
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 
Правознавство – суспільна юридична наука про державу і право, 
юридичні норми, закони, права людей та організацій, правосуддя, 
боротьбу з правопорушеннями, злочинністю. 
 
Держава – це універсальна політична форма організації суспільс-
тва, яка характеризується суверенною владою, реалізацією своїх 
повноважень на певній території через систему спеціально створе-
них органів управління, за допомогою яких здійснюється політич-
не, економічне, ідеологічне керівництво суспільством, а також 
управління загальносуспільними справами. 
Держава і право існували не завжди. Про їх походження існує 
немало теорій, які по-різному трактують причини виникнення 
держави та права. 

Основні теорії походження держави і права: 
Теологічна (релігійна) теорія 
Фома Аквінський 
(1225—1274) 

пояснює походження держави та права 
божественною волею, спираючись на Біб-
лію, обґрунтовує її вічність і непоруш-
ність, виправдовує будь-які реакційні дер-
жави; будь-яке посягання на державу при-
речене на невдачу. 

Патріархальна теорія 
Аристотель, 
Р. Фільмер, 
М. Драгоманов 

пов’язує виникнення держави з історичним 
процесом росту сім’ї, об'єднання родів у 
племена, племен у державу. Державна 
влада є продовженням батьківської (патрі-
архальної) влади, яку здійснює у державі 
монарх. 

Договірна теорія походження держави і права 
Г. Гроцій, 
Б. Спіноза, 
Ж. Ж. Руссо, 
Д. Локк, Т. Гоббс 

держава – результат згоди, досягнутої між 
правителями і населенням певної території 
з метою забезпечення порядку і організації 
суспільного життя. 

Теорія завоювання 
К. Каутський, 
Л. Гумилович,  
Є. Дюрінг 

держава виникає внаслідок завоювання 
одних народів іншими; держава є тією 
силою, що утворюється завойовниками для 
утримання в покорі завойованих народів і 
зміцнення повної влади над переможени-
ми. 

Органічна теорія 



 
 
 
 

2 

Г. Спенсер держава, подібно біологічному організму, 
народжується, розвивається, старіє і від-
мирає; має своє політичне тіло – руки, 
ноги, голову, внутрішні органи, що вико-
нують певні функції. 

Психологічна теорія 
Л. Петражицький 
Г. Тард 

походження держави і права пояснюється 
властивостями людської психіки, необхід-
ністю одних владарювати, а інших – під-
корятися, усвідомлення залежності від 
видатної особистості. Народ є інертною 
масою і не здатний до прийняття рішень, а 
тому потребує постійного керівництва. 

Технократична теорія 
Л. Михайловський держава є результат розвитку науки і обу-

мовлена необхідністю регулювання відно-
син між людьми і технікою. 

Космічна теорія 
 державні інститути занесені з космосу, 

створенні при участі позаземних істот. 
Сакральна (харизматична) 
Дж. Фрезер віра в божественну силу носіїв влади – 

вождів, князів, царів. 
Класово-економічна 
К. Маркс, 
Ф. Енгельс, 
В. Ульянов 
 (Ленін) 

держава та право виникли внаслідок еко-
номічного розвитку суспільства. Суспіль-
ний поділ праці привів до появи приватної 
власності. Відбувається розмежування 
суспільства на класи, між якими виника-
ють різноманітні суперечності, які з часом 
стають непримиренними. 

Держава і право з’явились там і тоді, де і коли суспільство розді-
лилось на класи з протилежними інтересами, конфлікту між якими 
неспроможна була врегулювати організація влади первісного 
суспільства. Право виникає одночасно з державою, а отже, зако-
номірності виникнення держави розповсюджуються і на процес 
права. Право виникає шляхом: 
 переростання первісних звичаїв, традицій, моралі в юридичні 

норми; 
 правотворчої діяльності компетентних державних органів чи 

посадових осіб; 
 перетворення рішень судових органів по конкретних справах у 
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загальну форму, що стає обов’язковою при вирішенні аналогіч-
них справ у майбутньому. 

Виникнення держави і права в різних народів відбувалося неодна-
ково, мало свої особливості та фактори, характерні лише певному 
народові. 
Держава займає центральне місце в політичній системі, куди вхо-
дять політичні партії, об’єднання громадян, трудові колективи, 
місцеве самоврядування тощо. Основні ознаки держави: 

територія частина планети, на яку поширюється сувере-
нітет держави. Є матеріальною базою держа-
ви і основою визнання її суб’єктом міжнарод-
ного права; 

політичний  
публічний  
характер влади 

реалізується в державно-правових інститутах, 
відділених від населення (політична риса) і 
виступаючих від імені суспільства в цілому 
(публічність влади); 

суверенітет політико-правовий стан держави, який харак-
теризується верховенством влади та незалеж-
ністю; неподільністю або єдністю, повнотою 
влади; рівноправністю у зовнішніх зносинах; 

механізм влади система органів і організацій, які створює 
держава для реалізації своїх функцій і за-
вдань; 

власні правові 
норми 

загальнообов’язкові правила поведінки, що 
розроблені й прийняті державою і нею ж 
охороняються. 

система пода-
тків 

платежі обов’язкового характеру, що встанов-
люються для утримання державного апарату, 
виконання загальносоціальних функцій дер-
жави у сфері освіти, охорони здоров’я соціа-
льного забезпечення тощо. 

Основні функції держави – це основні напрямки її діяльності, які 
відображають суть і соціальне призначення державного управлін-
ня суспільством. Функції держави класифікують за різними озна-
ками. 
1. За соціальним значенням державної діяльності: 
 основні (безпосередньо характеризують соціальну сут-

ність і призначення держави); 
 неосновні (не розкривають безпосередньо соціальної 

сутності держави). 
2. За територіальною спрямованістю: внутрішні і зовнішні. 
3. За сферою суспільного життя: 
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гуманітарні, економічні, політичні. 
4. За часом виконання: 
 постійні (здійснюються протягом усього часу існування 

даної держави), 
 тимчасові (здійснюються протягом лише певного відтин-

ку часу існування держави. Н., під час стихійного лиха, 
війни). 

Функції держави: 
внутрішні зовнішні 

– здійснюються в ме-
жах території держа-
ви та характеризують 
її внутрішню політику 

– визначаються в діяльності дер-
жави на міжнародній арені, у 
взаємодії держави з іншими 
суб’єктами міжнародних відносин 

 економічні; 
 соціальні; 
 забезпечення правопо-
рядку; 
 духовні; 
 екологічні; 
 політико-правові та ін. 

 захист території, на яку розповсю-
джується державний суверенітет; 
 захист миру та підтримання між-
народного правопорядку; 
 співробітництво з іноземними 
державами в економічній, культу-
рній, науково-технічній та інших 
сферах. 

Основні форми здійснення функцій держави 
1. Правотворча (законодавча) – діяльність спеціальних органів 
держави щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, 
що визначають основні напрями державної діяльності. 
2. Правореалізаційна (виконавча) – конкретизація та виконання 
нормативно-правових актів, а також практична діяльність держав-
них структур щодо реалізації своїх повноважень. 
3. Правоохоронна (судова) – діяльність органів та організацій 
держави щодо створення необхідних умов для дотримання закон-
ності у процесі виконання функцій держави, а також застосування 
певних форм юридичної відповідальності у випадку невиконання 
державних повноважень чи порушення прав та свобод особи в 
процесі їхньої реалізації. 
Основними елементами, що визначають порядок організації та 
здійснення державної влади (тобто форму держави), є:  

Форма 
правління 

Форма 
державного устрою 

Форма 
політичного режиму 

Форма державного правління – це елемент форми держави, 
який відображає певний порядок утворення та організації вищих 
органів влади. Він характеризує структуру вищих органів держав-
ної влади, порядок їх створення, розподіл повноважень, принципи 
взаємодії з іншими органами влади, з політичними партіями, кла-
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сами та іншими верствами населення. 
Основні форми державного правління 

Республіка: вища держав-
на влада здійснюється 
колегіальним органом, що 
обирається населенням 
країни на певний строк. 
 Парламентська респу-

бліка – проголошення 
принципу верховенства 
парламенту, перед яким 
уряд несе політичну відпо-
відальність за свою діяль-
ність (Фінляндія, Індія, 
Туреччина, Італія). 
 Президентська респу-

бліка. Президент обираєть-
ся загальнонародним голо-
суванням, очолює уряд, але 
не може розпустити пар-
ламент. Обраний парла-
мент тільки приймає зако-
ни, але має право наклада-
ти вето на президентські 
укази (США, Аргентина, 
Мексика, Бразилія, Росія). 
 Президентсько-

парламентська республіка 
– присутні ознаки парла-
ментської і президентської 
республіки (Україна, 
Франція). 

Монархія (від грец. єдиновлад-
дя): вища державна влада повні-
стю або частково зосереджена в 
руках одноособового глави дер-
жави (короля, царя, імператора), 
влада якого передається, як 
правило, по спадковості. 
 Абсолютна монархія – вся 

влада зосереджена в руках само-
держця (Російська імперія часів 
Петра І). 
 Парламентська (або кон-

ституційна) монархія – влада 
монарха обмежена конституці-
єю, за якою обирається парла-
мент (Англія, Данія, Швеція, 
Японія). 
Виборна монархія – глава дер-
жави одержує владу не престо-
лонаслідуванням, а обирається 
на певний строк (Малайзія, 
Об’єднані Арабські Емірати). 
Теократична монархія – значну 
роль в управлінні державою 
відіграють релігійні інститути, 
коли релігійний лідер є одночас-
но главою держави (Катар, 
Оман, Бахрейн, Ватикан). 

Форма державного устрою – це елемент форми держави, що 
відображає спосіб територіального устрою держави, який 
визначає порядок взаємодії центральної, регіональної та місце-
вої влад. Він характеризує принципи поділу території держави 
на складові частини, можливість врахування інтересів націона-
льних меншин шляхом надання певних прав щодо територіаль-
ного самоврядування, відносини між різними рівнями владних 
органів. 
 
За формою державного устрою держави бувають: 
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Прості – унітарні 
(єдині) 

Складні 

характеризуються 
цілковитою політич-
ною єдністю: наяв-
ність єдиної консти-
туції, системи зако-
нодавства, податкової 
і кредитної політики, 
єдиного громадянст-
ва, єдиних у всій 
країні вищих органів 
державної влади і 
державного управ-
ління, немає самос-
тійних державних 
утворень на місцях 
(Польща, Литва). 
Деякі унітарні держа-
ви (Іспанія, Португа-
лія, Україна) вклю-
чають автономні 
утворення. 

Федерація – союзна держава, що 
складається із кількох держав або 
державних утворень (н., США, Німе-
ччина, Австрія, Канада, Мексика, 
Росія, Бразилія). Розрізняють терито-
ріальну федерацію і національну 
федерацію. 
Конфедерація – союз суверенних 
держав, утворений для реалізації 
певних цілей (економічних, військо-
вих, дипломатичних тощо). Цей союз 
недовготривалий, він перетворюється 
на федерацію або розпадається (н., 
початковий етап створення США). 
Імперія – насильно створена держава, 
яка складається з головної держави 
(метрополії) та її колоній і утримуєть-
ся за допомогою державного примусу 
з боку метрополії (н., Російська імпе-
рія, Британська імперія). 

Державний (політичний) режим – це елемент форми держави, 
що визначає методи та прийоми здійснення політичної влади. Він 
характеризує способи взаємодії влади з населенням, політичний 
статус об’єднань громадян, співвідношення правових і поза право-
вих способів здійснення влади. Типи (форми) політичного режиму 
визначаються конкретною розстановкою політичних сил, рівнем 
політичної зрілості громадян та цивілізованістю країни. 
Демократичний політичний режим характеризується реальною 
участю населення у здійсненні державної влади, заснований на 
визнанні принципу рівності та свободи всіх людей, конституцій-
ному закріпленні та гарантуванні прав і свобод громадян. Різнови-
ди демократичного режиму: демократично-ліберальний; демокра-
тично-консервативний; демократично-радикальний. 

Основні риси демократичного режиму: 
- джерелом влади визнається народ, участь народу в управлін-

ні справами держави, 
- всі громадяни рівні перед законом; 
- гарантовані та дотримані конституційні права і свободи гро-

мадян; 
- розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову; 
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- проведення виборів лише на альтернативних засадах; 
- політична та ідеологічна багатоманітність. 

Антидемократичний (авторитарний) політичний режим 
характеризується відсутністю дійсної участі населення в здійснен-
ні державної влади, недодержанням основних прав людини, вер-
ховенством держави над правом; підконтрольністю всіх сфер 
суспільства державі та мілітаризацією держави. Різновиди авто-
ритарного режиму: 
1. Деспотія – наявність самодержавної необмеженої влади (Ста-
родавні Ассирія, Вавилон). 
2. Аристократія – влада належить представникам родової знаті. 
3. Фашизм – це відкрита терористична диктатура найбільш реак-
ційних сил (гітлерівська Німеччина). 
4. Тоталітарний (диктаторський) режим – влада знаходиться в 
руках однієї особи, або партії, при здійсненні державної влади 
порушуються права людини. 

Основні риси авторитарного режиму: 
- сильна одноосібна влада правителя або правлячої верхівки; 
- обмежені політичні права і свободи громадян і суспільно-

політичних організацій, заборонена опозиція; 
- відсутній розподіл влади: законодавча влада фактично підко-

ряється виконавчій, яка зосереджується в руках глави держа-
ви, якому підпорядковано уряд. Парламент перетворюється в 
декоративну установу; 

- на місцях представницькі органи влади перетворюються у 
маріонеткові установи, що виконують волю централізованої 
влади; 

- поєднуються централізовано-планові і ринкові засади в роз-
витку економіки; 

- виборча система пристосовується до потреб режиму. 

ПРАВО. СИСТЕМА ТА НОРМИ ПРАВА 
Право – це система загальнообов'язкових, формально визначених 
правил поведінки, які встановлюються, гарантуються і оберіга-
ються державою з метою регулювання суспільних відносин. 

Властивості права 

нормативність право складається із норм, загальних 
правил; 

всезагальність єдиний для всіх суб'єктів права порядок 
регулювання суспільних відносин; 

загальноо- поширюються на всіх учасників правовід-
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бов’язковість носин і є обов’язковими для виконання; 
системність норми права тісно пов'язані між собою, 

діють в єдності, з них складаються галузі 
та інститути права; 

формальна відпо-
відність права 

правові норми точні, а їх зміст закріплю-
ється у вигляді закону або іншого норма-
тивно-правового встановлюються акту; 

забезпеченість 
права державою 

держава встановлює, забезпечує і гарантує 
виконання правових норм; порушення 
правових норм зумовлює певні правові 
наслідки 

Право врегульовує найбільш важливі суспільні відносини. 
Принципи права – основні положення, закріплені в законі: 

 закон-
ність, 

 єдність прав і обов’язків, 

 гуманізм,  рівність громадян перед за-
коном, 

 демокра-
тизм, 

 внутрішня узгодженість. 

Основна функція права – регулятивна (регулювати суспільні від-
носини). Право виконує й інші функції: виховна, охорона суспіль-
них відносин, вплив на свідомість і відповідну поведінку людей, 
запобігання правопорушенням. 
Об’єктивне право – це право, що діє в державі як загальна 
об’єктивна закономірність необхідності регулювання суспільних 
відносин людей. Це система загальнообов’язкових, формально 
визначених норм, які забезпечені державою і служать критерієм 
правомірної (дозволеної) і неправомірної (недозволеної) поведінки 
особи, служать тією основою, на базі якої визначається на практи-
ці наявність або відсутність у особи юридичних прав і обов’язків. 
Суб’єктивне право – це закріплені правом певні юридичні можли-
вості особи. Це право на свою юридично можливу поведінку, 
право на звернення до держави за захистом своїх юридичних мож-
ливостей. 
Застосування права до кожного конкретного випадку супроводжу-
ється переходом від об’єктивного до суб’єктивного права. Тобто, 
поки норма права є загальною і поширюється на всі випадки пев-
ної сфери життєдіяльності, вона є об’єктивною. Коли ж ця норма 
торкається конкретної ситуації і реалізується в поведінці суб’єкта, 
то стає суб’єктивною. 
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ПРАВОВІ НОРМИ – ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 
Упорядкування суспільних відносин, або соціальне регулювання 
здійснюється за допомогою соціальних норм — правил поведінки 
загального характеру, що регулюють різні сфери суспільних від-
носин, мають зміст, зумовлений рівнем економічного, соціального 
і культурного розвитку суспільства, забезпечуються різноманіт-
ними засобами соціального впливу. 

За сферами суспільних відносин розрізняють:  
Політичні 
норми 

регулюють відносини між класами, партіями, 
народностями, їхню участь в органах державної 
влади та організації держави, відносини держави 
з іншими елементами політичної системи суспі-
льства. 

Економічні 
норми 

регламентують відносини у сфері економіки. 

Організа-
ційні норми 

закріплюють структуру, порядок, створення та 
діяльності державних органів і об’єднань грома-
дян. 

Культурні 
норми 

визначають правила поведінки людей, зумовлені 
рівнем і традиціями матеріальної та духовної 
культури суспільства. 

Естетичні 
норми 

відображають ставлення людей до порядку офо-
рмлення і оцінки предметів духовного та матері-
альної культури з точки зору краси, гармонії, 
елегантності, якості і т. п. 

Соціально-
технічні 
норми 

передбачають правила необхідного, доцільного 
поводження людей з предметами природи, зна-
ряддями праці та іншими технічними засобами. 

 
За способами встановлення і забезпечення соціальні норми поді-
ляються на:  

Норми права 
(юридичні) 

– це загальнообов’язкові, формально-
визначені норми, які встановлюються, гаран-
туються та охороняться державою. 

Норми мора-
лі 

– це норми, принципи, правила поведінки, які 
склалися в суспільстві під впливом громадсь-
кої думки відповідно до зумовлених економі-
чним базисом уявлень людей про добро, зло, 
обов’язок, справедливість, честь тощо і забез-
печуються через внутрішнє переконання та 
засоби громадського впливу. 
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Звичаї – це норми, які склалися історично, закріпи-
лись практиці в результаті багаторазового 
застосування певного роду відносин. 

Традиції – способи поведінки людей, соціальних груп, 
які склалися в суспільстві і передаються від 
покоління до покоління. 

Норми 
об’єднань 
громадян 
(корпорати-
вні норми) 

– це норми, які встановлюються та охороня-
ються певними об’єднаннями громадян. Де-
яким з них держава надає юридичну 
обов’язковість (наприклад, нормам профспіл-
кових і кооперативних організацій). 

Релігійні 
норми 

– це норми, що регулюють поведінку і культо-
ві дії, які засновані на вірі в існування бога. 
Вони відображаються в статутах, священних 
книжках, інших релігійних актах. 

Крім того, соціальні норми поділяють на усні та письмові, свідомі 
та стихійні, а також залежно від того, чим забезпечується їх ви-
конання (внутрішнім переконанням суб’єктів, об’єднанням грома-
дян, суспільством чи державою). Можна також вирізнити соціаль-
ні норми, що притаманні певним історичним епохам (суспільно-
економічним формаціям) тощо. 

Право є особливим видом соціальних норм, тому що:  
Правові норми Інші соціальні норми 
 виникають разом із ви-

никненням держави; 
 існують у будь-якому суспільст-
ві; 

 встановлюються, санк-
ціонуються, охороняються 
державою; 

 встановлюються чи санкціону-
ються іншими суб’єктами; 

 виражають волю домі-
нуючої частини суспільства; 

 виражають волю різних частин 
суспільства; 

 утворюють систему;  можуть не бути внутрішньопо-
годженими, не мати властивостей 
системи; 

 існують лише як одна 
(єдина) система норм у сус-
пільстві; 

 існують у вигляді кількох відно-
сно самостійних систем норматив-
ного регулювання; 

 формують правила пове-
дінки у вигляді прав і 
обов’язків; 

 виражаються не тільки через 
правила поведінки, а й через зага-
льні принципи, цілі, гасла; 

 мають цілком визначені, 
форми зовнішнього виразу; 

 можуть виражатись у будь-яких, 
не завжди фіксованих формах; 
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 мають точно визначені 
межі дії, чинності; 

 не завжди мають визначені межі 
дії, чинності; 

 забезпечуються держав-
ним примусом. 

 забезпечуються тільки звичкою, 
внутрішнім переконанням, мора-
льним, громадським впливом та ін. 
позадержавними засобами. 

ЄДНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ ПРАВА І МОРАЛІ 
Право і мораль у суспільстві ґрунтуються на єдиних засадах, ви-
ражають загальнолюдські цінності й ідеали. Правові норми та 
норми моралі – соціальні норми, що покликані регулювати відно-
сини між учасниками суспільного життя. 
Право – це система загальнообов’язкових правил поведінки, пра-
вових норм, санкціонованих державою. 
Мораль – це система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регу-
люють поведінку людей, одна з форм суспільної свідомості. 
Єдність права і моралі ґрунтується на тому, що 

 це є засоби соціального регулювання; 
 вони є соціальними нормами; 
 існують в реальній поведінці людини; 
 основний їхній зміст – це права і обов’язки; 
 виробляють повагу до прав і свобод особистості; 
 протидіють свавіллю та беззаконню; 
 при виникненні необхідності встановлюються, закріплю-
ються і гарантуються. 

Відмінність права і моралі: 
право мораль 
існує тільки в соціально не-
однорідному суспільстві; 

існує як в державному, так і в 
додержавному суспільстві; 

регулює тільки найважливіші 
суспільні відносини; 

регулює й ті відносини, які не 
регулюються правом (дружба, 
любов); 

має, як правило, писаний 
характер, втілюючись в формі 
офіційного документа; 

існує, в основному, в усній формі, 
а в випадку письмового закріплен-
ня не має документальної форми; 

розповсюджується на грома-
дян держави і осіб, що знахо-
дяться на його території; 

розповсюджується на все населен-
ня або певну соціальну групу; 

має обов’язковий для вико-
нання характер; 

виконується лише у випадках 
авторитетності норми для 
суб’єктів; 

приймається в рамках спеціа- закріплюється в суспільстві у дові-
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льної процедури; льному порядку; 
реалізується за допомогою 
спеціальних органів держави, 

гарантується суспільством у ціло-
му, а не окремими його структура-
ми; 

за порушення норм права 
настає юридична відповіда-
льність, 

при порушенні норм моралі засто-
совуються тільки засоби суспіль-
ного впливу. 

Найбільшої ефективності право досягає при умові співпадання 
його вимог і вимог, що формуються в моральних нормах. 
 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА (ФОРМИ ПРАВА) 
Джерела права – це акти компетентних органів держави, які вста-
новлюють і санкціонують норми права, зовнішні форми виражен-
ня правотворчої діяльності держави, за допомогою яких воля за-
конодавця стає обов'язковою для виконання. 
Основні джерела права:  
санкціоновані 
правові звичаї 

санкціоноване державою правило поведінки, 
що набуває загальнообов’язкового значення; 

релігійно-
правові норми 

релігійні канони та інші релігійні звичаї, яким 
надається загальнообов’язковий характер; 

правовий 
прецедент 

судове чи адміністративне рішення конкретної 
справи, що має обов’язкове значення під час 
розгляду інших наступних аналогічних дій); 

нормативно-
правовий акт 

офіційний письмовий документ держави, який 
приймається компетентними державними 
органами і встановлює, змінює або відміняє 
норми права; 

нормативно-
правовий 
договір 

спільний документ кількох суб’єктів, який 
містить норми права, що встановлюються за 
їхньою взаємною домовленістю, і забезпечу-
ється державою; 

міжнародно-
правові акти 

документи міжнародної співдружності, що із 
санкції держави розповсюджуються на її тери-
торії). 

Основне джерело права України – нормативно-правовий акт. 
Нормативно-правовий акт має свою певну форму: закони, укази, 
постанови, інструкції та ін. Нормативно-правовий акт є результа-
том правотворчості, яка складається з кількох етапів: 
1. Підготовчий – здійснюється підготовка проекту нормативно-
правового акту: 

 прийняття рішення про необхідність розробки проекту; 
 визначення проектантів; 
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 підготовка проекту; 
 обговорення тексту проекту; 
 узгодження проекту із заінтересованими організаціями і по-

садовими особами; 
 доопрацювання проекту; 

2. Прийняття нормативно-правового акту: 

 внесення проекту посадовій особі або в правотворчий орган 
для обговорення; 

 обговорення проекту; 
 прийняття нормативно-правового акту і процедура його під-

писання; 
 можливість права відкладного вето для законів; 

3. Введення нормативно-правового акту в дію: 

 опублікування; 
 доведення до виконавців іншим способом. 

ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН 
Правовідносини – це врегульовані правовими нормами суспільні 
відносини, учасники яких (фізичні чи юридичні особи) виступа-
ють одночасно як носії юридичних прав і юридичних обов’язків, 
що забезпечуються державою. Правові відносини характеризу-
ються суворою визначеністю взаємної поведінки їхніх учасників, 
тобто взаємних прав і обов’язків. 
Основні ознаки правових відносин: 
- виникають на основі норм права; 
- характеризуються наявністю сторін, які мають суб’єктивні 

права і юридичні обов’язки; 
- є видом суспільних відносин фізичних і юридичних осіб, орга-

нізацій, спільностей; 
- здійснення суб’єктивних прав чи додержання юридичних 

обов’язків у правовідносинах контролюється і забезпечується 
державою. 

Правовідносини класифікують за різними ознаками: 
за галузевою ознакою конституційні, цивільні, сімейні і т. д.; 
залежно від кількості 
суб’єктів 

загальні і конкретні; 

за кількісним складом 
суб’єктів 

прості (лише між двома суб’єктами), 
складні (між 3 і більше суб’єктами); 

в залежності від функціо-
нального призначення 

регулятивні, охоронні; 

за характером дії зо- активні, пасивні; 
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бов’язального суб’єкта 
залежно від обов’язків і 
розподілу прав між сто-
ронами 

односторонні, двосторонні; 

за характером тривалос-
ті часу 

одноактні (купівля, продаж речі) і 
триваючі (перебування в шлюбі); 

від обґрунтованості 
життєвих обставин 

реальні та уявні. 

Структура правовідносин (сукупність елементів правовідносин): 
І. Суб’єкти правовідносин – правоздатні суб’єкти суспільного 

життя, носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків: фізич-
ні особи (громадяни держави, іноземці, особи без громадянст-
ва) та юридичні особи (організації, установи, органи держави, 
держава в цілому та інші). Учасники правовідносин мають 
юридичні властивості (правоздатність і дієздатність), тобто 
передбачену нормами права спроможність бути учасниками 
правовідносин. 
Правоздатність – це передбачена нормами права можливість 
мати юридичні права і обов’язки. 
Дієздатність – це передбачена нормами права можливість 
особистими діями самостійно здійснювати свої юридичні пра-
ва і створювати для себе юридичні обов’язки. 

ІІ. Об’єкти правовідносин – це ті матеріальні або нематеріальні 
блага, з приводу яких склалися правовідносини. На їхню охо-
рону направлені взаємні суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки (річ, ділова репутація і т. д.) Види об’єктів право-
відносин:  

Матеріальні: Нематеріальні: 
- фізичний стан людини; 
- фізичні дії уповноваженого 
суб’єкта; 
- фізичні дії зобов’язального 
суб’єкта; 
- стан природних об’єктів і явищ; 
- речі (засоби виробництва, гроші 
тощо) 

- духовні цінності; 
- певні соціальні властиво-
сті; 
- морально-психологічний 
стан людини. 

ІІІ. Зміст правовідносин складають права та обов’язки суб’єктів 
правовідносин. Він характеризується синтезом фактичного і 
юридичного. Юридичний зміст – це суб’єктивні права і юри-
дичні обов’язки суб’єктів правовідносин, тобто можливість 
дій уповноважених суб’єктів і необхідність відповідних дій 
зобов’язальних суб’єктів. Фактичний зміст – це сама поведі-
нка суб’єктів, їх діяльність, в якій реалізуються суб’єктивні 
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права і юридичні обов’язки сторін.  

Зміст суб’єктивного права Зміст юридичних 
обов’язків: 

включає: 
можливість необхідність 

 діяти відповідно до свого бажання; 
 вимагати певних дій від зо-

бов’язальної сторони; 
 звернутися до компетентного орга-

ну чи посадової особи за захистом 
свого права; 

 користуватися соціальним благом, 
що закріплене суб’єктивним пра-
вом. 

 здійснення певних дій; 
 утримання від здійснен-

ня дій, що суперечать 
інтересам інших осіб; 

 нести юридичну відпо-
відальність за невико-
нання передбачених но-
рмою права дій. 

ІV. Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, передба-
чені правовими нормами, які є основою для виникнення, зміни 
або припинення правовідносин. 
Юридичні факти класифікують в залежності від критеріїв. 

1. Щодо волі суб’єктів правовідносин юридичні факти поділяють 
на події, дії, бездіяльність, стан. 

Подія – те, що відбувається незалежно від волі учасників пра-
вовідносин (стихійне лихо, закінчення строків, природна 
смерть тощо). 

Дія – це активна поведінка суб’єкта з його волі. У свою чергу 
дії бувають: 

правомірні – дії, що відповідають 
вимогам правових норм. Результатом 
правомірних дій можуть бути 
 юридичні акти, що чиняться з метою 

виникнення юридичних наслідків 
(н., подача заяви про прийом на ро-
боту), 

 юридичні вчинки – дії, які не мають 
спеціальної мети викликати юриди-
чні наслідки (н., знахідка скарбу). 

неправомірні – про-
типравні дії, (н., 
крадіжка): 
 винні (злочини), 
 безвинні, так звані 

правові аномалії. 

 
Бездіяльність – стан абсолютної пасивності, відсутність дії. 
Вона теж може викликати певні правовідносини (н., ненадан-
ня лікарем медичної допомоги хворому). 
 
Станом юридичного характеру може бути сп’яніння, вагіт-
ність, громадянство тощо, за наявності яких можуть виникати 
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певні правові відносини. 
Юридичні факти поділяють 
1. Щодо правових нас-
лідків на 

правоутворюючі, правозмінюючі, пра-
воприпинюючі, правозастосовні. 

2. За галузевою ознакою 
на 

конституційні, адміністративні, кримі-
нальні, цивільні, фінансові, земельні 
тощо. 

3. Від кількості 
суб’єктів правовідносин 
на 

прості, складні. 

ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПРАВА 
Система права – історично створена, об’єктивно зумовлена внут-
рішня структура права, що полягає в єдності та узгодженості юри-
дичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх компле-
ксах – галузях, підгалузях та інститутах. Іншими словами, система 
права – це система всіх діючих юридичних норм певної конкрет-
ної держави. 
Основні ознаки системи права: 

диференціа-
ція 

– розподіл всієї сукупності норм права на 
взаємозв’язані між собою правові комплекси, 
галузі, підгалузі, інститути права залежно від 
особливостей суспільних відносин, що регла-
ментуються правом; 

єдність і 
узгодже-
ність 

– система права заснована на єдиних і узго-
джених між собою принципах і нормах права; 

об’єктивний х-

р побудови 

системи права 

– залежність системи права від рівня розвитку 
суспільних відносин та об’єктивних умов 
існування та функціонування суспільства. 

Основні види систем права. 
Романо-германська (континентальна) – сформувалась на основі 
римського класичного права і діє в країнах континентальної Євро-
пи. 

Англо-американська (прецедентна) – система загального права, де 
особливе значення має юридична практика, в основу якої покла-
дено рішення судових та адміністративних органів. Діє у Великоб-
ританії, США, Канаді. 

Система мусульманського права – система, в якій провідною є 
релігійна ідеологія, що виражена в джерелах мусульманського 
права – Корані, Іджимі тощо. 
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Релігійно-звичаєва – основним регулятором суспільних відносин є 
традиції, звичаї, релігійні канони (окрім, ісламу і канонічного).  

Наприклад, правова система Індії, правові системи 
країн Далекого Сходу – Китаю, Японії, правові сис-
теми країн Африки та Мадагаскару. 

Система соціалістичного права – система, яка в цілому виражала 
партійну ідеологію комуністичної партії в політичній системі. 

Елементи правової системи: 
1) правові норми система законодавства і права; 
2) юридична 
практика 

акти застосування права органами виконав-
чої і судової влади; 

3) правова по-
літика 

система заходів, які здійснюються органами 
законодавчої, виконавчої і судової влади у 
правовій сфері; 

4) правова ідео-
логія 

система правових поглядів, переконань, 
ідей, концепцій, теорій, тобто правовий 
світогляд суспільства. Вона охоплює право-
ву свідомість і правову культуру. 

Структуру права, як внутрішню організацію елементів системи 
права, можна розглядати по-різному. Наприклад, як 

1) приватне право публічне право 
регулює відносини між 
громадянами і юридичними 
особами, між юридичними 
особами; 

регулює відносини між грома-
дянами і юридичними особами 
з одного боку і державою з 
другого боку; 

2) об’єктивне право суб’єктивне право 
система загальноо-
бов’язкових правил фізич-
ної поведінки; 

закріплена в юридичних нор-
мах можливість певної поведі-
нки особи; 

3) матеріальне і процесуальне право та інше. 

Поділ права на галузі, правові інститути 
Структурними елементами системи права є: норма права, інститут 
права, галузь права. 
Галузь права – це сукупність норм права, які властивими їм ме-
тодами регулюють певну однорідну сферу суспільних відносин 
(майнових, трудових, сімейних тощо). 
Кожна галузь права має свій предмет регулювання, тобто конкрет-
ний вид суспільних відносин, що врегульовуються саме цією галу-
ззю права.  
Традиційно в Україні галузі права розрізняють за предметом 
правового регулювання.  
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Сучасне право України складається з таких основних галузей. 
 

ГАЛУЗІ ПРАВА 
Конституційне  Фінансове  Адміністративне 

     
Цивільне  Житлове  Кримінальне 
     
Цивільно-
процесуальне 

 Соціально-
забезпечуваль-
не 

 Кримінально-
процесуальне 

     
Трудове  Шлюбно-

сімейне 
 Виправно-трудове 

(виконавче) 
     
Господарське  Міжнародне  Арбітражно-

процесуальне 
     
Земельне  Екологічне  Космічне 

За місцем, яке галузі права займають у правовій системі, їх поді-
ляють на:  

 
О

сн
о
в

н
і 

 профілюючі (традиційні) – утворюють основну, 
обов’язкову частину системи права (конституційне, 
кримінальне, цивільне); 
 процесуальні – галузі, які визначають порядок 
застосування матеріального права (кримінальний, 
цивільний, адміністративний та інші процеси); 
 спеціальні – галузі, які на базі профілюючих розви-
вають основні галузі права і забезпечують спеціаль-
ний правовий режим для того чи іншого виду суспі-
льних відносин (земельне, сімейне, фінансове та ін.). 

Ком-
плексні 

екологічне, господарське право. 

Традиційно правові норми поділяють на норми публічного та нор-
ми приватного права.  

Публічне право Приватне право 
– це система норм, що врегульо-
вують відносини між державними 
органами та між державою і осо-
бою. До нього можна віднести такі 
галузі права як конституційне, 
адміністративне, фінансове, кри-
мінальне і деякі інші галузі. 

– це система норм, що 
врегульовують відносини 
між приватними і юри-
дичними особами. Це 
такі галузі як цивільне, 
шлюбно-сімейне тощо. 

Інститут права – це сукупність відносно відокремлених право-
вих норм, які регулюють певний однорідний вид суспільних від-
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носин у середині галузі права (н., інститут працевлаштування в 
трудовому праві, інститут усиновлення в сімейному праві). 
Серед інститутів розрізняють: 

галузеві – утворюються нормами однієї галузі права 
(наприклад, інститут громадянства в конститу-
ційному праві); 

міжгалузеві – об’єднують норми, які належать до різних 
галузей права (наприклад, інститут відповідаль-
ності за екологічні правопорушення). 

Правові інститути поділяються:  
1) за галузями права – державні, кримінальні, цивільні і т. 

д.; 
2) залежно від ролі, яку 

вони виконують 
– предметні і функціональні; 

3) залежно від відносин, 
які вони регулюють 

– матеріальні і процесуальні; 

4) ті, які закріплюють загальні та спеціальні відносини, й інші. 
 

НОРМИ ПРАВА, ЇХ СТРУКТУРА 
Норми права – це загальнообов'язкові, формально визначені пра-
вила поведінки, які встановлюються і оберігаються державою, 
вони надають особам юридичні права і покладають на них юриди-
чні обов'язки. 

Класифікації видів норм права: 

1. За роллю і метою, предметом дії в регулюванні суспільних від-
носин правові норми можна розділити на такі види: 

а) регулятивні норми визначають порядок взаємовідносин між їх 
учасниками шляхом встановлення прав і обов’язків цих учасників. 
Їх поділяють на 

зобов’язуючі 
норми 

накладають на суб’єктів правовідносин 
обов’язок діяти згідно з визначеними у них 
правилами; 

заборонюючі 
норми 

зобов’язують утримуватись від заборонених 
ними дій (н., забороняють скоювати правопо-
рушення; забороняють розголошувати адво-
катську таємницю, таємницю слідства та ін.); 

уповнова-
жуючі норми 

дають право конкретним суб’єктам вчинити 
визначені у них дії (н., застосувати заходи 
впливу); 

дозволяючі 
норми 

надають право діяти певним чином або утри-
муватись від певних дій (н., право оскаржува-
ти дії службових осіб). 
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б) Охоронні норми визначають ті цінності, які взяті під охорону 
державою і передбачають конкретні заходи державного впливу, 
який має бути застосований до осіб, що посягають на ці цінності. 
в) Спеціалізовані норми забезпечують дію регулятивних і охо-
ронних норм. Самі вони не виступають як самостійні нормативні 
основи для виникнення правовідносин, а є узагальнюючими пра-
вовими положеннями. Н.: 

 дефінітивні норми закріплюють юридичні поняття; 
 виняткові норми встановлюють винятки із загальних правил; 
 спеціальні норми поширюються лише на окрему категорію 

осіб – військовослужбовців, посадових осіб та ін. 

2. Залежно від виду суспільних відносин, що врегульовуються 
конкретними нормами, а отже, від галузей права, до якої ці 
норми належать, норми поділяють на  
 конституційні  трудові 
 цивільно-правові  сімейні 
 адміністративні  кримінальні 
 кримінально-

процесуальні 
 та ін. 

3. За способом встановлення правил поведінки, тобто залежно від 
характеру, ступеня визначеності і категоричності вимог, що 
закріплені у правових нормах, норми права бувають: 

 імперативні – це норми, що зобов’язують безумовно дотриму-
ватись встановленого у них правила, невиконання якого зумовлює 
правові наслідки, вони діють незалежно від волі суб’єктів право-
відносин. Н., недотримання вимоги нотаріального посвідчення 
договору, коли згідно із законом це є обов’язковим, зумовлює 
недійсність такого договору. 
 диспозитивні норми дають право вибору поведінки особи, тобто 
допускають варіанти у поведінці учасників правовідносин. Н., 
якщо норма допускає і усну, і письмову форму договору, то яку із 
них обрати в конкретному випадку, можуть визначити самі його 
учасники. 
 рекомендаційні норми не є обов’язковими для виконання, але 
вони орієнтують учасників правовідносин на найдоцільніший 
варіант поведінки. Порушення рекомендаційних норм наслідків не 
зумовлює. 

4. Правові норми можна ще виділяти за функціональним призна-
ченням: 

а) матеріально-правові норми – встановлюють для учасників 
правовідносин права, обов’язки, заборони і т. п. Н., норми цивіль-
ного, кримінального, трудового права та ін. 



 
 
 
 

21 

б) процесуально-правові норми – встановлюють регламент і поря-
док (процедуру) реалізації прав і обов’язків, встановлених матері-
ально-правовими нормами. Н., порядок розслідування і судового 
розгляду кримінальних справ, визначений нормами кримінально-
процесуального права, порядок розгляду цивільних справ – нор-
мами цивільно-процесуального права тощо. 

5. Щодо суб’єктів правотворчої діяльності правові норми класи-
фікують як 
 правові норми законодавчих органів, 
 правові норми виконавчих органів, 
 правові норми Президента, 
 правові норми всього населення (референдум). 

6. Згідно з характером правового акту, до якого норми належать, 
розрізняють 

а) норми законів, б) норми підзаконних актів. 

7. За обсягом чинності, що передбачається їх гіпотезою, правові 
норми поділяють на 
 загальні норми,  спеціальні норми, 
 тимчасові норми,  надзвичайні норми. 
 місцеві норми,  

8. За ієрархією закріплення правових норм їх поділяють на  
а) первинні норми, б) похідні норми. 

Наведений перелік видів правових норм не є вичерпаним, і їх 
класифікацію можна продовжити й за іншими ознаками. 

 

Структура норми права: 
Гіпотеза Диспозиція Санкція 
описуються фактичні 
обставини, вказуються 
умови, при яких вступає 
в дію дана норма і що 
саме нею слід керувати-
ся за конкретної життє-
вої ситуації. 

вказує, якою 
повинна бути 
поведінка за 
наявності фак-
тичних обста-
вин, передбаче-
них гіпотезою. 

передбачають 
заходи впливу, 
якщо не дотри-
муються вимо-
ги цієї норми 
права. 

 

Н., якщо розглядати норму Кримінального Кодексу (Ст. 432), у 

якій сказано, що викрадення на полі бою речей, що знаходяться 

при вбитих чи поранених (мародерство), — карається позбавлен-

ням волі на строк від 3 до 10 років, то гіпотезою в цій нормі буде 

поле бою і речі, що знаходяться при вбитих чи поранених, диспо-

зицією – заборона їх красти, санкцією – позбавлення волі на строк 

від 3 до 10 років. 
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Розрізняють такі способи викладу норми права: 
прямий всі елементи правової норми (гіпотеза, диспо-

зиція, санкція) сформульовані в одній статті 
закону; 

відсильний одні елементи правової норми викладені в одній 
статті, а інші – у інших статтях цього ж норма-
тивного акту, до яких і відсилає ця стаття; 

бланкетний окремі елементи правової норми (гіпотеза і 
санкція), викладені в статті одного, а інші (як 
правило, диспозиція) – у статтях іншого норма-
тивного акту. 

Три елементи має переважна більшість правових норм, але з цього 
правила винятки є, оскільки існують різні види правових норм: 
норми-дефініції (визначення), норми-принципи та інші, які мають 
специфічну конструкцію. Прикладом цього можуть бути норми 
Конституції, які не мають санкції тощо. 

ЗАКОН 
Закон – це нормативно-правовий акт, який містить правові норми 
і прийнятий вищим представницьким органом державної влади. 
Закон має найвищу юридичну силу. 
Види законів: 
І. За значенням і місцем у системі законодавства (за юридичною 
силою) 

Конститу-
ційні (основ-
ні) 
закони 

Приймаються з найважливіших питань суспі-
льних відносин, які безпосередньо регулю-
ються Конституцією; для їх прийняття вима-
гається 2/3 голосів. 

Звичайні Приймаються з інших питань державного 
життя, не віднесених до конституційних, для 
їх прийняття вимагається більшість голосів. 

Надзвичайні 
закони 

Приймаються у певних, передбачених Кон-
ституцією ситуаціях. 

ІІ. За суб’єктами видання: 
 закони України (приймаються Верховною Радою Украї-
ни); 
 закони колишнього СРСР, які регулюють відносини, ще 
нерегламентовані законами України, і не суперечать Консти-
туції і законам України. 

Закони в Україні приймаються шляхом загальнонародного рефе-
рендуму, або прийняття Верховною Радою України. Закони по-
винні бути бездоганними; точними і логічними; чітко юридично 
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регламентувати відносини. Повага до законів забезпечується: 
примусовими методами державних органів; рівнем суспільної 
свідомості. 
Всі закони мають певні юридичні властивості, а саме: 
 є нормативно-правовими актами органів законодавчої влади або 

самого народу; 
 встановлюються і приймаються для регулювання (для вирішен-

ня) найважливіших питань суспільного і державного життя; 
 всі інші нормативно-правові акти мають видаватися відповідно 

до законів; 
 мають найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-

правових актів; 
 встановлюється особливий порядок їх прийняття і введення в 

дію (внесення змін і доповнень), а також скасування. 
Етапи законодавчого процесу в Україні: 

1. Законодавча ініціатива. Право внесення законопроекту у Вер-
ховну Раду України мають: 

- народні депутати; 
- Президент України. 
- Кабінет Міністрів України; 
- Національний банк України. 

2. Розробка проекту закону. Може здійснюватися за власною 
ініціативою суб’єктів законодавчої ініціативи або в ініціативному 
порядку громадянами і юридичними особами, за дорученням 
Верховної Ради України. 

3. Попередній розгляд законопроекту у відповідних комітетах 
Верховної Ради України. Дається висновок про доцільність прийн-
яття законопроекту і включення до порядку денного сесії. 

4. Розгляд законопроекту на сесійному засіданні Верховної Ради 
України. 

5. Прийняття закону. Верховна Рада України приймає закони 
більшістю голосів депутатів від її конституційного складу 
(450 депутатів), а конституційні закони (внесення змін до Консти-
туції) приймаються кваліфікованою більшістю голосів, тобто 
2/3 голосів від загальної кількості депутатів. 
Якщо закон приймається шляхом референдуму, то він вважається 
прийнятим, коли за нього проголосувала більшість громадян, які 
взяли участь у референдумі. Тексти законів, прийнятих Верхов-
ною Радою України, оформляються Секретаріатом Верховної Ради 
і в 5-и денний термін підписуються Головою Верховної Ради 
України, після чого передаються на підпис Президенту України. 
Закон, переданий Президенту України, повинен бути підписаним 
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ним протягом 10-ти днів від дня отримання. Президент має право 
накласти на закон вето і повернути в Секретаріат Верховної Ради 
України із своїми зауваженнями для повторного розгляду Верхов-
ною Радою. Якщо Верховна Рада прийме повторно закон двома 
третинами голосів від конституційного складу, то Президент 
України зобов’язаний його підписати і направити в Президію 
Верховної Ради України для реєстрації і опублікування); 

6. Опублікування. Закон публікується державною мовою Президі-
єю Верховної Ради України у “Відомостях Верховної Ради Украї-
ни” впродовж 30 днів, а також у газеті “Голос України” протягом 
5-и днів. Для того, щоб закон діяв, його треба довести до відома 
всіх учасників суспільного життя. 

7. Набрання законом чинності. Закон починає регулювати суспі-
льні відносини лише після набрання чинності. За загальним пра-
вилом, закон вступає в юридичну силу після закінчення 10-и ден-
ного терміну з часу його опублікування, якщо інше не вказано у 
самому законі. Якщо ж закон приймається референдумом, то він 
вводиться в дію з моменту його опублікування, якщо в самому 
законі не визначено інше. 

ПІДЗАКОННИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ 
Підзаконний нормативно-правовий акт – це нормативний акт 
правотворчих органів, що видається на підставі закону, відповідно 
до закону і для його виконання. Поділяються на: 
Загальні розповсюджуються на всю територію і населення. 

(Укази і розпорядження Президента; Постанови, 
розпорядження Кабміну України, Постанови ВР.) 

Відомчі розповсюджуються на певну сферу суспільних від-
носин. (Накази, інструкції та розпорядження мініс-
терств і відомств, державних комітетів, інших 
центральних органів державної виконавчої влади.) 

Місцеві мають владу на території певної адміністративної 
одиниці. (Нормативні акти місцевої державної адмі-
ністрації; рішення органів місцевого та регіонально-
го самоврядування.) 

Локальні 
акти 

регламентують діяльність конкретних підприємств, 
установ і організацій. (Нормативні накази, розпоря-
дження та інструкції адміністрації державних підп-
риємств, установ, організацій.) 

Закони й інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в 
часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують від-
повідальність особи. 
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ЗАКОНОДАВСТВО. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
Законодавство – це комплекс чинних нормативно-правових актів, 
які видаються уповноваженими правотворчими органами, та 
пов’язані між собою і водночас розділені на певні частини. Зако-
нодавство – система документів, які є зовнішнім виявом права. 
Центральною в системі законодавства України є Конституція 
України, яка є юридичною базою для законодавчої і всієї правот-
ворчої діяльності органів державної влади. 
Систематизація законодавства – це державотворча діяльність по 
впорядкуванню і удосконаленню нормативно-правових актів і 
приведенню їх у певну внутрішньо узгоджену систему. 
Систематизація нормативно-правових актів: 
- полегшує користування нормативно-правовими актами, приз-

водить до полегшення і зручності у провадженні конкретних 
юридичних справ; 

- робить чинне законодавство держави доступним для всіх; 
- дає змогу виявляти і усувати прогалини у праві; 
- дає змогу встановити й усунути дефекти законодавства; 
- дає змогу не допустити дублювання юридичних норм, усунути 

наявні суперечності між ними; 
- полегшує науковий аналіз і вивчення законодавства у державі. 
Основні способи систематизації правових актів: 

кодифікація інкорпорація 
це систематизація групи юри-
дичних норм, що регулюють 
певну галузь суспільних від-
носин, в єдиному норматив-
но-правовому акті. Завдяки 
кодифікації: 1) змінюються і 
скасовуються старі правові 
норми; 2) встановлюються 
нові правові норми; запов-
нюються прогалини у праві; 
3) усуваються наявні супере-
чності між нормами права. 

це об’єднання групи чинних 
нормативно-правових актів в 
одному збірнику за певним 
критерієм (хронологією, ал-
фавітом тощо). Як вид інкор-
порації – консолідація – більш 
глибока обробка нормативно-
го матеріалу, коли розрізнені 
акти, що стосуються одного й 
того ж питання, об’єднуються 
в єдиний новий акт. 

Розрізняють 
 за об’ємом (галузева, 
міжгалузева, спеціальна), 
 за формою вираження 
(основи законодавства, 
кодекси, статути, положен-
ня тощо). 

 офіційну (здійснюється 
правотворчим органом), 
 неофіційну (здійснюється в 
ініціативному порядку або за 
дорученням зацікавлених орга-
нів). 
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Кодекс – єдиний законодавчий акт, в якому систематизовано 
викладені норми права, що належать до певної галузі права. 

ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ І ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
Усі вчинки людей можна поділити на вчинки суспільно корисні та 
шкідливі.  
Правомірна 
поведінка 

– суспільно-необхідна, бажана і допустима з 
точки зору інтересів суспільства поведінка 
індивідуальних і колективних суб’єктів, що 
полягає в здійсненні вимог норм права, гаран-
тується і охороняється державою. 

Протиправна 
поведінка 

– поведінка, що відбувається з порушенням 
приписів норм права. 

Протиправна поведінка людей породжує правопорушення. Пра-
вопорушеннями називаються протиправні, суспільно шкідливі 
вчинки людей, скоєння яких передбачає юридичну відповідаль-
ність. 
Глобальною причиною всіх правопорушень є соціальні протиріччя, 
що завжди присутні в суспільстві. 
Основні причини правопорушень: 
а) об’єктивні причини (не залежать від особи, вони зумовлені 
обставинами) – причини економічного характеру, соціальні при-
чини, обставини родинного характеру, суперечність чинного зако-
нодавства основним правам людини, загальнолюдським мораль-
ним приписам, суттєві вади, недоліки законодавства, особливості 
оточення; 
б) суб’єктивні причини (пов’язані з самою особою) – темперамент 
особи, незнання особою вимог закону, конкретні психічні відхи-
лення, схильність до вживання алкогольних, наркотичних чи ток-
сичних речовин. 
Правопорушення зумовлюється, не однією окремою причиною, а 
відразу кількома. Виявлення цих причин і вжиття заходів до їхньо-
го усунення є одним із завдань правоохоронних органів. Проте, 
усунути всі причини неможливо, бо нереально ліквідувати всі 
суперечності, які існують у суспільстві. Завдання держави – звести 
ці причини до найнижчого рівня. 
Кожне правопорушення є конкретним, тому що скоюється індиві-
дуальним або колективним суб’єктом у певний час і в певному 
місці, характеризується конкретно визначеними ознаками. 
Ознаки правопорушення:  

правопорушення зав-
жди проявляється в 
поведінці людини 

дії або бездіяльності, тобто фактич-
не протиправне діяння чи проти-
правне нездійснення регламентова-
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ної законом поведінки 
суспільна небезпечність 
діяння (дія або бездія-
льність) 

спричинення шкідливих наслідків 
чи загроза спричинення таких нас-
лідків (шкода може бути мораль-
ною, фізичною чи матеріальною) 

протиправність діяння повинно безпосередньо порушувати 
ту чи іншу норму права. Діяння, не 
врегульовані законодавством, не 
вважаються правопорушенням 

винність особи, що 
скоїла протиправні 
діяння 

про винність говорять тоді, коли 
особа повинна була обрати варіант 
поведінки, але вчинила всупереч 
праву 

караність правопору-
шення 

визначається законодавством, поряд 
із визнанням певного діяння проти-
правним 

причинний зв’язок між 
діянням і результатом 

тобто спричиненням шкідливих 
наслідків. 

Кожне правопорушення має свою структуру. Елементи правопо-
рушення (склад) – сукупність вказаних в законі ознак, при наяв-
ності яких, небезпечне і шкідливе діяння визначається конкретним 
правопорушенням. Розрізняють: 

1. Об’єкт правопорушення – соціальні цінності чи конкретні 
блага, на пошкодження, позбавлення чи знищення яких спрямова-
не протиправне діяння (об’єкт – це те, на що посягає правопору-
шення, чому завдає шкоди; можуть бути різні матеріальні чи ду-
ховні цінності – власність, життя, здоров’я людини, державна 
безпека тощо). 

2. Об’єктивна сторона – включає протиправне діяння, його 
шкідливий або небезпечний результат. До об’єктивної сторони 
входить необхідний причинний зв’язок між протиправним діянням 
і шкідливим або соціально небезпечними наслідками. Протиправ-
не діяння може бути виражене як в активних діях, так і в результа-
ті бездіяльності, коли суб’єкт не виконує зобов’язуючих норм 
права. Юридична відповідальність настає лише за фізичні проти-
правні діяння. До об’єктивної сторони належать також місце, час, 
спосіб, засоби, обставини здійснення діяння, яке суперечить нор-
мам права. 

3. Суб’єкт правопорушення – повністю деліктоздатна фізич-
на особа (людина) або юридична особа. Деліктоздатність для лю-
дини пов’язана з віком особи. 

4. Суб’єктивна сторона – виражається у психічному став-
ленні особи до скоєного, куди входять вина, мотиви, мета право-
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порушення. 
Мотив правопорушення – це усвідомлена спонука особи, яка 
викликала у неї намір вчинити правопорушення. 
Мета (ціль) правопорушення – це бажання особи, яка вчиняє 
суспільно-небезпечне діяння, досягти певних шкідливих нас-
лідків. 

Всі правопорушення за ступенем суспільної небезпечності поді-
ляються на  

злочини, небезпечні правопорушення, 
провини (проступки), шкідливі правопорушення. 

Види правопорушень: 
дисцип-
лінарні 

порушення виробничих, службових, військових, 
навчальних та інших обов’язків (дисциплінарна 
провина), за скоєння яких передбачається дисциплі-
нарна відповідальність 

цивіль-
но-
правові 

правопорушення, вчинені у сфері майнових і певних 
немайнових відносин, що регулюються цивільним, 
трудовим, сімейним, екологічним та іншими галу-
зями права 

адміні-
стра-
тивні 

протиправні дії чи бездіяльність, які посягають на 
державний або громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановлений порядок 
управління і за які законодавством передбачено 
адміністративну відповідальність 

трудові полягають у невиконанні, порушенні трудових 
обов’язків суб’єктами трудового права, заборонені 
нормами законодавства про працю 

кон-
ститу-
ційні 

спричиняють шкоду порядку організації і діяльності 
органів державної влади й управління, конституцій-
ним правам громадян 

кримі-
нальні 

є найтяжчими за своїм характером і в законодавстві 
називаються злочинами. Злочином називається 
суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяль-
ність), вчинене суб'єктом злочину. 

В юридичній науці обговорюється також питання про можливість 
виділення в окремі види екологічних, сімейних, процесуальних та 
інших правопорушень. 

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Юридична відповідальність – це встановлений законодавством і 
забезпечений державою юридичний обов’язок правопорушника 
бути позбавленим йому належних певних благ, цінностей (позбав-
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лення волі, позбавлення права займати певну посаду, позбавлення 
майна шляхом його конфіскації, стягнення штрафів та ін.) 
Правопорушення є шкідливими, суспільно небезпечними діяння-
ми. Якщо громадянин не виконує своїх обов’язків, зафіксованих у 
правових документах, держава може застосувати до нього заходи 
впливу. У цьому полягає зміст юридичної відповідальності. 

Принципами юридичної відповідальності є: 
законність щодо її підстав, процедури і змісту; 
обґрунтованість щодо висновків про факт та про суб’єкт 

правопорушення, а також про інші юри-
дично значущі факти, пов’язані з цими 
обставинами; 

доцільність щодо здійснення цілей юридичної відпо-
відальності; 

невідворотність жодне правопорушення не повинно зали-
шатися без відповідного реагування ком-
петентних органів; 

справедливість і 
індивідуалізація 

щодо відповідності обраного в межах 
закону заходу відповідальності негативній 
і соціальній характеристиці конкретного 
правопорушення. 

Основні види юридичної відповідальності: 
1. Дисциплінарна відповідальність – відповідальність особи за 
порушення норм права, що регулюють відповідну дисципліну 
праці і застосування до порушника дисциплінарного стягнення. 

2. Цивільно-правова відповідальність (майнова) – це встановлені 
законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне вико-
нання особою обов’язків, зобов’язань, що пов’язані з порушенням 
суб’єктивних цивільних прав другої сторони. Полягає в накладен-
ні цивільно-правових стягнень – неустойки, штрафу, пені, певних 
відшкодувань збитків на фізичну чи юридичну особу за невико-
нання або неналежне виконання зобов’язань, або за заподіяння 
позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких 
особистих немайнових прав (честь та гідність особи). Мета циві-
льно-правової відповідальності – відновлення порушених майно-
вих прав. 

3. Адміністративна відповідальність – вид юридичної відпові-
дальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до 
особи, яка вчинила адміністративне правопорушення (проступок), 
певного заходу державно-правового примусу – адміністративного 
стягнення, що створює для цих осіб неприємні наслідки особисто-
го, майнового, організаційного характеру. 
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4. Кримінальна відповідальність – це один із видів юридичної 
відповідальності, правовий наслідок вчинення злочину, який поля-
гає у застосуванні до винної особи заходів державного примусу у 
формі кримінального покарання. 

5. Конституційна відповідальність (н., імпічмент президента, 
відповідальність народного депутата за порушення своїх 
обов’язків). 

6. Кримінально-процесуальна відповідальність (н., у випадку 
порушення підписки про невиїзд заміна її на взяття під варту). 

Особливим видом майнової відповідальності є матеріальна відпо-
відальність у трудовому праві, яка має риси одночасно і майнової, 
і адміністративної відповідальності (відповідальність працівника 
за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, устано-
ві, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових 
обов’язків). 

ПІДСТАВИ І ЦІЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Підставою для юридичної відповідальності є факт вчинення 
правопорушення, наявність у діяннях складу правопорушення. 
Однак самого факту вчинення особою дії чи бездіяльності, якою 
порушуються приписи права, недостатньо. Майже завжди необ-
хідною є вина особи в протиправному вчинку. 
Вина існує в таких формах:  

намір (умисел): необережність: 
прямий – має місце, коли 
суб’єкт: усвідомлює про-
типравність свого діяння; 
передбачає настання його 
негативних наслідків; 
бажає їх настання 

протиправна самовпевненість – 
суб’єкт усвідомлює протиправ-
ність свого діяння, передбачає 
можливість настання його нега-
тивних наслідків, проте сподіва-
ється, що вони все ж таки не 
виникнуть 

непрямий – має місце, коли 
суб’єкт: усвідомлює про-
типравність свого діяння; 
передбачає його негативні 
наслідки, але байдуже 
ставиться до можливості їх 
настання. 

протиправна недбалість – 
суб’єкт усвідомлює протиправ-
ність свого діяння, не передбачає 
можливість настання його 
негативних наслідків, хоча від-
повідно до рівня свого розвитку 
може це передбачити. 

Мета юридичної відповідальності: 
 компенсація потерпілому (у тому числі й державі) збитків 

правопорушення, включаючи моральну шкоду; 
 позбавлення винного на деякий час можливості вчиняти нові 

правопорушення; 
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 вплив на винного та інших осіб, внаслідок якого у них відпало 
б бажання вчиняти нові правопорушення; 

 надання винному можливості для пристосування до нормаль-
ного життя в суспільстві; 

 запобігти вчиненню (через недостатню свідомість) окремими 
людьми правопорушень; 

 покарання за скоєне – таку мету відповідальність має лише у 
виняткових випадках, коли скоєні правопорушення тяжкі за 
наслідками та особливо нетерпимі суспільством. 

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТ-
ВО 
Громадянське суспільство – це суспільство громадян із високим 
рівнем економічної, соціальної, політичної культури і моральних 
властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові 
відносини, суспільство рівноправних громадян, яке не залежить 
від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. 
Громадянське суспільство – історична форма життєдіяльності 
людей, яка є сукупністю окремих відносин (економічних, соціаль-
них, культурних), що виникають в процесі їх діяльності для задо-
волення історично обумовлених особистих інтересів і потреб, між 
вільними особами. Громадянське суспільство – спільність рівноп-
равних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні мож-
ливості бути власником, а також брати активну участь у політич-
ному житті. 
Риси (ознаки) громадянського суспільства: 
 визнання людини, його прав і свобод найвищою суспільною 

цінністю; 
 пріоритет суспільства над державою, що є регулятором сус-

пільних відносин і гарантом здійснення прав особистості; 
 подолання відчуження людини від засобів виробництва, 

знарядь праці і результатів своєї діяльності; 
 забезпечення економічної свободи громадян і їх об’єднань; 
 наявність плюралізму (різноманіття) в усіх сферах матеріа-

льного і духовного життя; 
 рівноправність і захищеність усіх форм власності, насампе-

ред приватної (як індивідуальної так і групової); 
 надійна система соціального захисту особистості; 
 ідеологічна, політична свобода особистості, наявність демо-

кратичних інститутів і механізмів, які забезпечують кожній 
людині можливість впливати на здійснення державної полі-
тики. 

Громадянське суспільство функціонує на принципах: 
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 приватної власності;  справедливості; 
 особистої свободи;  дотримання законів; 
 всезагальної усвідомлення. 

Громадянське суспільство не залежить від держави, а лише взає-
модіє з нею. Їх не можна протиставляти одне одному, але не мож-
на й ототожнювати. 
В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії форму-
вання. Щоб створити справді громадянське суспільство, потрібно 
здійснити комплекс заходів щодо економічної свободи кожної 
людини, виховати повагу до законів. 

ПОНЯТТЯ Й ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
Правова держава – це держава, в якій панує закон, громадянин 
знаходиться під надійним правовим захистом, де існує взаємна 
відповідальність особи і держави. Це держава реальних прав лю-
дини, вона є засобом, інструментом забезпечення таких прав. 

Основні ознаки правової держави: 
 Панування в суспільному і державному житті права, верховенс-

тво закону. 
 Панування народного суверенітету. Джерелом державної влади 

повинен бути народ. Через представницьку або пряму демократію 
він формує органи влади. 
 Зв’язаність правом всіх органів держави, громадських організа-

цій, посадових осіб і громадян; закріплення в Конституції та інших 
законах основних прав людини. Закон діє не лише для громадян, а 
й для держави, її органів, установ. 
 Здійснення розподілу влад на законодавчу, виконавчу і судову. 
 Правова держава гарантує права і свободи особи, забезпечує їх 

охорону. 
 Непорушність свободи, прав та інтересів, честі та гідності осо-

би; юридична захищеність особи. 
 Взаємна відповідальність держави і особи; рівність всіх перед 

законом; єдність прав та обов’язків. 
 Професіоналізм органів, які створюють та впроваджують пра-

вові норми, і посадових осіб. 
 Незалежність судової влади від інших гілок влади. 
 Контроль і нагляд за дотриманням усіма учасниками суспільно-

го життя законів і режиму законності. 
 Висока правова культура суспільства і правосвідомості всіх 

правових суб’єктів, наявність юридичних знань. 

Основний принцип функціонування правової держави: суворе роз-
межування функцій (повноважень) законодавчої, виконавчої та 
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судової влади. Головною умовою функціонування правової дер-
жави є дотримання чинної Конституції та законів, які приймають-
ся у даній державі. 
Стаття 1 Конституції визначає Україну правовою державою. Ця 
теза ще не відповідає реальності, а є одним із першочергових за-
вдань. Основними напрямками формування правової держави в 
Україні слід зазначити відповідні політичні, економічні, соціальні, 
ідеологічні і організаційно-правові засоби по втіленню ознак пра-
вової держави в життя.  

Щоб побудувати в Україні демократичну правову державу, необ-
хідні: 
 наявність економічної, політичної та ідеологічної багатоманіт-

ності; 
 наявність широкої демократії; 
 наявність чіткого розподілу повноважень законодавчої, вико-

навчої та судової влади; 
 забезпечення реальної незалежності системи судів; 
 наявність соціальної захищеності населення; 
 наявність економічної свободи кожної людини; 
 формування у громадян України нового правового мислення, 

високого рівня правової культури; високий рівень правосвідо-
мості громадян; уміння використовувати ці закони в повсяк-
денному житті; 

 розвинута правова система, яка утверджує і гарантує юридичні 
права людини, громадянина, організацій. 

 


