсядорелігійнихпереконаньсвоїхгромадян.

Так,віровченнядеякихконфесійнедозволяєїхнімприбічникамбратидорукзброю
абодаватиклятви.Уцьомувипадку,коливиконаннявійськовогообов’язкусупере-
читьрелігійнимпереконаннямгромадянина,виконанняцьогообов’язкуможебути
за клопотанням громадянина замінене альтернативною (невійськовою) службою.
Іншірелігіїнедозволяютьсвоїмвірнимотримуватибудь-якіномери,узв’язкузчим
передбаченоїхнєправовідмовитисявідотриманняподатковогоідентифікаційного
коду.Крімтого,державагарантуєтаємницюсповіді—священнослужительнеможе
бутидопитанийзприводувідомостей,якісталийомувідомінасповіді.

Кримськітатаримусульмани
підчасмолитви

ГлавакатолицькоїцерквиБенедиктXVI

Іудеї-хасидивУманіХреснийхідправославнихвірян
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Конституційні норми про свободу світогляду та віросповідання отримали
розвитокуЗаконіУкраїни«Просвободусовістітарелігійніорганізації».

Особисті права та свободи забезпечують існування людини як фізичної істоти. 
Більшість із цих прав належать до природних, непорушних, не можуть бути обмежені. 
Серед найважливіших прав — право на життя. 

Порядок обмеження права на свободу в особливих, надзвичайних ситуаціях ви-
значено законодавством України.

Право на свободу совісті, світогляду та віросповідання забезпечує релігійну сво-
боду та сприяє забезпеченню релігійного миру в Україні. 

Запам’ятайте: особисті права та свободи людини, світогляд, віросповідання. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «особисті права та свободи людини», «світогляд», «віросповідання».
2. Визначте, які права та свободи належать до особистих прав і свобод. 
3. Як ви розумієте принципи відокремлення церкви від держави та школи від церкви? 
4*. Висловте свою думку, чи не є порушенням принципу відокремлення держави від 

церкви те, що новообраний Президент України проголошує присягу, тримаючи 
руку не лише на Конституції України, а й на Пересопницькому Євангелії — свя-
щенній книзі православних.

5*. Знайдіть інформацію про діяльність релігійних організацій у вашому населеному 
пункті, районі, області.

6*. Конституція України передбачає в окремих випадках можливість обмеження прав 
людини, зазначених у цих статтях. Висловте свою думку щодо відповідності таких 
обмежень міжнародним стандартам прав людини. 

Запитання на випередження
Знайдіть інформацію про наявні в нашій державі політичні партії та громадські ор-
ганізації, а також про діяльність об’єднань громадян у вашому населеному пункті.

Політичні права та свободи людини й громадянина

1. Поняття «політичні права та свободи»
Людинаіснуєвсуспільстві,асучасналюдина,якправило,існуєвмежахпев-

ноїдержави.Їїповноціннеіснуваннянеможливебезучастівполітичномужитті
суспільства.СаметомувжевперіодбуржуазнихреволюційXVIII–XIXст.було
вперше проголошено політичні права людини, які забезпечують можливість 
громадянина брати участь у політичному житті своєї держави, здійсненні демо-
кратії, формуванні органів державної влади.

• Висловте свою думку, які з відомих вам прав людини належать до політичних.

КонституціяУкраїнипередбачаєцілунизкуполітичнихправісвобод.Доних
належать право на участь в управлінні державою, у референдумах, право оби-
ратийбутиобранимдоорганівдержавноївладитамісцевогосамоврядування.
Реалізація цього права пов’язана зі свободою об’єднання в політичні партії та
громадськіорганізації,правомназбори,мітингийдемонстрації.Дополітичних
належитьправоназверненнядобудь-якихорганівдержавноївлади,місцевого
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самоврядування,підприємств,організацій,об’єднаньгромадян.Участьгромадя-
нинавжиттісуспільстванеможливабезінформації,томуправонаїїотримання,
збирання,поширення,свободадумкитасловатакожвизначеноякполітичніпра-
вата гарантованоКонституцієюУкраїни.Політичніправа, закріпленіКонсти-
туцієюУкраїни,повноюміроювідповідаютьміжнародно-правовимстандартам.

2. Право на об’єднання в політичні партії та громадські організації
Для досягнення своїх цілей, захисту своїх прав та інтересів не завжди до-

статньо зусиль лише однієї людини. У багатьох випадках для цього доцільно
об’єднатизусиллялюдей,створитипевнуорганізацію.

Основнінорми,пов’язанізреалізацієюправагромадяннаоб’єднаннявпо-
літичніпартіїтагромадськіоб’єднаннязакріпленівКонституціїУкраїни.Крім
того,вУкраїнідіютьЗакониУкраїни«Прогромадськіоб’єднання»,«Прополі-
тичніпартіївУкраїні»,«Промолодіжнітадитячігромадськіорганізації».

• Ознайомтеся з витягами із Законів України «Про громадські об’єднання» 
і «Про політичні партії в Україні» і визначте ознаки та відмінності громадської 
організації та політичної партії.

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДсьКІ ОБ’ЄДНАННЯ» 

стаття 1. Поняття громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або 
юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задо-
волення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та 
інших інтересів.
2. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 
громадська організація або громадська спілка.
3. Громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та члена-
ми (учасниками) якого є фізичні особи.
4. Громадська спілка — це громадське об’єднання, засновниками якого є юри-
дичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні 
особи приватного права та фізичні особи.
стаття 8. Члени (учасники) громадського об’єднання
1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, 
можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього закону, які досяг-
ли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у 
межах, установлених законом.

Офіційнаемблема
Спілкиюристів

України

Офіційнаемблема
товариствасприян-
няобороніУкраїни

Офіційнаемблема
Українськоїспілки

ветеранів
Афганістану

Офіційнаемблема
Всеукраїнськогодитя-

чогоаерокосмічного
об’єднання«Сузір’я»
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ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В уКРАЇНІ» 

стаття 2. Політична партія — це зареєстроване, згідно із законом, добровіль-
не об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми 
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню й вираженню 
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. 
стаття 6. Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який, 
відповідно до Конституції України, має право голосу на виборах. 
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. 

3. Дитячі та молодіжні громадські організації
Законодавство України передбачає участь ваших однолітків у суспільному

житті.Однієюзформзалученнядогромадськоїдіяльностідітейтамолодієство-
ренняйучастьудіяльностідитячихімолодіжнихдитячихорганізацій.

Особливістюцихоб’єднаньєпередусімвікїхніхчленів.Дитячою громад-
ською організацією є об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою
якогоєздійсненнядіяльності,спрямованоїнареалізаціютазахистсвоїхправ
ісвобод,творчихздібностей,задоволеннявласнихінтересів,якінесуперечать
законодавству, і соціальне становлення як повноправних членів суспільства.
Вступ непов нолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій 
здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклу-
вальників.

Молодіжною громадською організацією є об’єднання громадян віком від 
14 до 35 років,метоюякогоєздійсненнядіяльності,спрямованоїназадоволення
й захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших
спільнихінтересів.

Засновникамимолодіжних ідитячихгромадськихорганізаційможутьбути
громадяниУкраїни,атакожіноземційособибезгромадянства,щоперебувають
вУкраїніназаконнихпідставах,якідосягли15-річноговіку.

Нині в Україні діє чимало молодіжних і дитячих громадських об’єднань із
Всеукраїнськимімісцевимстатусом.Середнайвідомішихтанайактивніших—
Всеукраїнськеаерокосмічнеоб’єднання«Сузір’я»,організаціїпластунів,скаутів.
Чималополітичнихпартійсприяютьствореннюмолодіжнихорганізаційвідпо-
відногоспрямування.

Політичні права забезпечують людині можливість участі в управлінні державою. До 
них належать право на об’єднання (право на асоціацію), право на участь в управлінні 
державою, право на звернення. 

Громадяни мають право об’єднуватися в громадські організації, політичні партії, 
брати участь у створенні громадських асоціацій. 

Особливим типом громадських організацій є дитячі та молодіжні організації. 

Запам’ятайте: громадське об’єднання, громадська організація, громадська спілка, 
політична партія, молодіжна громадська організація, дитяча громадська організація. 

Подивіться в Інтернеті:
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/672f790057d03c6f0a847105cc9f972f/edynyy_reestr_
gromadskyh_formuvan/ — єдиний реєстр громадських формувань на сайті Міні-
стерства юстиції України. 
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Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «політичні права та свободи людини й громадянина».
2. Назвіть відомі вам політичні права та свободи й наведіть приклади використання 

цих прав в Україні.
3. Як громадяни реалізують своє право на участь в управлінні державою? 
4. Які особливості діяльності дитячих і молодіжних організацій в Україні передбачено 

законодавством?
5. Дізнайтеся, які політичні партії та громадські об’єднання, зокрема дитячі та моло-

діжні, діють у вашому населеному пункті, районі, області. Чим вони займаються?
6. Порівняйте громадську організацію та громадську спілку. 
7*. Висловте свою думку щодо доцільності обмеження членства в політичній партії та 

створення осередків політичних партій, установлених ст. 6 Закону України «Про 
політичні партії».

8*. Висловте свою думку щодо доцільності участі громадян у діяльності партій та гро-
мадських організацій.

9*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет, інших джерелах знайдіть інформа-
цію про те, як держава сприяє діяльності дитячих і молодіжних організацій в Україні.

Економічні, соціальні та культурні права людини
й громадянина

1. Економічні права та свободи

Економічні права та свободи— це ті права, які забезпечують можли-
вість кожної людини забезпечити власні потреби своїми силами, вико-
ристовуючи різні шляхи, беручи участь у виробництві та використанні 
матеріальних благ. 

До економічнихправналежитьправо на власність, на результати ін-
телектуальної та творчої діяльності, право на підприємницьку діяль-
ність, право на працю.

Однимізнайважливішихзнихєправонавласність.ВідповіднодоКонститу-
ціїУкраїни,«коженмаєправоволодіти,користуватисяйрозпоряджатисясвоєю
власністю,результатамисвоєїінтелектуальної,творчоїдіяльності».

• Пригадайте, що означає кожне із зазначених повноважень.

Проголошенорівність усіх форм власності, непорушність права приват-
ної власності.Конституціяпередбачаєспеціальнізаходищодозахистувласнос-
ті.Так,передбачено,щоніхтонеможебутипротиправнопозбавленийвласності,
щоконфіскація (тобто безоплатне вилучення) майна може бути здійснена 
тільки за рішенням суду. 

Іноді виникають ситуації, коли інтереси власника вступають у протиріччя
з інтересамисуспільства.Нашляхуновоїавтомагістралі,залізниці,лініїметро
чи мосту стоїть приватна садиба, унаслідок чого будівництво надзвичайно по-
трібного для цілого міста, регіону об’єкта стає неможливим. Як бути в цьому
випадку? Закон визначає, що навіть у цьому випадку «примусове відчуження
об’єктівправаприватноївласностіможебутизастосованелишеяквинятокзмо-
тивівсуспільноїнеобхідності,напідставійпорядку,установленихзаконом,таза

§ 50.
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умовипопередньогойповноговідшкодуванняїхньоївартості».Ілишевумовах
військового або надзвичайного стану можливе відчуження таких об’єктів з на-
ступнимповнимвідшкодуваннямїхньоївартості.

Щеоднимекономічнимправомбільшістьнауковцівуважаєправонапрацю.
Длябільшостідорослихгромадяннашоїдержависамепрацяєосновнимджере-
ломотриманнязасобівдляіснування.

Докладнопрогарантіїтапорядокреалізаціїцьогоправавидізнаєтесяприви-
вченнітрудовогоправав11класі.

2. Соціальні права та свободи 
Доцієїгрупиправлюдининалежитьдужебагаторізнихправ.Це, зокрема,

право на відпочинок, право на житло, на достатній життєвий рівень, на 
охорону здоров’я, на безпечне для життя та здоров’я довкіллятощо.Важли-
возазначити,щодлязабезпеченняцихправнеобхіднаактивнадіяльністьдержа-
ви,зокремайчималіфінансовівитрати.

Середсоціальнихправ—правонавідпочинок.

• Пригадайте, які види відпочинку передбачені законодавством.

Основними нормативними актами, які регулюють реалізацію права на від-
починок,єКодексзаконівУкраїнипропрацю,ЗаконУкраїни«Провідпустки».

Надзвичайно важливим є право кожного «на достатній життєвий рівень
длясебеісвоєїсім’ї,щовключаєдостатнє харчування, одяг, житло».Саме
цей перелік визначає той рівень, який держава зобов’язується забезпечити
кожному.

Право на житлопередбачає,що«державастворюєумови,заякихкожний
громадянинматимезмогупобудуватижитло,придбатийогоувласністьабовзя-
тиворенду».Звернітьувагу,щодержаваберезобов’язаннянадаватижитлобез-
оплатноабозапільговоюціноюлишегромадянам,якіпотребуютьсоціального
захисту,—малозабезпеченим,інвалідам,багатодітнимсім’ям,тим,хтопостраж-
давунаслідокстихійноголихатощо.Іншіжмаютьсамостійновирішуватисвої
житловіпроблеми,державалишесприятимецьому.

Досоціальнихправналежитьтакожправо на охорону здоров’я.Цеперед-
бачає державне фінансування відповідних державних і комунальних медич-
нихзакладів,неприпустимістьскорочення їхньоїмережі.Гарантованонадання
безоплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я, водночас передбачено сприяння розвитку лікувальних закладів усіх
форм власності. Отже, кожна особа повинна мати можливість отримати без-
оплатнумедичнудопомогувмісцевійлікарні,поліклініці,аякщоценеобхідно,
івспеціалізованихклінікахзагальнодержавногозначення.

Нажаль,ужиттібагатьохлюдейнастаєчас,колилюдинапотребуєзахистута
допомогидержави.СаметомуКонституціяУкраїнипередбачаєправокожного
насоціальнийзахист.

Соціальний захист — це система економічних, правових, організацій-
них заходів держави щодо забезпечення соціальних прав громадян. 

Соціальний захист передбачає право на забезпечення в разі, коли людина,
унаслідокоб’єктивнихпричин,неможесамостійнозабезпечитисебе.
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Уцихвипадкахлюдинамаєправонаотриманняматеріальноїпідтримкивід
держави(увиглядіпенсіїчидопомоги),убагатьохвипадкахдержаванадаєтакож
певніпільги,перевагитощо.Докладнішепросистемусоціальногозабезпечення
(зокрема,порядокпризначенняпенсій)видізнаєтесяв11класі.

3. Культурні права та свободи. Право на освіту 
Життялюдинирізноманітне,вононеобмежуєтьсялишезабезпеченнямма-

теріальних умов для існування. Тому природно, що разом з економічними та
соціальними правами Конституція України передбачає й культурні права. До 
них належать право на освіту, участь у культурному житті, захист автор-
ських прав та інтелектуальної власності, свобода літературної, худож-
ньої, наукової та технічної творчості.

Кожнийізвасуженині,безумовно,користуєтьсяправомнаосвіту.Прицьо-
мувартопам’ятати,що,маючиправонаосвіту,коженповиненздобутиосвіту,
визначенузаконодавством.

Забезпеченняцьогоправавимагаєвіддержавичималихвитрат.Аджестворе-
натафункціонуєсистема освіти—сукупністьскладниківосвіти,рівнівісту-
пенівосвіти,кваліфікацій,освітніхпрограм,стандартівосвіти,ліцензійнихумов,
закладівосвітийіншихсуб’єктівосвітньоїдіяльності,учасниківосвітньогопро-
цесу,органівуправлінняусферіосвіти,атакожнормативно-правовихактів,що
регулюютьвідносиниміжними.

ДержавнеуправлінняосвітоюзабезпечуєМіністерствоосвітиінаукиУкра-
їни.Вонорозробляєдержавністандартиосвіти,яківизначаютьвимогидозмі-
сту,обсягуйрівняосвітньоїтафаховоїпідготовкивУкраїні,умовиприйомудо
навчальних закладів, типові освітні програми, інші нормативні документи, які
визначаютьпорядокдіяльностінавчальнихзакладів,забезпечуєвипускпідруч-
ників,посібниківіметодичноїлітератури.Самеміністерствовизначаєйзатвер-
джує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти (зокрема,
державноїпідсумковоїатестації,зовнішньогонезалежногооцінювання).Допов-

Випадки, коли особа має право  
на соціальний захист 

Повна або часткова втрата 
працездатності

Тимчасова втрата  
працездатності (хвороба)

Утрата годувальника

Старість

Безробіття

система освіти 

вища освіта

дошкільна 
освіта

освіта дорослих, 
у тому числі післядип-

ломна освіта

позашкільна освіта

повна загальна 
середня освіта

спеціалізована 
освіта

професійна (про-
фесійно-технічна) 

освіта

фахова передвища 
освіта
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новажень Міністерства освіти і науки України належить проведення ліцензу-
ванняосвітньоїдіяльностізакладіввищої,післядипломної,фаховоїпередвищої,
професійної(професійно-технічної)освіти

ОсвітавУкраїнімаєрозвинутуструктуру.

За даними Державного комітету статистики, в Україні на 2017 р. діє 14 900 ди-
тячих дошкільних закладів, у яких перебуває 1 125 000 вихованців (станом на 
01. 01. 2016 р.). У 2016/17 навчальному році в Україні працювало 16 900 шкіл, 
гімназій, ліцеїв, у яких навчалося 3,8 млн учнів і працювало 438 тис. учителів, 
787 професійно-технічних закладів (285,8 тис. учнів), 370 коледжів, технікумів, 
училищ і 287 інститутів, університетів, академій. 

Нинівинавчаєтесявзакладізагальноїсередньоїосвіти.ВідповіднодоЗакону,
дозакладівналежать:початковашкола—закладосвітиIступеня,щозабезпечує
початковуосвіту(1–4класи); гімназія—закладсередньоїосвітиIIступеня,що
забезпечує базову середню освіту (5–9 класи) і ліцей — заклад середньої освіти
IIIступеня,щозабезпечуєпрофільнусереднюосвіту(10–12класи).Розпочаторе-
формуукраїнськоїшколи,післяякоїстаршашколамаєстатипрофільною.

Законпередбачаєможливістьздобутиосвітуувечірнійшколі,поєднуючиїїз
роботою,абоскластиіспитиекстерном.

Конституція України гарантує можливість безоплатного здобуття повної 
загальної середньої освіти. 

Чималозваснавчаєтьсянелишевшколі,айурізнихзакладахпозашкільної
освіти—центрахдитячоїтаюнацькоїтворчості,дитячо-юнацькихспортивнихшко-
лах,школахмистецтв,центрахтуризмутакраєзнавства,технічноїтворчостітощо.

Після закінчення школи, отримавши свідоцтво про повну загальну серед-
ню освіту, чимало з вас вступатимуть до закладів вищої освіти. Однак треба
пам’ятати,що,навідмінувідсередньоїосвіти,безоплатнездобуттявищоїосві-
тивдержавнихікомунальнихзакладахгарантуєтьсялишенаконкурснійосно-
ві:потрібноуспішноскластиекзамени,пройтизовнішнєнезалежнеоцінювання
(тестування)тощо.

Обираючишляхсвогоподальшогонавчанняпіслязакінченняшколи,необ-
хідносвідомозробитисвійвибір.Привступідозакладувищоїосвітитребапере-
конатисявнаявностівобраногозакладуліцензіїнанавчаннязатієюспеціальніс-
тю,якувиобрали.

4. Права й обов’язки учасників освітнього процесу 
Восвітньомупроцесіберутьучастьрізніособи.Відповіднодочинногозаконо-

давства,урізнихзакладахосвітиучасникамиосвітньогопроцесуєті,когонавча-
ють,—дітидошкільноговіку,вихованці,учні,студенти,курсанти,слухачі,аспіран-
ти(особи,якіготуютьсядозахистудисертаціїкандидатанаук,докторафілософії);
ті,хтонавчає,—керівникизакладівосвіти,педагогічні(учителі,керівникигуртків,
педагоги-організатори,шкільніпсихологи),науково-педагогічні(викладачізакла-
діввищоїосвіти)працівникитанауковці.Учасникамиосвітньогопроцесутакожє
батькиучнівабоособи,якіїхзаміняють.Убагатьохвипадкахдоучасниківосвіт-
ньогопроцесуналежатьйіншіособи,якіберутьучастьунавчаннітавихованні.
Законвизначаєправайобов’язкиучасниківосвітньогопроцесу.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Важливе значення для життя кожної людини мають економічні, соціальні та куль-
турні права, багатьма з яких користується кожен із вас. 

До цих прав належать: право на власність, підприємницьку діяльність, освіту, охо-
рону здоров’я, соціальний захист тощо. 

Відповідно до Конституції України, кожен має право на безоплатне здобуття пов-
ної загальної середньої освіти, здобуття безоплатної освіти в державних і комунальних 
закладах вищої освіти передбачено на конкурсній основі. 

Запам’ятайте: соціальні, економічні, культурні права, система освіти, соціальний 
захист. 

Подивіться в Інтернеті: 
http://mon.gov.ua/ — офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «система освіти», «соціальний захист». 
2. Назвіть відомі вам економічні, соціальні та культурні права. 
3. Наведіть приклади реалізації кожного з прав, про які йдеться в цьому розділі. 
4*. Висловте свою думку щодо проблем реалізації соціальних прав в Україні. 
5*. Дізнайтеся, які заклади освіти існують у вашому населеному пункті, районі, об-

ласті. Визначте, до яких складників системи освіти вони належать. 
6*. Висловте свою думку щодо того, чи достатньою мірою законодавство України за-

безпечує захист приватної та інших форм власності.

З історії української державності

Уперше справу про встановлення герба для Української На-
родної Республіки було розглянуто на засіданні Ради народних 
міністрів УНР 25 (12 лютого) 1918 р. У Коростені Малою радою 
було ухвалено Закон «Про державний герб України», у якому за-
значається, що «... приймається знак Київської держави часів 
Володимира Святого». Документ було підписано у вагоні на за-
лізничній станції. 

Дізнайтеся, як ваші батьки чи родичі виконують свої конституційні обов’язки.

Конституційні обов’язки громадян України 

1. Обов’язки громадян України
ЗаконодавствоУкраїнипередбачаєнелишеправатасвободи,айобов’язки

громадян. Стаття 23 Конституції України передбачає, що «кожна людина має
правонавільнийрозвитоксвоєїособистості,якщоприцьомунепорушуються
права та свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, у якому
забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості». Отже, визначено,
що людина не може існувати та розвиватися поза суспільством, а обов’язки є
невід’ємноюскладовоюстатусубудь-якоїлюдини.

§ 51.
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КонституціяУкраїнивизначаєперелікосновнихобов’язківгромадянина.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, які обов’язки 
визначає Основний Закон нашої держави.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 
шанування її державних символів є обов’язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спад-
щині, відшкодовувати завдані ним збитки.
стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки й збори в порядку та роз-
мірах, установлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання 
декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, установле-
ному законом.
стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України 
та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей. 

Конституціявизначаєлишеосновніобов’язкилюдинитагромадянина.Серед
них—обов’язок бережно ставитися до культурних та історичних пам’яток 
України, до навколишнього середовища.

• Які пам’ятки природи та історії нашої держави ви знаєте? 

Кожен,хтоперебуваєнатериторіїнашоїдержави,зобов’язанийдотримувати-
сянормКонституціїтазаконівУкраїни.Прицьомутребапам’ятати,щонезнан-
ня норм законодавства не звільняє від юридичної відповідальності.

2. Військовий обов’язок і військова служба
Жоднадержаванеможеіснуватибеззахистусвоєїнезалежності.Увсічаси

захист Батьківщини вважався священним обов’язком кожного громадянина.
Ниніцейобов’язокзакріпленийуКонституціїУкраїни.ЗахистУкраїнизабез-
печуютьпередусімЗбройнісилиУкраїни,атакож іншівійськовіформування,
створенівідповіднодозаконівУкраїни.

Порядок проходження громадянами військової служби визначено Законом
України«Провійськовийобов’язоктавійськовуслужбу».

Законтакожвизначаєкатегоріїгромадянщодовійськовоїслужби.
Длябудь-якоїмолодоїлюдинивиконаннявійськовогообов’язкупочинаєть-

сязпідготовкидовійськовоїслужби.Частиноюцієїпідготовкиєпредмет«За-
хистВітчизни»,якийвипочалививчативцьомуроці.Крімтого,частинапри-

Святогорськалавра.
Донецька область

ГораГоверла(висота2061м)—
найвищавершинаУкраїни
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зовників залучається до підготовки за військово-технічними спеціальностями.
Щедопризовуварміюготуютьводіїв,водолазів,радистівтощо.Дляпідготовки
довійськовоїслужбиствореноліцеїзпосиленоювійськово-фізичноюпідготов-
кою,військовіліцеї,чималостудентіввищихнавчальнихзакладівпроходятьпід-
готовкунавійськовихкафедрах,увійськовихпідрозділахнавчальнихзакладів,
отримуючипідготовкуофіцерівзапасу.

Важливим етапом військової служби є приписка громадян до призовних
дільниць.Щорокупротягомсічня–березняврайонних(міських)військкоматах
за місцем проживання приписку проходять громадяни України чоловічої ста-
ті,якимурікприпискивиповнюється17років.Підчасприпискипроводиться
медичний огляд допризовників, визначаються кандидати для направлення до
вищих військових навчальних закладів. Якщо під час приписки виявляються
проблемизіздоров’ямабонедостатнійосвітнійрівень,громадянинаможутьна-
правитивідповіднодолікувальногоабонавчальногозакладу.

Зарезультатамимедичногооглядузурахуваннямрівняосвітньоїпідготовки,
особистих якостей, роду діяльності та спеціальності допризовника приймають
рішення щодо його придатності або непридатності до військової служби й ви-
даютьпосвідченняпроприписку.

3. Призов на військову службу та її проходження
Після досягнення 18 років громадянин України, придатний до військової

служби,можебутипризванийнастроковувійськовуслужбу,однаквікпризов-
никівкожногорокувизначаєтьсяУказомПрезидентаУкраїни.Востанніроки
призиваютьтих,хтодосягнув20років.Умирнийчаспризовздійснюєтьсяувіці
до27років.Крімтого,громадянивдобровільномупорядкуможутьбутиприйня-
тінавійськовуслужбузаконтрактом.Призовздій-
снюєтьсявідповіднодоУказуПрезидентаУкраїни,
якправило,навеснітавосени.

Після початку призову особи, які мають іти в
армію, отримують повістку й повинні прибути до
військкомату у визначений строк. Якщо за будь-
яких обставин повістка не надійшла, громадянин 
призовного віку зобов’язаний з’явитися до призов-
ної дільниці в десятиденний строк з дня початку 
призову,визначеногоУказомПрезидентаУкраїни.

ПрисягановобранцівЗброй-
нихсилУкраїни.м. Миколаїв

Допризовники Особи, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Призовники Особи, приписані до призовних дільниць.

Військовослужбовці Особи, які проходять військову службу.

Військовозобов’язані Особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних 
сил України й інших військових формувань на особливий період, 
а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Резервісти Військовозобов’язані, які в добровільному порядку прохо-
дять службу у військовому резерві Збройних сил України й 
інших військових формувань і призначені для їхнього комп-
лектування в мирний та воєнний час.
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ЖінкивУкраїнівмирнийчасможутьбутиприйнятінавійськовуслужбута
службуувійськовомурезервітількивдобровільномупорядку(за контрактом).

Законпередбачаєвипадки,колигромадянину,якийпідлягаєпризовунавій-
ськовуслужбу,рішеннямпризовноїкомісіїможебутинадановідстрочкувідпри-
зову—за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, 
для продовження професійної діяльності, аінколивінузагаліпідлягаєзвіль-
неннювідпризову. 

Строк військової служби для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які
проходятьстроковувійськовуслужбувЗбройнихсилахУкраїнитаіншихвій-
ськовихформуваннях,становить 18 місяців,адляосіб,якімаютьвищуосвіту(за
рівнемспеціалістаабомагістра),—12 місяців.

Крімслужбизапризовом(строковоївійськовоїслужби),передбаченомож-
ливість проходження військової служби за контрактом. Законом передбачена
контрактнаслужбаякрядовихісержантів,такіофіцерівіпрапорщиків.Строк
військової служби за контрактом рядових становить 3 роки, сержантів і стар-
шин — 3–5 років, офіцерів — 5 років з можливим подальшим подовженням
контрактунанаступнийстрок.

4. Альтернативна (невійськова) служба
Військоваслужба—почеснийобов’язокгромадянУкраїни.Однаквіровчення

деякихрелігійнихорганізаційзабороняютьсвоїмприхильникамкористуватися
зброєю.Поважаючирелігійніпереконаннятакихлюдей,законодавствоУкраїни
передбачилоїхнєправонаальтернативну(невійськову)службу.Дляцьогогро-
мадянинповиненнепізніше,ніжза2місяцідопризову,особистозаявитипро
неможливістьпроходженнявійськовоїслужбияктакої,щосуперечитьйогоре-
лігійнимпереконанням.Прицьомувінповиненнадатипідтвердженнясвоїхпе-
реконань,арелігійнаконфесія,доякоївінналежить,маєбутизареєстрованав
установленомупорядку.

Кабінетом Міністрів України затверджено перелік релігійних організацій, віро-
вчення яких не допускає користування зброєю. До цього переліку включено такі 
конфесії: адвентисти-реформісти; адвентисти сьомого дня; євангельські хрис-
тияни; євангельські християни-баптисти; покутники; свідки Єгови; харизматич-
ні християнські церкви; християни євангельської віри; товариство Свідомості 
Крішни. Саме належність до цих релігійних організацій дає громадянину право 
на альтернативну службу. 

Альтернативнуслужбугромадянипроходятьнапідприємствах,вустановах,
організаціях,щоперебуваютьудержавній,комунальнійвласностітадіяльність
якихнасампередпов’язанаізсоціальнимзахистомнаселення,охороноюздоров’я,
захистомдовкілля,будівництвом,житлово-комунальнимісільськимгосподар-
ством.ПередбаченотакожможливістьроботиворганізаціяхТоваристваЧерво-
ногоХрестаУкраїни.

Строк альтернативної (невійськової) служби в півтора раза перевищує 
строк військової служби, визначений законом. 

Громадянин,направленийнаальтернативнуслужбу,повиненпроходити
їїтам,кудийогонаправилакомісіязпроходженняальтернативноїслужби.
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Віннемаєправабратиучастьустрайках,займатисяпідприємницькоюдія-
льністю.

Кожна людина має не лише права, а й обов’язки, визначені Конституцією України.
Основними обов’язками України є захист Вітчизни, повага до державних символів, 

сплата податків і зборів, додержання Конституції та законів України.
Порядок виконання військового обов’язку визначений Законом України «Про 

військо вий обов’язок і військову службу», який, зокрема, передбачає порядок прохо-
дження строкової військової служби.

В окремих випадках законодавство передбачає право особи на альтернативну 
(невійськову) службу. 

Запам’ятайте: конституційні обов’язки, військова служба, альтернативна служба.

Подивіться в Інтернеті: 
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/ — розділ «Військова освіта» 
на сайті Міністерства оборони України.

Запитання та завдання
1. Назвіть конституційні обов’язки людини й громадянина.
2. Наведіть приклади виконання вами чи вашими близькими, рідними чи знайомими 

конституційних обов’язків.
3. Знайдіть інформацію про природні й історичні пам’ятки вашого району, області, 

які підлягають особливій охороні.
4. Які категорії громадян щодо військового обов’язку встановлено законодавством 

України?
5. Які види військової служби передбачено законодавством України?
6. У яких випадках законодавством України передбачено надання прав на альтерна-

тивну службу?
7. Порівняйте військову й альтернативну службу.
8*. Висловте свою думку щодо ролі податків у житті суспільства. Чи можливе, на вашу 

думку, існування суспільства без них?
9*. Висловте свою думку щодо відповідності права на альтернативну службу іншим 

проголошеним Конституцією України правам і свободам людини.

Знайдіть інформацію про різні надзвичайні ситуації, які траплялися в нашій дер-
жаві, інших державах світу. 

Особливості правового статусу окремих категорій 
осіб. Воєнний та надзвичайний стан

1. Воєнний та надзвичайний стан 
З давніх-давен у людей виникали надзвичайні ситуації різного походження.

Землетруситаповені,виверженнявулканівтаепідемії—цеподіїприродногопо-
ходження,алевонитягнутьзасобоюсуттєвіускладненнялюдськогожиття,іноді
катастрофічні.Траплялисяйкатастрофитехногенні—пожежі,вибухинапідпри-
ємствахішахтах,транспортнікатастрофитощо.Крімтого,вісторіїлюдствавід-
булосятисячівійн.

§ 52.
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Підчасвійниабовумовах,колисталисянадзвичайніприроднічитехногенні
ситуації,потрібнінадзвичайнізаходидержави.Дляцьогопередбаченозапрова-
дженнянадзвичайногоабовоєнногостану.

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в Україні або 
в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небез-
пеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Запровадженнявоєнногостануприводитьдорозширенняправіповноважень
командуванняЗбройнихсилУкраїни,уведенняокремихобмеженьправлюдини.

Надзвичайний стан — це особливий правовий режим, який може тим-
часово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, що при-
звели чи можуть призвести до людських і матеріальних утрат, створюють 
загрозу життю та здоров’ю громадян або при спробі захоплення держав-
ної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства. 

ЗаконУкраїни«Проправовийрежимнадзвичайногостану»визначаєобста-
вини,занаявностіякихможебутизапровадженийтакийстан.Цепередусімви-
никненняособливотяжкихнадзвичайнихситуаційтехногенноготаприродного
характеру(повені,урагану,катастроф,особливовеликихпожеж,пандемійтощо),
щостворюютьзагрозужиттютаздоров’юзначноїкількостінаселення.Інодінад-
звичайнийстанможебутизапровадженийунаслідокпротиправнихдійлюдей—
здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю лю-
дейчируйнуваннямособливоважливихоб’єктів,виникненняміжнаціональних
і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо
важливихоб’єктівабомісцевостей,щозагрожуєбезпецігромадяніпорушуєнор-
мальнудіяльністьорганівдержавноївладитаорганівмісцевогосамоврядування;
виникненнямасовихзаворушень,щосупроводжуютьсянасильствомнадгрома-
дянами.Надзвичайнийстанможебутизапровадженийуразіспробизахоплення
державноївладичинасильницькоїзміниконституційноголадуУкраїни.

ПорядокзапровадженнявоєнногочинадзвичайногостанувУкраїнівстанов-
леноКонституцієюУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте порядок оголо-
шення воєнного чи надзвичайного стану в нашій державі.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента Украї-
ни указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих 
її місцевостях (…), про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної 
екологічної ситуації.
стаття 106. Президент України:
20) приймає відповідно до закону рішення про (…) уведення воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України;
21) приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі 
місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним за-
твердженням цих рішень Верховною Радою України (…).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



203

Тема 5. Права, свободи й обов’язки людини та громадянина

ЧасдіїнадзвичайногостанувУкраїніобмеженийзаконом—йогоможебути
введенонастрокнебільше30дібнавсійтериторіїдержавийнебільше60дібв
окремихмісцевостяхнашоїдержави.Передбаченоможливістьпродовженнянад-
звичайногостануПрезидентомУкраїни,аленебільше30діб,прицьомуцейУказ
повиненбутизатвердженийВерховноюРадоюУкраїни.

Воєннийстантриваєпротягомчасу,необхідногодляліквідаціївійськовоїза-
грозидержаві,відсічіворогуабодоукладаннямируізсупротивником.

2. Права людини в умовах воєнного та надзвичайного стану
Вумовахвоєнногоабонадзвичайногостанудужеактуальноюєпроблемаза-

безпеченняправлюдинитагромадянина.Зодногобоку,надзвичайнаситуація
абовійнавимагаютьзастосуваннянадзвичайнихзаходів,аз іншого—навітьу
цихумовахправалюдиниповиннібутизабезпечені.

КонституціяУкраїнипередбачає,щовумовахвоєнногоабонадзвичайного
стануможутьустановлюватисяокреміобмеженняправісвободіззазначенням
строкудіїцихобмежень.

В умовах надзвичайного стану може бути обмежено пересування людей та
транспортнихзасобівнавідповіднійтериторії,посиленоохоронугромадського
порядку,важливихоб’єктів.Якправило,забороняєтьсяпроведеннямасовихза-
ходів—спортивнихзмагань,великихконцертів,страйків.

У разі техногенної чи природної катастрофи можлива також евакуація на-
селеннязтериторії,якійзагрожуєнебезпека,установленнякарантину,запрова-
дження особливого порядку розподілу продуктів харчування, інших предметів
першоїнеобхідності.Уразінеобхідностівводятьсязмінидорежимуроботибудь-
якихпідприємств,організацій,мобілізаціяїхніхресурсів(автомобілів,обладнан-
ня,матеріалів),необхіднихдляліквідаціїнадзвичайноїситуації.Увиняткових
випадкахможливенавітьпроведенняцільовоїмобілізаціїгромадяндляучастів
аварійно-відновлювальнихірятувальнихроботах.

Якщо надзвичайний стан уведено у зв’язку з масовими порушеннями гро-
мадського порядку, можливі запровадження комендантської години (заборона
перебуватинавулицяхтав іншихгромадськихмісцяхбезспеціальновиданих
перепусток іпосвідченьособиувизначенігодинидоби),організаціяперевірки
документів, особистого огляду й огляду речей, транспорту, приміщень. Може
бути тимчасово заборонено продаж алкогольних напоїв, зброї, отруйних речо-
вин,уведенообмеженнянавиготовленнятапоширенняінформаційнихматеріа-
лів,радіо-тателепередачі, запровадженоособливіправилакористуваннязасо-
бамизв’язку(зокрема,телефоном)таІнтернетом.

Водночасвизначеноперелікправ,якінеможутьбутиобмеженінавітьвумо-
вахвоєнногочинадзвичайногостану.

Крімцього,визначено,щовумовахвоєнноготанадзвичайногостанузбе-
рігаютьсвоїповноваженняВерховнаРадаУкраїни,народнідепутатитадепу-
татиорганівмісцевогосамоврядування(навітьуразізакінченнястрокуїхніх
повноважень).Виборитареферендумипідчасдіївоєнногочинадзвичайного
стану не проводяться. Також в умовах надзвичайного стану забороняються
зміна Конституції України; Конституції Автономної Республіки Крим; ви-
борчихзаконів.
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3. Іноземці в Україні

НатериторіїнашоїдержавипостійноперебуваютьнелишегромадяниУкра-
їни,айгромадяниіншихдержав,особибезгромадянства.Їхнійправовийстатус
натериторіїУкраїнивизначаютьКонституціяУкраїнитаЗаконУкраїни«Про
правовийстатусіноземцівтаосіббезгромадянства».

ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Проправовийстатусіноземцівтаосіббез
громадянства», іноземець — це особа, яка не перебуває в громадянстві 
України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав; осо-
бою без громадянства визнають особу, яку жодна держава, відповідно 
до свого законодавства, не вважає своїм громадянином.

Нинівбільшостідемократичнихдержавсвітуіноземцімаютьособистіпра-
ватакіж,якігромадянидержавиперебування.Такогоправиладотримуєтьсяй
Україна.Дещовужчимиєполітичніправа.Так,іноземцівУкраїнінемаютьправа
братиучастьувиборахіреферендумах,займатипосадидержавнихслужбовців,
бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування. Іно-
земцітакожнемаютьправабутичленамиполітичнихпартій,мативприватній
власностіземельніділянкисільськогосподарськогопризначення.Дещовужчим
єіобсягконституційнихобов’язків—іноземцінепроходятьвійськовуслужбув
ЗбройнихсилахУкраїни.

Кожен,хтознаходитьсявУкраїні,утомучислійіноземці,зобов’язанідо-
тримуватися вимог Конституції та законів України, порушник притягується
доюридичноївідповідальності.Якщоіноземецьприпустивпорушення,заяке
непередбаченоадміністративноївідповідальності,органивнутрішніхсправчи
прикордонники мають право прийняти рішення про скорочення строку його
перебуваннянатериторіїнашоїдержави.

Якщожбудевизнано,щодії іноземцясуперечать інтересамзабезпечення
безпеки України, охорони громадського порядку, коли це необхідно для охо-
рониздоров’я,захиступравізаконнихінтересівгромадянУкраїни,йогоможе
бутивидворенозамежіУкраїни.ТаксамоможебутивидворенийзамежіУкра-
їниіноземець,якийвчинивзлочинабоадміністративнеправопорушення(після
відбуттяпризначеногойомупокараннячивиконанняадміністративногостяг-
нення).

Рішенняпровидворенняіноземцяможутьприйматиорганивнутрішніхсправ,
СлужбибезпекиУкраїни,органиДержавноїприкордонноїслужбизобов’язковим
повідомленням про прийняте рішення та його підстави прокуророві протягом
24годин.

Іноземець,щодоякогоприйняторішенняпровидворення,зобов’язанийпо-
кинутитериторіюУкраїнивстрок,зазначенийурішенні,однак(залежновідоб-
ставинсправи)йомуможебутинаданодо30днівдлявиїзду.Особі,якувидво-
ренозамежіУкраїни,можебутизабороненоподальшийв’їздвУкраїнустроком
до5років.

4. Біженці 

Виникаютьситуації,колилюдинізагрожуєнебезпека—їїпереслідуютьзапо-
літичнимичирелігійнимипоглядами,етнічноюналежністю,расоютощо.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



205

Тема 5. Права, свободи й обов’язки людини та громадянина

• Чи відомі вам подібні ситуації з курсу історії? У які періоди історії України 
відбувалися наймасовіші міграції українців за межі своєї Батьківщини? Як діяти 
людині в подібній ситуації.

Рятуючисебетасвоюродину,людиніінодідоводитьсяшукатипритулокв
іншійдержаві.Такихлюдейсучаснеміжнароднезаконодавствотазаконодавство
Українивважаєбіженцями.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Пробіженців», біженець — це особа, яка 
не є громадянином України й унаслідок обґрунтованих побоювань стати 
жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національ-
ності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної гру-
пи або політичних переконань перебуває за межами країни свого гро-
мадянства та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає 
користуватися цим захистом унаслідок таких побоювань, або, не маючи 
громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попе-
реднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до 
неї внаслідок зазначених побоювань. 

СаметакопинилисязамежамисвоєїдержавичималожителівАфганістану,
вимушенібуливиїжджатизісвоєїбатьківщинисербитамусульманинатериторії
колишньоїЮгославії.

Українськезаконодавствопередбачаєможливістьнаданняпритулкутаста-
тусу біженця. Для цього іноземець чи особа без громадянства має звернутися
доорганівімміграційноїслужбиУкраїнизвідповідноюзаявою,обґрунтувавши
своєклопотання.Ценеобхіднозробитипротягом3дібпіслямоментуприбуття
вУкраїнувустановленомузакономпорядку(тобтолегальнозвідповіднимидо-
кументамичерезпунктиприкордонногоконтролю).

ВусіхобластяхУкраїни,містахКиєвітаСевастополі,АвтономнійРеспубліці
Кримствореніорганиміграційноїслужби.Самевонирозглядаютьотриманізаяви
пронаданнястатусубіженцятапозбавленняцьогостатусу,видаютьбіженцямвід-
повідніпосвідчення.Ціжорганиможутьнадаватиособам,якіподализаявупро
наданнястатусубіженця,ібіженцямгрошовудопомогу,сприяютьутимчасовому
працевлаштуваннітакихосіб,надаютьїміншудопомогу(зокрема,медичну).Ста-
тусбіженцянадаєтьсястрокомна3місяцізможливимподальшимпродовженням
(якщопродовжуютьіснуватипідстави,заякимибулонаданостатус).

УподальшомубіженецьможенабутигромадянствоУкраїни.

• Пригадайте, який порядок набуття громадянства України встановлено для 
осіб, які мають статус біженця.

Якщоособа,якійвУкраїнінаданостатусбіженця,набулановогогромадян-
ства,якщонемаєпідстав,заякимивонаотрималастатусбіженця(зниклазагроза
длянеївкраїніїїгромадянствачипостійногопроживання),якщовоназасуджена
судомУкраїнидопозбавленняволі,вонаможебутипозбавленастатусубіженця.
Такі ж наслідки матиме виявлення фальсифікації документів або надання не-
правдивихвідомостейприотриманністатусу.

Законом визначено права й обов’язки особи, яка отримала статус біженця.
Воназобов’язанадотримуватисяКонституціїтазаконівУкраїни,виконуватирі-
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шенняйрозпорядженняорганівдержавноївладитамісцевогосамоврядування,
виконуватизаконнівимогидержавнихорганівіпосадовихосіб.

Водночас їй надаються певні права. Щодо охорони здоров’я та відпочинку
вонамаєтакіжправа,якігромадяниУкраїни.Щодопитаньобраннямісцяпро-
живаннятапересуванняпотериторіїУкраїни,працітапідприємницькоїдіяль-
ності,навчання,тобіженцімаютьтакісаміправа,якііноземці,щоперебувають
вУкраїні.Крімтого,біженцімаютьправонаотриманнягрошовоїдопомоги,пен-
сій,іншихвидівсоціальногозабезпечення,користуванняжитлом,наданимуміс-
цітимчасовогопроживання,користуваннянадбаннямикультури.Якібудь-якій
іншійособі,біженцямгарантованісвободасовісті,можливістьвільновідправля-
ти релігійні обряди, недоторканність особи, житла, охорона законом особисто-
гожиття,таємницілистування,телефоннихрозмовітелеграфнихповідомлень;
правонасудовийзахиствідпосяганьначестьігідність,життятаздоров’я,осо-
бистусвободутажитло,атакожзахистмайновихінемайновихправ.

5. Тимчасово переміщені особи
Нажаль,протягомостанніхроківунаслідокподійнасходідержавивУкраї-

ніз’явиласяновакатегоріяосіб,якіпотребуютьособливогозахистутамаютьособ-
ливийстатус,—внутрішньопереміщеніособи.ЇхнійстатусвизначаєЗаконУкраїни
«Прозабезпеченняправісвободвнутрішньопереміщенихосіб».

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або 
особа без громадянства, яка перебуває на території України на закон-
них підставах і має право на постійне проживання в Україні, яку зму-
сили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з 
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасо-
вої окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Внутрішньо переміщені особи мають право користуватися всіма правами
громадянУкраїнизамісцемсвоготимчасовогоперебування.Крімтого,такіосо-
бимаютьправонадодатковупідтримкудержави,зокреманаданнятимчасового
(до6місяців)безоплатногопроживання,безкоштовнийпроїзддлядобровільно-
го повернення до свого покинутого постійного місця проживання в усіх видах
громадськоготранспортувразізникненняобставин,щоспричинилитакепере-
міщення.

Особливим періодом у житті держави є періоди військового або надзвичайного 
стану, які оголошуються в разі війни або природних, техногенних чи соціальних ката-
строф. У такий період по-особливому діють державні органи, настають певні обме-
ження прав і свобод людини, однак вони не можуть стосуватися непорушних прав. 

Особливим статусом наділені певні категорії осіб, що перебувають у межах нашої 
держави. Це іноземці, біженці та внутрішньо переміщені особи. Їхній статус регулю-
ється відповідними законами, а біженці та внутрішньо переміщені особи користуються 
захистом держави.

Запам’ятайте: надзвичайний стан, воєнний стан, біженці, іноземці, видворення, 
внутрішньо переміщені особи.
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Подивіться в Інтернеті:
http://unhcr.org.ua/uk — офіційний сайт представництва Верховного комісара ООН в 
справах біженців в Україні.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «надзвичайний стан», «воєнний стан», «біженці», «іноземці», «ви-

дворення», «внутрішньо переміщені особи».
2. Які обмеження прав і свобод можуть установлюватися в умовах надзвичайного 

або воєнного стану?
3. Який порядок запровадження надзвичайного або воєнного стану в Україні перед-

бачено законодавством?
4. Які особливості правового статусу іноземців в Україні порівняно з громадянами 

України?
5. Порівняйте статус біженців і внутрішньо переміщених осіб.
6*. Висловте свою думку, чи достатньо забезпечено захист прав людини в умовах 

надзвичайного або воєнного стану в Україні.
7. У яких випадках іноземець може бути видворений за межі України?
8*. Висловте свою думку щодо доцільності надання особливого статусу біженцям. 
9*. Знайдіть інформацію щодо становища біженців і внутрішньо переміщених осіб в 

Україні та проблеми, які у них виникають.

Знайдіть інформацію про виборчі системи, які використовують у різних дер-
жавах.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Міжнародні гарантії прав людини на свободу світогляду та віросповідання

• Використовуючи витяги з міжнародно-правових актів з прав людини, дайте оцінку 
наведеним ситуаціям. Чи допущено порушення прав людини, чи можливе звернення 
до Європейського суду з прав людини за захистом у цих ситуаціях? Якщо таке звер-
нення можливе, складіть відповідну заяву.
1. В одній з європейських країн уряд прийняв рішення про заборону прибічникам 
ісламу виступати в засобах масової інформації з питань релігії, а також проводити 
релігійні обряди й відправи за межами офіційно зареєстрованих мечетей та інших 
релігійних закладів. Рішення було обґрунтоване через проведення терористичних 
актів, які були скоєні прибічниками цієї релігії та відповідальність за які взяло на себе 
угруповання «Ісламська держава».
2. У державі прийнято рішення про запровадження роздільного навчання дітей, які 
належать до різних релігійних громад. Вибір школи є правом батьків. При цьому від-
повідні конфесії мають право брати участь в організації навчального процесу та ви-
кладати релігійні предмети. Випускники всіх шкіл мають право на вступ до вищих на-
вчальних закладів після проходження незалежного тестування. 
3. Суд у Швеції визнав 53-річного жителя Стокгольма винним в образі почуттів вірую-
чих. У квітні 2015 р. чоловік їхав у поїзді. Напроти нього сиділи три жінки в хіджабах, 
він почав їсти бекон, коли мусульманки перейшли на інші місця, пішов за ними та 
продовжував їсти. Також чоловік був звинувачений у нападі та розпалюванні расової 
ненависті, однак суд виправдав його по цих пунктах.

Із Загальної декларації прав людини 
стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті й релігії. Це право озна-
чає свободу змінювати свою релігію або переконання та свободу сповідувати свою 
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релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або при-
ватним порядком в ученні, богослужінні й виконанні релігійних ритуальних обрядів.
стаття 29. Під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина має зазнавати лише 
таких обмежень, що встановлені законом винятково з метою забезпечення належно-
го визнання й поваги прав і свобод інших і забезпечення справедливих вимог моралі, 
громадського порядку й загального добробуту в демократичному суспільстві.

З Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 
стаття 1
1. У цій Конвенції термін «дискримінація» охоплює будь-яке розрізнення, виняток, об-
меження чи переваги за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 
чи інших переконань, національного чи соціального походження, економічного стану 
чи народження, що має метою або наслідком знищення чи порушення рівності став-
лення в галузі освіти (...).
стаття 2
Не розглядаються як дискримінація в розумінні статті 1 цієї Конвенції, якщо вони до-
пускаються в окремих державах, такі положення:
(…) 2) створення чи збереження різних систем освіти або навчальних закладів за 
мотивами релігійного чи мовного характеру, які дають освіту, що відповідає вибору 
батьків або законних опікунів учнів, у тих випадках, коли включення в ці системи або 
вступ до цих закладів є добровільним та якщо освіта, що надається ними, відпові-
дає нормам, визначеним чи затвердженим компетентними органами освіти, зокрема 
щодо освіти того ж самого ступеня. 
стаття 5
…2) Батьки й, у відповідних випадках, законні опікуни повинні мати можливість, по-
перше, у межах, визначених законодавством кожної держави, вільно посилати своїх 
дітей не в державні, а в інші навчальні заклади, що відповідають мінімальним вимо-
гам, установленим або затвердженим компетентними органами освіти, і, по-друге, 
забезпечувати релігійне та моральне виховання дітей відповідно до їхніх власних 
переконань; нікому, окремо й жодній групі осіб, узятих у цілому, не слід нав’язувати 
релігійного виховання, що несумісне з їхніми переконаннями. 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
стаття 18
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті й релігії (...) .
2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи приймати 
релігію або переконання на свій вибір. 
3. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише обмеженням, що 
встановлені законом і є необхідними для охорони суспільної безпеки, порядку, 
здоров’я та моралі, так само як і основних прав і свобод інших осіб. 
стаття 27. У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншини, особам, які 
належать до меншин, не може бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж 
групи користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її об-
ряди, а також користуватися рідною мовою.

З Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
стаття 9. свобода думки, совісті і релігії
1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу 
змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію 
або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної 
практики й ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, 
так і приватно.
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2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмежен-
ням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтере-
сах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або 
для захисту прав і свобод інших осіб.
стаття 10. свобода вираження поглядів
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу до-
тримуватися своїх поглядів, одержувати й передавати інформацію та ідеї без втру-
чання органів державної влади та незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає 
державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінемато-
графічних підприємств.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Міжнародні гарантії прав людини, мир, здоров’я та безпечне довкілля

• Використовуючи витяги з міжнародно-правових актів з прав людини, дайте оцінку 
наведеним ситуаціям. Чи допущено порушення міжнародного права? Свою думку об-
ґрунтуйте.
1. У квітні 1986 р. на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яка 
призвела до викиду значної кількості радіоактивних матеріалів і небезпечного за-
бруднення навколишнього середовища. Проте уряд не надав повну та правдиву 
інформацію населенню, що призвело до отримання багатьма людьми значних доз 
опромінення. Спроби окремих журналістів оприлюднити добуту ними інформацію 
були заблоковані. 
2. Уряд Північної Кореї заявив про проведення випробування ядерної та водневої 
зброї й засобів її доставлення, у тому числі балістичних ракет. Випробування було 
проведено, незважаючи на осуд багатьох країн світу та міжнародних організацій, 
уключаючи Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй. 
3. В одній з європейських держав уряд прийняв рішення про початок будівництва 
атомної електростанції. Деякі громадські екологічні організації почали вимагати ви-
нести проект на громадське обговорення. Однак уряд категорично заперечував, 
мотивуючи відмову вимогами безпеки, а також тим, що інформація про конструкцію 
станції може бути використана терористами для атак у майбутньому. 
4. Екологічна організація «Зелена варта» звернулася до уряду держави із запитом 
про надання інформації щодо рівня забруднення річки та причини такого забруд-
нення. Однак уряд відмовив у наданні цієї інформації, посилаючись на те, що на 
річці відсутні пости екологічного нагляду й така інформація в уряду відсутня. Вод-
ночас уряд запропонував організації проведення спільної з представниками урядо-
вого органу з екологічного нагляду експедиції для вивчення стану річки. Організа-
ція вважає відмову необґрунтованою та наполягає на порушенні урядом Орхуської 
конвенції. 

З Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі при-
йняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
(Орхуська конвенція)
Сторони цієї Конвенції (…) домовилися про таке:
стаття 1. З метою сприяння захисту права кожної людини нинішнього й прийдешніх 
поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добро-
буту, кожна зі Сторін гарантує права на доступ до інформації, на участь громадськості 
в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються навко-
лишнього середовища, відповідно до положень цієї Конвенції (...).
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стаття 3 
2. Кожна зі Сторін прагне забезпечити умови, щоб посадові особи та державні органи 
надавали громадськості допомогу й забезпечували їй орієнтацію в отриманні досту-
пу до інформації, сприяли участі в процесі прийняття рішень і в одержанні доступу до 
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища (...).
4. Кожна зі Сторін забезпечує належне визнання об’єднань, організацій або груп, що 
сприяють охороні навколишнього середовища, та надає їм відповідну підтримку й 
забезпечує відповідність своєї національної правової системи цьому зобов’язанню.
9. У межах відповідних положень цієї Конвенції громадськість отримує доступ до ін-
формації, має можливість брати участь у процесі прийняття рішень і має доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища (...). 
стаття 4. 1. Кожна зі Сторін гарантує, що (…) державні органи у відповідь на запит 
про надання екологічної інформації надаватимуть громадськості таку інформацію в 
рамках національного законодавства (…). 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Міжнародні гарантії прав дитини

1. Порівняйте права дитини, гарантовані Конвенцією про права дитини, з правами 
людини, закріпленими Загальною декларацією прав людини та Конституцією Украї-
ни. Обґрунтуйте відмінності.
2. У мережі Інтернет знайдіть приклади порушення прав дитини, які допускають у різ-
них державах світу. 
3. Проаналізуйте наведені ситуації щодо міжнародних гарантій прав дитини та 
визнач те, чи є в них порушення прав дитини.
А За повідомленням курдського телеканалу Rudaw, майже 500 дітей у віці 12–
15 років з іракських міст перевезені до навчальних таборів Ісламської держави. 
Деякі діти приєдналися до угруповання з примусу, а деякі — за власним бажан-
ням, оскільки залишилися без сім’ї. Діти проходять підготовку у військовому та-
борі, деяких з них залучають до публічних страт полонених військових і заручників. 
Крім того, 12 дітей було страчено за спробу втечі з тренувального табору в місті 
Мосус. 
Б За оцінками Управління Верховного комісара ООН в справах біженців і Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ), під час конфлікту в Сирії було вбито приблизно 7 тис. дітей, 
більше 2 млн дітей були переміщені в межах країни. Понад 1,3 млн дітей знаходять-
ся в таборах біженців, серед них більше ніж 3500 осіб, які перебувають в Йорданії, 
Лівані та Іраку, покинули Сирію без своїх сімей. За підтримки ЮНІСЕФ та його парт-
нерів приблизно 167 тис. дітям-біженцям було надано психосоціальну допомогу, 
більше ніж 118 тис. дітей змогли продовжити шкільну або позашкільну освіту, понад 
222 тис. осіб отримали доступ до питної води.
В Після вивчення Конвенції про права дитини 15-річний Олег вирішив скористатися 
своїм правом про свободу думки. Прийшовши до школи, він висловив свою думку 
про це своєму вчителеві з географії. У розмові він використав нецензурні слова. Учи-
тель у відповідь ударив Олега. 
Г В 11-річної Вікторії виникла проблема. Мати, працюючи вахтером, часто не бува-
ла вночі вдома, а батько досить часто приходив додому нетверезим і при цьому бив 
доньку за неслухняність і погані оцінки. Не витримавши постійних знущань, Вікторія 
розповіла про це класному керівнику, а той звернувся до директора школи. Однак 
директор заявив, що травм у дитини немає, тому це звичайна сімейна практика, яка 
необхідна для правильного виховання. 
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Д У Великій Британії вітчим 10-літнього Джона Веста бив хлопчика за найменшу про-
вину, посилаючись на своє, закріплене законом, право на «розумну жорстокість». 
Рідний батько Джона від його імені подав позов до Європейського суду з прав лю-
дини. Яким, на вашу думку, було рішення суду, адже дії вітчима дійсно відповідали 
закону, який існував у той час у державі?

З Конвенції про права дитини
(20 листопада 1989 р.)

Держави-учасниці цієї Конвенції погодилися про нижченаведене:
Частина I
стаття 1. Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 
18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає 
повноліття раніше.
стаття 2. 1. Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені 
цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-
якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 
або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майно-
вого стану, стану здоров’я та народження дитини, її батьків чи законних опікунів або 
яких-небудь інших обставин.
2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини 
від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних 
поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.
стаття 9
1. Держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всу-
переч їхньому бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи, згідно із су-
довим рішенням, визначають відповідно до застосовуваного закону й процедур, що 
таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може 
бути необхідним у тому чи іншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко пово-
дяться з дитиною або не піклуються про неї, або коли батьки проживають окремо й 
необхідно прийняти рішення щодо місця проживання дитини (…).
стаття 12
1. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, 
право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому 
поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю (…).
стаття 13
1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шу-
кати, одержувати й передавати інформацію та ідеї будь-якого роду, незалежно від 
кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за до-
помогою інших засобів на вибір дитини (...).
стаття 14
1. Держави-учасниці поважають право дитини на свободу думки, совісті та релігії (…).
стаття 19
1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, со-
ціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та пси-
хологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого й 
брутального поводження та експлуатації, уключаючи сексуальні зловживання, з боку 
батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину (…).
стаття 27
1. Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для 
фізичного, розумового, духовного, морального й соціального розвитку дитини.
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2. Батько (-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність 
за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, не-
обхідних для розвитку дитини (…).
стаття 28
1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досяг-
нення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:
а) уводять безплатну й обов’язкову початкову освіту;
б) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і професій-
ної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як уведення 
безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги;
в) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за 
допомогою всіх необхідних засобів; (...)
д) уживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню кількості 
учнів, які залишили школу.
2. Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була 
забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та від-
повідно до цієї Конвенції…
стаття 31
1. Держави-учасниці визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати 
участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, вільно брати участь у 
культурному житті та займатися мистецтвом (…).
2. Держави-учасниці поважають і заохочують право дитини на всебічну участь у куль-
турному та творчому житті й сприяють наданню їй відповідних і рівних можливостей 
для культурної та творчої діяльності, дозвілля й відпочинку.
стаття 36
Держави-учасниці захищають дитину від усіх форм експлуатації, що завдають шкоду 
будь-якому аспекту добробуту дитини.
стаття 37
Держави-учасниці забезпечують, щоб:
а) жодна дитина не піддавалася катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або 
принижуючим гідність видам поводження чи покарання (...).
б) жодна дитина не була позбавлена волі незаконним або свавільним чином. Арешт, 
затримання чи тюремне ув’язнення дитини здійснюються згідно із законом та вико-
ристовуються лише як крайній захід і протягом якомога більш короткого відповідного 
періоду часу (...).
стаття 38
2. Держави-учасниці вживають усіх можливих заходів для забезпечення того, щоб 
особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях.
3. Держави-учасниці утримуються від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річ-
ного віку, на службу до збройних сил. При вербуванні з числа осіб, які досягли 15-річ-
ного віку, але яким ще не виповнилося 18 років, Держави-учасниці прагнуть віддава-
ти перевагу особам більш старшого віку.
4. Згідно із своїми зобов’язаннями, за міжнародним гуманітарним правом, пов’язаним 
із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, Держави-учасниці 
зобов’язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких 
торкається збройний конфлікт, та догляду за ними.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

Застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. 
Обов’язковість практики Європейського суду з прав людини в україні 

1. За допомогою мережі Інтернет знайдіть рішення Європейського суду з прав лю-
дини, прийняті в справах, що стосуються України, і визначте, які основні порушення 
фіксують ці рішення.
2. Використовуючи витяг із Закону України «Про виконання рішень і застосування 
практики Європейського суду з прав людини», запропонуйте, що необхідно зробити 
для виконання рішень, прийнятих судом щодо нашої держави.

Подивіться в Інтернеті: 
http://old.minjust.gov.ua/9329 — рішення щодо України, винесені Європейським су-
дом з прав людини на офіційному сайті Міністерства юстиції України; 
http://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true — науково-методичний по-
сібник для суддів «Застосування практики Європейського суду з прав людини при 
здійсненні правосуддя».

Із Закону україни «Про виконання рішень і застосування практики Європей-
ського суду з прав людини»
стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
Конвенція — Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року 
і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 
Суд — Європейський суд з прав людини; 
Комісія — Європейська комісія з прав людини; 
практика Суду — практика Європейського суду з прав людини та Європейської комі-
сії з прав людини; 
виконання Рішення — а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових 
заходів індивідуального характеру; б) вжиття заходів загального характеру (…). 
стаття 2. Виконання Рішення
1. Рішення є обов’язковим для виконання Україною (…).

стаття 6. Переклад та оприлюднення Рішення 
1. З метою виконання заходів загального характеру держава забезпечує переклад та 
опублікування повних текстів Рішень українською мовою спеціалізованим у питаннях 
практики Суду юридичним виданням, що має поширення в професійному середовищі 
правників. 
стаття 8. Виплата відшкодування 
1. Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена в тримісячний строк з мо-
менту набуття Рішенням статусу остаточного або в строк, передбачений у Рішенні.
2. У разі порушення строку, зазначеного в частині першій цієї статті, на суму відшко-
дування нараховується пеня відповідно до Рішення. 
стаття 10. Додаткові заходи індивідуального характеру 
1. З метою забезпечення відновлення порушених прав Стягувача, крім виплати від-
шкодування, уживаються додаткові заходи індивідуального характеру. 
2. Додатковими заходами індивідуального характеру є: 
а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, 
який Стягувач мав до порушення Конвенції; 
б) інші заходи, передбачені в Рішенні. 
стаття 17. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 
джерело права. 
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Пряме народовладдя в Україні

• Пригадайте, які види народовладдя вам відомі, у яких формах воно може 
бути реалізовано.

1. Референдуми в Україні

• Пригадайте, що таке референдум.

Законодавство України передбачає можливість проведення в нашій державі
референдуму.Так,ЗаконУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»визна-
чає,що«місцевийреферендум—формаприйняттятериторіальноюгромадоюрі-
шеньзпитань,щоналежатьдовіданнямісцевогосамоврядування,шляхомпрямо-
гоголосування».Нажаль,нинівУкраїнівідсутнійзакон,якийвизначаєпорядок
проведеннямісцевогореферендуму,щоунеможливлюєйогопроведення.

ЩожстосуєтьсяВсеукраїнськогореферендуму,тойогопроведеннярегулю-
єтьсяКонституцієюУкраїни.

Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демокра-
тії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським 
народом, що полягає в прийнятті (затвердженні) громадянами України 
рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голо-
сування в порядку, установленому цим законом.

• Ознайомтеся з положеннями Конституції України щодо порядку призна-
чення Всеукраїнського референдуму.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою Укра-
їни або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, установлених цією 
Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу 
не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, 
що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третинах 
областей і не менше як по сто тисяч підписів у кожній області.

Отже, Конституція України передбачає декілька шляхів призначення або
проголошенняреферендуму—залежновідтого,хтоєініціаторомреферендуму,
атакожвідпитанняреферендуму.

ДляпризначенняреферендумуВерховноюРадоюУкраїнинеобхідно,щобза
церішенняпроголосувалабільшістьнароднихдепутатів(неменше226депутатів).

2. Види референдумів
Існуєдекількавидівреферендумівзалежновідпитання,якерозглядається.
Наконституційний референдумвиносятьпитанняпросхваленняновоїре-

дакції Конституції України, унесення змін до Конституції України, скасування,

Тема 6. НАРОДОВЛАДДЯ  В  уКРАЇНІ

§ 53.
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утратучинностічивизнаннянечиннимзаконупровнесеннязміндоКонституції
України.ДеякізмінидоКонституціїможутьбутивнесенітількишляхомреферен-
думу.КонституційнийреферендумпризначаєтьсяПрезидентомУкраїни.

На ратифікаційному референдумі вирішують питання про зміну території
України,адже,відповіднодоКонституціїУкраїни,цепитаннянеможебутивиріше-
непо-іншому.Назвареферендумупов’язаназтим,щозмінатериторіїмаєвідбувати-
сявідповіднодоміжнародногодоговору,якийпідлягаєратифікації(затвердженню).

Нареферендумможутьбутивинесеніпитаннящодоприйняттячискасуван-
нязаконуУкраїниабовнесеннязміндочинногозаконуУкраїни—такийрефе-
рендумматименазвузаконодавчого.

Перелікпитань,якіможутьвирішуватисяреферендумом,євідкритим,тобто
назагальний референдумможебутивинесенобудь-якепитання,завинятком
тих,щодоякихреферендумнедопускається,згіднозКонституцієюУкраїни.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, 
бюджету та амністії.

Передбачено,щореферендумнеможепроводитисявумовахвоєнногочинад-
звичайногостанунавсійтериторіїУкраїни.Рішенняреферендумуможебутизміне-
нолишеновимреферендумом.

3. Порядок проведення референдуму 
Дляпроведеннябудь-якогореферендумустворюютьсяокружнітадільничніви-

борчікомісії.
У день проведення референдуму виборці на виборчих дільницях отримують

бюлетенідляголосування.Вобладнанихкабінахдляголосуваннявиборецьмає
правопроголосувати«за»чи«проти»питання,винесеногонареферендум.Після
завершення часу для голосування дільничні й окружні комісії визначають ре-
зультатипосвоїйтериторіїтапередаютьїхдоЦентрвиборчкому,щойпідводить
загальніпідсумки.

Питання,винесененаВсеукраїнськийреферендум,уважаєтьсясхваленим(за-
твердженим),якщозацепроголосувалобільшеполовиниучасниківреферендуму.

Важливо,щорезультатинародноговолевиявленнянаВсеукраїнськомурефе-
рендумієостаточнимитанепотребуютьзатвердженняабосхваленнябудь-якими
органами державної влади, є обов’язковими для виконання громадянами Украї-
ни,органамидержавноївладиУкраїни,якихвонистосуютьсятадоповноважень
якихвіднесені,—затвердженановаредакціяКонституції,новийзакончиокремі
положеннянабуваютьчинностіздняоголошенняЦентрвиборчкомомрезультатів
відповідногореферендуму.Таксамоздняпроголошеннярезультатівреференду-
мунабуваєчинностізаконпровнесеннязміндоКонституціїабопроратифікацію
міжнародногодоговорущодозмінтериторіїУкраїни.

Однією з форм прямої (безпосередньої) демократії в Україні є референдум. Існу-
ють різні види Всеукраїнських референдумів — конституційний, ратифікаційний, за-
конодавчий та загальний.

Конституція України визначає питання, які не можуть розглядатися на референду-
мі, а також ті, розгляд яких на референдумі є обов’язковим. 

Запам’ятайте: референдум.
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Подивіться в Інтернеті: 
http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/metod/ — матеріали щодо проведення Всеукра-
їнського референдуму на сайті Центральної виборчої комісії.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «референдум».
2. Які види референдумів існують в Україні?
3. Який порядок призначення (проголошення) референдуму передбачено україн-

ським законодавством?
4*. Висловте свою точку зору щодо доцільності проведення Всеукраїнського рефе-

рендуму.
5*. Висловте свою точку зору щодо доцільності передбачених Конституцією України 

обмежень для проведення референдуму.
6*. Знайдіть інформацію щодо проведення в Україні та у світі різних видів референду-

мів і вирішення проблем, які при цьому виникають.
7*. Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб забезпечити свідому участь громадян 

у референдумі? 

З історії української державності

На станції Фастів на шляху до Києва в грудні 1918 р. у вагоні потяга був підпи-
саний попередній текст Договору про об’єднання Української Народної Респуб-
ліки та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), який пізніше отримав на-
зву Акт Злуки. Офіційно договір було ратифіковано на Софійській площі в Києві 
22 січня 1919 р. Нині на місці цієї події встановлено вагон-музей.

Виборча система України 

1. Загальна характеристика виборчої системи України 
Вумовахвеликоїсучасноїдержавинеможливовсіпитаннявирішуватишляхом

загальногоголосування.Саметомуважливимінститутомбудь-якогодемократич-
ногосуспільстваєвибориорганівдержавноївладитамісцевогосамоврядування.

• Які органи нашої держави формуються шляхом проведення виборів?

Конституція України визначає основні засади проведення виборів у нашій
державі.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте, які принципи 
проведення виборів визначено Основним Законом держави. 

§ 54.
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З Конституції україни 
стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, 
які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування є вільними й відбуваються на основі загального, рівного та прямого ви-
борчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне во-
левиявлення.

Припроведеннівиборівдорізнихорганівдержавноївладитамісцевогосамо-
врядуваннявикористовуютьрізнівиборчісистеми.

• Які виборчі системи, що існують у світі, вам відомі?

НинівУкраїнівикористовуютьмажоритарну,пропорційнутазмішанувибор-
чісистеми.Мажоритарна виборча системазастосовуєтьсяпривиборахПрези-
дентаУкраїни,сільських,селищнихіміськихголів,старост,депутатівсільськихі
селищнихрад.

Змішана виборча системазастосовуєтьсяпідчасвиборівдепутатівВерхов-
ноїРадиУкраїни.

Припроведеннівиборівдепутатівобласних,Київської,Севастопольськоїмісь-
ких,районних,районнихумістахрадзастосовуютьпропорційну виборчу систе-
муіззакріпленнямдепутатівзаокремимитериторіальнимивиборчимиокругами.

2. Види та принципи проведення виборів
Дляпроведеннявиборівуживаютьцілунизкупередбаченихзаконодавством

заходів.

Здійснення виборчих процедур, передбачених відповідним законом, 
називають виборчим процесом. 

Виборчийпроцесздійснюєтьсяназасадахзаконностітазаборонинезакон-
ноговтручаннябудь-коговцейпроцес,політичногоплюралізмутабагатопар-
тійності, гласності й відкритості виборчого процесу, рівності всіх кандидатів,
партій(блоків)—суб’єктіввиборчогопроцесу.Гарантуєтьсясвободапередви-
борноїагітації,рівніможливостідоступувсіхкандидатівдозасобівмасовоїін-
формації.

Залежно від виду виборів виборчий процес триває протягом різного часу,
однакубудь-якомувипадкуцедоситьтривалапроцедура.ВибориПрезидента
УкраїнитавибориорганівмісцевогосамоврядуванняувизначеніКонституцією
УкраїнистрокипризначаєВерховнаРадаУкраїни.Черговівиборинароднихде-
путатівУкраїнивідбуваютьсявстроки,визначеніКонституцієюУкраїни,поза-
черговівиборипризначаютьсяПрезидентомУкраїни.

Залежновідстроківпроведеннявибориможутьбутичерговими,позачерго-
вимитаповторними.

Чергові вибори проводяться у зв’язку із закінченням строку повноважень
відповідногооргану.

• Пригадайте, який строк повноважень Президента України, Верховної Ради 
України, органів місцевого самоврядування, міських, сільських, селищних голів 
установлено Конституцією України. 
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Якщоповноваженняпевногоорганудержавноївладичимісцевогосамовря-
дування в установленому законом порядку припиняються достроково, то при-
значаються та проводяться позачергові вибори. Законодавством передбачено
такожпроведенняповторнихвиборівПрезидентаУкраїни,міських,сільських,
селищнихголівабодепутатівсільськихіселищнихрад,якщожоденізкандида-
тівнебувобранийабовсікандидатизнялисвоїкандидатуридовиборівчивід-
мовилисяотриматимандатпісляобрання.

Якщо внаслідок тих чи інших причин достроково припиняються повнова-
ження депутата, обраного за мажоритарною системою, призначають проміжні 
вибори.Колижстворюютьсяновіорганимісцевогосамоврядування,проводять-
сяперші місцеві вибори,якімаютьпевніособливості.

Залежновідтериторії,наякійпроводятьвибори,їхподіляютьназагально-
державнітамісцеві.

3. Виборчий процес
Етапивиборчого процесузалежатьвідособливостейкожноговидувиборів.

Убудь-якомувипадкускладаютьспискивиборців,утворюютьвиборчіокругита
виборчі дільниці, окружні та дільничні виборчі комісії, здійснюється висунен-
ня та реєстрація кандидатів. Найдовшим за тривалістю етапом виборчого про-
цесуєпроведенняпередвиборчоїагітації.Наступнийетап—голосуваннявдень
виборів, після якого здійснюється підрахунок голосів виборців і встановлення
підсумківголосуваннятарезультатіввиборів.Обов’язковийетапвиборчогопро-
цесу—офіційне оприлюднення результатів. 

При проведенні виборів за мажоритарною виборчою системою в разі необ-
хідностіпроводятьтакожповторнеголосуваннятавизначаютьйогорезультати.

Для проведення будь-яких виборів створюються виборчі дільниці. Дільни-
ціподіляютьназвичайні,деголосуєбільшістьвиборцівзамісцемпроживання,
і спеціальні, які утворюють у стаціонарних лікувальних закладах, в установах
виконанняпокарань,слідчих ізоляторах,насуднах,якіперебуваютьуденьго-
лосування в плаванні під Державним Прапором України, на полярних станці-
яхУкраїнитавіншихмісцяхтимчасовогоперебуваннявиборцівзобмеженими
можливостямипересування.

Важливиметапомвиборівєвисуненнякандидатів.Правонацемаютьполітич-
ніпартії,аводномандатнихвиборчихокругах—такожшляхомсамовисунення.
Підчасреєстраціїкандидатівународнідепутативноситьсягрошовазастава.Пар-
тія,якависунулавиборчийсписок,вноситьзаставуврозмірітисячімінімальних
заробітнихплат,кандидат,якийзареєстрованийшляхомсамовисунення,абопар-
тія,якависунулакандидатазаодномандатнимокругом,—десятьмінімальнихза-
робітнихплат.Заставапередбаченайприпроведеннімісцевихвиборів.

Післяформуваннядільничнихтаокружнихвиборчихкомісій,висуненнята
реєстраціїкандидатіврозпочинаєтьсяпередвиборчаагітація.Прицьомупартіїта
кандидативикористовуютьрізноманітніметоди—відустановленняагітаційних
наметівіпроведеннямітингів,зборів,демонстраційдовикористаннязасобівзов-
нішньоїреклами,засобівмасовоїінформації,Інтернетутощо.

Голосуваннянавиборахзавждивідбуваєтьсявнеділю,томуагітаціязавер-
шуєтьсявп’ятницюнапередоднівиборів.
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Щобузятиучастьувиборах,громадяниприходятьнавиборчідільниці.Для
отриманнябюлетенявиборецьзобов’язанийпред’явитидокумент,щопосвідчує
особу.Напідставіпаспортачленвиборчоїкомісіївидаєвиборчийбюлетень,ави-
борецьмаєрозписатисявспискувиборцівівконтрольномуталонібюлетеня.

Отримавшибюлетень,виборецьпрямуєдовиборчихкабін,уякихробитьсвій
вибір—ставитьпозначкупротипрізвищакандидатачипартії,заякувінголосує.

Коженвиборецьголосуєособисто,однаквиборець,якиймаєобмеженімож-
ливості—сліпий,слабобачучий,неписьменнийтощо,—маєправо,повідомивши
членавиборчоїкомісії,звернутисязадопомогоюдоіншоговиборця—якправи-
ло,свогородичачизнайомого.Немаютьправанадаватитакудопомогукандида-
тинавиборчіпосади,їхнідовіреніособи,спостерігачі,членивиборчихкомісій.

Зробившивибір,виборецькидаєбюлетеньдовиборчоїскриньки.Вонамає
бути прозорою, а перед початком голосування її перевіряють члени комісії та
опечатують.

Післязакінченнячасуголосуваннячленивиборчоїкомісіїперевіряютьцілісність
пломбівиймаютьбюлетенізурни.Бюлетеніперераховуютьівизначаютьрезультати
виборівнадільницітавносятьїхупротокол.Післятогоякрезультатиголосуванняз
усіхдільницьокругунадійдутьдоокружноїкомісії,вонапідбиваєпідсумкивиборівв
одномандатномуокрузі,арезультатиголосуваннявбагатомандатномунаправляєдо
Центральноївиборчоїкомісії.

Водномандатномувиборчомуокрузіповиборахнароднихдепутатів,сільсько-
го,селищного,міського(умістізнаселеннямменше90тис.виборців)головипе-
реможцемстаєкандидат,якийотримавбільшістьголосіввиборців—більше,ніж
іншікандидати.

Якщожідетьсяпровибориміськогоголовиміста,уякомубільше90тис.ви-
борців,тодляперемогивпершомутурінеобхідноотриматипонад50%голосівви-
борців,яківзялиучастьувиборах.Якщожодензкандидатівненабравнеобхідної
кількостіголосів,проводитьсяповторнеголосування—такзванийдругийтур,до
якоговиходятьдвакандидати,щонабралинайбільшукількістьголосів.Перемож-
цемвизнаєтьсятойкандидат,якийотримавбільшеголосів,ніжйогосуперник.Так
самопідводятьпідсумкиголосуваннянавиборахПрезидентаУкраїни.

НавиборахнароднихдепутатівУкраїнивбагатомандатномуокрузіпідсум-
кипідводятьзаправиламипропорційноївиборчоїсистеми.Депутатськімандати
отримуютькандидатизісписківпартій,якіотрималинеменше5%голосівви-
борців,яківзялиучастьуголосуванні.

Виборцібілявиборчихкабін
навиборчійдільниці

Виданнябюлетенявиборцю
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Підчасвиборівдепутатівобласної,район-
ної, міської, районної в місті ради розподіл
місць також відбувається з використанням
пропорційної виборчої системи. У розподі-
лі беруть участь лише представники партій,
якіотрималинеменше5%голосіввиборців.
Прицьомупорядоккандидатівуспискупар-
тіївизначаєтьсявідповіднодовідсоткаголо-
сіввиборців,отриманихкандидатомусвоєму
окрузі:тойкандидат,якийотримавусвоєму

окрузінайбільшупідтримку,отримуєномер1,той,хтозайнявдругемісце,—но-
мер2ітакдалі.

Однією з найважливіших форм прямої демократії в Україні є вибори. Вони прово-
дяться для обрання Президента України, міських, сільських, селищних голів, старост, 
народних депутатів України та депутатів органів місцевого самоврядування. 

Вибори проводять із застосуванням різних виборчих систем — мажоритарної, 
пропорційної, змішаної. 

Вибори відбуваються на основі загальновизнаних принципів демократичних вибо-
рів — рівні, вільні, загальні, прямі, з таємним голосуванням. 

Запам’ятайте: виборчий процес.

Подивіться в Інтернеті: 
http://www.cvk.gov.ua/ — офіційний сайт Центральної виборчої комісії України. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «вибори», «виборчий процес».
2. Які види виборів передбачені законодавством України?
3. Який порядок призначення (проголошення) різних видів виборів передбачено 

українським законодавством?
4. Назвіть етапи (стадії) виборчого процесу.
5*. Дайте характеристику виборчих систем, які застосовують в Україні.
6*. Визначте позитивні та негативні ознаки пропорційної та мажоритарної виборчої 

системи.
7*. Знайдіть інформацію щодо проведення в Україні різних видів виборів і проблем, 

які при цьому виникають.

Верховна Рада України 

1. Правовий статус Верховної Ради України
Стаття75КонституціїУкраїнивизначає,щоВерховнаРадаУкраїниєпарламен-

том,«єдиниморганомзаконодавчоївладивУкраїні».Отже,жоденіншийоргандер-
жавноївладивнашійдержавінеможебутивизначенийякорганзаконодавчоївлади.

ВерховнаРадаєпервинниморганомдержавноївлади,аджеформуєтьсябез-
посередньошляхомзагальнонароднихвиборівзаволевиявленнямгромадян.До

Тема 7. ЗАКОНОДАВЧА  ВЛАДА  уКРАЇНИ

§ 55.

Підбиттяпідсумків
навиборчійдільниці
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їїскладувходятьобраніпредставникинароду,томуїїможнаохарактеризувати
якпредставницькийорган,загальнодержавний,йогоповноваженняпоширю-
ютьсянавсютериторіюУкраїни.ВерховнаРадаєколегіальниморганом:його
роботанеможливабезучастіпевної,визначеноїзаконом,кількостідепутатів,які
маютьспільноприйматирішення.Важливоюхарактеристикоюсучасногоукра-
їнськогопарламентуєпостійнийхарактерйогодіяльності.Навідмінувідсвоїх
попередників часів радянської України, сучасний український парламент пра-
цюєпостійнопротягомроку.

ЗасвоєюструктуроюпарламентУкраїниєоднопалатним.

2. Повноваження Верховної Ради України 
КонституціяУкраїнивизначаєповноваженняпарламенту,якізабезпечують

їїрольуполітичномужиттідержави.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) унесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розді-
лом XIII цієї Конституції;
2) призначення Всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 
цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; конт-
роль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту 
про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України в строки, передбачені цією Консти-
туцією;
8) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про 
внут рішнє й зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни й укладення миру, 
схвалення рішення Президента України про використання Збройних сил Украї-
ни та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпіч-
менту), установленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України;
12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до 
цієї Конституції; (…) 
15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на при-
значення та звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахунко-
вої палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан 
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
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18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 
України за поданням Президента України;
19) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачен-
ня та радіомовлення;
21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної ви-
борчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Зброй-
них сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 
направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
 24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом 
України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного май-
на України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України;
25) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерально-
го прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, 
що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення третини складу Конституційного Суду України; (…) 
29) утворення та ліквідація районів, установлення і зміна меж районів і міст, від-
несення населених пунктів до категорії міст, найменування й перейменування на-
селених пунктів і районів;
30) призначення чергових і позачергових виборів до органів місцевого самовря-
дування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента Украї-
ни указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих 
її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих 
місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання у встановлений законом строк згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю в межах, визначених цією Конститу-
цією; (…) 
36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підляга-
ють приватизації; визначення правових засад вилучення об’єктів права приват-
ної власності.
Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які, відповідно до Конститу-
ції України, віднесені до її відання.

Конституціяпередбачаєдосить«сильний», зполітичноїточкизору,парла-
ментнашоїдержави.Адже,крімприйняттязаконів,бюджету,наданнязгодина
обов’язковістьукладенихміжнароднихдоговорів,внесеннязміндоКонституції
України,якіпритаманнімайжевсімпарламентамсвіту,ВерховнаРадаУкраїни
береактивнуучастьувирішеннікадровихпитань,зокремауформуванніуряду
держави,КонституційногоСудуУкраїнитощо.

Вартотакожзвернутиувагунате,щоса́меВерховнаРадаУкраїнимаєвдуже
стислістроки—двадні—затвердитиУказиПрезидентаУкраїнищодовведення
воєнногочинадзвичайногостанувусійдержавічиокремихїїмісцевостях,про
загальнуабочастковумобілізацію,прооголошенняокремихмісцевостейзонами
надзвичайноїекологічноїситуації.
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3. Структура Верховної Ради України 
До складу Верховної Ради України входить 450 народних депутатів. 
Для підготовки й попереднього розгляду питань, що належать до повнова-

женьВерховноїРадиУкраїни,попередньогорозглядузаконопроектівзаокреми-
минапрямами,виконанняконтрольнихфункційупарламентістворюютькомі-
тети.Коженкомітетопікуєтьсяпевноюсфероюсуспільногожиття.

Визначившикількість,назвитасферудіяльностікожногокомітету,Верховна
Радаобираєчленівкомітетів,їхніхголівізаступниківзчисланароднихдепутатів
України.Відповіднодозакону,комітетмаєтриосновніфункції.

Здійснюючи законопроектну функцію,комітетирозробляютьпроектизако-
нівтаіншихактівВерховноїРадиУкраїни,здійснюютьїхнійпопереднійрозгляд
і,уразінеобхідності,доопрацювання,узагальнюютьзауваженнятапропозиції,
якінадійшлидозаконопроектів.

Організаційна функція комітету реалізується шляхом збору й аналізу ін-
формаціїзпитань,якіналежатьдойогоповноважень,попередньогообговорення
кандидатурпосадовихосіб,якихпризначаєчизатверджуєВерховнаРадаУкра-
їни,іпідготовкищодоцихкандидатурвідповіднихвисновків.Комітетмаєправо
пропонуватипитаннядлявнесеннядопорядкуденногоВерховноїРади,розгля-
даєзвернення,якінадходятьдонього.

Контрольна функціякомітетівполягаєваналізіпрактикизастосуваннязако-
нодавчихактівудіяльностідержавнихорганів,їхніхпосадовихосібзпитань,щона-
лежатьвіданнюкомітету,підготовцітаподаннівідповіднихвисновківірекоменда-
ційнарозглядВерховноїРадиУкраїни.Комітетмаєправоздійснюватиконтрольза
виконаннямДержавногобюджетуУкраїнивчастині,щоналежитьдойоговідання,
готуватитаподаватинарозглядВерховноїРадиУкраїнизапитдоПрезидентаУкра-
їни.ЗметоюздійсненняконтрольноїфункціїкомітетивзаємодіютьізРахунковою
палатоютаУповноваженимВерховноїРадиУкраїнизправлюдини.

Для організації роботи парламенту передбачено обрання Голови Верховної
Ради,йогопершогозаступникатазаступника.КандидатурикерівниківВерхов-
ної Ради мають право вносити депутатські фракції, окремі народні депутати,
можливе також самовисунення. Рішення щодо кандидатур на посаду Голови
Верховної Ради України приймається таємним голосуванням за допомогою
бюлетенів. Обраним Головою Верховної Ради України вважається кандидат,
якийотримавбільшістьголосівнароднихдепутатіввідконституційногоскла-
дуВерховноїРади,заумови,щобюлетенідлятаємногоголосуванняотримали
неменшедвохтретиннароднихдепутатіввідїхньоїфактичноїчисельності.Так
самовідбуваєтьсяобранняпершогозаступникатазаступникаГоловиВерхов-
ноїРади.

Голова Верховної Ради веде засідання Верховної Ради, організовує роботу
ВерховноїРади,координуєдіяльністьїїорганів,представляєпарламентувідно-
синахзіншимиорганамидержавноївладиУкраїнийорганамивладиіншихдер-
жавіміжнароднимиорганізаціями.Йомуналежитьправопідписуактів,прий-
нятихВерховноюРадоюУкраїни.

Організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експерт-
но-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
ВерховноїРадиУкраїни,їїорганів,народнихдепутатів,депутатськихфракцій
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(депутатськихгруп)уВерховнійРадіздійснюєАпаратВерховноїРади.Доньо-
говходятьтехнічніпрацівники—відпомічниківнароднихдепутатівінаукових
консультантівдокомп’ютерників,водіївіприбиральниць.

Апарат Верховної Ради України бере участь у розробленні законопроектів,
проводитьекспертизузаконопроектів,здійснюєорганізаційнезабезпеченнядія-
льностіпарламенту,надаєдопомогувроботікомітетам,фракціям,народнимде-
путатам.Самеапараторганізовуєведеннястенограміпротоколівзасіданькомі-
тетівіпленарнихзасіданьтаїхньоговидання,веденнявеб-сайтуВерховноїРади
йнавітьгосподарськеобслуговуванняпарламенту.

ДіяльністьВерховноїРадиУкраїнизабезпечуютьтакожПарламентськеви-
давництво, Інститут законодавства Верховної Ради, парламентські видання —
журнал«Віче»ібюлетень«ВідомостіВерховноїРадиУкраїни».

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. До її скла-
ду входять 450 народних депутатів. 

У структурі парламенту — комітети з напрямів роботи, Голова Верховної Ради та 
його заступники. 

Парламенту України належать дуже вагомі політичні повноваження, серед яких — 
внесення змін до Конституції України, прийняття законів, затвердження бюджету, а та-
кож суттєві кадрові повноваження, зокрема у формуванні уряду України. 

Запам’ятайте: парламент — Верховна Рада України, комітети Верховної Ради. 

Подивіться в Інтернеті:
http://rada.gov.ua/ — офіційний сайт Верховної Ради України.

Запитання та завдання
1. Визначте правовий статус Верховної Ради України.
2. Визначте основні повноваження Верховної Ради України в різних сферах. 
3. Складіть схему структури Верховної Ради України.
4. Визначте повноваження комітетів Верховної Ради України та знайдіть інформацію 

про виконання ними цих повноважень. 
5. Знайдіть інформацію про керівників парламенту України різних періодів. 
6*. Висловте свою думку щодо доцільності розширення або звуження повноважень 

Верховної Ради України. 
7*. Знайдіть інформацію про діяльність Верховної Ради України в цілому, Голови Вер-

ховної Ради України, комітетів Верховної Ради України.
8. Які функції здійснює Апарат Верховної Ради України?

Порядок роботи Верховної Ради України

1. Закон України «Про регламент Верховної Ради України»
КонституціяУкраїнипередбачає,щовсідержавніорганиповиннідіятивід-

повідно до порядку, визначеного законодавством України. Порядок роботи
Верховної Ради України визначають Конституція України та Закон України
«ПрорегламентВерховноїРадиУкраїни».

Регламентвизначає,щоВерховнаРадаУкраїнипроводитьсвоїзасіданняв
будинку Верховної Ради за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 59. Водночас
невиключенопроведеннязасіданьзарішеннямВерховноїРадивіншихмісцях.

§ 56.
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Так,урочистезасіданняВерховноїРадиУкраїнидляскладенняприсягиново-
обранимПрезидентомУкраїниЛ.Кучмоюбулопроведено30листопада1999р.в
Національномупалаці«Україна»ум.Києві.

• Висловте припущення, у яких випадках виправдано проведення закритих за-
сідань парламенту. 

Крім того, засідання Верховної Ради України транслюють по телебаченню
й радіо, її рішення обов’язково публікують у спеціальному виданні «Відомості
ВерховноїРадиУкраїни»,газеті«ГолосУкраїни»таіншихвиданняхВерховної
Ради.Такожінформаціяпророботутарішенняпарламентурозміщуєтьсянаофі-
ційномувеб-сайтіВерховноїРадиУкраїни.

2. Організація роботи Верховної Ради України 
Традиційнороботупарламентуорганізовуютьзасесіями.
НапершусесіюновообранаВерховнаРадаУкраїнизбираєтьсянепізніше,

ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Перед від-
криттямпершоїсесіїновообраноїВерховноїРадиУкраїнинаурочистомузасі-
данніновообранінароднідепутатискладаютьпередВерховноюРадоюприсягу,
якузачитуєнайстаршийзавікомнароднийдепутатУкраїни.Післяпроголошен-
нятекступрисягивонипідписуютьїї.Післяцьогодепутатинабуваютьсвоїхпо-
вноважень.

Існує декілька видів сесій залежно від порядку їхнього скликання та часу
проведення.

Конституція чітко визначає строки проведення чергових сесій Верховної
Ради України: вони проводяться двічі на рік і починаються першого вівторка
лютого й першого вівторка вересня кожного року, тривають протягом кількох
місяців.

Передбаченаможливістьскликанняпозачергової сесіїВерховноїРадиУкра-
їни.ТакасесіяможебутискликаназавимогоюПрезидентаУкраїниабонеменш
яктретининароднихдепутатівУкраїнивідконституційногоскладуВерховної
РадиУкраїни.

• Якою є конституційна кількість народних депутатів України?

ПозачерговасесіяпарламентускликаєтьсяГоловоюВерховноїРадиУкраїни
зобов’язковимзазначеннямпорядкуденного.

Особливий порядок передбачено для скликання сесій у разі оголошення в
державічиокремійїїчастинінадзвичайногоабовійськовогостану.Уцьомуви-
падкусесіязбираєтьсяпротягомдвохднівбез
оголошення—автоматично.

Кожна сесія Верховної Ради розпочина-
єтьсяйзавершуєтьсявиконаннямДержавно-
гоГімнуУкраїни.

КонституціяУкраїнитаРегламентВер-
ховної Ради України визначають порядок
роботи Верховної Ради України. Робота
парламентуУкраїниздійснюєтьсявкількох ВерховнаРадаУкраїни
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формах. Сесії Верховної Ради складаються
з пленарних засідань Верховної Ради, засі-
дань комітетів, тимчасових слідчих комісій
і тимчасових спеціальних комісій, що про-
водяться в період між пленарними засідан-
нями,роботинароднихдепутатівудепутат-
ських фракціях (депутатських групах) і з
виборцями.

НайвідомішоюформоюроботиВерховної
Ради є пленарні засідання. Це регулярні зі-

браннянароднихдепутатівУкраїниувизначенийчасіувизначеномумісці,що
проводятьсязавстановленоюпроцедурою.Нанихрозглядаютьсяпитання,які
за Конституцією України належать до повноважень Верховної Ради України,
іприймаютьсявідповіднірішеннязцихпитаньшляхомголосуваннянародних
депутатівУкраїни.

БратиучастьупленарнихзасіданняхВерховноїРадиповиннівсінароднідепу-
тати.Цізасідання,якправило,проводятьвідкрито,тобтонанихможутьбутипри-
сутніминелишенароднідепутати,айжурналісти,запрошені,іншіособи.Однак
часомназасіданняхможутьобговорюватисяпитання,оприлюдненняінформаціїз
якихєнебажаним.Цепитанняоборони,державноїбезпеки,окреміекономічніпи-
таннятаборотьбиіззлочинністютощо.Уцихвипадкахзарішеннямбільшостівід
конституційногоскладуВерховноїРадиУкраїнипроводитьсязакритезасідання.

РішенняВерховноїРадиУкраїниприймаютьсятількинаїїпленарнихзасі-
данняхшляхомголосування.Голосування на засіданнях Верховної Ради Укра-
їни здійснюється народним депутатом України особисто.Найчастішедляцього
використовуютьспеціальнусистемудляголосування«Рада».

У Верховній Раді України голосування може проводитися декількома способа-
ми. Найчастіше депутати користуються спеціальною електронною системою 
голосування «Рада». Для цього в кожного депутата є іменна електронна картка 
голосування, за допомогою якої він віддає свій голос, використовуючи спеціа-
льний пристрій, яким обладнане кожне депутатське місце в залі засідань 
Верхов ної Ради. Цікаво, що ця картка дає можливість проводити голосування 
двома способами. По-перше, можливе так зване «поіменне» голосування, коли 
система «Рада» фіксує, як саме проголосував кожен депутат, а потім оприлюд-
нює ці відомості (хто з депутатів голосував «за», хто — «проти» , хто «утримався» 
або ж не взяв участі в голосуванні). 
Другий варіант — це таємне голосування. У цьому випадку електронна система 
лише підраховує кількість голосів «за», «проти» та «утримався», але не фіксує, як 
саме голосував окремий депутат. Таке голосування проводиться здебільшого 
при вирішенні кадрових питань.
Іноді при вирішенні найважливіших питань проводиться голосування за допо-
могою бюлетенів. У цьому випадку кожен депутат має особисто отримати бюле-
тень для голосування, висловити свою позицію позначкою в бюлетені, а обрана 
зі складу депутатів лічильна комісія визначає підсумки голосування.
Є й інші способи голосування. Найпростіший з них відомий, напевно, і вам — 
згадайте, як ви обираєте старосту класу, своїх представників до органів шкіль-
ного самоврядування, — звичайним підняттям рук. 

Пультсистеми«Рада»
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Відомі випадки голосування шляхом виходу депутатів у різні двері парламент-
ської зали, голосування різнокольоровими кульками тощо.
Так, у японському парламенті передбачено голосування в парламенті щодо за-
конопроектів та інших рішень різними способами: уставанням (ведеться підраху-
нок), таємним голосуванням за допомогою бюлетенів (парламентарії отримують 
два бюлетені — білого й блакитного кольору: перший означає «за», другий — 
«проти»), за допомогою бюлетенів при поіменному голосуванні (у цьому випад-
ку член парламенту прикріплює до бюлетеня картку зі своїм прізвищем), опиту-
ванням (голова запитує, чи є заперечення, якщо їх немає, рішення приймається, 
якщо заперечення є, використовується інша форма голосування). 

Закономтакожпередбаченопроведення урочистих засідань,наяких,якпра-
вило,рішеннянеприймаються.Саменаурочистихзасіданняхвідбуваєтьсяскла-
денняприсягиновообраниминароднимидепутатамиУкраїнитаскладенняпри-
сягиукраїнськомународовіновообранимПрезидентомУкраїни.

Інодізасіданняпарламентуможебутипроведеноуформіпарламентських 
слухань.Парламентськіслухання—цезасіданняпарламенту,підчасякихвід-
буваєтьсявивченняпитань,щостановлятьсуспільнийінтересіпотребуютьза-
конодавчоговрегулювання.Утакихслуханняхберутьучастьнелишедепутати,
айзапрошеніспеціаліститієїсфери,якарозглядається.

ДругоюважливоюформоюроботиВерховноїРадиєдіяльністькомітетів.

• Пригадайте, які функції покладено на комітети Верховної Ради України.

КрімпленарнихзасіданьВерховноїРадитароботикомітетів,складовоюдіяль-
ності народних депутатів є також робота з виборцями. Для цього депутати про-
водятьприйомвиборців,зустрічізними,виборцізвертаютьсядодепутатівзадо-
помогоюзрізнихпитань.Цюроботудепутатипроводятьнелишевстолиці,айна
місцях—увиборчихокругах.

3. Законодавчий процес
НайважливішоюфункцієюВерховноїРадиУкраїниєприйняттязаконів.

Процедуру розроблення та прийняття законів називають законодавчим 
процесом.

Вінмаєкількаетапів.ПорядокприйняттязаконівУкраїнивизначаєКонсти-
туціяУкраїни.

• Прочитайте ст. 91, 93, 94 Конституції України та визначте стадії законо-
давчого процесу. 

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови й інші акти біль-
шістю від її конституційного складу (…).
стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Пре-
зидентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України й невідкладно направ-
ляє його Президентові України.
Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує 
його, беручи до виконання, й офіційно оприлюднює його або повертає закон зі 
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своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради 
України для повторного розгляду.
У разі, якщо Президент України протягом установленого строку не повернув за-
кон для повторного розгляду, закон уважається схваленим Президентом України 
й має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою 
України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент 
України зобов’язаний його підписати й офіційно оприлюднити протягом десяти 
днів. У разі, якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно 
офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України й опубліковується за 
його підписом. 
Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, 
якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Роботанадновимзакономпочинається іззаконодавчої ініціативи — про-
позиції прийняти його або внести зміни до діючого, що виходить від осіб чи 
установ, яким надано таке право. Право законодавчої ініціативи, відповідно 
до Конституції України, мають Президент України, народні депутати, Кабінет 
Міністрів України.

Запропонований закон спочатку розглядають у відповідному комітеті
ВерховноїРадиУкраїни.Народнідепутатиобговорюютьйогой,уразізгодиз
основнимиположеннямизакону,виносятьйогонаперше читаннянапленарно-
музасіданніВерховноїРадиУкраїни.Підчаспершогочитаннянароднідепута-
тиобговорюютьзаконопроектуцілому,визначаючидоцільністьйогоприйнят-
тя. Якщо принципово положення закону депутати вважають правильними, він
повинен бути прийнятий шляхом голосування більшістю від конституційного
складународнихдепутатів.

Після цього законопроект повертається до комітету й кожен депутат має
правоподатисвоїпропозиціїщодовнесеннядоньогозмін,доповнень,уточнень
тощо.Усіпропозиціїобговорюютьсячленамикомітету,апотімівсімадепутата-
минапленарномузасіданні.Це — друге читання.

Післяпостатейногообговореннятаголосуваннязаконвиносятьнаголосу-
вання в цілому. Конституційний склад Верховної Ради України — 450 депу-
татів, отже, для прийняття закону треба, щоб його підтримали не менше 226
парламентарів.

ПісляприйняттязаконуйогомаєпідписатиГоловаВерховноїРадитанапра-
витиПрезидентовіУкраїни.Протягом15днівПрезидентУкраїниабопідписує
таофіційнооприлюднюєйого,абоповертаєзаконзісвоїмивмотивованимита
сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного
розгляду—якінодікажуть:накладає«вето».

Якщо закон повернутий до Верховної Ради, парла-
ментможеабопогодитисязпропозиціямиглавидержа-
ви,абожспробуватиподолати«вето»президента.Уразі,
коли закон при повторному розгляді підтриманий не
меншеніждвоматретинамивідконституційноїкількості
депутатів, Президент України зобов’язаний його підпи-
сатийофіційнооприлюднитипротягомдесятиднів.Значокдепутата
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ПісляпідписаннязаконуПрезидентомтекстновогонормативногоактапуб-
лікуютьупресійвіннабираєчинності.Кожнийзаконлишетодівиконуватиме
своюфункцію,діятиме,колипроньогознатимутьті,коговінстосується.Тому
законотворчийпроцеспередбачаєобов’язковеоприлюдненнянормативнихактів
загальногохарактеру,насампередзаконів.

Крімзаконів,ВерховнаРадаУкраїниможеприйматипостанови,резолюції,
декларації,звернення,заяви.

4. Парламентський контроль Верховної Ради України
Однієюзважливихфункційпарламентуєконтрольна.Основипарламент-

ськогоконтролювизначеноКонституцієюУкраїни.Так,ВерховнаРадаздійснює
контрользавиконаннямДержавногобюджетуУкраїнитавикористаннямйого
коштів.Дляцьогопередбаченостворенняспеціальногооргану—Рахункової па-
лати,яказдійснюєконтрольвідіменіВерховноїРадиУкраїни.

ВажливимнапрямомконтролюпарламентомєконтрользароботоюКабінету
МіністрівУкраїни.Вінздійснюєтьсяшляхомформуванняуряду,затвердження
програмийогодіяльності.ВерховнаРадаУкраїнимаєправорозглянутипитання
провідповідальністьКабінетуМіністрівУкраїнитаприйнятирезолюціюнедові-
риКабінетуМіністрівУкраїнибільшістювідконституційногоскладуВерховної
РадиУкраїни.

ТаксамоВерховнаРадаздійснюєпарламентськийконтрольшляхомзаслухо-
вуваннящорічнихіпозачерговихпосланьПрезидента,затвердженнярішеньпро
наданняУкраїноюзаймівтаекономічноїдопомогиіноземниміміжнароднимор-
ганізаціям, про одержання Україною займів від іноземних держав, банків і між-
народнихфінансовихорганізаційтаздійсненняконтролюзаїхнімвикористанням;
схваленнярішеньпрозгодущодонаданнявійськовоїдопомогиіншимдержавам,
про направлення підрозділів Збройних сил України в іншу державу або допуск
підрозділівзбройнихсиліншихдержавнатериторіюУкраїни;затвердженняука-
зівПрезидентаУкраїнипровведеннявоєнногоабонадзвичайногостанувУкраїні
абовокремихїїмісцевостях,прозагальнуабочастковумобілізацію,прооголошен-
няокремихмісцевостейзонаминадзвичайноїекологічноїситуації.

Доформпарламентськогоконтролютакожналежитьправо парламентуна
припиненняповноваженьПрезидентаУкраїнивпорядкуздійсненняімпічменту,
атакожправорозглядупитаньпропритягненнядокримінальноївідповідальнос-
ті,затриманнячиарештнароднихдепутатівУкраїни,щододостроковогоприпи-
ненняповноваженьнародногодепутатаУкраїни.

Особливоюформоюпарламентськогоконтролюєдепутатський запит.

Депутатський запит — вимога народного депутата, народних депу-
татів чи комітету Верховної Ради України, яка висувається на сесії 
Верхов ної Ради України до Президента України, до органів Верховної 
Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших ор-
ганів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також до 
керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на тери-
торії України, незалежно від їхнього підпорядкування та форм власнос-
ті, дати офіційну відповідь з питань, що належать до їхньої компетенції.
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Запитможебутиіндивідуальнимабоколективним,віноголошуєтьсяназа-
сіданніВерховноїРади,апосадоваособачиорган,доякогоспрямованийзапит,
зобов’язанідатинаньогоаргументованувідповідь.

Порядок роботи Верховної Ради визначає Закон України «Про регламент Верхов-
ної Ради України».

Верховна Рада здійснює роботу сесійно у формі пленарних засідань, роботи комі-
тетів, роботи з виборцями тощо.

Найважливішим напрямом роботи парламенту є законодавча робота. Також Вер-
ховна Рада України здійснює контрольні функції в різних формах, передбачених за-
коном. 

Запам’ятайте: сесія, депутатський запит, законодавчий процес, законодавча ініціа-
тива.

Подивіться в Інтернеті: 
http://rada.gov.ua/ — офіційний сайт Верховної Ради України (розділ «Законотворчість»);
http://www.ac-rada.gov.ua/ — офіційний сайт Рахункової палати України.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «депутатський запит», «сесія», «законодавча ініціатива», «зако-

нодавчий процес». 
2. Які види сесій Верховної Ради України ви знаєте?
3. Порівняйте

А пленарні засідання та роботу в комітетах Верховної Ради України
Б порядок скликання різних видів сесій Верховної Ради України 
В різні форми парламентського контролю 

4. Які форми парламентського контролю передбачені законодавством України?
5. За допомогою засобів масової інформації дізнайтеся про роботу Верховної Ради 

України та рішення, які прийняті комітетами Верховної Ради й на пленарних за-
сіданнях, а також про здійснення парламентського контролю в Україні. 

6*. Зімітуйте в класі прийняття закону у Верховній Раді Україні відповідно до встанов-
леної процедури.

7*.Висловте свою думку щодо доцільності встановлення права Президента Укра-
їни відмовитися підписати закон і права Верховної Ради подолати «вето» Пре-
зидента. 

8*. Висловте свою думку щодо шляхів удосконалення законодавчого процесу в Україні. 

З історії української державності

19 жовтня 1918 р. в Галичині було створено За-
хідноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР). 
Спочатку столицею ЗУНР був Львів, потім Тер-
нопіль, а після цього — Станіславів (нині Іва-
но-Франківськ). У Тернополі на будинку, де 
знаходився уряд ЗУНР, нині встановлено мемо-
ріальну дошку. 
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Президент України: правовий статус 
і повноваження

1. Правовий статус Президента України
Убагатьохсучаснихдержавахглавоюдержавиєпрезидент.Такапосадапе-

редбаченаКонституцієюУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте, який правовий 
статус має Президент України.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 102. Президент України є главою держави й виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної ціліс-
ності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та грома-
дянина.

Звернітьувагу:ПрезидентУкраїниєглавоюдержави,вінневходитьдоскла-
дужодноїзгілокдержавноївлади,неочолюєвиконавчувладу,якцепередбачено
конституціямирядуіншихдержав.

УпершепосадапрезидентанашоїдержавибулазапровадженаЗаконом«Про
заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до
Конституції(ОсновногоЗакону)УкраїнськоїРСР»,прийнятим20квітня1991р.
У ньому передбачалося, що президент є найвищою посадовою особою УРСР і
главоювиконавчоївлади.14лютого1992р.статуспрезидентабувзмінений:він
ставглавоюдержавитаглавоювиконавчоївлади.Конституційнийдоговірміж
ВерховноюРадоюУкраїнитаПрезидентомУкраїнивід8червня1995р.визна-
чив,щоякглававиконавчоївладипрезиденточолюєуряд—КабінетМіністрів
України.ОднакКонституцієюУкраїни1996р.буловизначенонинішнійстатус
президента.

1789 р. першим президентом Сполучених Штатів Америки обраний Джордж Ва-
шингтон.
Після цієї події інститути президентства почали з’являтися в країнах Ново-
го Світу. Президенти очолили: 1807 р. — Гаїті, 1814 р. — Парагвай, 1816 р. — 
Аргентину, 1817 р. — Чилі, 1819 р. — Колумбію, 1821 р. — Коста-Рику та Перу, 
1824 р. — Мексику, 1825 р. — Болівію, 1830 р. — Венесуелу, Еквадор та Уруг-
вай, 1835 р. — Нікарагуа, 1839 р. — Гватемалу, 1841 р. — Гондурас і Сальвадор, 
1844 р. — Домініканську Республіку. 
Першими президентами — главами держав у Європі — стали 1848 р.: Напо-
леон Бонапарт у Франції та Й. Фурер у Швейцарії. 
В Азії першим президентом у 1911 р. став Сунь Ятсен у Китаї, у 1923 р. — Мус-
тафа Кемаль, прозваний Ататюрком, у Туреччині. 
Що ж до Африки — то в 1847 р. перший президент очолив Ліберію, у 1854 р. — 
Оранжеву Республіку (у 1910 р. ввійшла до складу нинішньої Південно-Афри-
канської Республіки).

Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ  уКРАЇНИ

§ 57.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



232

Розділ 1. Конституційне право україни

КонституціяУкраїнинадаєПрезидентовіУкраїниправонедоторканностіна
часвиконанняповноважень.ЗванняПрезидентаУкраїниохороняєтьсязаконом
ізберігаєтьсязанимдовічно,якщотількиПрезидентУкраїнинебувусуненийз
поставпорядкуздійсненняімпічменту.

2. Функції та повноваження Президента України
ОсновніфункціїтаповноваженняПрезидентаУкраїнивизначеноОсновним

Закономдержави.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України. Визначте повноваження 
Президента України та порівняйте їх з відомими вам повноваженнями Верховної 
Ради України.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку й правонаступництво 
держави;
2) звертається з посланнями до народу та з щорічними й позачерговими послан-
нями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зо-
внішньополітичною діяльністю держави, веде переговори й укладає міжнародні 
договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших дер-
жавах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі й відкличні грамоти дипло-
матичних представників іноземних держав;
6) призначає Всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відпо-
відно до статті 156 цієї Конституції, проголошує Всеукраїнський референдум за 
народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України в строки, установле-
ні цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених 
цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді Укра-
їни, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про при-
значення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше, 
ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра обо-
рони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України 
Генерального прокурора;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національно-
го банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та 
звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Кон-
ституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх кон-
ституційності;
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16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України; призначає на по-
сади та звільняє з посад вище командування Збройних сил України, інших вій-
ськових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки й обо-
рони держави;
18) очолює Раду національної безпеки й оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та в 
разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Зброй-
них сил України й інших утворених відповідно до законів України військових фор-
мувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію 
та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її 
місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі 
місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним за-
твердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
23) пункт 23 частини першої статті 106 виключено;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги й інші вищі спе-
ціальні звання та класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; установлює президентські відзнаки та 
нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення гро-
мадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для 
здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі й інші допоміжні органи 
та служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім за-
конів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на 
повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або 
органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає 
укази й розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 
5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, від-
повідальний за акт та його виконання.

ПрезидентУкраїнимаєповноваженняврізнихсферах.Важливимнапрямом
діяльностіглавидержавиєучастьузаконодавчомупроцесі.Президентмаєправо
законодавчоїініціативи,підписуєзакони,прийнятіВерховноюРадоюУкраїни,
атакожмаєправонакласти«вето»назакон,повернувшийогодопарламентузі
своїмизауваженнями.

ХочаПрезидентУкраїниневходитьдоскладувиконавчоївлади,йомуналежить
чималоповноваженьуційсфері.СамеПрезидентУкраїнивноситьдопарламенту
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кандидатуру Прем’єр-міністра України, міністрів оборони та закордонних справ,
призначаєтазвільняєглавобласних,КиївськоїтаСевастопольськоїміськихірайон-
нихдержавнихадміністрацій.ПрезидентмаєправозупинитидіюактівКабінетуМі-
ністрівУкраїни,однакприцьомуглавадержавиповиненодночаснозвернутисядо
КонституційногоСудуУкраїнидляперевіркиконституційностіцихактів.

Яківбільшостідержавсвіту,ПрезидентУкраїнимаєчималіповноваженняу
сферізовнішньоїполітикитазабезпеченняобороноздатностідержави.Так,саме
ПрезидентУкраїниприймаєрішенняпровизнанняіноземнихдержав,приймає
послівіншихдержаввУкраїнітапризначаєпослівУкраїнидоіншихдержав,має
правовідіменіУкраїнипідписуватиміждержавнідоговори.

ПрезидентєВерховнимГоловнокомандувачемЗбройнихсилУкраїни,при-
значаєвищихкерівниківЗбройнихсилУкраїнийіншихвійськовихформувань.
У разі необхідності Президент має право оголосити надзвичайний стан, воєн-
нийстан,оголоситиокремітериторіїдержавизонаминадзвичайноїекологічної
ситуації,оголоситимобілізацію.

Зверніть увагу: у деяких випадках передбачена процедура контрасигнації,
тобто обов’язкового підписання актів Президента України Прем’єр-міністром
Українитаміністром,якийвідповідаєзацейакттайоговиконання.

• Висловте свою думку, чому процедура контрасигнації передбачена саме у 
випадках, які вказані в Конституції України.

Важливозазначити,щоПрезидент України не має права передавати будь-
кому свої повноваження.

3. Порядок обрання Президента України
Важливоюумовоювизнаннялегітимностіглавидержавиєпроведеннядемо-

кратичнихвиборів.

• Пригадайте, які принципи є основними при проведенні демократичних виборів.

Порядок проведення виборів Президента України
визначаютьКонституціяУкраїнитаЗаконУкраїни«Про
вибори Президента України». Конституція визначає,
щострок повноважень Президента України становить 
п’ять років.Прицьомуодна особа не може обіймати по-
саду Президента більше, ніж два строки підряд.

Визначеновимогидоособи,щопретендуєбутиоб-
раноюнапосадуПрезидентаУкраїни.Претендуватина
цюпосадуможегромадянин України, який має право 
голосу, досягнув 35 років, останні 10 років перед ви-
борами постійно проживає в Україні та володіє дер-
жавною мовою.

НемаєправабутикандидатомуПрезидентиУкра-
їниособа,якамаєсудимістьзаумиснийзлочин,якане
знятаабонепогашенавустановленомупорядку.

ПрезидентУкраїниобираєтьсяназагальнихпрямих
виборах.ПравовисуватикандидатівуПрезидентиУкра-

Присягапершого
ПрезидентаУкраїни

Л.Кравчука
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їнимаютьполітичніпартії,виборчіблоки,можливетакожсамовисуненнякандидата
вПрезидентиУкраїни.УмовоюреєстраціїкандидатавПрезидентиєвнесеннягро-
шовоїзаставиврозмірі2,5млнгрн.Цікоштиповертаютьсялишекандидатам,якіза
наслідкамиголосуваннявпершомутурібудутьуключенідобюлетенядляповтор-
ногоголосування,абоособі,обранійПрезидентомУкраїнивпершомутурівиборів.

Якщовпершомутуріодинзкандидатівотримаєбільше50%голосіввибор-
ців,яківзялиучастьуголосуванні,вінвизнаєтьсяобраним.Однактакукількість
голосівотримуютьдужерідко,тому,якправило,призначаєтьсядругийтурви-
борів—повторнеголосування.Добюлетеняповторногоголосуваннявключають
двохкандидатів,яківпершомутурінабралинайбільшукількістьголосіввибор-
ців.Переможцемдругоготурувизнаєтьсякандидат,якийнабравхочабнаодин
голосбільше,ніжйогосуперник.

• Визначте, який тип виборчої системи використовують під час виборів Пре-
зидента України.

ЧерговівибориПрезидентаУкраїнивідбуваютьсявостаннюнеділюберезня
п’ятогорокуповноваженьПрезидентаУкраїни.ЯкщожповноваженняПрези-
дента,відповіднодоКонституціїУкраїни,булоприпиненодостроково,позачер-
говівибориПрезидентаУкраїнипроводятьпротягомдев’яностаднівздняпри-
пиненняповноважень.

НовообранийПрезидентУкраїнинабуваєповноваженьпісляприйняттяним
присягинародовіУкраїни.ПрисягаздійснюєтьсянаурочистомузасіданніВер-
ховноїРадиУкраїни.Засіданнямаєбутипроведенонепізніше,ніжчерез30днів
після офіційного оголошення результатів виборів. Приведення Президента
УкраїнидоприсягиздійснюєГоловаКонституційногоСудуУкраїни.

Текст присяги Президента України визначений Конституцією України:
«Я,(ім’ятапрізвище),волеюнародуобранийПрезидентомУкраїни,заступаючи
нацейвисокийпост,урочистоприсягаюнавірністьУкраїні.Зобов’язуюсьусіма
своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про бла-
гоВітчизнийдобробутУкраїнськогонароду,обстоюватиправатасвободигро-
мадян,додержуватисяКонституціїУкраїнийзаконівУкраїни,виконуватисвої
обов’язкивінтересахусіхспіввітчизників,підноситиавторитетУкраїниусвіті».

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу в
5-деннийстрокпісляофіційногооголошеннярезультатіввиборів.

Офіційні символи Президента України за-
тверджені Указом Президента України вiд 
29 листопада 1999 р. й використовуються 
під час інавгурації. Президенту їх вручає Го-
лова Конституційного Суду України.
Штандарт Президента — це квадратне 
синє полотнище, у центрі якого зображе-
но золотий тризуб — знак княжої держави 
Володимира Великого (Державний Герб 
України), по периметру — золота лиштва з 
рослинного орнаменту. 
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Знак (колар) Президента України важить майже 400 грамів. Колар виготовлений 
із білого та жовтого золота.  
Гербова печатка Президента України має круглу форму. У її центрi — зображен-
ня малого Державного Герба України, по колу йде напис «Президент України». 
Пiд гербом — стилiзоване зображення ордена князя Ярослава Мудрого.
Булава Президента України — срібна, але повністю визолочена, її вага — 750 гра-
мів. Вона складається з двох порожнистих частин: руків’я й так званого яблука.

4. Дострокове припинення повноважень Президента України

• Висловте припущення, у яких випадках повноваження Президента України 
можуть бути припинені достроково.

КонституціяУкраїнипередбачаєдекількапідставдостроковогоприпинення
повноваженьПрезидентаУкраїни.

Президентмаєправосамподатиувідставку.Прицьомузаконпередбачає
процедуру,якаповиннаунеможливитизловживанняцієюпроцедурою,—Пре-
зидентУкраїниповиненособистовиголоситизаявупросвоювідставкуназасі-
данніВерховноїРадиУкраїни.

Уразі,колипостаєпитанняпронеможливістьвиконанняПрезидентомУкра-
їнисвоїхповноваженьза станом здоров’я,повиненбутинаданиймедичнийви-
сновокіписьмовеподанняВерховногоСудуУкраїни.Напідставіцихдокумен-
тівпитаннярозглядаєтьсянаВерховнійРадіУкраїниймаєбутипідтверджене
рішенням,прийнятимбільшістювідїїконституційногоскладу.Такождостроко-
воприпиняютьсяповноваженняПрезидентавразійогосмерті.

НайскладнішоюєпроцедурадостроковогоприпиненняповноваженьПрези-
дентаУкраїнивпорядкуімпічменту.

Імпічмент — це процедура притягнення парламентом до конституцій-
ної відповідальності найвищих посадових осіб (в Україні — Президента 
України). 

ПорядокздійсненняімпічментувизначенийКонституцієюУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте етапи здій-
снення цієї процедури.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою 
України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого 
злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініцію-
ється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимча-
сову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціа льні 
слідчі.
Висновки та пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні 
Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її 
конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
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Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту прийма-
ється Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конститу-
ційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України й отриман-
ня його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування й 
розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України 
про те, що діяння, у яких звинувачується Президент України, містять ознаки дер-
жавної зради або іншого злочину.

УразідостроковогоприпиненняповноваженьПрезидентаУкраїнийогообов’яз-
кидопроведенняпозачерговихвиборіввиконуєГоловаВерховноїРадиУкраїни.

5. Рада національної безпеки та оборони України 
КонституціяУкраїнипередбачає,щоприПрезидентовіУкраїнистворюєть-

ся Рада національної безпеки та оборони (РНБО) — координаційний орган 
з питань національної безпеки та оборони.ПрезиденточолюєРадунаціональ-
ної безпеки та оборони і формує її персональний склад. Ряд посадових осіб —
Прем’єр-міністр України, міністр оборони України, Голова Служби безпеки
України,міністрвнутрішніхсправУкраїни,міністрзакордоннихсправУкраїни
входятьдоскладуРНБОзапосадою.Узасіданняхрадимаєправобратиучасть
ГоловаВерховноїРадиУкраїни.БезпосереднюорганізаціюроботиРНБОздій-
снюєсекретарради,якогопризначаєнапосадутазвільняєПрезидентУкраїни.

Назасіданняхрадиобговорюютьсярізноманітніпитання,якістосуютьсяріз-
нихаспектівнаціональноїбезпеки—нелишевійськової,айенергетичної,еко-
логічноїтощо.РНБОмаєправовноситипропозиціїПрезидентовіУкраїни,які
стосуються національної безпеки або оборони, координує та контролює діяль-
ністьорганіввиконавчоївладивційсферівмирнийтавійськовийчас,вумовах
надзвичайногостану.Занаслідкамиобговореннярадаприймаєрішення,однак
длявведенняїхудіюмаєбутивиданийуказПрезидентаУкраїни.

Президент України є главою держави та має чимало повноважень у різних сферах 
суспільного життя. Він обирається на загальнонародних виборах строком на п’ять років.

Конституція передбачає порядок дострокового припинення повноважень Прези-
дента України.

При Президентові України створюється Рада національної безпеки та оборони як 
координаційний орган з питань національної безпеки та оборони.

Запам’ятайте: Президент України — глава держави; імпічмент; Рада національної 
безпеки та оборони (РНБО). 

Подивіться в Інтернеті: 
http://www.president.gov.ua/ — офіційний сайт Президента України; 
http://www.rnbo.gov.ua/ — офіційний сайт Ради національної безпеки та оборони України.

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «імпічмент», «Рада національної безпеки та оборони».
2. Визначте правовий статус Президента України.
3. Порівняйте вимоги, які висувають до кандидатів у народні депутати та кандидатів 

на посаду Президента України, і поясніть різницю між ними.
4. Розподіліть повноваження Президента України за напрямами його діяльності.
5. Які види виборів Президента України передбачені законодавством?
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6. Який склад Ради національної безпеки та оборони України визначений Конститу-
цією України?

7*. Висловте свою думку щодо передбаченого Конституцією України порядку до-
строкового припинення повноважень Президента України.

8*. Запропонуйте запитання, які, на ваш погляд, доцільно розглянути на засіданнях 
Ради національної безпеки та оборони. 

Виконавча влада в Україні

1. Статус і порядок формування Кабінету Міністрів України
Надзвичайноважливезначеннявдіяльностідержавимаєвиконавчавлада.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади нашої держави є Кабінет 
Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України є колегіальним органом влади. Кабінет Міні-
стрівУкраїниочолюєПрем’єр-міністрУкраїни.Коаліціябільшостідепутатів
у Верховній Раді України пропонує кандидатуру Прем’єр-міністра України
ПрезидентовіУкраїни,якийвноситькандидатурунарозглядпарламенту.Саме
Верховна Рада України приймає рішення про призначення прем’єр-міністра.
Прем’єр-міністрУкраїникеруєроботоюКабінетуМіністрівУкраїни,спрямо-
вуєїїнавиконанняпрограмидіяльностіКабінетуМіністрівУкраїни,схваленої
ВерховноюРадоюУкраїни.

До складу уряду входять також перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-
міністри та міністри. Кандидатури всіх членів уряду, крім міністра оборони та
міністразакордоннихсправ,пропонуєпрем’єр-міністр.

• Пригадайте, кому належить право вносити пропозиції щодо кандидатур мі-
ністра оборони та міністра закордонних справ.

РішеннящодопризначеннячленівурядуприймаєВерховнаРадаУкраїни.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України 

та Верховною Радою України, підконтрольний та підзвітний Верховній Раді 
України в межах, передбачених Конституцією.

Цянормазначноюміроювизначаєпідставиприпиненняповноваженьуряду.
Насампередпередбачено,щоКабінетМіністрівУкраїнискладаєповноважен-

ня перед новообраною Верховною Радою
України.Крімтого,коженізчленівуряду
має право сам заявити про свою відстав-
ку. При цьому в разі відставки Прем’єр-
міністра України або прийняття Верхов-
ною Радою резолюції про недовіру уряду
припиняються повноваження всіх членів
Кабінету Міністрів. Однак діяльність ви-
конавчої влади повинна бути безперерв-

Тема 9. ВИКОНАВЧА  ВЛАДА  В  уКРАЇНІ

§ 58.

БудинокКабінетуМіністрівУкраїни

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



239

Тема 9. Виконавча влада в Україні

ною,томувразіскладенняповноваженьпередновообраноюВерховноюРадою
або відставки уряду він продовжує виконувати свої повноваження до початку
роботиновосформованогоКабінетуМіністрівУкраїни.

2. Повноваження Кабінету Міністрів України
ПовноваженняурядувизначаєКонституціяУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте основні напря-
ми діяльності уряду.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здій-
снення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і за-
конів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політи-
ки; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, 
науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;
4) розробляє й здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-тех-
нічного, соціального й культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління 
об’єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України й забезпечує вико-
нання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, 
подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності й національної безпе-
ки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організовує й забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, 
митної справи;
9) спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства й інші 
центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на 
утримання органів виконавчої влади;
92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра Укра-
їни керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Ка-
бінету Міністрів України;
10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

3. Центральні органи виконавчої влади
Центральніорганивиконавчоївладиздійснюютьсвоюдіяльністьнавсійте-

риторіїнашоїдержави.Доцихорганівналежатьміністерства,служби(архівна,
казначейська, прикордонна, міграційна тощо), агентства (автодоріг, водних ре-
сурсівтощо), інспекції (екологічна,архітектурно-будівельнатощо),центральні
органи виконавчої влади із спеціальним статусом (Антимонопольний комітет,
Фонддержавногомайнатощо).

Міністерства — це центральні органи виконавчої влади, які забезпечу-
ють реалізацію державної політики в окремих сферах суспільного життя. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



240

Розділ 1. Конституційне право україни

Серед міністерств є галузеві, які відповідають за певну галузь суспільного
життя (це, зокрема, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони
здоров’яУкраїни,МіністерствовнутрішніхсправУкраїнитощо),іфункціональ-
ні,якіреалізуютьдержавнуполітикувпевнійсфері,маютьміжгалузевийхарак-
тер(наприклад,МіністерствоекономікиУкраїни,МіністерствофінансівУкраїни
тощо).Начоліміністерствастоїтьміністр,якийєчленомКабінетуМіністрівУкра-
їнийособистовідповідаєзареалізаціюдержавноїполітикиувідповіднійсфері.

4. Місцеві органи виконавчої влади
Виконавчавладаповиннадіятивкожномунаселеномупункті,навсійтери-

торіїнашоїдержави.
До місцевих органів державної виконавчої влади належать обласні, район-

ні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. 
Голів місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів

УкраїнипризначаєтазвільняєПрезидентУкраїни.Післяпризначенняголови
адміністраційформуютьїхнійсклад—заступників,начальниківуправлінь,від-
ділівтощо.Необхіднозазначити,щохочадоскладуадміністраційвходятьбага-
тодержавнихслужбовців,владніповноваженнямісцевоїдержавноїадміністра-
ціїздійснюєодноособовоїїголова.Головимісцевихдержавнихадміністрацій
при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України
йКабінетомМіністрівУкраїни,підзвітнітапідконтрольніорганамвиконавчої
влади вищого рівня; їхні рішення, що суперечать Конституції України, зако-
намУкраїни,іншимактамзаконодавстваУкраїни,можутьбутискасованіПре-
зидентомУкраїниабоголовоюмісцевоїдержавноїадміністраціївищогорівня.
Такутворюєтьсясвоєрідна«вертикаль»виконавчоївлади—відКабінетуМі-
ністрівУкраїнидорайоннихдержавнихадміністрацій,міжякимиєвідносини
підпорядкованостітаконтролю.

Обласнітарайоннірадимаютьправоделегуватичастинусвоїхповноважень
відповіднимдержавнимадміністраціям.Уцьомувипадкувчастиніздійснення
цихповноваженьадміністраціїпідзвітнітапідконтрольнітимрадам,якіделегу-
валиїмціповноваження.

Рада може висловити недовіру голові державної адміністрації відповідного
рівня.УразіприйняттятакогорішенняПрезидентУкраїниповиненрозглянути
йоготадатиобґрунтованувідповідь.Якщожрішенняпронедовірупідтримали
двітретинивідскладуради,ПрезидентУкраїниприпиняєповноваженняглави
місцевоїдержавноїадміністрації.

БудинокМіністерства
закордоннихсправ

БудинокМіністерства
освітиінаукиУкраїни
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Конституція України визначає основні повноваження місцевих державних
адміністрацій.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте основні напря-
ми діяльності місцевих державних адміністрацій.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та куль-
турного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання 
корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-куль-
турного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів і програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними рада-
ми повноважень.

Головимісцевихдержавнихадміністраційнавиконаннясвоїхповноважень
видають розпорядження, керівники окремих підрозділів (управлінь, відділів
тощо) — накази. Ці акти, якщо вони прийняті в межах наданих повноважень,
обов’язковідлявиконаннянатериторіївідповідноїадміністративно-територіа-
льноїодиниці.

Діяльністьмісцевихдержавнихадміністраціймаєбудуватисянаосновівза-
ємодіїзорганамимісцевогосамоврядування.Прицьомуадміністраціянеповин-
навтручатисявдіяльністьорганівмісцевогосамоврядування,якідіютьумежах
своїхповноважень.

Важливу роль в організації життя держави відіграють органи виконавчої влади. 
Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. 

До центральних органів належать міністерства й інші органи центральної виконавчої 
влади. Місцевими органами державної виконавчої влади є обласні, районні, Київська 
та Севастопольська міські державні адміністрації. 

Запам’ятайте: Кабінет Міністрів України, міністерства, місцеві державні адміністрації. 

Подивіться в Інтернеті: 
http://www.kmu.gov.ua — офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «Кабінет Міністрів України», «міністерства», «місцеві державні 

адміністрації».
2. Як формується Кабінет Міністрів України?
3. Дізнайтеся, яким є склад нині діючого Кабінету Міністрів України (кількість міні-

стрів, інших членів Кабінету Міністрів України).
4. Порівняйте центральні та місцеві органи виконавчої влади (порядок формування, 

функції, повноваження тощо).
5*. Висловте свою думку щодо доцільності існування та існуючого порядку форму-

вання місцевих державних адміністрацій.
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6*. Знайдіть інформацію про діяльність
А Кабінету Міністрів України
Б окремих міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої 

влади зі спеціальним статусом
В органів місцевої державної виконавчої влади, які діють у вашій місцевості

7*. Висловте думку щодо найважливіших напрямів діяльності центральних і місцевих 
органів державної виконавчої влади на сучасному етапі розвитку української дер-
жави.

Місцеве самоврядування

1. Поняття та принципи місцевого самоврядування
Убудь-якійдемократичнійдержавігромадянаммаєбутизабезпеченамож-

ливістьучастівуправліннісуспільством.Прицьомунелишенарівнідержавив
цілому,айукожномуселі,містітаселищі.Цеправозабезпечуютьорганимісце-
вогосамоврядування.

КонституціяУкраїнивизначає,щомісцеве самоврядування є правом те-
риторіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання в сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішу-
вати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється відповідно до певних принципів. На-
сампередджереломмісцевогосамоврядуванняєнарод.Беручиучастьуздійсненні
місцевогосамоврядування,громадяниреалізуютьсвоєправонаучастьвуправлін-
нідержавою.Прицьомувониможутьреалізуватисвоєправоякбезпосередньо,так
ічерезобранінимиорганимісцевогосамоврядування.Уцьомуполягаєпринцип 
народовладдя. Розвитком цього принципу є принцип виборності — це єдиний
шляхформуванняорганівмісцевогосамоврядування.Крімтого,органимісцевого
самоврядуванняпідзвітнівідповіднимтериторіальнимгромадам,громадимають
правовимагативідобранихнимиорганівзвітпродіяльність,витрачаннякоштіві
використаннямайнагромади.Діяльністьмісцевогосамоврядуваннябудуєтьсяна
основі норм Конституціїтазаконів України.Усіорганимісцевогосамоврядуван-
нядіютьвідповіднодоповноважень,яківонимаютьзгідноіззаконодавством.Про
своюроботуорганимісцевогосамоврядуваннязобов’язаніінформуватинаселен-
ня,їхнядіяльністьвисвітлюєтьсявзасобахмасовоїінформації—цеєреалізацією 
принципу гласності.Удіяльностіорганівмісцевогосамоврядуванняповинніпо-
єднуватисямісцевітадержавні інтереси.Кожнийзорганівсамоврядуваннямає
організаційнутафінансову самостійність.Цеозначає,щокоженоргансамовря-
дуваннянезалежитьвідінших,умежахсвоїхповноваженьвінсамостійноприймає
рішення.Дотогожзаконодавствопередбачаєджерелафінансового забезпечення
кожногозорганівсамоврядування—податки,іншіджереланадходженьдобюдже-
тукожногорівня.Водночасдержавагарантуєорганаммісцевогосамоврядування
різноманітнупідтримку—правову, фінансову, організаційну.

Тема 10.  МІсЦЕВЕ  сАМОВРЯДуВАННЯ  В  уКРАЇНІ

§ 59.
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2. Система органів місцевого самоврядування
Системуорганівмісцевогосамоврядуваннястановлятьсільські,селищніта

міськіради,якієпредставницькимиорганами.Доїхньогоскладувходятьдепута-
ти,обраніназагальнихвиборахвідповідноютериторіальноюгромадоюстроком
нап’ятьроків.Очолюєсільську,селищнуйміськурадувідповідносільський,се-
лищнийчиміськийголова.Йогообираютьгромадянивідповідногонаселеного
пунктупрямимголосуваннямстрокомнап’ятьроків.Вінєголовноюпосадовою
особоютериторіальноїгромади,своїповноваженнявиконуєнапостійнійоснові,
тобтонеможеобійматиіншихпосад.

Сільські, селищні та міські ради для здійснення виконавчих функцій, по-
всякденної організації життя територіальної громади створюють виконавчі ор-
гани—виконавчікомітети,атакожуправління,відділизанапрямамироботи.Ці
виконавчіоргани(навідмінувідмісцевихорганівдержавноївиконавчоївлади)
підпорядкованійпідзвітнівідповіднимрадам.

Крімтого,длявирішенняпитань,якіпредставляютьспільніінтереситерито-
ріальнихгромадсіл,селищіміст,створюютьсярайоннійобласніради.Їхтакож
обираєпрямимизагальнимивибораминаселеннявідповідноїадміністративно-
територіальноїодиниці(області,району).Голівобласнихірайоннихрадобира-
ютьдепутатинасвоїхсесіях.

Законпередбачаєможливістьутворенняорганівсамоорганізаціїнаселення.
Такимиорганамиєбудинкові,квартальнійвуличніоргани.Циморганамможуть
передаватисяпевніповноваження,фінансові,матеріальніресурси,майнотощо.
Рішенняпронаданняїмповноваженьінеобхіднихресурсівприймаютьоргани
місцевого самоврядування, на території яких створено органи місцевого само-
врядування.

У деяких великих містах існують райони. Питання організації управління
районаминалежатьдовіданняміськихрад.Самевонивизначають,чипотрібно
створюватирайонніради,якіповноваженнямаютьбутиїмпередані.Уразіство-
реннярайонноїрадивмістівонатаксамо,якііншіорганимісцевогосамовряду-
вання,утворюєвиконавчийкомітет.

ПевніособливостімаєуправліннявстолиціУкраїни—містіКиєві.Так,осо-
ба,обранаКиївськимміськимголовою,очолюєКиївськуміськураду.Президент
УкраїнипризначаєїїглавоюКиївськоїміськоїдержавноїадміністрації,якаодно-
часновиконуєфункціївиконавчогооргануКиївради.

БудинокОдеськоїміськоїради
БудинокЛьвівської

обласноїради
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3. Об’єднані територіальні громади
ПротягомостанніхроківвУкраїнівідбуваєтьсяпроцесутвореннятериторіа-

льнихгромад.Метоюстворенняоб’єднанихгромадєпередусімпідвищеннядіє-
здатностіорганівмісцевогосамоврядування,укріплення їхньоїматеріальноїта
фінансовоїбази,економіякоштів.

Громадикількохсіл,селищ,невеличкихмістможутьприйнятирішенняпро
утворенняоб’єднаноїтериторіальноїгромади.Прицьомуоб’єднанагромадапо-
виннаматиєдинутериторію,тобтонеможескладатисязкількохчастин,якіне
поєднуються між собою. Територія громади повинна входити лише до однієї
області.Центромгромадивизначаєтьсянаселенийпункт,якиймаєбутинабли-
женийдогеографічногоцентругромадитаматирозвиненуінфраструктуру.

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ і
міст можуть бути відповідний сільський, селищний, міський голова, не менше
яктретинадепутатіввідзагальногоскладусільської,селищноїчиміськоїради,
членитериторіальноїгромадивпорядкумісцевоїініціативи,атакожорганиса-
моорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними
інтересівнеменшеяктретиничленіввідповідноїтериторіальноїгромади).Про-
позиціївиносятьнагромадськеобговорення,апотімнарозглядвідповіднихрад,
якімаютьдатизгодунаоб’єднання.

Післягромадськогообговореннятазатвердженнярішенняпрооб’єднанняра-
дамивсіхнаселенихпунктів,якімаютьувійтидооб’єднаноїгромади,Центральна
виборчакомісіязаподаннямобласноїдержавноїадміністраціїпризначаєвибори
органусамоврядуванняоб’єднаноїгромади.Повноваженнясільських,селищних
іміськихрад,сільських,селищнихіміськихголів,обранихтериторіальнимигро-
мадами,щооб’єдналися,завершуютьсявденьнабуттяповноваженьсільською,
селищною та міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.
Уселахіселищахоб’єднаноїтериторіальноїгромади,завиняткомїїадміністра-
тивногоцентру,можутьобиратисястаростинастрокповноваженьмісцевоїради.
Повноваженнястаростивизначаютьсязаконом.

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО МІсЦЕВЕ сАМОВРЯДуВАННЯ В уКРАЇНІ» 
стаття 14-1. Староста
(…) 2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
3. Староста:
1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, 
селищної, міської ради;
2) сприяє жителям села, селища в підготовці документів, що подаються до орга-
нів місцевого самоврядування;
3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фі-
нансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;
4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 
з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів 
сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 
форми власності та їх посадових осіб;
5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту (…).

4. Повноваження органів місцевого самоврядування
КонституціяУкраїнивизначаєповноваженняорганівмісцевогосамовряду-

вання.
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• Ознайомтеся з витягом з Конституції України. Визначте повноваження, 
які належать різним органам місцевого самоврядування. Висловте свою думку 
щодо обсягу цих повноважень, доцільності розширення чи, навпаки, звуження цих 
повноважень.

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або че-
рез утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що 
є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та 
культурного розвитку й контролюють їх виконання; затверджують бюджети від-
повідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 
установлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; забезпечують про-
ведення місцевих референдумів і реалізацію їх результатів; утворюють, реоргані-
зовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також 
здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значен-
ня, віднесені законом до їхньої компетенції. 
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання;  
затверджують районні й обласні бюджети, які формуються з коштів державного 
бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для 
виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з міс-
цевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних про-
грам, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до 
їхньої компетенції.

Органимісцевогосамоврядуваннявідіменітериторіальноїгромадирозпоря-
джаютьсямайном,щоєїївласністю,маютьправовстановлюватимісцевіподатки,
можуть створювати або ліквідовувати комунальні підприємства, контролюють
їхнюдіяльність.Сільські,селищні,районні,міськійобласнірадизатверджують
бюджетивідповіднихтериторійчинаселенихпунктів,програмисоціально-еко-
номічноготакультурногорозвитку,контролюютьїхнєвиконання.

Органимісцевогосамоврядуванняспівпрацюють ізмісцевимидержавними
адміністраціями.КонституціяУкраїнипередбачаєможливістьпереданняорга-
наммісцевогосамоврядуванняокремихповноваженьдержавноївиконавчоївла-
ди. Щодо виконання цих делегованих повноважень органи місцевого самовря-
дуванняпідпорядковуютьсяорганамвиконавчоївлади.Такожпередбачено,що
обласначирайоннарадаможеделегуватиокремісвоїповноваженнявідповідній
державнійадміністрації.

Органимісцевогосамоврядуванняприймаютьрішення,якієобов’язковими
длявиконаннянавідповіднійтериторії.Прицьомуважливозвернутиувагу,що
цірішенняможутьприйматилишевмежахповноваженьвідповіднихрад.

5. Правовий статус депутатів місцевих рад
Доскладубудь-якоїмісцевоїрадивходятьдепутати.Навідмінувіднародних

депутатівУкраїни,яківиконуютьсвоїобов’язкинапрофесійнійосновійнемо-
жутьобійматиіншихпосад,депутатимісцевихрадпоєднуютьдепутатськудія-
льністьізсвоєюпрофесійноюдіяльністю—працюютьтам,депрацювалидооб-
рання.Вонизбираютьсянасесії,якправило,декількаразівнарік(аленерідше,
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ніжодинразнаквартал).Виняткамиєголовирад,їхнізаступникитасекретарі
рад,якіпрацюютьнапостійнійпрофесійнійоснові.

Строкповноваженьдепутата—п’ятьроків.Вокремихвипадкахповноваження
депутатаможутьбутиприпиненідостроково.Підставамидляцьогоможебутиособис-
тазаявадепутатапроприпиненняповноважень,припиненнягромадянстваУкраїни,
смертьдепутата,обраннядепутатоміншоїради,визнанняйогопомерлимабобезвісно
відсутнім.Крімтого,передбаченоправовиборцівнавідкликаннядепутата.

• Пригадайте, як обирають депутатів місцевих рад.

Депутатмісцевоїрадиповиненпідтримуватизв’язок ізвиборцями,зустріча-
тисязними,проводитиприйомвиборців.Уразінеобхідностідепутатмаєправо
наневідкладнийприйомпосадовимиособамимісцевихорганіввиконавчоївлади,
органівмісцевогосамоврядування,керівникамипідприємств,установтаорганіза-
ційнезалежновідформивласності,розташованихнатериторіївідповідноїради.
Такожвінмаєправоотримуватинеобхіднуінформацію,документитощо.Депутат
зобов’язанийрегулярнозвітуватипередсвоїмивиборцямипросвоюроботу.

Громадянам України гарантується право на місцеве самоврядування. 
До системи органів місцевого самоврядування належать сільські, селищні, міські, ра-

йонні й обласні ради, а також органи самоуправління об’єднаних територіальних громад.
Органи місцевого самоврядування здійснюють управління відповідними територі-

ями, співпрацюють з місцевими органами державної виконачої влади.
Нині в Україні відбувається створення об’єднаних територіальних громад, обрання 

їхніх органів і старост населених пунктів, які входять до їхнього складу. 

Запам’ятайте: місцеве самоврядування; територіальна громада; сільський, селищ-
ний, міський голова; виконавчі органи органів місцевого самоврядування — виконав-
чі комітети; об’єднана територіальна громада; староста села, селища.

Подивіться в Інтернеті: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93-15 — Закон «Про статус депутатів місцевих рад»; 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 — Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»; 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 — Закон України «Про 
місцеве самоврядування».

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «місцеве самоврядування», «територіальна громада», «сіль-

ський, селищний, міський голова», «виконавчі органи органів місцевого самовря-
дування», «об’єднана територіальна громада», «староста села, селища». 

2. Назвіть основні принципи, на яких будується діяльність органів місцевого само-
врядування.

3. Складіть схему «Система місцевого самоврядування в Україні».
4. Порівняйте порядок обрання та статус народних депутатів України й депутатів ор-

ганів місцевого самоврядування.
5. Які виборчі системи застосовують при проведенні виборів депутатів органів міс-

цевого самоврядування різного рівня?
6*. Висловте свою думку щодо питань, які повинні розглядатися органами місцевого 

самоврядування (бажано на прикладі населеного пункту, району, області, де ви 
проживаєте).
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7*. За допомогою засобів масової інформації дізнайтеся про діяльність органів місцевого 
самоврядування, об’єднаних територіальних громад, які існують у вашій місцевості.

8*. Висловте свою думку щодо системи та порядку виборів органів місцевого само-
врядування.

9*. Висловте свою думку щодо доцільності створення об’єднаних територіальних 
громад.

З історії української державності
III Всеукраїнський з’їзд рад 10 березня 1919 р. прийняв першу Конституцію Укра-
їнської Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Остаточна її редакція при-
йнята 14 березня 1919 р. 
Після входження УСРР до складу Радянського Союзу в 1929 р. було прийнято 
нову Конституцію УСРР, яка передбачала входження України до складу федера-
тивної держави — СРСР.
У 1937 р. XIV Всеукраїнський з’їзд рад прийняв третю Конституцію, якою, зокре-
ма, було передбачено зміну найменування держави. З цього часу й до утворення 
сучасної незалежної держави вона мала назву Українська Радянська Соціалістич-
на Республіка (УРСР). 
У 1978 р. було прийнято Конституцію УРСР, яка з певними змінами діяла до 
28 червня 1996 р. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

Вибори до органів місцевого самоврядування

Використовуючи Закон України «Про місцеві вибори», зімітуйте процес проведення 
виборів депутатів органу місцевого самоврядування вашого населеного пункту, а та-
кож сільського, селищного або міського голови чи старости села (залежно від насе-
леного пункту, де ви навчаєтеся). 
Під час проведення умовних виборів:
1) складіть програму кандидата в депутати органу місцевого самоврядування або 
сільського, селищного чи міського голови або старости села, зважаючи на реальні 
проблеми вашого населеного пункту;
2) під час імітації засідання виборчої комісії, голосування, підведення підсумків ви-
борів спробуйте свідомо припустити порушення закону. Завдання інших учасників — 
визначити це порушення. 

Подивіться в Інтернеті:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-19 — Закон України «Про місцеві вибори» 
(офіційний сайт Верховної Ради України). 

Судова влада в Україні. Конституційний  
Суд України 

1. Поняття «судова влада»
Основними завданнями судової влади є здійснення правосуддя, захист по-

рушених прав. Здійснюючи їх, судова влада забезпечує розгляд різноманітних

Тема 11.   суДОВА  ВЛАДА  В  уКРАЇНІ

§ 60.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



248

Розділ 1. Конституційне право україни

судових справ і прийняття правомірних рішень. При цьому важливо звернути
увагунате,щосуд,зодногобоку,караєзапорушеннявимогзаконів,іншихнор-
мативнихактів,азіншого—дужеважливоюфункцієюсудуєрозглядконфліктів,
суперечокміжрізнимиособами,утомучисліміждержавоютагромадянином,за-
хистзаконнихправучасниківправовідносин.Інодісудвиступаєарбітромівсу-
перечкахміжрізнимидержавнимиорганами.Прицьомуправосуддяєвинятко-
вимповноваженнямсуду,жоденіншийорганнемаєправайогоздійснювати.

2. Основні засади судочинства
КонституціяУкраїнивизначилаосновнізасадисудочинства.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та пригадайте або висловте 
припущення, що означають подані засади.

стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верхо-
венством права.
Основними засадами судочинства є:
1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
2) забезпечення доведеності вини;
3) змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх переконливості;
4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;
5) забезпечення обвинуваченому права на захист;
6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
7) розумні строки розгляду справи судом;
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 
випадках — на касаційне оскарження судового рішення;
9) обов’язковість судового рішення.

3. Конституційний Суд України 
Особливе місце серед судів нашої держави займає Конституційний Суд

України.ЙогодіяльністьрегулюєтьсяКонституцієюУкраїнитаЗакономУкраї-
ни«ПроКонституційнийСудУкраїни».

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, 
який забезпечує верховенство Конституції України. Він вирішує питан-
ня про відповідність законів України та інших актів Конституції Укра-
їни, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 
повноваження відповідно до Конституції України.

У Конституційному Суді України —
18суддів,якихвідбираютьнаконкурснихза-
садах. Шість суддів після конкурсу призна-
чає Президент України, шість — Верховна
РадаУкраїни,шість—з’їздсуддівУкраїни.
СуддяКонституційногоСудупризначається
на 9 років без права бути призначеним по-
вторно.

БудинокКонституційного
СудуУкраїни
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Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який
володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу
юридичнуосвітутастажпрофесійноїдіяльностіусферіправащонайменше
15років,високіморальніякості,єправникомізвизнанимрівнемкомпетент-
ності.

Суддя Конституційного Суду не може поєднувати свою посаду з будь-
якоюпосадоюворганідержавноївладиабоорганімісцевогосамоврядуван-
ня,бутидепутатомбудь-якогорівня,адвокатом,займатисяпідприємницькою
діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку
іншуоплачувануроботуабоотримуватиіншувинагороду,завиняткомздій-
сненнявикладацької,науковоїчитворчоїдіяльностійотриманнявинагороди
занеї.

4. Звернення до Конституційного Суду України
ФормамизверненнядоКонституційногоСудуУкраїниєконституційнепо-

дання,конституційнезвернення,конституційнаскарга.

Право подавати конституційне подання мають Президент України, що-
найменше45народнихдепутатівУкраїни,ВерховнийCудУкраїни,Уповнова-
женийВерховноїРадиУкраїнизправлюдини,ВерховнаРадаАвтономноїРес-
публікиКрим.Уподанніміститьсяклопотаннящодовизнаннянормативного
акта (його окремих положень) неконституційним або офіційного тлумачення
КонституціїУкраїни.

У конституційному зверненні йдеться про отримання висновку з певних
питань,передбаченихКонституцієюУкраїнитазаконами.

Законвизначаєперелікпитань,якіможутьрозглядатисянапідставіконсти-
туційногозверненнятасуб’єктів,якімаютьнаньогоправозалежновідпитання,
проякейдеться.

Також передбачена можливість звернення до суду фізичних та юридичних
осіб,якщовонивважають,щовостаточномусудовомурішенніщодонихзасто-
сованозаконУкраїни,якийсуперечитьКонституціїУкраїни.Такіособимають
правозвернутисядоКонституційногоСудуУкраїнизі скаргоюперевіритикон-
ституційністьзастосованогозакону.

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО КОНсТИТуЦІЙНИЙ суД уКРАЇНИ» 
стаття 53. Конституційне звернення 
1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про на-
дання висновку щодо: 
1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або 
міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання 
згоди на його обов’язковість; 

Форми звернення до Конституційного  
суду україни

Конституційне  
подання

Конституційна 
скарга

Конституційне  
звернення
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2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються 
для винесення на Всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 
3) додержання конституційної процедури розслідування й розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 
4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимо-
гам статей 157 і 158 Конституції України; 
5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції Украї-
ни або законів України; 
6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим Конституції України та законам України. 
стаття 54. Суб’єкт права на конституційне звернення 
1. Суб’єктами права на конституційне звернення є: 
1) Президент України — за пунктами 1, 2, 6 частини першої статті 53 цього Зако-
ну, що випливає із статей 137, 151 Конституції України; 
2) Верховна Рада України — за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього 
Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Кон-
ституції України; 
3) Кабінет Міністрів України — за пунктом 1 частини першої статті 53 цього За-
кону, що випливає із статті 151 Конституції України; 
4) щонайменше сорок п’ять народних депутатів України — за пунктами 
1, 2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статті 151 Консти-
туції України (…).

Однією з гілок державної влади є судова влада. Єдина судова система України бу-
дується за принципами територіальності, інстанційності, спеціалізації. 

Особливе місце в судовій системі України займає Конституційний Суд України. 
Основними його завданнями є перевірка конституційності законів України, а також 
офіційне тлумачення Конституції України. 

Конституційний Суд України розглядає конституційні подання, конституційні звер-
нення, конституційні скарги. 

Запам’ятайте: принципи судоустрою, Конституційний Суд України, конституційне 
подання, конституційне звернення, конституційна скарга. 

Подивіться в Інтернеті: 
http://www.ccu.gov.ua/ — офіційний сайт Конституційного Суду України. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «принципи судоустрою», «Конституційний Суд України», «кон-

ституційне подання», «конституційне звернення», «конституційна скарга».
2. Назвіть і поясніть відомі вам принципи судоустрою України.
3. Які функції виконує Конституційний Суд України?
4. Як формується Конституційний Суд України?
5. Які вимоги висуваються до суддів Конституційного Суду України?
6*. Висловте свою думку щодо необхідності Конституційного Суду країни.
7*. Знайдіть інформацію про діяльність Конституційного Суду України, а також кон-

ституційних судів різних держав. 
8*. Складіть умовні конституційне подання, звернення та скаргу, ураховуючи щодо 

яких питань їх можуть подавати. 
9*. Які засади судочинства встановлено Конституцією України?

10*. Проаналізуйте зміст кожної з основних засад судочинства.
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Суди загальної юрисдикції в Україні

1. Принципи судоустрою в Україні
УсісудивУкраїніутворюютьєдинусистему.Цезабезпечуєтьсяєдинимиза-

садами організації та діяльності судів, єдиним статусом суддів, обов’язковістю
для всіх судів правил судочинства, визначених законом, єдністю судової прак-
тики.Рішеннясудуобов’язковенавсійтериторіїУкраїни.Судифінансуються
тількизДержавногобюджетуУкраїни.Прицьомуствореннянадзвичайнихабо
особливихсудівнедопускається.

СудоустрійвУкраїнібудуєтьсязапринципамитериторіальності,спеціаліза-
ціїтаінстанційності.Ціпринципивизначаютьюрисдикціюсудів.

Право, повноваження суду розглядати певні види (категорії) справ на-
зивають юрисдикцією суду. 

Принцип територіальностіпередбачає,щосудирозміщуютьсяповсійте-
риторії України й кожен суд, крім Верховного та вищих спеціалізованих, роз-
глядаєсправилишенапевнійвизначенійтериторії.Такаорганізаціязабезпечує
наближеннясудівдолюдей,справиякихвонимаютьрозглядати.Територіальна
юрисдикціявизначаєможливістьрозв’язаннясудомсправзалежновідтого,де
сталисяподії.Якправило,справирозглядаєтойсуд,десталисяпевніподіїабо
проживаютьучасникипроцесу.

Спеціалізація здійснюєтьсявідповіднодогалузейправа,доякихналежать
справи,щорозглядаєсуд.

Спеціалізація може здійснюватися за галуззю права чи інститутом, що регулює 
ті чи інші суспільні відносини (галузева спеціалізація), або за суб’єктами цих від-
носин (суб’єктна спеціалізація). 
Галузева спеціалізація найчастіше реалізується через утворення окремих су-
дових установ (Німеччина, Франція, Австрія, Іспанія). Так, наприклад, у Франції 
діє три верховні суди: Верховний суд загальної юрисдикції, Верховний адміні-
стративний суд і Верховний конституційний суд. У Німеччині існує шість верхо-
вних судів, зокрема п’ять галузевих: Федеральний Верховний суд, Федераль-
ний адміністративний суд, Федеральний суд з трудових спорів, Федеральний 
соціа льний суд, Федеральний фінансовий суд і Федеральний конституційний 
суд, у Болгарії — адміністративні спеціалізовані суди, у США — суди в справах 
про банкрутство, податкові та митні суди. 
Суб’єктна спеціалізація реалізується, як правило, через судові органи певних 
підрозділів (колегій, палат, відділень), у яких розглядаються справи щодо пра-
вовідносин за участю спеціального суб’єкта — неповнолітніх, військовослуж-
бовців, водокористувачів, орендарів, подружжя та ін. (Франція, Німеччина, Іта-
лія, Канада, Англія). 
Досить поширеними є створення судів для неповнолітніх. Такі суди називають 
ювенальними (від латин. juvenalis — юнацький). Перший у світі ювенальний суд 
було створено в Чикаго (США) у 1899 р. Потім спеціалізовані ювенальні суди 
було створено в Канаді (1908), Ірландії (1904), Англії та Уельсі (1905), Німеччині 
(1907), Італії (1908), Франції (1914), Японії (1923) тощо. Нині такі суди існують в 
Австралії, Єгипті, Ізраїлі, Італії, Іспанії, США, Сирії тощо. 

§ 61.
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Інстанційністьпередбачаєправосудівнарозглядсправтаїхнійпереглядза
зверненнямиучасниківпроцесу,якінезгоднізрішенням.

2. Судові інстанції 
КонституціяУкраїнигарантуєправоучасниківсудовогорозглядунаапеля-

ційнийпереглядсправитаувизначенихзакономвипадках—накасаційнеоскар-
женнясудовогорішення.

• Пригадайте, що таке апеляція та касація. У чому відмінність цих понять?

Длязабезпеченняцьогоправаствореновідповіднусистемусудів.

суди судової системи україни

Загальні суди Господарські суди
Адміністративні 

суди

Суди першої ін-
станції — місце-
ві суди.

Окружні суди, які утво-
рюються в одному або 
декількох районах чи 
районах у містах, або в 
місті, або в районі (ра-
йонах) і місті (містах) 
(до їх утворення — ра-
йонні, міські, районні в 
містах).

Окружні госпо-
дарські суди (до їх 
створення — госпо-
дарські суди Авто-
номної Республіки 
Крим, областей, 
міст Києва та Се-
вастополя).

Окружні адміністра-
тивні суди, а також 
інші суди, визначені 
процесуальним за-
коном (до їх ство-
рення — окружні 
адміністративні суди, 
місцеві загальні суди, 
що діють як адміні-
стративні суди).

Суди апеляцій-
ної інстанції — 
апеляційні 
суди.

Апеляційні суди, які 
утворюються в апеля-
ційних округах (до їх 
утворення — апеляцій-
ні суди областей, апе-
ляційні суди міст Києва 
та Севастополя, Апе-
ляційний суд Автоном-
ної Республіки Крим).

Апеляційні госпо-
дарські суди, які 
утворюються у від-
повідних апеляцій-
них округах.

Апеляційні адміні-
стративні суди, які 
утворюються у відпо-
відних апеляційних 
округах.

Суд касацій-
ної інстанції — 
Вер ховний Суд 
України.

Касаційний кримі-
нальний суд і Каса-
ційний цивільний суд 
у складі Верховного 
Суду України.

Касаційний гос-
подарський суд у 
складі Верховного 
Суду України.

Касаційний адмі-
ністративний суд у 
складі Верховного 
Суду України.

Крімцього,усистемісудоустроюдіютьвищіспеціалізованісудипершоїін-
станції,якірозглядаютьокремікатегоріїсправ.ЦеВищийсудзпитаньінтелек-
туальноївласностітаВищийантикорупційнийсуд.ПрицьомуВищийсудзін-
телектуальноївласностімаєособливість—вінрозглядаєсправияксудпершої
інстанції,айогоапеляційнапалата—яксудапеляційноїінстанції,тобтофактич-
новінодночасноєсудомякпершої,такіапеляційної інстанції.Уразінезгоди
зрішеннямапеляційноїпалатиможебутиподанокасаціюдоВерховногоСуду
України.
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3. Правовий статус суддів
Найважливішурольупроцесіправосуддявідіграєсуддя.Вимогидоканди-

датів на посаду суддів і порядок їхнього призначення визначені Конституцією
України.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та порівняйте вимоги до 
суддів загальних судів і Конституційного Суду України. 

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках пра-
восуддя здійснюється за участю присяжних.
Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-
якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викла-
дацької чи творчої.
На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший три-
дцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту та 
стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетент-
ним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути перед-
бачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Призначення на посаду судді відбувається за конкурсом. При проведенні
конкурсу здійснюються відбірковий іспит, проведення спеціальної перевірки
кандидатів, проходження спеціальної підготовки, складання кваліфікаційного
іспитупіслязавершеннянавчання.

На основі рейтингу кандидатів Вища кваліфікаційна комісія суддів подає
рекомендаціїщодопризначеннянапосадусуддідоВищоїрадиправосуддя,яка
вноситьподанняПрезидентуУкраїнищодопризначеннянапосаду.Призначен-
ня судді здійснюється Указом Президента України.

Після призначення суддя приймає присягу, якої повинен дотримуватися у
своїйдіяльності.

Суддянеможепоєднуватисвоюдіяльністьізпідприємницькою,адвокатською
діяльністю,обійматибудь-якііншіоплачуваніпосади,виконуватиіншуоплачувану
роботу(крімвикладацької,науковоїчитворчої),атакожвходитидоскладукерівно-
гоорганучинаглядовоїрадипідприємстваабоорганізації,
щомаєнаметіодержанняприбутку,атакожнеможебути
депутатом,займатиіншувиборнупосаду.

Законом передбачено проведення кваліфікаційного
оцінювання, яке проводиться Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України з метою визначення здатності
судді(кандидатанапосадусудді)здійснюватиправосуд-
дяувідповідномусуді.Вономожепроводитисязазаявою
суддіабокандидатанапосадусудді(зокрема,дляучасті
в конкурсі на зайняття посади) або за рішенням Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України про призначен-
ня кваліфікаційного оцінювання судді у випадках, ви-
значенихзаконом.Прицьомукритеріямиоцінюванняє
компетентність(професійна,особиста,соціальнатощо), Знаксудді
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професійнаетикатадоброчесність.Кваліфікаційнеоцінюваннявключаєскла-
денняіспитутадослідженнядосьє,проведенняспівбесіди.Укваліфікаційно-
муоцінюванніпередбаченаучастьгромадської ради доброчесності,доскладу
якої входять представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-
правники,адвокати,журналісти,якієвизнанимифахівцямиусферісвоєїпро-
фесійноїдіяльності.

ПісляпроведенняоцінюванняВищакваліфікаційнакомісіясуддівУкраїни
ухвалюємотивованерішенняпропідтвердженняабонепідтвердженняздатнос-
ті судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному
суді.

Суддя при здійсненні правосуддя є незалежнимвідбудь-якогонезаконного
втручанняаботиску.Здійснюючиправосуддя,вінкеруєтьсяпринципомверховен-
стваправа,дієнапідставіКонституціїтазаконівУкраїни.Суддяєнедоторканним:
беззгодиВищоїрадиправосуддясуддюнеможебутизатриманоабоутримувано
підвартоючиарештомдовинесенняобвинувальноговирокусуду,завиняткомза-
триманнясуддіпідчасабовідразужпіслявчиненнятяжкогоабоособливотяжко-
гозлочину.Особі,якаєсуддею,гарантованорядгарантійпрофесійноїдіяльності
танезалежності.Так,зокрема,уразінеобхідностійомутачленамйогосім’їзабез-
печуєтьсязахистдержавитаїїорганів.

Однієюзгарантійнезалежностісуддівєте,щосуддяобіймаєпосадубезстро-
ково.Законпередбачиввичерпнийперелікпідставдлязвільненнясудді.

Повноваженнясуддіприпиняютьсявразідосягненнясуддею65років,при-
пиненнягромадянстваУкраїниабонабуттясуддеюгромадянстваіншоїдержави,
набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім
абооголошенняпомерлим,визнаннянедієздатнимабообмеженодієздатним,на-
браннязаконноїсилиобвинувальнимвирокомщодосуддізавчиненнянимзло-
чину,атакожуразісмертісудді.

4. Участь присяжних у судовому розгляді
НиніКонституціяУкраїнипередбачилаучастьприсяжнихурозглядіокре-

михсправ,щомаєзабезпечитипоєднанняжиттєвогодосвідупредставниківна-

Підстави для звільнення судді

Неспроможність виконувати  
повноваження за станом здоров’я

Порушення суддею вимог щодо  
несумісності

Здійснення істотного дисциплінарного 
проступку, грубе чи систематичне  

нехтування обов’язками, що є несумісним 
зі статусом судді або виявило його  

невідповідність займаній посаді

Подання заяви про відставку або про 
звільнення з посади за власним  

бажанням

Порушення обов’язку підтвердити закон-
ність джерела походження майна

Незгода на переведення до іншого суду 
в разі ліквідації чи реорганізації суду, 

у якому суддя обіймає посаду
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роду та професійної юридичної підготовки судді, який також обов’язково бере
участьусудовомурозгляді.

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним зако-
ном, і за її згодою, вирішує справи в складі суду разом із суддею або 
залучається до здійснення правосуддя.

ПрисяжнимможебутигромадянинУкраїнивікомвід30до65років,який
постійнопроживаєнатериторії,наякупоширюєтьсяюрисдикціявідповідно-
гоокружногосуду.ПрисяжниминеможутьбутинароднідепутатиУкраїни,
члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохо-
роннихорганів(органівправопорядку),військовослужбовці,працівникиапа-
ратівсудів,іншідержавніслужбовці,посадовіособиорганівмісцевогосамо-
врядування,адвокати,нотаріуси,члениВищоїкваліфікаційноїкомісіїсуддів
України,Вищоїрадиправосуддя,атакожособи,якіневолодіютьдержавною
мовою.

Присяжні беруть участь у розгляді кримінальних справ у судах першої ін-
станції за клопотанням обвинуваченого, якщо Кримінальним Кодексом перед-
баченаможливістьпризначеннязазлочин,уякомузвинувачуютьособу,довічно-
гопозбавленняволі.Доскладусуду,якийрозглядаєсправутавиноситьвирок,
уключаютьтрьохприсяжнихідвохпрофесійнихсуддів.

Прицьому,навідмінувідамериканськоїмоделі,присяжнівУкраїніма-
ютьтіжправа,щойсуддя,—маютьправоставитизапитаннясвідкам,об-
винуваченому, потерпілому, пропонувати дослідити певні докази, ставити
запитання експертам тощо. Після завершення судового слідства, виступів
захисту й обвинувачення, останнього слова обвинуваченого присяжні бе-
рутьучастьувинесеннівироку,виборівидутамірипокарання.Прицьому
присяжні при винесенні вироку мають рівні права із суддею. Отже, якщо
думкатрьохприсяжнихбудевідрізнятисявіддумкидвохпрофесійнихсуд-
дів,тосудприймесаметерішення,заякевиступаютьприсяжні,—більшість
складусуду.

5. Вища рада правосуддя
Конституція України передбачає, що в Україні дієВища рада правосуддя,

якаскладаєтьсяз21члена,зяких10обираєз’їздсуддівУкраїнизчисласуддів
чисуддівувідставці;2призначаєПрезидентУкраїни;2обираєВерховнаРада
України;2обираєз’їздадвокатівУкраїни;2обираєВсеукраїнськаконференція
прокурорів;2обираєз’їздпредставниківюридичнихвищихнавчальнихзакладів
інауковихустанов.Крімцього,доскладуВерховноїРадиУкраїнизапосадою
входитьГоловаВерховногоСудуУкраїни.Строкповноваженьобраних(призна-
чених)членівВищоїрадиправосуддястановитьчотирироки.Однайтажосо-
банеможеобійматипосадучленаВищоїрадиправосуддядвастрокипоспіль.
ЧлениВерховноїРадиУкраїнинеможутьналежатидополітичнихпартій,проф-
спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький
мандат,обійматиіншіоплачуваніпосади(крімпосадиГоловиВерховногоСуду
України),виконуватиіншуоплачувануроботу,крімнаукової,викладацькоїчи
творчої.Вониповиннібутиправникамийполітичнонейтральними.
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НаВищурадуправосуддяпокладеноважливіфункціїусферіправосуддя.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте повноваження 
Вищої ради правосуддя. 

З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ 
стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо не-
сумісності;
3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисцип-
лінарної відповідальності судді чи прокурора;
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;
6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;
8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;
9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.

В Україні діє система судів. Принципами судоустрою є територіальність, спеціалі-
зація та інстанційність. Створено місцеві, апеляційні суди та Верховний Суд, які здій-
снюють правосуддя. 

Правосуддя здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках — та-
кож присяжні. 

Важливу роль у діяльності судової системі відіграє Вища рада правосуддя. 

Запам’ятайте: принципи судоустрою, судова інстанція, юрисдикція, касація, апеля-
ція, присяжні, Вища рада правосуддя. 

Подивіться в Інтернеті: 
https://www.scourt.gov.ua/ — офіційний сайт Верховного Суду України; 
https://www.vru. gov.ua/ — офіційний сайт Вищої ради правосуддя України; 
http://vkksu.gov.ua/ — офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «суд», «судова інстанція», «юрисдикція», «касація», «апеляція», 

«присяжні».
2. Визначте основні завдання суду в сучасній державі.
3. Поясніть різницю між різними способами оскарження судових рішень (апеляцією 

та касацією).
4*. Висловте свою думку щодо доцільності існування різних видів спеціалізованих су-

дів і створення нових спеціалізованих судів у нашій державі.
5. Висловте свою думку щодо доцільності залучення представників народу до здій-

снення правосуддя.
6*. Визначте позитивні та негативні ознаки суду присяжних. Висловте думку щодо 

доцільності більш широкого запровадження в Україні суду присяжних.
7. Які функції має Вища рада правосуддя?
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Правоохоронні органи України

Яківбудь-якомусуспільстві,вУкраїніє,нажаль,чималолюдей,якіпорушу-
ютьзаконодавствонашоїдержави.Длятогощобпротистоятиправопорушникам,
удержавіствореноспеціальніправоохоронніоргани.

УсіправоохоронніорганиусвоїйдіяльностікеруютьсяКонституцієюта
законамиУкраїни,зобов’язаніповажатиправагромадян.Підчасвиконання
своїхзавданьправоохоронніорганивзаємодіютьміжсобою,атакожізгрома-
дянами, їхніми об’єднаннями, трудовими колективами. Водночас співробіт-
ники правоохоронних органів незалежні від політичного впливу, не можуть
бутичленамипартій,політичнихрухів.

• Пригадайте з курсу правознавства 9 класу, які правоохоронні органи існу-
ють у нашій державі та які функції покладено на кожен з них.

1. Прокуратура України
ПрокуратураУкраїнистановитьєдинуціліснусистемуорганів,якуочолює

ГенеральнийпрокурорУкраїни.

Генерального прокурора України призначає на посаду та звільняє з по-
сади Президент України за згодою Верховної Ради України.

Парламент України має право розглянути діяльність
Генеральногопрокурора,заслухатийогозвіт івисловити
недовіруГенеральномупрокуроровіУкраїни.Уцьомуви-
падкуГенеральнийпрокурорідеувідставку.Строк повно-
важень Генерального прокурора України — 6 років,одна
йтасамаособанеможеобійматипосадубільшедвохразів.

До системи прокуратури України входять: Гене-
ральнапрокуратураУкраїни;регіональніпрокуратури
(прокуратуриобластей,АвтономноїРеспублікиКрим,
міст Києва та Севастополя), місцеві прокуратури,
які створюють у містах і районах, інколи створюють
об’єднаніміськрайоннітаміжрайонніпрокуратури,ді-
яльністьякихпоширюєтьсянадекількаадміністративно-територіальниходи-
ниць.ДляроботивЗбройнихсилахУкраїнийіншихзбройнихформуваннях
створеновійськовіпрокуратури—Головнавійськовапрокуратура(направах
структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові про-
куратурирегіонів(направахрегіональних),військовіпрокуратуригарнізонів
та іншівійськовіпрокуратури(направахмісцевих).Крімтого,передбачено
існування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Функції Прокура-
туривизначеноКонституцієюУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте функції Про-
куратури України.

Тема 12.   ПРАВООХОРОННІ  ОРГАНИ  уКРАЇНИ  ТА  АДВОКАТуРА

§ 62.

Емблемапрацівників
прокуратури
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З КОНсТИТуЦІЇ уКРАЇНИ
стаття 1311. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію й процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішен-
ня відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд 
за негласними й іншими слідчими та розшуковими діями органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом.
Розділ XV. Перехідні положення
9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію до-
судового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть 
передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших захо-
дів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи грома-
дян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регуляр-
них пенітенціарних інспекцій.

Саме прокурори виступають від імені
держави на судових засіданнях у кримі-
нальних справах, підтримуючи обвинува-
чення. Водночас закон передбачає можли-
вістьучастіпрокуроравсудовомупроцесіз
метоюзахистуінтересівдержави.Насучас-
ному етапі функцією прокуратури залиша-
ється також ведення досудового розсліду-
вання в кримінальних справах. При цьому
до відання слідчих прокуратури належать,
як правило, найскладніші справи про най-
більштяжкізлочини.

Важливою функцією прокуратури є нагляд за дотриманням законності в
різнихситуаціях.Самевонаслідкуєзадотриманнямзаконностіприздійснен-
ніоперативно-розшуковихзаходів—здійсненнізарішеннямсудунегласного
проникненнявжитло,обшукутощо.Прокуратурапродовжуєздійснюватина-
глядзамісцямипозбавленняволі,утриманнямзатриманихтощо,перевіряючи
дотриманняправлюдини,законівУкраїни.

2. Національна поліція України
Зусіхіснуючихправоохороннихорганівнайчастішекожномугромадянинові

доводитьсяматисправуздіяльністюполіції.

Національна поліція України (далі — поліція) — центральний орган ви-
конавчої влади, який забезпечує охорону прав і свобод людини, проти-
дію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 

Законпокладаєнаполіціюнадзвичайноширокеколозавдань.Вонамаєза-
безпечуватипублічнубезпекуйпорядок,охоронуправісвободлюдини,атакож
інтересисуспільстватадержави.Поліціяповинназабезпечуватипротидіюзло-
чинності, а також надання допомоги особам, які з особистих, економічних, со-
ціальнихпричинабовнаслідокнадзвичайнихситуаційпотребуютьтакоїдопо-

БудинокГенеральноїпрокуратури
України

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



259

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

моги.Вонавиявляєтазаймаєтьсярозкриттямзлочинів,
розшукуєосіб,якіїхвчинили,здійснюєрозшукосіб,що
пропалибезвісти.

У складі поліції функціонують кримінальна поліція, 
патрульна поліція, органи досудового розслідування, полі-
ція охорони, спеціальна поліція та поліція особливого при-
значення.

Поліцейський на всій території України, незалежно 
від посади, яку він займає, місцезнаходження й часу 
доби, у разі звернення до нього будь-якої особи із за-
явою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи пуб лічній без-
пеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний ужити 
необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її 
потребують, і повідомити про це в найближчий орган поліції. 

Длявиконанняпокладенихнаполіціюобов’язківїйнаданойвідповідніправа.
Вонамаєправовимагативідгромадян,якіпорушуютьгромадськийпорядок,при-
пиненняправопорушень.Уразіпідозриувчиненніправопорушеньполіцейський
можеперевірятивгромадяндокументи,щопосвідчуютьїхнюособу,атакожінші
документи.Поліціямаєправовикликатигромадяніслужбовихосібдляотримання
віднихнеобхіднихпоясненьщодозлочинівтаіншихправопорушень.Якщоособане
з’являєтьсябезповажнихпричинзавикликом,приводятьїїпримусововустановле-
номузакономпорядку.Поліціїнаданоправозатримуватиосіб,яківчинилиадміні-
стративніправопорушенняабопідозрюванихувчиненнізлочинуйобвинувачених.

• Пригадайте, на який термін можуть бути затримані ці особи. 

Уразізатриманняособиполіціямаєправопроводитиповерховийоглядосо-
би,речей,транспортнихзасобів івилучатидокументитапредмети,щоможуть
бутиречовимидоказамиабовикористанінашкодуздоров’ю(наприклад,ножі,
газовібалончикитощо).

Увстановленомупорядкуполіціямаєправопроводитиобшуки,вилучення,
допити й інші слідчі дії, здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові
заходи,фото-,кіно-,відеозйомкутазвукозапис,прослухуваннятелефоннихроз-
мовзметоюрозкриттязлочинів.

Поліціямаєправотимчасовообмежуватиабозаборонятидоступнаокремі
ділянкимісцевостічиоб’єктизметоюзабезпеченнягромадськогопорядку,гро-
мадськоїбезпеки,охоронижиттятаздоров’ялюдей;обмежуватиабозабороняти
увипадкахзатриманнязлочинцівприаваріях,іншихнадзвичайнихобставинах,
щозагрожуютьжиттюйздоров’юлюдей,рухтранспортуйпішоходівнаокремих
ділянкахвулицьтаавтомобільнихдоріг.

Поліцейськімаютьправозберігати,носитийзастосовуватиспеціальнізасоби
тазброю.Доспеціальнихзасобівналежать:гумовітапластиковікийки,наручни-
ки,електрошоковіпристрої,пристрої,гранатитабоєприпасисвітлозвуковоїдії,
засобиакустичноготамікрохвильовоговпливу,пристроїдлявідкриттяпримі-
щеньіпримусовоїзупинкитранспорту,водомети,бронемашинитощо,можливе
такожвикористанняслужбовихсобак.Застосуваннюсили,спеціальнихзасобіві
вогнепальноїзброїмаєпередуватипопередженняпронамірїхньоговикористан-
ня.Установленоособливіправиладлязастосуванняполіцейськимизброї.

ЕмблемаУкраїнської
національноїполіції
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• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про Національну поліцію» і ви-
значте випадки, коли та як поліцейський має право застосувати вогнепальну 
зброю.

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛьНу ПОЛІЦІЮ» 
стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу (…).
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогне-
пальну зброю:
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози 
їхньому життю чи здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові 
та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину та яка намагається втекти;
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під 
варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 
предметів, що загрожують життю та здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій 
своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського.
5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після 
попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір викорис-
тання заходу примусу, визначеного цією статтею.
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, 
наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до 
зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бо-
йової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи 
здоров’ю людей;
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи 
тяжкого злочину, утікає із застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
7. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з ме-
тою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною та достатньою в такій обста-
новці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу (…).
9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де 
може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних і вибухоне-
безпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необ-
хідності (…).
11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю й привести її в готов-
ність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави 
для її застосування.
12. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчи-
ненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів 
у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю та по-
передити особу про можливість її застосування.
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Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, на-
близитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкну-
тися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї поліцейським.

3. Служба безпеки України 

Служба безпеки України (СБУ) — це державний орган спеціального 
призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує держав-
ну безпеку України. 

Відповіднодозаконодавства,СлужбабезпекиУкраїнипідпорядкованаПре-
зидентуУкраїнийпідконтрольнаВерховнійРадіУкраїни.

Їїзавданнямиєзахистдержавногосуверенітету,конституційноголаду,тери-
торіальноїцілісності,економічного,науково-технічногойоборонногопотенціалу
України,законнихінтересівдержавитаправгромадянвідрозвідувально-підрив-
ноїдіяльностііноземнихспеціальнихслужб,посяганьокремихорганізацій,груп
таосіб,атакожзабезпеченняохоронидержавноїтаємниці.ТакожСБУповинна
попереджати,виявляти,припинятитарозкриватизлочинипротимируйбезпеки
людства,виявитероризму,корупціїтаорганізованоїзлочинноїдіяльностіусфе-
ріуправліннятаекономікийіншіпротиправнідії,якібезпосередньостворюють
загрозужиттєвоважливимінтересамУкраїни.

Очолює СБУ Голова Служби безпеки України, якого призначає та звільняє
зпосадиВерховнаРадаУкраїнизаподаннямПрезидентаУкраїни.Досистеми
СБУналежать:ЦентральнеуправлінняСлужбибезпекиУкраїни,підпорядкова-
нійомурегіональніоргани(обласніуправлінняСБУ,їхніміжрайонні,районні
та міські підрозділи, а також органи й підрозділи СБУ на окремих державних
стратегічнихоб’єктахітериторіях,увійськовихформуваннях),органивійсько-
воїконтррозвідки,військовіформування,атакожнавчальні,науково-дослідній
іншізакладиСлужбибезпекиУкраїни.ЦентральнеуправлінняСлужбибезпеки
України відповідає за стан державної безпеки, координує та контролює діяль-
ністьіншихорганівСлужбибезпекиУкраїни.

Для організації й проведення антитерористичних операцій та координації
діяльностісуб’єктів,яківедутьборотьбузтероризмомчизалучаютьсядоанти-
терористичнихоперацій,приСлужбібезпекиУкраїниствореноАнтитерорис-
тичний центр. 

Служба безпеки України здійснює контррозвідувальне забезпечення укра-
їнськихдипломатичнихіконсульськихустановзакордоном,атакожконтрроз-
відувальнізаходизметоюпопередження,виявлення,припиненнятарозкриття
будь-якихформрозвідувально-підривноїдіяльностіпротиУкраїни.СБУзабез-
печує захист державного суверенітету, конституційного ладу й територіальної
цілісностіУкраїнивідпротиправнихпосяганьокремихосібта їхніхоб’єднань.
СБУзабезпечуєдотриманняЗаконуУкраїни«Продержавнутаємницю»,вирі-
шуєпитанняпронаданнягромадянамдопускудо інформації,якаміститьдер-
жавнучивійськовутаємницю,організовуєвиконаннязаходівщодозабезпечення
охоронидержавноїтаємницітаконфіденційноїінформації,щоєвласністюдер-
жави.СлужбабезпекиУкраїнисприяєДержавнійприкордоннійслужбіУкраїни
щодоохоронидержавногокордонуУкраїни.
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4. Адвокатура України

Адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що за-
безпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів 
правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує 
питання організації та діяльності адвокатури в порядку, установлено-
му законом. До адвокатури України належать усі адвокати України, які 
мають право здійснювати адвокатську діяльність.

Основнурольудіяльностіадвокатуривідіграютьадвокати.Адвокатомможе
бутиособа,якамаєповнувищуюридичнуосвіту,стажроботивгалузіправане
менше2років,володієдержавноюмовою.Передпочаткомроботиадвокатомосо-
баповиннаскластикваліфікаційнііспити,пройтистажування,отриматисвідо-
цтвопроправозайматисяадвокатськоюдіяльністютаскластиприсягуадвоката
України.Адвокатомнеможебутиособа,якамаєсудимість.

Діяльністьадвокатуриєнадзвичайнорізноманітною.Адвокатинадаютькон-
сультаціїтароз’ясненнязюридичнихпитань,уснітаписьмовідовідкищодоза-
конодавства,напроханнягромадянвонискладаютьзаяви,скаргитаіншідоку-
ментиправовогохарактеру.Адвокатмаєправопосвідчуватикопіїдокументіву
справах,яківінведе,здійснюватипредставництвовсуді,іншихдержавнихорга-
нах,передгромадянамитаюридичнимиособами,надаватиюридичнудопомогу
підприємствам,установамтаорганізаціям.Адвокатмаєправоздійснюватибудь-
яківидиюридичноїдопомоги,передбаченізаконодавством.

Професійна діяльність адвоката забезпечується наданням йому спеціальних
професійнихправігарантіййогодіяльності.Адвокатмаєправопредставлятита
захищатиправайінтересигромадянтаюридичнихосібзаїхнімдорученнямувсіх
органах,підприємствах,установахтаорганізаціях, збиративідомостіпрофакти,
якіможутьбутивикористаніякдоказивсправах,уякихадвокатбереучасть.Адво-
катможезапитуватийотримуватидокументиабоїхнікопіївідпідприємств,уста-
нов,організацій,об’єднань,ознайомлюватисянапідприємствах,вустановахтаор-
ганізаціяхізнеобхіднимидлявиконаннядорученнядокументамитаматеріалами,
отримуватиписьмовівисновкифахівців,опитуватигромадянтощо.

Приздійсненнісвоїхпрофесійнихобов’язківадвокатзобов’язанийнеухиль-
нодотримуватисявимогчинногозаконодавства,використовувативсіпередбаче-
нізакономзасобизахиступравізаконнихінтересівгромадянтаюридичнихосіб
інемаєправавикористовуватисвоїповноваженнянашкодуособі,в інтересах
якоївінмаєдіяти.Адвокатзобов’язанийзберігатиадвокатськутаємницю,тобто
питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть
консультацій,порад,роз’ясненьтаіншихвідомостей,отриманихадвокатомпри
здійсненнісвоїхпрофесійнихобов’язків.

Закон забороняє будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання
відадвокатавідомостей,щостановлятьадвокатськутаємницю.Адвокатською
таємницеюєбудь-якаінформація,щосталавідомаадвокатупроклієнта,ата-
кожпитання, зякихклієнтзвертавсядоадвоката, змістпорад,консультацій,
роз’ясненьадвоката,складенінимдокументи, інформація,документитавідо-
мості, отримані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. З цих
питаньадвокатнеможебутидопитанийяксвідок.Документи,пов’язанізви-
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конаннямадвокатомдоручення,непідлягаютьоглядові,розголошеннючиви-
лученнюбезйогозгоди.Кримінальнасправапротиадвокатаможебутипоруше-
натількиГенеральнимпрокуроромУкраїни,йогозаступниками,прокурорами
РеспублікиКрим,області,містаКиєва.Адвокатанеможнапритягнутидокри-
мінальної,матеріальноїтаіншоївідповідальностіабопогрожуватиїхзастосу-
ваннямузв’язкузнаданнямюридичноїдопомогигромадянамтаорганізаціям
згідноіззаконом.

5. Нотаріат України

Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покла-
дено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 
значення, і вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної 
вірогідності.

ВУкраїнідіютьдержавні нотаріуси,якіпрацюютьудержавнихнотаріальних
конторах,державнихнотаріальнихархівах,іприватні нотаріуси,якізаймаються
приватноюнотаріальноюдіяльністю.Прицьомузаконвизначає,щодокументи,
оформленідержавнимийприватниминотаріусами,маютьоднаковуюридичну
силу.ВУкраїнієчималонаселенихпунктів,уякихнемаєанідержавних,аніпри-
ватних нотаріусів. Тому в населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні
дії мають право вчиняти уповноважені на це посадові особи органів місцевого
самоврядування.Закордономздійсненнянотаріальнихдійпокладаєтьсянакон-
сульськіабодипломатичніустановиУкраїни.

Нотаріальнадіяльність—надзвичайновідповідальнатаскладна.Томузакон
передбачаєдоситьвисоківимогидоособи,якабажаєстатинотаріусом.Нотаріу-
сомможебутигромадянинУкраїни,якиймаєповнувищуюридичнуосвіту,во-

Види адвокатської діяльності

Надання правової інформації, консуль-
тацій та роз’яснень із правових питань, 

правовий супровід діяльності

Складення заяв, скарг, процесуаль-
них та інших документів правового 

характеру

Захист прав, свобод і законних інтересів 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудно-

го, засудженого тощо

Надання правової допомоги свідку  
в кримінальному провадженні

Представництво інтересів потерпілого 
під час розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення, прав та 

обов’язків потерпілого, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача в криміналь-

ному провадженні

Представництво інтересів фізичних і 
юридичних осіб, держави, органів дер-
жавної влади, органів місцевого само-
врядування в іноземних, міжнародних 

судових органах

Представництво інтересів фізичних 
і юридичних осіб у судах під час здій-
снення цивільного, господарського, 

адміністративного та конституційного 
судочинства, а також в інших державних 

органах перед фізичними та юридичними 
особами

Надання правової допомоги під час 
виконання та відбування кримінальних 

покарань

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



264

Розділ 1. Конституційне право україни

лодієдержавноюмовою,маєстажроботиусферіправанеменше6років,зних
помічникомнотаріусаабоконсультантомдержавноїнотаріальноїконтори—не
менше3років,склавкваліфікаційнийіспиттаотримавсвідоцтвопроправозай-
матисянотаріальноюдіяльністю.Неможебутинотаріусомособа,якамаєсуди-
мість,обмеженавдієздатностіабовизнананедієздатноюзарішеннямсуду.

Нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю,
перебуватинадержавнійслужбіабонаслужбіворганахмісцевогосамоврядування,
перебувативштатііншихюридичнихосіб,входитисамостійно,черезпредставника
абопідставнихосібдоскладуправліннячиіншихвиконавчихорганівгосподарських
організацій,кредитно-фінансовихустанов,атакожвиконуватиіншуоплачувануро-
боту,крімвикладацької,науковоїтатворчої,увільнийвідроботичас.

Законпокладаєнанотаріусіввиконаннязначноїкількостінотаріальнихдій.

• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про нотаріат». Визначте, які 
дії мають право здійснювати нотаріуси. 

ІЗ ЗАКОНу уКРАЇНИ «ПРО НОТАРІАТ» 
стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси 
Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: 
1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо); 
2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна; 
3) видають свідоцтва про право на спадщину; 
4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 
в разі смерті одного з подружжя; 
5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); 
6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо 
прилюдні торги (аукціони) не відбулися; 
7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або 
місце перебування якої невідоме; 
8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються в справах нотаріуса; 
9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на 
нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;
10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 
11) засвідчують справжність підпису на документах; 
12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу; 
13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту; 
14) посвідчують факт, що фізична особа є живою; 
15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці; 
16) посвідчують час пред’явлення документів; 
17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним 
особам; 
18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери (...);
22) приймають на зберігання документи. 
На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із за-
коном. 

6. Органи юстиції
ВУкраїніствореносистемуорганівюстиції,якуочолюєМіністерствоюстиції

України,крімтого,вобластяхірайонахстворенотериторіальніорганиюстиції.
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НаМіністерствоюстиціїУкраїнитайогоорганипокладеночималофункцій.
СамеМіністерствоюстиціїздійснюєреєстраціюнормативнихактів,якіприйма-
ють усі органи державної виконавчої влади, здійснює реєстрацію громадських
об’єднань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств.
ОрганиМіністерстваюстиціїздійснюютьреєстраціюактівцивільногостану—
напевно,усівичулипровідділиРАЦС—реєстраціїактівцивільногостану,де
реєструють шлюб, народження, смерть тощо. Саме на органи юстиції покладе-
нониніуправлінняпенітенціарноюслужбою—тобтоорганами,якіздійснюють
виконання покарань, призначених судами, а також системою нотаріату. Міні-
стерствоюстиціївідповідаєзапредставництвотазахистінтересівУкраїнивміж-
народнихсудах,координуєроботузадаптаціїзаконодавстваУкраїнидонормза-
конодавстваЄвросоюзу.

НиніМіністерствоюстиціїзаймаєтьсяорганізацієюбезоплатноїюридичної
допомогиувипадках,передбаченихзаконом.

Важливу роль у житті будь-якої держави відіграють правоохоронні органи, до яких 
в Україні належать прокуратура, поліція, Служба безпеки України, органи юстиції. Кож-
ний із цих органів має відповідні функції, які визначено законодавством.

Адвокатура також є важливим елементом системи захисту прав людини, роль яко-
го постійно зростає. 

Запам’ятайте: прокуратура, поліція, Служба безпеки України, адвокатура, нотаріат, 
органи юстиції. 

Подивіться в Інтернеті: 
https://minjust.gov.ua — офіційний сайт Міністерства юстиції України; 
https://ssu.gov.ua/ — офіційний сайт Служби безпеки України; 
http://www.gp.gov.ua/ — офіційний сайт Генеральної прокуратури України; 
https://www.npu.gov.ua/ — офіційний сайт Національної поліції України;
http://unba.org.ua/ — офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України. 

Запитання та завдання
1. Поясніть поняття «прокуратура», «поліція», «Служба безпеки України», «адвокату-

ра», «нотаріат».
2. Порівняйте правовий статус, завдання, систему органів прокуратури, поліції, 

Служби безпеки України.
3. Наведіть приклади діяльності різних органів, про які ви дізналися в цьому параграфі.
4*. Висловте свою думку про доцільність існування та ефективність роботи правоохо-

ронних органів, які існують в Україні.
5*. Запропонуйте заходи, які сприятимуть удосконаленню роботи правоохоронних 

органів України.
6*. У батьків чи своїх знайомих дізнайтеся про випадки, коли вони зверталися по до-

помогу до поліції, прокуратури, адвокатури, нотаріуса. 
7*. Використовуючи ваш життєвий досвід, спілкування з батьками й іншими дорос-

лими людьми, повідомлення засобів масової інформації, проаналізуйте, як зміню-
ється роль різних правоохоронних органів у наші дні.

8. Визначте, до якого з правоохоронних органів ви повинні звернутися в поданих 
ситуаціях.
А вам стало відомо про спробу представника іноземної держави отримати таєм-

ні відомості про один із підрозділів Збройних сил України 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



266

Розділ 1. Конституційне право україни

Б щодо вашого приятеля, який був затриманий співробітниками поліції, було, за 
його словами, застосовано силу під час допиту

В ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждали люди
Г прийшовши зі школи, ви побачили, що двері квартири ваших сусідів, які поїха-

ли на відпочинок, зламані
Д ви закінчили курси водіїв і бажаєте скласти екзамен для отримання водійських 

прав
Е ви дізналися про захоплення заручників групою терористів 
Є директор підприємства видає накази, які, на вашу думку, не відповідають за-

конодавству
Ж ви бажаєте отримати дозвіл і придбати мисливську зброю

9. У зошиті заповніть таблицю. Розподіліть функції відповідно до правоохоронних 
органів, які мають їх виконувати.

Органи внут-
рішніх справ

служба безпеки 
україни

Прокуратура 
україни

Інші правоохоронні 
органи

Функції

1) Здійснення контррозвідувальних заходів з метою попередження розвідувальної 
діяльності України проти іноземної держави;

2) підтримання державного обвинувачення в суді;
3) забезпечення Правил безпеки дорожнього руху, попередження дорожньо-тран-

спортних пригод;
4) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначе-

них законом;
5) забезпечення захисту державного суверенітету, конституційного ладу й терито-

ріальної цілісності України від протиправних посягань;
6) нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство;
7) контроль за зберіганням і використанням організаціями та громадянами зброї, 

набоїв тощо;
8) нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах;
9) видання паспортів громадянам України, закордонних паспортів і проїзних доку-

ментів дитини для виїзду за кордон;
10) нагляд за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, дотриманням за-

конів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, їхніми посадовими та службовими особами.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11 

Презумпція невинуватості та забезпечення доведення вини

• Користуючись витягами з Конституції України та Кримінального процесуального 
кодексу України, дайте оцінку діям учасників правовідносин у поданих ситуаціях.
1. Оперативна група поліції прибула на місце пригоди за викликом, що надійшов по 
лінії «102», і виявила юнака з ножовим пораненням. Отримавши прикмети нападника, 
поліцейські розпочали пошук. Невдовзі у дворі біля будинку вони затримали особу, 
яка мала подібні до вказаних потерпілим прикмети. У неї було виявлено ніж, подібний 
до того, яким було нанесено травми потерпілому, а також плями червоного кольору 
на одязі. Поліцейські затримали чоловіка та склали відповідний протокол, а знімаль-
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Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

на група одного з телеканалів випустила в ефір матеріал, у якому назвала затрима-
ного «хуліганом і злочинцем». 
2. Прокурор місцевої прокуратури, виступаючи на суді із звинувачувальною промо-
вою, наполягав на тому, що обвинувачений винний у завданні тяжких тілесних ушко-
джень, які призвели до смерті потерпілого. При цьому він навів докази винуватості, 
зокрема покази свідків, записи відеокамер спостереження та результати експертиз. 
3. Під час проведення першого допиту підозрюваний зізнався у своїх діях. Слідчий, отри-
мавши зізнання, запропонував адвокату терміново подати докази невинуватості його 
підзахисного, в іншому випадку слідство вважатиме його вину доведеною, а справу 
завершеною, адже є зізнання злочинця й немає потреби шукати інші докази. 
4. Під час розслідування злочину було призначено ряд експертиз. На здивування 
слідчого, їхні результати виявилися несподіваними: одну не вдалося провести через 
недостатню кількість досліджуваного матеріалу, інша дала суперечливі результати — 
у висновку: вірогідність того, що злочин скоїв підозрюваний, була оцінена в 64 %. 
Слідчий, отримавши результати, вирішив передати справу до суду із звинувачуваль-
ним висновком. 

З Конституції україни 
стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути під-
дана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 
та встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, 
а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 
користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну 
та моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

З Кримінального процесуального кодексу україни 
стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини
1. Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення й не 
може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в по-
рядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, 
що набрав законної сили.
2. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального пра-
вопорушення й має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе ви-
нуватість особи поза розумним сумнівом.
3. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незакон-
ним шляхом.
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не 
встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповіда-
ти поводженню з невинуватою особою.
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Стаття 3 
Кожна людина має право на життя, на свободу й на особисту 
недоторканність.

Стаття 13 
Кожна людина має право вільно пересуватися й обирати собі 
місце проживання в межах кожної держави.

Стаття 15 
Кожна людина має право на громадянство.

Стаття 16 
Чоловіки й жінки, які досягли повноліття, мають право без 
будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або 
релігії одружуватися й засновувати сім’ю.

Стаття 18 
Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 20 
Кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій.

Стаття 23 
Кожна  людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 
справедливі й сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Стаття 24 
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, уключаючи 
право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану 
періодичну відпустку.

Стаття 26 
Кожна людина має право на освіту.

Стаття 27 
Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті 
суспільства.

ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 
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