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Побудова змісту підручника спрямована на успішне навчання. 
Матеріал підручника структурований на користь діяльнісного 
компонента. Система завдань ураховує як індивідуальну, так 
і групову навчальну діяльність. 
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ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
для ЗНЗ із поглибленим вивченням правознавства

О. Є. Святокум, І. О. Святокум

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Робочий зошит
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 

• додатковий матеріал, онлайн-тестування для підготовки до уроків 
узагальнення знань

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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Розвивальна функція, що реалізується 
через різноманітні за змістом і  цікаві для 
учнів тексти, а  також систему пізнавальних 
завдань
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номер документа, відомості про посадову 
особу, що його підписала;

 � публікується в офіційних джерелах.
Усі нормативноправові акти за юридичною 

силою поділяються на закони та підзаконні акти.
Закони — це прийняті у визначеному кон

ституцією порядку нормативні акти органу 
законодавчої влади або всього народу, що вре
гульовують найважливіші суспільні відноси
ни і мають вищу юридичну силу щодо інших 
правових актів.

Усі закони поділяються на три великі гру
пи залежно від їх юридичної сили, за значен
ням і місцем в системі законодавства:
 � конституційні закони, або основні. До них 

належать Конституція України та закони 
з питань, безпосередньо врегульованих кон
ституцією. Наприклад, Закон України «Про 
громадянство України», Закон України «Про 
Президента України» тощо;

 � звичайні, або поточні закони, які регулю
ють інші важливі суспільні відносини. На

приклад, Закон України «Про загальну се
редню освіту», Закон України «Про наукові 
парки» тощо;

 � надзвичайні закони, тобто такі, що при
ймаються в певних, передбачених консти
туцією випадках, наприклад надзвичайний 
стан, війна тощо.
Підзаконні нормативно-правові акти — 

це нормативноправові акти, прийняті компе
тентним органом, що видані на підставі за
кону для його деталізації та виконання.

Види підзаконних нормативноправових ак
тів в Україні: укази і розпорядження Президен
та України; постанови Верховної Ради України; 
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 
України; інструкції, розпорядження й накази 
міністерств, державних комітетів і відомств 
України; розпорядження голів обласних та ра
йонних державних адміністрацій; рішення 
виконавчих комітетів органів місцевого само
врядування; нормативні накази та інструкції 
адміністрації підприємств, установ, організацій.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Незважаючи на те, що в  Україні нормативно-пра-
вовий акт є  основним джерелом права, в  окремих 
випадках можуть використовуватися й  інші джерела 
права. Так, відповідно до статті 7 Цивільного кодексу 
України, цивільні відносини можуть регулюватися 
звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту.

Достатньо поширеним є й використання норматив-
но-правових договорів. Наприклад, відповідно до статті 
9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, є  частиною національного законодавства України. 
У  трудовому праві широко застосовуються колективні 
договори та колективні угоди, в  адміністративному на-
бувають поширення адміністративні договори. Протя-

гом певного часу, із  8 червня 1995 року до прийняття 
28 червня 1996 року Конституції України, Конституцій-
ний Договір між Верховною Радою України та Президен-
том України регулював порядок здійснення державної 
влади в  Україні.

Незважаючи на те, що правовий прецедент 
тривалий час не визнавався в  Україні джерелом 
права, наразі спостерігається зміна ставлення до 
нього. Зокрема, стаття  17 Закону України «Про ви-
конання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з  прав людини» передбачає, що 
судова практика Європейського суду з  прав лю-
дини має застосовуватися українськими судами як 
джерело права.

ВИСНОВКИ

 � Специфіка і  роль права, правових норм у  житті сус-
пільства і  його суб’єктів обумовлені тісним зв’язком 
із державою. Саме в цьому полягає відмінність права 
від інших нормативних систем, що регулюють сус-
пільне життя: норм моралі, релігії, традиційних сте-
реотипів поведінки тощо.

 � Право  — система загальнообов’язкових, формально 
визначених правил поведінки (норм), що встановлю-
ються, санкціонуються державою і  забезпечуються 
всіма засобами державного примусу.

 � Сутність та призначення права проявляється в  його 
принципах та функціях. Принципи права  — це 
основ ні, найбільш загальні, вихідні положення, які 

визначають зміст і  спрямованість правового регу-
лювання суспільних відносин. Функції права  — це 
основні напрямки впливу права на свідомість і  по-
ведінку учасників суспільних відносин із метою 
розв’язання конкретних завдань, що стоять перед 
правом.

 � Форми виявлення і  закріплення правових норм нази-
вають джерелами права. Розрізняють чотири основні 
форми права: правовий звичай, правовий прецедент, 
нормативно-правовий договір та нормативно-право-
вий акт. В  Україні мають юридичну силу такі джерела 
права, як міжнародно-правовий акт, нормативно-пра-
вовий акт, нормативно-правовий договір.

§ 22.  Практичне заняття. Європейський суд із прав людини 
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Заява до ЄСПЛ має містити такі дані:
а) стислий виклад фактів, щодо яких ви

никли скарги, та суть таких скарг;
б) права, гарантовані Конвенцією або про

токолами до неї, які були порушені;
в) національні засоби юридичного захисту, 

якими скористався заявник;
г) перелік рішень судів (або інших державних 

органів) у справі із зазначенням дати кожного 
рішення та органу, який його виніс, а також 
коротку інформацію про зміст цього рішення. 
До листа додаються копії таких рішень.

Заява до ЄСПЛ надсилається поштою і може 
бути складена будьякою мовою, що є офіцій
ною в державахчленах Ради Європи (у тому 
числі українською). Саме судочинство в ЄСПЛ 
здійснюється англійською або французькою 
мовою.

Слід мати на увазі, що ЄСПЛ не виконує 
функції національного суду. Він не може змі
нювати або скасовувати рішення українських 
судів та органів державної влади. Тим не 

менш, у своєму рішенні ЄСПЛ може визнати 
наявність порушення права та зобо в’язати 
державу, винну в цьому порушенні, відшко
дувати заявнику шкоду, завдану порушен
ням. Крім цього, у рішенні можуть міститися 
рекомендації щодо заходів індивідуального та 
загального характеру. Заходи індивідуального 
характеру — заходи, спрямовані на припи
нення порушення прав заявника та, наскіль
ки це можливо, відновлення його прав. За-
ходи загального характеру — це заходи, 
спрямовані на запобігання новим, подібним 
до визнаних ЄСПЛ порушенням.

Відповідно до статті 46 Європейської 
конвенції про захист прав людини й осно
вних свобод, держава зобов’язана виконува
ти рішення ЄСПЛ. Порядок виконання цих 
судових рішень врегульовано Законом Укра
їни «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав люди
ни». Контроль за виконанням рішень здій
снює Комітет Міністрів Ради Європи.

3. У  яких випадках громадяни України звертаються  
до Європейського суду з  прав людини?

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в  групах. Проаналізуйте короткі виклади заяв громадян України до ЄСПЛ 
і  спробуйте визначити, якою статтею чи статтями Європейської конвенції про захист 
прав людини й  основних свобод гарантуються права, на порушення яких вони скар-
жилися.

9 вересня 2011 р. працівники авіакомпанії 
«Аеро Світ», у  тому числі заявники, оголосили про 
проведення 28 вересня 2011 р. страйку з  метою 
вирішення трудового спору, що виник із  керівни-
цтвом авіакомпанії «АероСвіт». Колективний трудо-
вий спір було зареєстровано в  Національній служ-
бі посередництва і  примирення. Відповідні органи 

влади були повідомлені про рішення щодо прове-
дення страйку.

У жовтні 2011 р. після розгляду позову, подано-
го керівництвом авіакомпанії «АероСвіт», Борис-
пільський міськрайонний суд Київської області ви-
знав страйк незаконним та заборонив його 
проведення.

(Зі справи «Веніамін Тимошенко та інші проти України»)

19 вересня 2003 р. в  газеті «Правое дело» було 
опубліковано лист, який, як стверджувалось, був на-
писаний працівником Служби безпеки України, чиє 
ім’я не називалось. Цей лист було дослівно скопійо-
вано з  інформаційного інтернет-сайта. Лист містив 
твердження, зокрема, про те, що Г. Т. є  членом орга-
нізованої злочинної групи і  бере участь у  злочинній 
діяльності.

У жовтні 2003 р. Г. Т. звернувся до Приморського 
районного суду м. Одеси з  позовом про захист честі, 

гідності та ділової репутації до редакції вказаної га-
зети (далі  — перший заявник) та до її головного ре-
дактора Л. Штекеля (далі  — другий заявник).

7 травня 2004 р. суд виніс рішення, яким частко-
во задовольнив вимоги Г. Т. та зобов’язав першого 
заявника опублікувати спростування відповідної ін-
формації відносно Г. Т., другого заявника  — опубліку-
вати вибачення перед Г. Т., а  також стягнув солідарно 
із  заявників 15 000 грн відшкодування моральної 
шкоди на користь Г. Т.

(Зі справи «Редакція газети “Правое дело” та Штекель проти України»)

Виховна функція, яка відтворює визначені 
програмою людиноцентричний і  аксіологічний 
підходи в  контексті юридичної науки, що 
забезпечуються:
1) змістом основного й  додаткових текстів, 

в  основі яких міститься ідея про те, що 
право є  мистецтвом добра і  справедливості 
та ефективним регулятором суспільних 
відносин;

2) системою спеціальних завдань, що стиму-
люють учнів до формулювання основних 
юридичних понять, обмірковування власної 
поведінки та поведінки інших осіб відпо-
відно до норм права, обговорення важли-
вих правових питань зі своїм найближчим 
оточенням (батьками, дорослими членами 
родини, друзями)

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Основи правознавства» для 9 класу за-

гальноосвітніх навчальних закладів, що містить матеріал нового навчального предмета.
Навчальний матеріал підручника складається з  п’яти розділів, у  межах яких виділені 

параграфи.
У параграфах є  основний і  додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним 

шрифтом. Такі тексти містять уривки з  нормативно-правових джерел.
До кожної навчальної теми підібрані уривки з  нормативно-правових джерел, таблиці, схеми 

й  ілюстрації.
Параграф завершують висновки  — стислий виклад ключових положень теми. Крім того, 

у  кінці параграфа подано блок запитань та завдань, які сприяють закріпленню учнями опра-
цьованого матеріалу.

У підручнику також подано розробки всіх практичних занять, а  також тестові завдання для 
підготовки до контрольних робіт.

Автори намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викла-
дати, а  учням  — цікаво навчатися. Сподіваємося, що він стане в  пригоді не тільки на уроках 
правознавства та під час виконання учнями домашніх завдань, але й  при вирішенні ними чис-
ленних життєвих ситуацій, адже право  — це дуже важливий регулятор суспільних відносин. 
Його дієвість значною мірою залежить від того, наскільки цей інструмент забезпечення сус-
пільного спокою поважають і  вміють застосовувати окремі громадяни.

Ми сподіваємося, що наш підручник сподобається вам, і  ви виберете його для роботи.

Демоверсія підручника «Основи правознавства» 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Основи правознавства» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
(автори О. Є. Святокум, І. О. Святокум)



1ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

ЗНАЙОМСТВО З  ПІДРУЧНИКОМ

Про авторів
Святокум Оксана Євгеніївна у  1987 р. із 

відзнакою закінчила історичний факультет ХДУ 
ім.  О.  М.  Горького за фахом «історик, викладач 
історії та суспільствознавства». Кандидат педаго-
гічних наук.

Тривалий час працювала методистом науко-
во-методичної лабораторії з  проблем правової 
освіти та громадянського виховання в  Харків-
ському обласному науково-методичному інсти-
туті безперервної освіти. Зараз вона обіймає 
посаду начальника науково-методичного відділу 

Харківського регіонального центру оцінювання 
якості освіти. Має кваліфікацію «учитель першої 
категорії» та педагогічний стаж 12 років.

О. Є. Святокум є автором багатьох навчальних 
посібників, що отримали гриф Міністерства осві-
ти і науки України. Автор підручника з правознав-
ства для 10 класу, який брав участь у  Всеукраїн-
ському конкурсі підручників 2010 р.

Святокум Ігор Олегович є  науковим співро-
бітником Харківського національного університету 
внутрішніх справ.

Загальні відомості
 � Підручник є першим у лінійці підручників з основ 
правознавства, створених у видавництві «Ранок».

 � Підручник розрахований на учнів із різними здіб-
ностями й  покликаний забезпечити їх успішне 
навчання.

 � Зміст підручника орієнтує школярів на за-
своєння системи правових знань та опану-

вання навчальних компетенцій (інформаційних, 
логічних, аксіологічних, практично-поведінко-
вих).

 � Усе необхідне для досягнення учнями очікува-
них результатів включено безпосередньо до під-
ручника. Він формує вміння застосовувати різні 
джерела правових знань.

Складові підручника
 � Передмова та рекомендації щодо роботи з  під-
ручником

 � Весь теоретичний матеріал, передбачений навчаль-
ною програмою

 � Комплекс завдань на осмислення власних навчаль-
них досягнень

 � Алгоритм виконання практичних занять
 � Рекомендації щодо організації різних форм роботи

 � Витяги з  нормативно-правових документів
 � Термінологічний словник
 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника
 � Додатковий матеріал до параграфів
 � Завдання для узагальнення та систематизації 
знань, що виконуються в  режимі онлайн

Переваги підручника
Підручник має ряд особливостей, які вирізняють його з-поміж інших видань:

 � Побудова змісту підручника спрямована на успіш-
не навчання.

 � Навчальний матеріал структурований на користь 
діяльнісного компонента.

 � Система завдань передбачає як індивідуальну, 
так і  групову навчальну діяльність.

 � Схеми й  таблиці полегшать сприйняття навчаль-
ного матеріалу.

 � Методичний апарат передбачає цілеспрямовану 
роботу з  навчання школярів роботи з  Інтернетом 
та іншими сучасними інформаційними ресурсами.

 � Запитання і  завдання наприкінці параграфів ди-
ференційовані за рівнями складності та мають 
переважно практичний характер.

 � Підручник містить розробки всіх програмових 
практичних занять.
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§ 5. Правовідносини
ПРИГАДАЙТЕ!
Які види суспільних відносин вам відомі?

ПЛАН ТЕМИ
1.  Що називають правовідносинами?
2.  Яким є  склад правовідносин?
3.  Що вважається підставами виникнення, зміни і  припинення правовідносин?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти».

 1. Що називають правовідносинами?

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомтесь із фрагментами матеріалів, вміщених у газеті «Голос України». Про які 
суспільні відносини йдеться в  кожному з  них? Якими соціальними нормами вони 
врегульовуються? У  яких випадках суспільні відносини врегульовує держава?

1)  Урочище Бузький Гард, яке є уособленням Гранітно-степового Побужжя, затопле-
но. Неповторну за своїми природними й  історичними ознаками територію по-
близу Південноукраїнська назавжди втрачено. Під водою зникли рідкісні види 
рослин і  тварин, частина з  яких зустрічається тільки тут і  більше ніде у  світі! Не 
шумлять більше гардові пороги, знищено історичний пейзаж, останній в  Україні.

2)  За споювання алкоголем власних дітей та їх неналежне виховання Вінницький 
районний суд засудив на чотири роки обмеження волі 40-річну жінку, житель-
ку одного із сіл, що неподалік Вінниці. Однак суд залишив матір дітям, засто-
сувавши до неї умовний строк. Якщо жінка хоча  б раз наллє дітям горілку, 
і  цей факт підтвердять у  селі, на неї чекає в’язниця.

Серед усього різноманіття суспільних відносин — економічних, полі-
тичних, моральних, культурних — правовідносини вирізняє те, що вони 
регулюються правом. Право регулює не всі, а тільки найважливіші для дер-
жави, суспільства та окремої людини відносини, без яких неможлива їх 
нормальна життєдіяльність. Це відносини власності, управління, економіч-
ні, сімейні, суспільна праця і розподіл тощо. Інші відносини або не регулю-
ються взагалі (сфера дії моралі, дружби, симпатії, кохання тощо), або регу-
люються лише частково. Наприклад, у сім’ї, окрім тих питань, що 
регулюються за допомогою права, існують також суто особистісні відносини 
між подружжям, батьками й дітьми, які регулюються нормами моралі, ре-
лігії, звичаями. Учасники правових відносин наділяються державою вза-
ємними, пов’язаними між собою правами та обов’язками. Ці відносини ста-
ють підконтрольними державі й керованими нею.

Правовідносини  — це врегульовані нормами права суспільні відносини, у  ході 
яких їхні учасники реалізують свої суб’єктивні права і виконують юридичні обов’язки.
Правовідносини  — це врегульовані нормами права суспільні відносини, у  ході 
яких їхні учасники реалізують свої суб’єктивні права і виконують юридичні обов’язки.

Особливості подання матеріалу

Структура підручника
Складається зі «Вступу» та  п’яти розділів, а  розділи, 
у  свою чергу, розподілені на  параграфи

Актуалізація опорних знань
Кожний параграф розпочина-
ють рубрики «Пригадайте!» 
і  «Поміркуйте!». Ці елементи 
мають на меті актуалізувати 
та залучити до роботи знання 
з  інших предметів, які вже 
відомі учням

Мотивація навчальної діяльності
Зорієнтуватися в  напрямках 
і  обсягах нового матеріалу 
допоможе «План теми». Перед 
текстом параграфа вміщено 
основні поняття, визначені 
програмою курсу

Побудова параграфа
Кожний параграф поділений на кілька частин, що мають заголовки, 
тобто структура тексту побудована у  вигляді комбінації невеликих 
за  обсягом змістових частин. Як правило, кожна тема розкривається 
в  межах одного параграфа
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Теоретичний матеріал
Підручник реалізує мету 
й  завдання навчального 
курсу, зберігаючи структуру 
та послідовність змісту на 
основі сучасних підходів до ви-
кладення матеріалу, поєднання 
основного, додаткового текстів 
та позатекстових компонентів.
Зміст основного тексту 
спрямований на реалізацію 
окреслених Державним 
стандартом базової і  повної 
загальної середньої освіти 
та  навчальною програмою 
мети й  завдань

Практичне спрямування
Обсяг текстів у  підручнику 
педагогічно доцільний, їх 
будова чітка, а  виклад  — по-
слідовний, логічний та лако-
нічний. Це дає змогу засвоїти 
навчальну інформацію всіма 
учнями без вагомої щоурочної 
допомоги вчителя
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ту і  стаж професійної діяльності у  сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі 
моральні якості та є  правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, проф-
спілок, брати участь у  будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, 
обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім на-
укової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути 
призначеним повторно.

Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з  дня складення ним при-
сяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі 
свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

ВИСНОВКИ

 � Головною цінністю демократичного суспільства є  Конституція  — документ, який ви-
значає правила спілкування між державою і  громадянином, засади функціонування 
держави, права, свободи й обов’язки громадянина та гарантії держави в  їх реалізації.

 � Науковці стверджують, що знання громадянами основних положень Конституції є од-
нією з  головних умов ефективної дії механізмів прийняття і  реалізації актів прямого 
народовладдя, утвердження правової держави і  громадянського суспільства. Існуюча 
практика засвідчує, що забезпечувати права людини, не відомі або не доведені до 
широкої громадськості, неможливо. Ось чому вже зі шкільних років юному громадя-
нинові варто розпочати знайомство з  Основним законом своєї держави.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Дайте визначення поняття «конституція».
2.  Доповніть схему «Державний лад України, спираючись на текст Конституції України (Роз-

діл I. Загальні засади).

3.  Складіть схему «Система адміністративно-територіального устрою України».
4.  Цікава ваша думка! Світова юридична наука і  практика конституціоналізму визначили 

принципи, яким повинен відповідати прогресивний конституційний лад, провідними серед 
яких визначено: демократизм, суверенність, гуманізм, реальність, гарантованість.

Як ви вважаєте, наскільки конституційний лад нашої держави відповідає цим високим 
стандартам? Свою позицію обґрунтуйте.

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

Форма правління
___________________

Особливості політич-
ного режиму 

___________________

Форма територіаль-
ного устрою 

___________________

закріплена в  ст. ____  
Конституції України

закріплена в  ст. ____  
Конституції України

закріплена в  ст. ____ 
Конституції України
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 3. Якими є  підстави набуття та припинення громадянства України?

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте з  джерелом права. Ознайомтесь зі статтею закону, назвіть під-
стави набуття громадянства в  нашій державі.

Закон України «Про громадянство України»

Стаття 6. Підстави набуття громадянства України
Громадянство України набувається:

1) за народженням;
2) за територіальним походженням;
3) унаслідок прийняття до громадянства;
4) унаслідок поновлення в  громадянстві;
5) унаслідок усиновлення;
6) унаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування, улаштування дитини в  ди-

тячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи при-
йомну сім’ю або передачі на виховання в  сім’ю патронатного вихователя;

7) унаслідок установлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
8) у  зв’язку з  перебуванням у  громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9) унаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства 

чи материнства;
 10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Правовий статус громадянина відрізняється від правового статусу іно-
земця (громадянина іншої держави), особи без громадянства. Останні, на-
приклад, в Україні не можуть брати участі в референдумах, не обираються 
до органів державної влади тощо.

Громадянство України — це правовий зв’язок між фізичною особою 
й Українською державою, який знаходить свій прояв у їхніх взаємних пра-
вах і обов’язках.

Правові відносини, що стосуються громадянства, регулюються відпо-
відними нормативно-правовими актами, основними з яких є Конституція 
України і Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких засадах:
 � єдине громадянство;
 � запобігання виникненню випадків безгромадянства;
 � неможливість позбавлення громадянства України;
 � визнання права громадянина України на зміну громадянства;
 � неможливість автоматичного набуття громадянства України іноземцем 

чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадяни-
ном України або набуття громадянства України його дружиною (чоло-
віком) та автоматичного припинення громадянства України одним із 
подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства 
України другим із подружжя;

Розділ III. Взаємозв’язок людини і держави
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 � Право на громадянство є невід’ємним правом людини. Інститут громадянства в Укра-
їні відповідає міжнародним правовим стандартам, і  його норми спрямовані на забез-
печення стійкого правового зв’язку людини та української держави, забезпечення 
прав особи в  різних сферах життя.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Дайте визначення понять: «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «права 
і  свободи людини».

2.  Складіть схему «Покоління прав людини».
3.  Порівняйте поняття, визначивши в  них спільне і  відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Свободи людини

Права людини

4.  Проаналізуйте ситуацію з  правової точки зору.
Ольга К., громадянка Молдови, 26 червня 2014 р. подала клопотання про набуття гро-

мадянства України. У  травні 2012 р. вона взяла шлюб із громадянином України і  від того 
часу постійно проживає в його квартирі в місті Миргород Полтавської області. Ольга працює 
офіс-менеджером на приватному підприємстві «Сапсан», володіє державною мовою.

Чи достатньо правових підстав для задоволення клопотання Ольги?
5.  Проаналізуйте ситуацію з  правової точки зору.

Подружжя К. п’ять років проживало в  Ізраїлі, куди воно відбуло на постійне місце 
проживання разом із донькою. За цей час К. набули громадянства Ізраїлю, хоча з  гро-
мадянства України не вийшли.

Зважаючи на труднощі економічного характеру та незадовільний стан здоров’я дру-
жини, подружжя вирішило повернутись до України.

Чи будуть визнані чоловік і  дружина К. громадянами України після повернення? Чому?
6.  Цікава ваша думка! Сара Ґрімке, американська борчиня за права людей, у 1837 р. написа-

ла: «Я не знаю, що таке права чоловіка чи права жінки; я знаю лише, що таке права людини».
Як ви розумієте її слова? Чи поділяєте ви її думку? Чому?

§ 11. Конституційні права, свободи й  обов’язки 
людини й громадянина в  Україні

ПРИГАДАЙТЕ!
1.  Що означає бути громадянином держави?
2.  Як набути громадянства України?
3.  За яких підстав припиняється громадянство України?

ПЛАН ТЕМИ
1. Які права, свободи та обов’язки людини і  громадянина визначені Конституцією України?
2.  Як захищають права та свободи людини і  громадянина в  Україні?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: «конституційні обов’язки».

Завдання на опрацювання матеріалу та закріплення знань

Завдання  на складання  схем та таблиць
Завдання допоможуть учням систематизувати знання

Завдання на порівняння понять

§ 10. Людина, особа, громадянин
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§ 10. Людина, особа, громадянин
ПРИГАДАЙТЕ!
Що таке держава?

ПОМІРКУЙТЕ!
Чи можна стверджувати, що суспільство  — це не проста сукупність людей, а  система 
взаємин між ними? Чому?

ПЛАН ТЕМИ
1.  Чим подібні і  чим відрізняються поняття «людина», «особа», «громадянин»?
2.  Як людство прийшло до усвідомлення цінності прав і  свобод людини?
3.  Якими є  підстави набуття та припинення громадянства України?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «права і  свободи 
людини».

 1. Чим подібні і  чим відрізняються поняття «людина», «особа», 
«громадянин»?

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомтесь із висловлюваннями видатних особистостей. Як ви вважаєте, 
у  якому значенні вони вживають поняття «людина», «особа», «громадянин»?

1) Людина виховується для свободи. (Г. Гегель)
2) Вихователь  — це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ 

до найдорожчого народного багатства  — розуму, думок, почуттів дітей, під-
літків і  юнацтва. (В. Сухомлинський)

3) Істинна рівність громадян полягає в  тому, що всі вони однаково підкоряються 
законам. (Ж. Д’Аламбер)

Найбільшою цінністю будь-якого суспільства є людина. Великий тлумач-
ний словник сучасної української мови дає таке визначення: «люди — це сус-
пільні істоти, що являють собою найвищий ступінь розвитку живих організмів, 
мають свідомість, володіють членороздільною мовою, виробляють і використо-
вують знаряддя праці». Отже, це поняття включає два аспекти: природний 
(біологічний) та соціальний (пов’язаний із життям і відносинами в суспільстві).

Юридична наука вивчає окрему людину як індивіда, особистість, гро-
мадянина, розглядає її відносини з державою й суспільством. Що мають 
спільне і чим відрізняються поняття «людина», «особа», «громадянин»?

Поняття «людина»  насамперед охоплює загальнородові риси, що відрізняють 
людину від інших живих істот. У  такому значенні воно стосується не якоїсь кон-
кретної людини, а  людини як представника роду людського.

Процес розвитку та еволюції суспільства спричинив виникнення спе-
цифічних відносин між суб’єктами, що характеризуються певним рівнем 
усвідомленості та узгодженості. Саме це зумовлює поступове збільшення 

Поняття «людина»  насамперед охоплює загальнородові риси, що відрізняють 
людину від інших живих істот. У  такому значенні воно стосується не якоїсь кон-
кретної людини, а  людини як представника роду людського.

Попрацюйте з джерелом права
Передбачають роботу з уривка-
ми з нормативно-правових 
документів. Їх мета   — допомогти 
навчитися розуміти мову норма-
тивно-правових документів, 
застосовувати правові норми 
для вирішення життєвих ситуацій

Проаналізуйте ситуацію 
з правової точки зору
Завдання надають учням 
можливість виступити в ролі 
адвоката або надати кваліфі-
ковану консультацію

Цікава ваша думка!
Завдання спрямовані на 
формування вмінь висловлю-
вати власну точку зору щодо 
будь-яких питань



4 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Висновки
Наприкінці кожного парагра-
фа міститься підсумковий 
огляд його змісту у  вигляді 
головних тез

Завдання для контролю 
знань
Вивчення кожного параграфа 
завершується запитаннями 
та  завданнями, виконання 
яких є  неодмінною складо-
вою успішної роботи над 
навчальною темою. Завдання 
різні за складністю та фор-
мою. Їх мета  — акцентувати 
увагу учнів на найважливіших 
питаннях теми, закріпити 
здобуті знання, допомогти 
узагальнити вивчене

Підручник пропонує значну 
кількість пізнавальних за-
вдань для учнів, щоб учитель 
зміг організувати навчання 
учнів з  урахуванням як їхніх 
індивідуальних особливостей, 
так і  рівня підготовки всього 
класного колективу

Розділ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність
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Подія  як юридичний факт є  життєвою обставиною або їх сукупністю, які виника-
ють поза волею осіб. До юридичних подій належать народження або смерть лю-
дини, стихійні лиха, хвороба тощо.

Дії  — це обставини, настання яких залежить від волі особи. Дії поділяються на 
правомірні (здійснюються в  межах правових норм) і  протиправні (здійснюються 
з  порушенням правових норм).

Правомірні дії можуть, у свою чергу, поділятися на юридичні акти (дії, 
спрямовані на досягнення певного юридичного результату — одруження) та 
юридичні вчинки (дії, що безпосередньо не мають юридичної мети, але все 
одно спричиняють правові наслідки — створення літературного або музич-
ного твору породжує відносини щодо реалізації авторського права).

ЗАВДАННЯ 4. Охарактеризуйте правовідносини, про які йдеться в  наведеній статті право-
вого акта. Укажіть їх вид, об’єкт, суб’єктів та визначте зміст. Що є  підставою для 
виникнення правовідносин?

Цивільний кодекс України

Глава 70. Управління майном
Стаття 1029. Договір управління майном
1. За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає 

другій стороні (управителеві) на певний строк майно в  управління, а  друга сторона 
зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в  інтересах 
установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

2. Договір управління майном може засвідчувати виникнення в  управителя права 
довірчої власності на отримане в  управління майно.

Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження пра-
ва довірчої власності управителя.

ВИСНОВКИ

 � Правовідносини  — це суспільні відносини, урегульовані нормами права.
 � Суб’єктами правовідносин є  фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства), юридичні особи (державні органи, організації, установи, підприємства, 
об’єднання громадян), держава, державні утворення (республіки, штати, землі), адмі-
ністративно-територіальні утворення (міста, села); соціальні спільноти (народ, нація, 
етнічна група). Суб’єкт правовідносин повинен мати правосуб’єктність, тобто право-
здатність, дієздатність та деліктоздатність.

 � Об’єкти правовідносин  — це матеріальні й  нематеріальні блага, із приводу яких 
суб’єкти вступають у  правовідносини, здійснюють свої суб’єктивні юридичні права 
і  суб’єктивні юридичні обов’язки.

 � Зміст правовідносин утворюють права та обов’язки їх учасників, а  також здійснюва-
ні ними дії, спрямовані на реалізацію цих прав і  обов’язків.

Подія  як юридичний факт є  життєвою обставиною або їх сукупністю, які виника-
ють поза волею осіб. До юридичних подій належать народження або смерть лю-
дини, стихійні лиха, хвороба тощо.

Дії  — це обставини, настання яких залежить від волі особи. Дії поділяються на Дії  — це обставини, настання яких залежить від волі особи. Дії поділяються на Дії
правомірні (здійснюються в  межах правових норм) і  протиправні (здійснюються 
з  порушенням правових норм).

§ 9. Конституція — Основний закон держави
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Конституція України

Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року

Верховна Рада України від імені Українського народу  — громадян України всіх на-
ціональностей,

виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і  на основі здій-

сненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і  свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись 

про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і  зміцню-
вати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед 
Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схва-
леним 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію  — Осно-
вний закон України.

 2. Які розділи містить Конституція України?
Конституція України складається з преамбули і тринадцяти розділів, 

у яких об’єднана 166 статей, а також розділу XV — «Перехідні положення».

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в  парах. Ознайомтеся з  назвами та стислою характеристикою 
розділів Конституції, уміщеними в  таблиці «Структура Конституції України». Об-
говоріть, які розділи Основного закону ви вважаєте найважливішими. Обґрун-
туйте свою думку.

Мал. 1. Конституція Пилипа 
Орлика  — один із перших 
конституційних актів у  світі

Мал. 2. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року

Розділ III. Взаємозв’язок людини і держави
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найвищої соціальної цінності. Розділ II Конституції України, найбільший за своїм 
обсягом, має назву «Права, свободи та обов’язки людини і  громадянина». Його по-
ложення повністю відповідають міжнародним стандартам у  сфері прав і  свобод 
людини.

 � Проте держава має не тільки проголошувати права людини, а  й  усебічно сприяти 
їхній реалізації. Дотримання прав людини в  Україні є  об’єктом уваги не тільки дер-
жавних органів, але й  громадських організацій, міжнародних установ.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Дайте визначення поняття «конституційні обов’язки».
2.  Виберіть із переліку конституційні обов’язки громадян:

1) займатися підприємницькою діяльністю, не забороненою законом;
2) захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави;
3) сплачувати податки і  збори в  порядку і  розмірах, установлених законом;
4) звертатися до суду для захисту своїх прав;
5) дотримуватися Конституції та законів України;
6) заробляти собі на життя інтелектуальною працею;
7) не завдавати шкоди природі, культурній спадщині.

3.  Проаналізуйте ситуації. Визначте, реалізація яких прав і  свобод людини і  громадяни-
на в  них описана.

1) Марія Петрівна, якій виповнилося 48 років, працювала 27 років у  школі вчителем 
української мови і  літератури. Її донька-студентка народила дитину. Щоб допомогти мо-
лодій сім’ї доглядати немовля, Марія Петрівна пішла на пенсію.

2) Після закінчення Технічного університету Микола М. улаштувався на роботу до 
акціонерного товариства «Спецтехпром» на посаду менеджера комп’ютерного відділу. 
Молодий спеціаліст добре себе зарекомендував на виробництві, тому заробітну плату 
йому було підвищено на 15 %.

4.  Наведіть приклади реалізації політичних прав і  свобод людини і  громадянина.
5.  Проведіть міні-дослідження за темою «Міжнародне співтовариство на захисті прав 

людини». Зверніть увагу на такі питання:
1) міжнародно-правовий механізм захисту прав і  свобод;
2) система захисту прав людини ООН;
3) система захисту прав людини Ради Європи;
4) участь України в  міжнародних організаціях, діяльність яких спрямована на захист 

прав людини.

§ 12. Особливості організації державної влади 
і  місцевого самоврядування в  Україні

ПРИГАДАЙТЕ!
1.  Що таке держава?
2.  Які функції має виконувати держава?

Розділ III. Взаємозв’язок людини і держави
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найвищої соціальної цінності. Розділ II Конституції України, найбільший за своїм 
обсягом, має назву «Права, свободи та обов’язки людини і  громадянина». Його по-
ложення повністю відповідають міжнародним стандартам у  сфері прав і  свобод 
людини.

 � Проте держава має не тільки проголошувати права людини, а  й  усебічно сприяти 
їхній реалізації. Дотримання прав людини в  Україні є  об’єктом уваги не тільки дер-
жавних органів, але й  громадських організацій, міжнародних установ.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Дайте визначення поняття «конституційні обов’язки».
2.  Виберіть із переліку конституційні обов’язки громадян:

1) займатися підприємницькою діяльністю, не забороненою законом;
2) захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави;
3) сплачувати податки і  збори в  порядку і  розмірах, установлених законом;
4) звертатися до суду для захисту своїх прав;
5) дотримуватися Конституції та законів України;
6) заробляти собі на життя інтелектуальною працею;
7) не завдавати шкоди природі, культурній спадщині.

3.  Проаналізуйте ситуації. Визначте, реалізація яких прав і  свобод людини і  громадяни-
на в  них описана.

1) Марія Петрівна, якій виповнилося 48 років, працювала 27 років у  школі вчителем 
української мови і  літератури. Її донька-студентка народила дитину. Щоб допомогти мо-
лодій сім’ї доглядати немовля, Марія Петрівна пішла на пенсію.

2) Після закінчення Технічного університету Микола М. улаштувався на роботу до 
акціонерного товариства «Спецтехпром» на посаду менеджера комп’ютерного відділу. 
Молодий спеціаліст добре себе зарекомендував на виробництві, тому заробітну плату 
йому було підвищено на 15 %.

4.  Наведіть приклади реалізації політичних прав і  свобод людини і  громадянина.
5.  Проведіть міні-дослідження за темою «Міжнародне співтовариство на захисті прав 

людини». Зверніть увагу на такі питання:
1) міжнародно-правовий механізм захисту прав і  свобод;
2) система захисту прав людини ООН;
3) система захисту прав людини Ради Європи;
4) участь України в  міжнародних організаціях, діяльність яких спрямована на захист 

прав людини.

§ 12. Особливості організації державної влади 
і  місцевого самоврядування в  Україні

ПРИГАДАЙТЕ!
1.  Що таке держава?
2.  Які функції має виконувати держава?

Проведіть міні-дослідження
Різновид проектної діяльності
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Практичні заняття
Відповідно до навчальної 
програми в  підручнику 
запропоновані розробки всіх 
практичних занять. Вони 
мають конкретну тему, мету 
й  завдання, відповідне 
змістовне наповнення, 
вправи та інструкції для 
учнів щодо їх виконання, 
добірку джерел і  матеріалів

Систематизація 
та узагальнення знань
Матеріал кожного розділу 
завершує повторювально-
узагальнювальний урок

Завдання для систематизації 
та узагальнення знань
Спрямовані на перевірку 
й  аналіз вивченого матеріалу

§ 21. Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх
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3.  Порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Нормальна тривалість робочого часу

Скорочений робочий час

4. Дайте правову оцінку ситуації.
Павло М. (17 років) під час літніх канікул працював за трудовим договором у кав’ярні 

«Надія». Під час прибирання залу хлопець скористався пилососом, вмикаючи який, ви-
падково вимкнув холодильник. Павло цього не помітив. У  результаті того, що холодиль-
ник тривалий час не працював, більшість продуктів була зіпсована. Адміністрація за-
кладу зобов’язала Павла відшкодувати збитки, сума яких становила 4000 грн і  значно 
перевищувала суму заробітної плати хлопця.

Чи правомірними є  дії адміністрації? Хто має відшкодувати збитки?
5. Проведіть міні-дослідження за темою «Праця неповнолітніх: особливості прийому на 

роботу». Зверніть увагу на такі аспекти проблеми:
1) Які загальні правила прийому поширюються на неповнолітніх?
2) Чи потрібна згода батьків для прийому на роботу неповнолітніх?
3) Які особливості передбачені законодавством при прийомі на роботу неповно-

літніх? Із чим вони пов’язані?
4) Чи доводилось вам або вашим знайомим улаштовуватися на роботу?
5) Чи не порушувались при цьому права неповнолітніх?

§ 21. Практичне заняття. Працевлаштування 
неповнолітніх

ПРИГАДАЙТЕ!
Які вимоги щодо укладення трудового договору неповнолітніх установлено законодав-
ством?

ПОМІРКУЙТЕ!
Які обставини змушують неповнолітніх улаштовуватися на роботу?

ПЛАН ЗАНЯТТЯ
1.  Як порушуються права неповнолітніх, що працюють?
2.  Як неповнолітньому не стати жертвою шахраїв при влаштуванні на роботу?
3.  Як укласти трудовий договір?

 1. Як порушуються права неповнолітніх, що працюють?

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте в  парах. Ознайомтеся з наведеним повідомленням ЗМІ та дайте 
відповіді на запитання до нього.

Про те, що на птахофабриці в  селі Охоче Нововодолазького району Харківської об-
ласті використовується нелегальна дитяча праця, стало відомо після нещасного випад-
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лення охоронного пристрою в  під’їзді будинку, де жили Сіренко й  Приходько. Перебу-
ваючи в  стані алкогольного сп’яніння, Небудько та Сиволапа, зустріли Приходька на 
безлюдній вулиці, коли той повертався з  роботи. Спочатку погрожували йому фізичною 
розправою, а  потім від слів перейшли до дії. Сталася бійка, у  результаті якої Приходько 
отримав легкі тілесні ушкодження, а  Небудько  — струс мозку.

3.  Цікава ваша думка! Фахівці з  правознавства зауважують: «Треба пам’ятати, що адміні-
стративне правопорушення  — не дрібниця, а  шлях до скоєння злочину. Отже, поперед-
ження адміністративного правопорушення, а  також своєчасне покарання за його ско-
єння є  шляхом до запобігання скоєння злочину». Чи погоджуєтеся ви з  такою оцінкою 
суспільних наслідків адміністративного правопорушення? Чому?

4.  Проведіть міні-дослідження. Користуючись різними джерелами інформації (ЗМІ, спе-
ціальна література, мережа Інтернет), з’ясуйте, які види кримінальних правопорушень 
найчастіше скоюють неповнолітні. У  чому, на вашу думку, полягає причина скоєння кри-
мінальних правопорушень неповнолітніми?

Повторювально-узагальнювальний урок. 
Висновки до розділу ІV

Цивільне право — одна з провідних галузей національного права Укра-
їни. Це сукупність правових норм, які регулюють на засадах юридичної 
рівності особисті немайнові та майнові відносини за участю громадян, юри-
дичних осіб і держави з метою більш повного задоволення матеріальних 
і духовних потреб суспільства.

Малолітні і неповнолітні особи, як і всі інші громадяни нашої держави, 
відповідно до частини 1 статті 2 Цивільного кодексу України, є учасниками 
цивільних відносин, тобто наділені цивільною правосуб’єктністю.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОЛІТНІХ І  НЕПОВНОЛІТНІХ

Цивільно-правова відповідальність 
осіб у  віці до 14 років (малолітніх)

Цивільно-правова відповідальність осіб 
у  віці від 14 до 18 років (неповнолітніх)

Малолітня особа не несе відповідаль-
ності за завдану нею шкоду.

Неповнолітня особа відповідає за завдану 
нею шкоду самостійно на загальних підставах

Шкода, завдана малолітньою особою, 
відшкодовується її батьками (усиновлю-
вачами) або опікуном чи іншою фізич-
ною особою, яка на правових підставах 
здійснює виховання малолітньої осо-
би,  — якщо вони не доведуть, що шко-
да не є  наслідком несумлінного здій-
снення або ухилення ними від 
здійснення виховання та нагляду за ма-
лолітньою особою.

У разі відсутності в  неповнолітньої особи 
майна, достатнього для відшкодування за-
вданої нею шкоди, остання відшкодовується 
в  частці, якої не вистачає, або в  повному 
обсязі її батьками (усиновлювачами) або пі-
клувальником, якщо вони не доведуть, що 
шкоди було завдано не з  їхньої вини. 
Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду 
припиняється з  досягненням особою, яка 
завдала шкоди, повноліття.
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Неможливість за-
стосування до не-
повнолітніх окре-
мих видів стягнень

До неповнолітніх можуть бути застосовані:
1) як основні покарання  — штраф, громадські, виправні робо-

ти, арешт, позбавлення волі на певний строк;
2) як додаткові покарання  — штраф, позбавлення права обі-

ймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Покарання, що призначаються до неповнолітніх, є  м’якшими, 
ніж до решти засуджених.

Можливість звіль-
нення від кримі-
нального покарання

Неповнолітнього, який уперше вчинив злочин невеликої тяж-
кості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути 
звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його ви-
правлення можливе без застосування покарання. У  цьому ви-
падку застосовуються примусові заходи виховного характеру:
1) застереження;
2) обмеження дозвілля і  встановлення особливих вимог до по-

ведінки неповнолітнього;
3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 

заміняють, або під нагляд педагогічного або трудового ко-
лективу за його згодою, а  також окремих громадян на їхнє 
прохання;

4) покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку 
і  має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування 
заподіяних майнових збитків;

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-ви-
ховної установи для дітей і  підлітків до його виправлення, 
але на строк, що не перевищує трьох років

Завдання для систематизації та узагальнення знань
Виберіть правильний варіант відповіді (за кожну правильну відповідь 

на завдання 1—3 — 1 бал).

1.  Відповідно до Цивільного кодексу України, особа, яка не досягла 14 ро-
ків (малолітня), має
А  часткову цивільну дієздатність Б  неповну цивільну дієздатність
В  повну цивільну дієздатність Г  обмежену цивільну дієздатність

2.  Який із наведених видів кримінальних покарань, згідно з Криміналь-
ним кодексом України, може застосовуватися як додаткове покарання?
А  штраф Б  громадські роботи
В  виправні роботи Г  конфіскація майна
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У  тексті підручника найважли-
віші поняття виділені для 
кращого запам’ятовування 
та  подані окремими врізками

Змістовні малюнки
Наведені ілюстрації мають 
розвивальну та інформаційну 
функції. До багатьох із них 
подано розширені підписи, 
що залучає учнів до роботи 
з  візуальними джерелами, 
формує інформаційну компе-
тентність

Таблиці й  схеми
Значна частина матеріалу подається 
у  вигляді схем і таблиць, що полегшує 
його сприйняття й запам’ятовування

§ 3. Соціальні норми. Право
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 1. Що називають соціальними нормами?

ЗАВДАННЯ 1. Як ви розумієте значення вислову Аристотеля: «Людина за своєю природою  — 
істота суспільна»?

Уміння домовлятися, іти на поступки, дотримуватися певних норм — 
це ті якості, що виокремили людину з тваринного світу й зробили соціаль-
ною істотою.

Соціальні норми  — це правила поведінки, що регулюють взаємини між людьми 
і  спрямовують їх діяльність у  спільних інтересах.

До системи соціальних норм належать норми права, мораль, звичаї, 
традиції, норми громадських організацій, релігійні норми. Найбільш зна-
чущими серед них є норми права та моралі.

Норми моралі формуються у свідомості людей поступово і лише після 
визнання їх більшістю набувають обов’язкового характеру.

Мораль  — це правила поведінки людей, які уособлюють усталені уявлення про 
справедливість, честь, добро, що склалися в  суспільстві.
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всіма заходами державного впливу, у  тому числі заходами примусу.

§ 5. Правовідносини

39

Правовідносини мають свої характерні ознаки:
 � є різновидом суспільних відносин, тобто створюються людьми в про-

цесі їхніх взаємовідносин;
 � є результатом свідомої діяльності людини;
 � виникають на основі норм права, тобто виступають як засіб реалізації 

правових норм;
 � мають зазвичай двосторонній характер, причому в однієї сторони 

є суб’єктивні права, а на іншу покладені юридичні обов’язки.

 2. Яким є  склад правовідносин?
Правові відносини мають складну структуру. 

До складу правовідносин  належать суб’єкти правовідносин, об’єкти правовідно-
син та зміст правовідносин.

СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН

Суб’єкт Об’єкт Зміст

Учасники правових відно-
син, які мають суб’єктивні 
права та юридичні 
обов’язки 

Те, на що спрямовані ін-
тереси суб’єктів, із приво-
ду чого вони вступають 
у  правові відносини

Здійснювані учасниками 
правовідносин дії, спрямо-
вані на реалізацію їхніх 
прав і  виконання обов’язків

Між цими елементами існує нерозривний зв’язок. Суб’єкти правовід-
носин вступають у них із метою задоволення своїх інтересів і потреб, які 

До складу правовідносин  належать суб’єкти правовідносин, об’єкти правовідно-
син та зміст правовідносин.

Мал. 1. Договір купівлі-про-
дажу  — один із найбільш 
поширених видів правовід-
носин

Розділ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність
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опосередковують об’єкти правових відносин. Виникнення в суб’єктів вза-
ємних прав і обов’язків є можливим лише на підставі настання певних юри-
дичних умов (юридичних фактів, закріплених у гіпотезах норм права).

Існує багато видів правовідносин. Найчастіше їх розрізняють за галузе-
вою ознакою: конституційні, сімейні, адміністративні, трудові, цивільні тощо.

Суб’єкти правовідносин  — це учасники правовідносин, які мають суб’єктивні 
права та виконують юридичні обов’язки на основі юридичних норм.

Суб’єктами правовідносин можуть бути фізичні і юридичні особи.

Фізичні особи  — це люди, які, залежно від свого правового статусу, у  право-
відносинах виступають як: громадяни; іноземці; особи без громадянства; особи 
з  подвійним громадянством.

Юридичні особи  — це організації, що створені та зареєстровані у  визначеному 
законом порядку і  можуть бути самостійними учасниками правовідносин.

Розрізняють також індивідуальних і колективних суб’єктів правовід-
носин. Індивідуальними суб’єктами правовідносин є окремі фізичні особи.

Бути учасником правовідносин окрема особа чи організація може лише 
за наявності правосуб’єктності. Правосуб’єктність складається з правоздат-
ності, дієздатності та деліктоздатності.

За юридичним статусом

Фізичні 
особи

Люди як учасники правовідносин: громадяни; іноземці; осо-
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Юридичні 
особи
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законом порядку і можуть бути самостійними учасниками 
правовідносин

ІндивідуальніОкремі фізичні особи

Колективні

Держава; державні органи та установи; гро-
мадські об’єднання; адміністративно-територі-
альні одиниці та їх населення; виборчі округи; 
релігійні організації; підприємства тощо

За складом

СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН

Суб’єкти правовідносин  — це учасники правовідносин, які мають суб’єктивні 
права та виконують юридичні обов’язки на основі юридичних норм.

Фізичні особи  — це люди, які, залежно від свого правового статусу, у  право-
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ДОДАТКИ

Рекомендації щодо організації 
різних форм роботи
Наведено поради щодо 
роботи учнів у  парах і  групах, 
як успішно працювати над 
проектом тощо

Витяги з  нормативно-правових 
документів
Формування інформаційної 
компетентності учнів відбува-
ється завдяки набуттю ними 
вміння працювати з  джерела-
ми права та юридичними 
документами, користуватися 
правовими документами

є різновидом суспільних відносин, тобто створюються людьми в про-

виникають на основі норм права, тобто виступають як засіб реалізації 

мають зазвичай двосторонній характер, причому в однієї сторони 
є суб’єктивні права, а на іншу покладені юридичні обов’язки.

Термінологічний словник
Наведено визначення теоре-
тичних правових понять, 
термінів і  категорій для 
кращого розуміння та пояс-
нення правових явищ, проце-
сів, подій державно-правової 
дійсності

Електронний додаток
До підручника розроблений електронний 
освітній ресурс interactive.ranok.com.ua, 
який містить додаткову корисну інформа-
цію, тестові завдання для підготовки до 
контрольних та самостійних робіт, які 
виконуються в  режимі онлайн, тощо. 
Посилання на ці матеріали розміщено на 
сторінках підручника позначкою 

Витяги з  нормативно-правових 
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ДОДАТКИ

Рекомендації щодо організації різних форм роботи

Робота в  парах
Учням пропонується ознайомитися з текстом відповідного пункту параграфа, до-

кумента, висловлювання, описом ситуації тощо та підготуватися відповідати на за-
питання до нього. На виконання завдання (ознайомлення з  текстом та обговорення 
відповідей на запитання) відводиться 5—6 хвилин. Потім заслуховуються відповіді 
представників окремих пар. Краще, якщо представник однієї пари відповідатиме на 
одне запитання.

Робота в  групах
У класі створюється кілька груп із 5—6 учнів. У  кожній групі обирають лідера, допо-

відача, секретаря та «тайм-кіпера»  — учня, який буде стежити за часом. Учитель визна-
чає термін виконання роботи, дає вказівки щодо її організації:

 y лідер групи зачитує текст завдання;
 y у кожній групі заслуховуються пропозиції щодо його виконання;
 y кожен учень повинен по черзі висловити свою думку, і  вона має бути врахована;
 y усі пропозиції фіксує секретар;
 y доповідач готується представляти результати роботи групи.

Під час роботи груп учитель надає необхідну допомогу. Після закінчення терміну, 
виділеного на виконання роботи, доповідач звітує перед класом про виконану роботу.

Робота над проектом (проведення міні-дослідження)
Проект — сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, 

предмета. Метод проектів завжди припускає розв’язування певної проблеми. Результа-
ти виконаних проектів мають бути, що називається, «відчутними», тобто, якщо це тео-
ретична проблема, то конкретне її розв’язання, якщо практична, конкретний результат, 
готовий до впровадження, використання.

Робота над проектом включає такі етапи:
І етап  — організаційний (створення груп);
ІІ етап  — пошуковий (збирання інформації);
ІІІ етап  — аналітичний (аналіз та систематизація отриманої інформації);
ІV етап  — підсумковий (підготовка звітів);
V етап  — презентаційний.
Отже, необхідно скласти план дослідження, розподілити обов’язки в  спільній роботі 

(якщо дослідження здійснюється групою). Це і  буде перший етап діяльності  — органі-
заційний.

Другий етап проектної роботи  — пошуковий (збирання інформації); третій етап  — 
аналітичний (аналіз та систематизація отриманої інформації); четвертий  — підсумковий 
(підготовка звітів); п’ятий  — презентаційний.

Термінологічний словник
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Термінологічний словник
Адміністративне правопорушення (проступок) — протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, 
власність права і  свободи громадян на встановлений порядок управління, і  за яку за-
конодавством передбачено адміністративна відповідальність.

Галузь права  — це сукупність правових норм, що становлять самостійну частину 
системи права та своїм особливим методом регулюють якісно однорідну сферу суспіль-
них відносин.

Громадянин  — це особа, яка належить до постійного населення певної держави, 
має нормативно закріплений статус, користується захистом держави як у  межах її те-
риторії, так і  поза нею.

Громадянство — стійкий правовий зв’язок особи й держави, що виражається в  їхніх 
взаємних правах і  обов’язках.

Деліктоздатність  — здатність нести юридичну відповідальність за скоєні правопо-
рушення.

Держава  — здійснюваний за допомогою офіційних органів політико-територіальний 
спосіб організації публічної влади, покликаний керувати суспільними процесами шляхом 
надання своїм вимогам загальнообов’язкового характеру та реалізації цих вимог, у  разі 
потреби, за допомогою сили примусу.

Джерела права — це встановлені державою або визнані нею офіційно документальні 
форми виявлення та закріплення норм права.

Дієздатність  — це здатність особи своїми діями реалізовувати свої права та 
обов’язки.

Злочин  — суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), передбачене 
Кримінальним кодексом України, вчинене суб’єктом злочину.

Зміст правовідносин  — права та обов’язки їх учасників, а  також здійснювані ними 
дії, спрямовані на реалізацію цих прав і  обов’язків

Конституційний обов’язок  — санкціонована державою в  інтересах усіх членів сус-
пільства і  закріплена в  Конституції необхідність, що встановлює кожному громадянину 
відповідний вид і  міру поведінки і  відповідальність за неналежне його виконання.

Конституція  — Основний закон держави, який закріплює державний і  суспільний 
лад, особливості взаємовідносин особи й  держави, організації та здійснення державної 
влади, визначає основні державно-правові інститути, порядок їхньої організації та ком-
петенцію, і  таким чином установлює принципи регулювання суспільних відносин.

Норма права — це обов’язкове, формально визначене правило поведінки загально-
го характеру, що встановлюється, змінюється та припиняється в  установленому поряд-
ку, виконання якого забезпечується державою, її відповідними органами.

Об’єкт правовідносин  — матеріальні або нематеріальні блага, з  приводу яких ви-
никають правовідносини.

Права людини  — соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати 
вид і  міру своєї поведінки з  метою задоволення різних матеріальних і  духовних потреб 
шляхом користування певними соціальними благами в  межах, визначених законодав-
чими актами.

202

Додатки

Оскільки робота над проектом потребує певного часу, доцільно, порадившись з  учи-
телем, вибрати тему дослідження на початку вивчення розділу і  презентувати резуль-
тати роботи під час підсумково-узагальнювального уроку.

Необхідно скласти план дослідження, розподілити обов’язки в  спільній роботі (якщо 
дослідження здійснюється групою). Це і  буде перший етап діяльності  — організаційний.

Другий етап проектної роботи  — пошуковий (збирання інформації); третій етап  — 
аналітичний (аналіз та систематизація отриманої інформації); четвертий  — підсумковий 
(підготовка звітів); п’ятий  — презентаційний.

Оскільки робота над проектом потребує певного часу, доцільно, порадившись з  учи-
телем, вибрати тему дослідження на початку вивчення розділу і  презентувати резуль-
тати роботи під час підсумково-узагальнювального уроку.

Витяги з  нормативно-правових документів
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Розділ VIII

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з  метою захисту охоронюваних за-

коном прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а  також суспільних 
інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподі-
яння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і  достатньої в  даній обстановці для негайно-
го відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено переви-
щення меж необхідної оборони.

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникну-
ти суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи 
органів влади.

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, 
хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або об-
становці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відпо-
відальність лише у  випадках, спеціально передбачених у  статтях 118 та 124 цього 
Кодексу.

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хви-
лювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відпо-
відність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

5. Не є  перевищенням меж необхідної оборони і  не має наслідком кримінальну від-
повідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту 
від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а  також для відвернення проти-
правного насильницького вторгнення у  житло чи інше приміщення, незалежно від тяж-
кості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.



8 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

Пропонований підручник укладено на основі Навчаль-
ної програми з  основ правознавства для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів (для класів із 
поглибленим вивченням основ правознавства) (2016  р.). 
Відповідно до неї, з  урахуванням окресленої мети та 
завдань курсу підручник містить вступ та вісім розді-
лів. При цьому перші три розділи розкривають загаль-
нотеоретичні положення, що характеризують державу 
і  право як соціальні явища, наступні чотири — присвя-
чені характеристиці Української держави та її правової 
системи, правовідносинам, учасниками яких є  неповно-
літні особи. Останній розділ відкриє для учнів світ 
юридичних професій.

Основи
правознавства
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підтримка
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РОЗДІЛ 2  ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

Опанування матеріалу розділу дозволить:

 � пояснювати та застосовувати поняття: 
«право», «джерела права», «система пра-
ва», «галузь права», «норма права», «пра-
вотворчість», «законодавство»;

 � називати умови виникнення права, озна-
ки соціальних норм і  права, принципи 
права, елементи системи права і  системи 
законодавства;

 � характеризувати джерела права, функції 
права, елементи системи права;

 � наводити приклади соціальних норм, дже-
рел права, нормативно-правових актів;

 � описувати елементи системи права, еле-
менти структури правової норми, етапи 
законодавчого процесу, способи система-
тизації правових актів;

 � висловлювати судження щодо ролі со-
ціальних норм, права в  житті людини та 
суспільства, співвідношення моралі й  пра-
ва.

Розділ 2. Основи теорії права
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  § 7. Соціальні норми. Право
 ПРИГАДАЙТЕ! Що таке мораль?

 ПОМІРКУЙТЕ! Із якою метою встановлюються правила поведінки в  суспільстві?

 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: «право», «джерела права».

1. Що називають соціальними нормами?

ЗАВДАННЯ 1. Як ви розумієте значення вислову Арістотеля: «Людина за своєю природою  — істота 
суспільна»?

Уміння домовлятися, йти на поступки, до
тримуватися певних норм — це ті якості, що 
виокремили людину із тваринного світу й зро
били соціальною істотою.

Соціальні норми — це правила поведінки, 
що регулюють відносини між людьми і спря
мовують їх діяльність у спільних інтересах.

До системи соціальних норм належать норми 
права, мораль, звичаї, традиції, норми громад
ських організацій, релігійні норми. Найбільш 
значущими серед них є норми права та моралі.

Норми моралі формуються у свідомості лю
дей поступово і лише після визнання їх біль
шістю набувають обов’язкового характеру.

Мораль — це правила поведінки людей, 
які уособлюють усталені уявлення про спра
ведливість, честь, добро, що склалися в су
спільстві.

Норми моралі полегшують сприймання лю
диною правових норм, які, у свою чергу, 
сприяють більш глибокому усвідомленню мо
ральних істин. Моральна свідомість дозволяє 
людині побачити й усвідомити ту межу по
ведінки, за якою починаються аморальні та 
протиправні вчинки. Високоморальна свідо
мість стимулює соціально ціннісну поведінку, 
застерігає від правопорушень.

2. Чим вирізняється право з-поміж інших соціальних норм?
Право виникло разом із державою. Воно 

викликане до життя тими самими причина
ми, що й держава: організацією влади, яка 
спроможна встановлювати юридичні норми 
й забезпечувати втілення їх у життя. Похо
дження права пов’язане також з ускладнен
ням виробництва, політичного та духовного 
життя суспільства, із виділенням особи як са
мостійного учасника суспільних відносин та 
формуванням держави, здатної забезпечити 

функціонування суспільства на стадії, вищій 
за первісне суспільство, а також закріпити 
й забезпечити індивідуальну свободу особи.

Право  — це система загальнообов’язкових норм 
(правил поведінки), які виражають загальні та інди-
відуальні інтереси (волю) населення країни, є  регу-
лятором суспільних відносин, визнаються та охоро-
няються державою і забезпечуються всіма заходами 
державного впливу, у тому числі заходами примусу.

СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ПРАВА

Ознака Характеристика
Системність Право є  сукупністю взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: галузей, інститу-

тів та норм права
Нормативність Право складається з  норм, загальних правил поведінки, які поширюються на всі 

врегульовані випадки й  у  всіх таких випадках діють однаково
Загальнообов’язковість Норми права є  обов’язковими для виконання для всіх осіб, що охоплюються ними
Формальна визначеність 
права

Правові приписи закріплюються у  правових документах, що мають встановлені 
форму та зміст

Державна забезпеченість Виконання норм права забезпечується спеціальною системою державних органів, 
у  тому числі із застосуванням примусу

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в  парах. Розгляньте таблицю «Специфічні ознаки права». Укажіть, чим 
норми права відрізняються від норм моралі?

Підручник з  основ правознавства (для класів 
із  поглибленим вивченням основ правознав-
ства) має реалізовувати такі основні функції 
навчальної книги:
Інформаційна функція, яка забезпечується 
авторським текстом (розкриває основні ідеї 
теми); дидактичними завданнями репродуктив-
ного, творчого, проблемного та іншого харак-
теру; додатковими текстами, що доповнюють, 
конкретизують, ілюструють основний матеріал 
(таблиці, схеми, фрагменти нормативно-право-
вих актів тощо)



Розвивальна функція, що реалізується 
через різноманітні за змістом і  цікаві для 
учнів тексти, а  також систему пізнавальних 
завдань

Розділ 2. Основи теорії права
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номер документа, відомості про посадову 
особу, що його підписала;

 � публікується в офіційних джерелах.
Усі нормативноправові акти за юридичною 

силою поділяються на закони та підзаконні акти.
Закони — це прийняті у визначеному кон

ституцією порядку нормативні акти органу 
законодавчої влади або всього народу, що вре
гульовують найважливіші суспільні відноси
ни і мають вищу юридичну силу щодо інших 
правових актів.

Усі закони поділяються на три великі гру
пи залежно від їх юридичної сили, за значен
ням і місцем в системі законодавства:
 � конституційні закони, або основні. До них 

належать Конституція України та закони 
з питань, безпосередньо врегульованих кон
ституцією. Наприклад, Закон України «Про 
громадянство України», Закон України «Про 
Президента України» тощо;

 � звичайні, або поточні закони, які регулю
ють інші важливі суспільні відносини. На

приклад, Закон України «Про загальну се
редню освіту», Закон України «Про наукові 
парки» тощо;

 � надзвичайні закони, тобто такі, що при
ймаються в певних, передбачених консти
туцією випадках, наприклад надзвичайний 
стан, війна тощо.
Підзаконні нормативно-правові акти — 

це нормативноправові акти, прийняті компе
тентним органом, що видані на підставі за
кону для його деталізації та виконання.

Види підзаконних нормативноправових ак
тів в Україні: укази і розпорядження Президен
та України; постанови Верховної Ради України; 
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів 
України; інструкції, розпорядження й накази 
міністерств, державних комітетів і відомств 
України; розпорядження голів обласних та ра
йонних державних адміністрацій; рішення 
виконавчих комітетів органів місцевого само
врядування; нормативні накази та інструкції 
адміністрації підприємств, установ, організацій.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Незважаючи на те, що в  Україні нормативно-пра-
вовий акт є  основним джерелом права, в  окремих 
випадках можуть використовуватися й  інші джерела 
права. Так, відповідно до статті 7 Цивільного кодексу 
України, цивільні відносини можуть регулюватися 
звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту.

Достатньо поширеним є й використання норматив-
но-правових договорів. Наприклад, відповідно до статті 
9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, є  частиною національного законодавства України. 
У  трудовому праві широко застосовуються колективні 
договори та колективні угоди, в  адміністративному на-
бувають поширення адміністративні договори. Протя-

гом певного часу, із  8 червня 1995 року до прийняття 
28 червня 1996 року Конституції України, Конституцій-
ний Договір між Верховною Радою України та Президен-
том України регулював порядок здійснення державної 
влади в  Україні.

Незважаючи на те, що правовий прецедент 
тривалий час не визнавався в  Україні джерелом 
права, наразі спостерігається зміна ставлення до 
нього. Зокрема, стаття  17 Закону України «Про ви-
конання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з  прав людини» передбачає, що 
судова практика Європейського суду з  прав лю-
дини має застосовуватися українськими судами як 
джерело права.

ВИСНОВКИ

 � Специфіка і  роль права, правових норм у  житті сус-
пільства і  його суб’єктів обумовлені тісним зв’язком 
із державою. Саме в цьому полягає відмінність права 
від інших нормативних систем, що регулюють сус-
пільне життя: норм моралі, релігії, традиційних сте-
реотипів поведінки тощо.

 � Право  — система загальнообов’язкових, формально 
визначених правил поведінки (норм), що встановлю-
ються, санкціонуються державою і  забезпечуються 
всіма засобами державного примусу.

 � Сутність та призначення права проявляється в  його 
принципах та функціях. Принципи права  — це 
основ ні, найбільш загальні, вихідні положення, які 

визначають зміст і  спрямованість правового регу-
лювання суспільних відносин. Функції права  — це 
основні напрямки впливу права на свідомість і  по-
ведінку учасників суспільних відносин із метою 
розв’язання конкретних завдань, що стоять перед 
правом.

 � Форми виявлення і  закріплення правових норм нази-
вають джерелами права. Розрізняють чотири основні 
форми права: правовий звичай, правовий прецедент, 
нормативно-правовий договір та нормативно-право-
вий акт. В  Україні мають юридичну силу такі джерела 
права, як міжнародно-правовий акт, нормативно-пра-
вовий акт, нормативно-правовий договір.

§ 22.  Практичне заняття. Європейський суд із прав людини 

103

Заява до ЄСПЛ має містити такі дані:
а) стислий виклад фактів, щодо яких ви

никли скарги, та суть таких скарг;
б) права, гарантовані Конвенцією або про

токолами до неї, які були порушені;
в) національні засоби юридичного захисту, 

якими скористався заявник;
г) перелік рішень судів (або інших державних 

органів) у справі із зазначенням дати кожного 
рішення та органу, який його виніс, а також 
коротку інформацію про зміст цього рішення. 
До листа додаються копії таких рішень.

Заява до ЄСПЛ надсилається поштою і може 
бути складена будьякою мовою, що є офіцій
ною в державахчленах Ради Європи (у тому 
числі українською). Саме судочинство в ЄСПЛ 
здійснюється англійською або французькою 
мовою.

Слід мати на увазі, що ЄСПЛ не виконує 
функції національного суду. Він не може змі
нювати або скасовувати рішення українських 
судів та органів державної влади. Тим не 

менш, у своєму рішенні ЄСПЛ може визнати 
наявність порушення права та зобо в’язати 
державу, винну в цьому порушенні, відшко
дувати заявнику шкоду, завдану порушен
ням. Крім цього, у рішенні можуть міститися 
рекомендації щодо заходів індивідуального та 
загального характеру. Заходи індивідуального 
характеру — заходи, спрямовані на припи
нення порушення прав заявника та, наскіль
ки це можливо, відновлення його прав. За-
ходи загального характеру — це заходи, 
спрямовані на запобігання новим, подібним 
до визнаних ЄСПЛ порушенням.

Відповідно до статті 46 Європейської 
конвенції про захист прав людини й осно
вних свобод, держава зобов’язана виконува
ти рішення ЄСПЛ. Порядок виконання цих 
судових рішень врегульовано Законом Укра
їни «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав люди
ни». Контроль за виконанням рішень здій
снює Комітет Міністрів Ради Європи.

3. У  яких випадках громадяни України звертаються  
до Європейського суду з  прав людини?

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в  групах. Проаналізуйте короткі виклади заяв громадян України до ЄСПЛ 
і  спробуйте визначити, якою статтею чи статтями Європейської конвенції про захист 
прав людини й  основних свобод гарантуються права, на порушення яких вони скар-
жилися.

9 вересня 2011 р. працівники авіакомпанії 
«Аеро Світ», у  тому числі заявники, оголосили про 
проведення 28 вересня 2011 р. страйку з  метою 
вирішення трудового спору, що виник із  керівни-
цтвом авіакомпанії «АероСвіт». Колективний трудо-
вий спір було зареєстровано в  Національній служ-
бі посередництва і  примирення. Відповідні органи 

влади були повідомлені про рішення щодо прове-
дення страйку.

У жовтні 2011 р. після розгляду позову, подано-
го керівництвом авіакомпанії «АероСвіт», Борис-
пільський міськрайонний суд Київської області ви-
знав страйк незаконним та заборонив його 
проведення.

(Зі справи «Веніамін Тимошенко та інші проти України»)

19 вересня 2003 р. в  газеті «Правое дело» було 
опубліковано лист, який, як стверджувалось, був на-
писаний працівником Служби безпеки України, чиє 
ім’я не називалось. Цей лист було дослівно скопійо-
вано з  інформаційного інтернет-сайта. Лист містив 
твердження, зокрема, про те, що Г. Т. є  членом орга-
нізованої злочинної групи і  бере участь у  злочинній 
діяльності.

У жовтні 2003 р. Г. Т. звернувся до Приморського 
районного суду м. Одеси з  позовом про захист честі, 

гідності та ділової репутації до редакції вказаної га-
зети (далі  — перший заявник) та до її головного ре-
дактора Л. Штекеля (далі  — другий заявник).

7 травня 2004 р. суд виніс рішення, яким частко-
во задовольнив вимоги Г. Т. та зобов’язав першого 
заявника опублікувати спростування відповідної ін-
формації відносно Г. Т., другого заявника  — опубліку-
вати вибачення перед Г. Т., а  також стягнув солідарно 
із  заявників 15 000 грн відшкодування моральної 
шкоди на користь Г. Т.

(Зі справи «Редакція газети “Правое дело” та Штекель проти України»)

Виховна функція, яка відтворює визначені 
програмою людиноцентричний і  аксіологічний 
підходи в  контексті юридичної науки, що 
забезпечуються:
1) змістом основного й  додаткових текстів, 

в  основі яких міститься ідея про те, що 
право є  мистецтвом добра і  справедливості 
та ефективним регулятором суспільних 
відносин;

2) системою спеціальних завдань, що стиму-
люють учнів до формулювання основних 
юридичних понять, обмірковування власної 
поведінки та поведінки інших осіб відпо-
відно до норм права, обговорення важли-
вих правових питань зі своїм найближчим 
оточенням (батьками, дорослими членами 
родини, друзями)
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