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Підручник відрізняє наявність таких матеріалів:
• завдання на актуалізацію знань до кожного параграфа

• приклади практичного застосування набутих знань

• система вправ для закріплення практичних навичок роботи 
з  нормативно-правовими актами

• покрокові алгоритми виконання практичних робіт

Інтернет-підтримка дозволить:
• здійснити онлайн-тестування за кожним розділом

• ознайомитися з додатковими матеріалами до уроків
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Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

Із кожним роком ви стаєте дорослішими, а це означає, що збільшу
ється кількість запитань, над якими ви замислюєтесь і які ставите до 
навколишнього світу, збільшується й кількість викликів із боку вашо
го оточення. Навіть невеликий життєвий досвід, напевно, дозволив вам 
переконатися, що цивілізована людина у відносинах із суспільством 
керується, як правило, нормами права.

Цього року ви починаєте вивчати новий предмет — «Основи право
знавства». Наука права — непроста, проте надзвичайно цікава і, голо
вне, дуже потрібна кожній людині, відколи вона поставила за мету 
впорядкувати свої відносини з іншими представниками людської спіль
ноти. Отже, можна тільки вітати ваше прагнення поглибленого ви
вчення основних положень теорії держави і права, а також окремих 
галузей права України, які є найбільш важливими для вас, юних 
громадян і громадянок України.

Не менш важливим є розвиток ваших умінь застосовувати набуті 
знання на практиці. Саме з такою метою створювався цей підручник. 
Хочеться вірити, що він допоможе вам не тільки на уроках правознав
ства та під час виконання домашніх завдань, але й при вирішенні 
численних життєвих ситуацій, адже право — це дуже важливий регу
лятор суспільних відносин. Його дієвість значною мірою залежить від 
того, наскільки цей інструмент забезпечення суспільного спокою по
важають і вміють застосовувати громадяни.

Успіхів вам, друзі!

Із повагою, автори



Мета закону — не нищення, не обмеження свободи, 
а  її збереження і  розширення. Бо там, де законів 
немає, немає й  свободи.

Джон Локк
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ВСТУП

Право і  закони в  житті людини й  суспільства
 ПРИГАДАЙТЕ! 1. Де виникли перші в  історії людства держави?

2. Які правові пам’ятки є  найдавнішими?

1. Як  і  чому в  людському суспільстві з’явилися право і  закони

Розвиток людського суспільства нерозривно 
по в’язаний зі становленням правових норм. 
З ускладненням відносин між людьми вини
кала потреба й у більш складних та детальних 
законах, які б регулювали людську поведінку.

Однією з найдавніших збірок законів, що 
збереглися до нашого часу, стали закони Хам-
мурапі, створені у Вавилоні у XVIII ст. до н. е. 
Цей документ містив норми як кримінально
го права (тобто встановлював пока рання за 
злочини), так і цивільного права, регулюючи 
майнові відносини жителів Вавилону.

У II ст. до н. е. — II ст. н. е. в Індії були 
створені закони Ману. Поряд із суто релігій
ними нормами індуїзму цей документ містив 
правила здійснення правосуддя, набуття влас
ності, поради щодо управління державою.

Закони Давньої Греції не збереглися до на
шого часу, і ми їх знаємо лише із праць антич
них істориків та філософів. Так, в Афінах 
першими відомими законами стали закони 
Драконта (VII ст. до н. е.), що відрізнялися 
надзвичайною суворістю: навіть за незначні 
злочини встановлювалася смертна кара. Звід
си й походить вираз «драконівські закони». 
Пізніше, наприкінці VII — на початку VI ст. 
до н. е. їх змінили закони Солона. Вони впо
рядкували державний устрій Афін, ставши 
основою для подальшого формування демо
кратичного устрою. У Спарті діяли закони 
Лікурга (VIII ст. до н. е.), у яких знайшли 
відображення мілітаристичний устрій та над
звичайно високий рівень втручання держави 
в повсякденне життя громадян.

У Давньому Римі були укладені закони 
12 таблиць. На жаль, вони не збереглися до 
наших днів, але ми можемо частково відтво
рити їх текст за цитатами римських юристів. 
Зокрема, вони містили норми сімейного, кри

мінального, спадкового права тощо. Закони 
12 таблиць стали основою для формування 
римського права, яке прямо чи опосередкова
но й досі має величезний вплив практично на 
всі сучасні правові системи. Римляни вважали 
створену ними правову систему одним зі своїх 
найбільших досягнень. За часів пізньої імперії, 
у 529 р., комісія на чолі з юристом Требоніа-
ном уклала за наказом імператора Юстині-
ана Звід цивільного права, який об’єднав та 
впорядкував напрацювання римських юристів 
у всіх сферах права (приватне, публічне), право
ві акти імператорів, у тому числі акти самого 
Юстиніана (частина Зводу відома як Кодекс 
Юстиніана). Саме із цим документом був пов’я
заний початок поширення римського права в За
хідній Європі.

Із падінням Західної Римської імперії та 
утворенням нових держав германських племен 
у Європі почали з’являтися «варварські прав-
ди». Найвідомішою є Салічна правда, яка ді
яла в Королівстві франків. Джерелами правд 
варварських племен було звичаєве право гер
манців. Вони регулювали передусім судове 
вирішення спорів, як майнових, так і з при
воду скоєних злочинів (наприклад завдання 
тілесних ушкоджень, убивства). Схожою за 
змістом на «варварські правди» є й перша 
важлива пам’ят ка права на українських зем
лях Руська правда, укладена за часів прав
ління Ярослава Мудрого (1016—1054) та до
повнена за його синів. Вона містила норми 
кримінального, спадкового, торговельного та 
процесуального права і мала значний вплив 
на розвиток права на українських землях.

ПРИГАДАЙТЕ! Як саме вплинув перший звід законів на 
суспільно-політичний розвиток Київської держави? У яких 
ще державах судочинство здійснювалося з використан-
ням норм Руської правди?
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Вступ  

2. Які правові знання і  навички мають отримати сучасні українські дев’ятикласники

ЗАВДАННЯ. Ознайомтеся з наведеними нижче висловлю-
ваннями. Як ви розумієте їх зміст? Як вони пов’язані між 
собою та з метою предмета «Основи правознавства», який 
ви вивчатимете в  9 класі? Як би ви визначили мету на-
вчального курсу, спираючись на наведені висловлювання?

 � Те, чого сьогодні навчається в  класі одне покоління, 
стане нормою життя наступного. (А. Лінкольн)

 � Право не повинне так регулювати життя, щоб люди-
на втратила свободу дій. Право за своєю суттю має 
давати орієнтири, але напрямок людина обирає сама. 
А  далі діє принцип: дозволено все, що не забороне-
но. У  нас є  суд, свобода сторін, які можуть домови-
тися тим або іншим чином. Неможливо (та й  не по-
трібно) закріплювати в  законі всі можливі варіанти 
поведінки людини. (А. Сулейманова)

Успішність людини в сучасному світі знач ною 
мірою визначається тим, як побудовані її від
носини з найближчим оточенням, громадою, дер
жавою. На уроках правознавства в 9 класі ви 
маєте з’ясувати, яку важливу роль у впорядку
ванні суспільних відносин відіграє право. Отже, 
головною метою вивчення цього курсу можна 
визначити підготовку до активного життя у пра
вовій державі, де знання своїх прав, уміння 
їх реалізувати та захистити, виконання своїх 
обов’язків є нормою для кожного громадянина.

Ви матимете нагоду отримати більш системні 
уявлення про державу та право, а також уміння 
використовувати їх у практичному житті. На 

вас чекає знайомство з положеннями теорії дер
жави та права, на основі яких ви зможете зро
зуміти державноправові реалії України.

Курс також покликаний підвищити ваш 
рівень обізнаності з таких питань: соціальні 
норми взагалі й правові зокрема; сутність 
і структура системи права, галузі права, пра
вовідносини, правопорядок, правопорушення 
та юридична відповідальність.

Відомо, що існують різні причини дотриман
ня людиною правових норм: хтось робить це 
з остраху перед покаранням, інші — свідомо, 
розуміючи соціальну цінність права, необхід
ність дотримуватися положень права з метою 
забезпечення загального суспільного порядку. 
Зрозуміло, що в демократичній державі має бути 
якомога більше людей, які поважають право 
і свідомо дотримуються його норм.

Громадяни демократичної держави не тільки 
мають право вибору, але й несуть великий тя
гар відповідальності за свій вибір — навчаль
ного закладу, місця роботи, супутника життя, 
представників органів державної влади та міс
цевого самоврядування тощо. Як не помилити
ся у виборі? Крім знання й розуміння правових 
норм і принципів їх реалізації, у пригоді, 
звичайно, стануть уміння аналізувати сус
пільнополітичні події, користуватися право

Родина князя Ярослава Мудрого. Фреска із собору Святої Софії в  КиєвіСтела царя Хаммурапі
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Право і закони в житті людини й суспільства

вими актами, юридичною літературою. Не бу
дуть зайвими навички діяти згідно з нормами 
права в конкретних життєвих ситуаціях, сфор
мовані під час вивчення курсу.

Цей підручник укладено на основі На
вчальної програми з основ правознавства для 
9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(для класів із поглибленим вивченням пред
мета). Відповідно до неї, з урахуванням окрес
леної мети та завдань курсу підручник містить 
вступ та вісім розділів:
 � Основи теорії держави.
 � Основи теорії права.
 � Правовідносини. Правопорушення. Юридич

на відповідальність.

 � Основи конституційного права України.
 � Основи цивільного права України.
 � Основи сімейного і трудового права 

України
 � Основи адміністративного і кримінального 

права України.
 � Якщо право — це професія.

При цьому перші три розділи розкривають 
загальнотеоретичні положення, що характе
ризують державу і право як соціальні явища. 
Наступні чотири — присвячені характеристи
ці держави Україна та її правової системи, 
правовідносинам, учасниками яких є неповно
літні особи. Останній розділ відкриє для вас 
світ юридичних професій.

3. Як працювати за підручником

Отже, підручник включає вісім розділів, кожен 
із яких, у свою чергу, містить певну кількість 
тем, що розкривають його зміст. Кожна тема 
висвітлюється в межах одного параграфа.

На початку розділу розміщено очікувані 
результати, яких ви маєте досягти після його 
опанування.

Запитання і завдання рубрики «Пригадай
те!» спонукатимуть вас повторити матеріал, 
розглянутий на уроках історії чи попередніх 
уроках правознавства, що допоможе краще 
засвоїти нову тему. Рубрика «Поміркуйте!» 
дасть вам змогу дещо під іншим кутом роз
глянути відомі речі: порівняти, зробити ви
сновки, висловити своє бачення розв’язання 
тієї чи іншої проблеми.

Перед текстом параграфа вміщено основні 
поняття, передбачені програмою курсу. Їх тлу
мачення в тексті теми виділені кольором.

Зверніть увагу, що кожен параграф, крім 
основного тексту, містить завдання, мета 
яких — допомогти вам пов’язати теоретичні 
положення та життєві реалії, зрозуміти, де 
і коли вам знадобляться знання права. Ви
конуючи завдання, ви зможете застосувати 
щойно здобуті знання.

Окремі параграфи містять додаткову інфор
мацію, яка доповнює основний текст або ілю
струє прикладами. Вона подана під рубрикою 
«Для допитливих».

Після тексту параграфа наводяться виснов
ки — стислий виклад ключових положень теми.

Вивчення кожного параграфа завершується 
низкою запитань і завдань. Пам’ятайте, що їх 

виконання є неодмінною складовою успішної 
роботи над темою. Завдання різні за складніс
тю та формою. Вони покликані акцентувати 
вашу увагу на найважливіших питаннях 
теми, закріпити здобуті знання, допомогти 
узагальнити вивчене. Водночас запропоновані 
завдання спрямовані на те, щоб пов’я зати ці 
знання з вашим життєвим досвідом. Вони та
кож дадуть вам можливість проявити свої до
слідницькі здібності.

У підручнику ви зустрінете такі типи за
вдань.
 � Дайте визначення понять. Право, як і кож

на наука, базується на системі понять. Щоб 
розуміти мову права, треба розуміти зміст 
понять, які ця наука використовує. Ці по
няття будуть зустрічатися вам у нормативних 
актах, пресі, документах, які ви згодом укла
датимете. Отже, варто їх розуміти.

 � Виберіть правильний варіант відповіді. За
вдання, які передбачають вибір правиль
ного варіанта з кількох запропонованих, 
є надзвичайно поширеними в усіх шкільних 
предметах. Виконання таких завдань під 
час вивчення правознавства урізноманіт
нить вашу роботу.

 � Доповніть схему. Більшість правових понять 
і явищ являють собою систему, зрозуміти 
яку буде значно простіше, подавши її у ви
гляді схеми. Схеми часто зустрічатимуться 
вам безпосередньо в темах — вони ілюстру
ватимуть текст. У завданні вам необхідно 
буде доповнити схему елементом, якого не 
вистачає. Для цього краще перенести схему 
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в зошит, у разі потреби звернутися ще раз 
до тексту підручника. У результаті виконан
ня завдання ви матимете не тільки більш 
міцні знання, а й викладення частини теми 
в зошиті (конспект).

 � Подайте у вигляді схеми. Цей тип завдань 
складніший, ніж попередній, але й більш 
цікавий. Схему ви будете складати само
стійно, самостійно виокремлювати її еле
менти й встановлювати між ними зв’язки. 
Як зразок можна використовувати схеми, 
вміщені на сторінках підручника.

 � Порівняйте поняття. Для того щоб порівняти 
поняття, необхідно знайти в них спільне та 
відмінне. Виконання завдань такого типу пе
редбачає глибоке розуміння сутності понять, 
яке досягається через аналіз їх змісту.

 � Попрацюйте із джерелом права. Завдання 
під такою рубрикою передбачають роботу 
з уривками з нормативноправових доку
ментів. До текстів будуть запропоновані 
різні питання, які слід опрацювати само
стійно, у парах або групах. Мета таких 
вправ — допомогти вам навчитися розумі
ти специфіку мови нормативноправових 
актів, використовувати правові норми для 
вирішення життєвих ситуацій.

 � Проаналізуйте ситуацію з правової точки 
зору. До цього типу віднесено завдання, які 
характерні для правознавства і надають вам 
можливість виступити в ролі адвокатів, 
тобто надати кваліфіковану консультацію, 
спираючись на положення закону.

 � Заповніть таблицю. Цей тип завдань допо
може систематизувати здобуті знання. Таб
лиця, виконана в зошиті, буде ще однією 
складовою вашого конспекту теми.

 � Цікава ваша думка! Рівень правової куль
тури людини визначається не тільки рівнем 
правових знань, сформованістю вмінь реа
лізовувати ці знання, а й рівнем сформова

ності ціннісних установок — ставлення до 
права. Ми живемо в складному й супереч
ливому світі. Як він буде розвиватися далі, 
значною мірою залежить від утвердження 
принципів справедливості й законності, що, 
у свою чергу, залежить від поваги до цих 
принципів із боку кожної людини. Отже, 
багато залежить саме від вас, а тому цікава 
ваша думка з приводу важливих питань, що 
стосуються правового регулювання суспіль
них відносин, про які повідомляють ЗМІ, 
щодо яких дискутують науковці, які обго
ворюють ваші знайомі.

Щоб ваша думка була зрозумілою, по
чутою, намагайтеся дотримуватися алго
ритму її викладення. Сформулюйте тезу, 
наведіть кілька переконливих аргументів, 
проілюструйте їх прикладами, зробіть ви
сновок.

 � Проведіть мінідослідження. Ці завдання 
є різновидом проектної діяльності. Працю
вати над темою дослідження (проектом) ви 
можете самостійно або об’єднатися в групу 
з однокласниками.
Наприкінці підручника розміщено додатки, 

де подано рекомендації щодо організації різних 
форм роботи — у парах, групах, над проектом. 
Крім цього, вони містять термінологічний слов
ник, список рекомендованої літератури та ко
рисні посилання на інтеретресурси.

Проте не завжди інформації, наведеної в під
ручнику, достатньо для того, щоб задовольни
ти інтерес допитливих учнів. Автори підруч
ника створили електронний освітній ресурс, 
де розміщено додаткову інформацію, витяги 
з нормативних документів і завдання для 
контролю та систематизації знань, які ви 
знайдете за електронною адресою: іnteractive.
ranok.com.ua. А спеціальні позначки , роз
ташовані на сторінках підручника, підкажуть, 
коли можна звернутися до інтернетдодатків.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перегляньте назви тем у  змісті підручника. Які з них вам уже знайомі?
2. Назвіть теми, які викликали у вас найбільшу зацікавленість.
3. Пригадайте, які причини виникнення держави і  права ви розглядали на уроках 

історії.
4. Назвіть найдавніші правові пам’ятки в  історії людства.
5. Цікава ваша думка! Напишіть твір-роздум за темою «Застосування правових знань: 

мій власний досвід». У своїй роботі опишіть випадки, коли вам або вашим знайомим 
допомогли (або могли  б допомогти) правові знання, а  також викладіть своє ставлен-
ня до необхідності орієнтуватися в  галузі права.
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РОЗДІЛ 1
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

Опанування матеріалу розділу дозволить:

 � пояснювати та застосовувати поняття: держава, форма 
держави, державний лад, механізм держави, громадянське 
суспільство

 � називати ознаки державної влади

 � характеризувати причини та закономірності виникнен-
ня держави, функції держави, державний лад, правову 
державу

 � наводити приклади держав за їх формою, види державних 
органів

 � описувати елементи державного ладу, ознаки правової 
держави

 � висловлювати судження щодо ролі держави в  житті лю-
дини та суспільства

 � оцінювати перспективи й  значення побудови в  Україні 
правової держави
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Розділ 1. Основи теорії держави

§ 1. Причини виникнення держави
 ПРИГАДАЙТЕ! Що сприяло виникненню перших держав?

1. Які причини сприяли виникненню держави

З уроків історії ви знаєте, що людство 
у своєму розвитку пройшло ряд етапів, кож
ний із яких відрізнявся певним рівнем і ха
рактером суспільних відносин. Найбільш три
валим етапом у житті людського суспільства 
були часи, коли не існувало держави та пра
ва в сучасному розумінні. Цей період отримав 
назву первісного суспільства.

Додержавний період розвитку суспільства 
відзначався примітивністю знарядь і низькою 
продуктивністю праці, повною залежністю лю
дей від сил природи. Основу суспільства скла
дав рід (родова община). Характерними рисами 
роду були єдність, співробітництво й взаємо
допомога, рівний розподіл власності. Основ
ними заняттями людей у первісному су спіль
стві були збиральництво та мисливство, які 
є характерними для привласнювального типу 
господарства. Влада не відокремлювалась від 
населення, ґрунтувалася на суспільному само
врядуванні, спиралася на авторитет, традиції 
та повагу.

Перехід від привласнювальної економіки 
до відтворювальної, збільшення кількості 
населення, майнове розшарування, поділ 
суспільства на соціальні групи привели до 
ускладнення суспільних відносин і необхід
ності вдосконалення управління суспільством. 
Ці чинники і вплинули на появу державно
правової організації суспільства.

Для кожного народу виникнення власної 
держави і права є свідченням переходу від пер
вісного ладу до більш високого ступеня сус
пільного розвитку. Цінність держави і права 

як соціального блага проявляється у здатності 
організовувати та впорядковувати малі й ве
ликі людські колективи, суспільство в цілому.

ЗАВДАННЯ 1. Розгляньте схему і  дайте відповідь на за-
питання: чому виникла необхідність у  формуванні спеці-
альних організацій, призначених для управління людьми.

Три великі поділи праці
�� Відокремлення землеробства від скотарства
�� Відокремлення ремесла від землеробства
�� Виділення торгівлі

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

Поява надлишкового продукту
�� Формування приватної власності
�� Майнове розшарування суспільства

Виникнення великих груп людей  
із протилежними інтересами

�� Виникнення конфліктів інтересів між різними 
прошарками суспільства
�� Неспроможність суспільних установ первісного 

суспільства врегулювати ці конфлікти

Виникнення спеціальних організацій,  
призначених для здійснення  

соціального управління
�� Наділення управлінських організацій правом за-

стосування примусу
�� Поява нового типу соціальних норм, забезпече-

них державним примусом,  — правових норм

2. Що таке влада та які її види існують
ЗАВДАННЯ 2. Український філософ В. Кремінь зазначав: 
«Історія свідчить: кожний, хто рвався до трону, шукав 
свого: один  — багатства, інший  — почестей, третій  — 
права вершити долю людей, четвертий  — прагнув змі-
нити світ… І  майже всі вели боротьбу за владу… Влада 
є  одним із  фундаментальних початків людського су-
спільства».

Як учений характеризує поняття «влада»? Який зміст 
у  це поняття вкладаєте ви?

Слово «влада» означає право та можливість 
розпоряджатися, керувати кимнебудь або 
чимнебудь. У широкому значенні це поняття 
вживають, аналізуючи не тільки стосунки між 
людьми, але й взаємодію людини з навколиш
нім світом (наприклад влада людини над при
родою). Однак перш за все влада розглядаєть
ся як характеристика стосунків між людьми. 
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§ 1. Причини виникнення держави

У повсякденному житті ми стикаємось із різ
ними видами влади: батьків над дітьми; лі
дерів над групою чи партією; адміністрації 
над робітником; особи, що має релігійний сан, 
над вірянами тощо.

Одним із найважливіших проявів влади 
є політична влада, що характеризується ре
альною здатністю певної соціальної спільноти 
або індивідів, які відображають їх інтереси, 
реалізовувати свою волю за допомогою полі
тики й правових норм.

ЗАВДАННЯ 3. Давньогрецький філософ Платон ствер-
джував: «Суспільство, якщо бажають, щоб воно було 
найкращим, повинно управлятися такими мужами, яких 
визнано гідними загальним судом людей розумних. 
А  тому нехай на чолі суспільства стоять такі люди, які 
і  в  ранньому віці виявили відмінні здібності душі і,  до-
сягнувши віку зрілості, значно перевершили інших сво-
їми чеснотами».

Які вимоги до людей, наділених владою, висував 
філософ? Чи змінилися ці вимоги в  сучасному світі? 
Як ви вважаєте, із чим це пов’язано?

Одним із різновидів політичної влади є дер
жавна влада, яка характеризується можливістю 

надавати своїм рішенням загально обов’яз кового 
характеру й забезпечувати їх виконання силою 
примусу.

Ознаками державної влади вважають:
 � легітимність (засновується на положеннях 

права і закону);
 � верховенство (посідає найвище місце у влад

ній ієрархії певного суспільства);
 � суверенність (незалежність від будьякої 

влади всередині країни та поза її межами);
 � публічність (здійснюється офіційно, за допо

могою спеціально створених органів і уста
нов);

 � політичність (застосовується шляхом во
льового впливу на суспільство).

За умов існування демократії державна 
влада походить від народу, здійснюється від 
імені народу та для народу, тобто кожен гро
мадянин має право на участь в управлінні 
державними справами. Громадяни можуть 
реалізовувати це право за допомогою інсти
тутів безпосередньої та представницької де
мократії.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Причини появи держави були окреслені в  різних 
теоріях її походження.

Теологічна теорія (Аврелій Августин, Тома Аквін-
ський) виходить із того, що держава є  породженням 
Бога, що вона виникає і  розвивається з  волі Бога, 
тому кожна людина повинна змиритися з  Божою во-
лею й  підкоритися державі.

Патріархальна теорія (Аристотель) стверджує, що 
держава виникла із сім’ї внаслідок її розростання. Дер-
жавна влада, за цією теорією, є  продовженням бать-
ківської влади, що спочатку панувала лише в  сім’ї, 
а  потім поширилась на все населення.

Договірна теорія (Г. Гроцій, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк) 
побудована на ідеї виникнення держави в  результаті 
договору про те, що одні будуть управляти, а  інші  — 
виконувати їх управлінські рішення.

Теорія насильства (Є. Дюринг, К. Каутський) по-
яснює виникнення держави внаслідок війн, насиль-
ницького підкорення одних людей іншими і зміцнен-
ня влади переможців.

Психологічна теорія (Л. Петражицький, Г. Тард) по-
яснює виникнення держави особливими властивос-
тями психіки людей: одних  — здійснювати керівни-
цтво, а  інших  — підкорятися.

Історико-матеріалістична (марксистська) теорія 
(К.  Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) виходить із того, що 
держава виникла з економічних причин: через сус-
пільний розподіл праці, появу приватної власнос-
ті й  розмежування суспільства на класи з  різними 
економічними інтересами.

Органічна теорія (Г. Спенсер) проводить аналогію 
між державою і  біологічним організмом: держава, 
подібно до біологічного організму, народжується, рос-
те, мужніє, старіє й вмирає. Як і біологічний організм, 
держава має політичне тіло: руки, ноги, голову, орга-
ни, що виконують відповідні функції.

Прихильники космічної теорії стверджують, що 
держава й  право є  результатом дії інших цивілізацій.

Згідно з  технократичною теорією, держава й  пра-
во виникають як результат розвитку науки.

Слід зазначити, що в  останні роки поширюється 
думка, згідно з  якою жодна з  теорій, навіть найавто-
ритетніша, не в  змозі охопити й  розкрити сутність дер-
жави й  передумови її походження. Кожна з  уже існую-
чих теорій та з тих, які ще можуть з’явитися, висвітлює 
тільки певну групу причин виникнення держави. Тому 
лише в сукупності вони відтворюють більш-менш повну 
картину передумов і  процесів походження держави.
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До інститутів безпосередньої демократії 
належать, зокрема, прийняття рішень на 
референдумі, вибори представників до орга
нів державної влади й місцевого самовряду
вання.

Представницька демократія передбачає пе
редачу народом владних повноважень обраним 
ним представникам.

За умов демократії суспільні й державні 
інтереси визначаються волею більшості. При 
цьому завданням держави є забезпечення ін

тересів меншості. У демократичному суспіль
стві влада має особливе призначення: утвер
дження авторитету права, захист прав і свобод 
людини, дія на користь усього суспільства, 
утвердження гуманістичних цінностей на всіх 
рівнях суспільних відносин, сприяння вста
новленню режиму законності.

Упродовж свого існування держава й сус
пільство взаємодіють, впливаючи одне на од
ного. Механізм цієї взаємодії визначає полі
тична система суспільства.

3. Що являє собою політична система суспільства

Політичну систему суспільства можна уяви
ти як поєднання та взаємодію державних, 
громадських організацій, трудових колективів 
та інших політичних інститутів, що беруть 
участь у здійсненні політичної влади.

Держава та її організації становлять ядро 
політичної системи. Цей структурний еле
мент системи забезпечує можливість само
стійно, без втручання будьякої іншої дер
жави, розв’я зу вати внутрішні й зовнішні 
питання.

Усі елементи політичної системи суспіль
ства є взаємопов’язаними. Так, об’єднання 
громадян і трудові колективи впливають 
на державні органи: у процесі формування 
депутатського корпусу; під час виконання 
з державою деяких функцій (наприклад, 
під час правоохоронної діяльності — адво
катура) тощо.

Вплив органів держави на об’єднання гро
мадян відбувається через створення державою 
та її органами сприятливих умов юридичного, 
матеріального й організаційного характеру 
для заснування й діяльності об’єднань грома
дян і трудових колективів. У разі порушення 
об’єднаннями громадян вимог чинного законо
давства держава застосовує до них засоби пра
вового впливу.

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте в групах. Проаналізуйте схе-
му та доведіть, що держава є  центральним елементом 
політичної системи суспільства.

Під час підготовки відповіді зверніть увагу на такі 
питання: 1) Що таке політика? 2) Які елементи включає 
політична система? 3) Чому держава і  право є  найефек-
тивнішими засобами впливу на суспільні відносини?

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА  
В  УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ

Трудові колективи

Громадські організації

ЗМІ

Об’єднання, блоки 
політичних партій

Політичні партії

Держава

ВИСНОВКИ

 � Держава як спосіб організації публічної влади, що 
покликаний керувати суспільними процесами, виді-
лилася на певному історичному етапі із суспільства.

 � У демократичному суспільстві державна влада здій-
снюється в  інтересах більшості населення засобами, 
що забезпечують дотримання громадянських і  полі-
тичних прав людини.

 � Політична система суспільства  — це сукупність 
державних і  недержавних соціальних інститутів, 
які здійснюють владу, управління суспільством, 
регулюють взаємовідносини між громадянами, 
соціальними та етнічними групами, забезпечують 
стабільність суспільства, відповідний порядок 
у  ньому.
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть ознаки державної влади.
2. Заповніть таблицю «Зміни в  організації влади з  появою держави». Порівняйте дер-

жавну організацію влади та організацію влади в  первісному суспільстві за поданими 
критеріями.

Критерії для порівняння
Первісне 

суспільство
Державно-правовий етап 

розвитку суспільства
Принцип об’єднання населення
Характер влади
Організуючі засади суспільства
Наявність органів управління

3. Визначте, які види влади мають прояв у  наведених ситуаціях.
1) Верховна Рада України прийняла закон «Про освіту».
2) Директор заводу підписав наказ про зарахування на роботу молодого фахівця.
3) Священик організував мирну ходу вірян.
4) Батьки не дозволяють синові проводити багато часу біля комп’ютера.
5) Міністр підписав рішення про будівництво нового промислового об’єкта.
6) Суд виніс вирок у  справі про самовільне захоплення земельної ділянки.

4. Проведіть міні-дослідження за темою «Народження держави: стародавня історія 
й  новітні часи» (з’ясуйте та назвіть основні причини виникнення держави як соці-
ального явища та порівняйте їх із причинами виникнення нових держав у  сучасно-
му світі).

5. Цікава ваша думка! Держава  — це складне специфічне соціальне явище, тому 
в  різні часи виникло досить багато теорій, кожна з  яких по-своєму намагалася по-
яснити причини походження держави. Яка з  названих теорій найбільше відповідає 
вашим уявленням про державу? Чому?

§ 2. Ознаки держави
 ПРИГАДАЙТЕ! Які суттєві риси держави як соціального утворення ви можете назвати, спираючись 

на  знання, набуті під час уроків історії?

 ПОМІРКУЙТЕ! Що мають спільного й  чим відрізняються поняття «країна», «суспільство», «держава»?

 ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: держава.

1. Що таке держава

Досить часто, вживаючи поняття «держа
ва», говорять про політикогеографічне утво
рення, тобто ототожнюють його з поняттям 
«країна». Наприклад, Україна — держава, що 
займає певну частину суходолу.

Юридична наука розглядає державу перш 
за все як організацію політичної влади, що 
існує в певній країні.

Іноді ми використовуємо поняття «держа
ва», маючи на увазі суспільство, наприклад, 
Сполучені Штати Америки — промислово роз
винена держава, а країни Тропічної Африки — 
економічно відсталі держави.

Слід зауважити, що юридична наука роз
різняє поняття «держава» і «суспільство» 
й жодним чином не ототожнює їх. Держава 
виділилася із суспільства на певному етапі 
його розвитку. Образно кажучи, суспільство — 
це «мати» держави, а держава — «дитя» су
спільства, продукт суспільного розвитку.

Дати визначення держави, яке б відобра
жало всі сторони цього складного суспільного 
явища, намагалися багато видатних філософів, 
політиків, юристів. Так, давньогрецький філо
софмислитель Аристотель вважав, що дер
жава є втіленням мудрості, справедливості, 



14

Розділ 1. Основи теорії держави

краси та загального блага. Римський філософ 
Цицерон розглядав державу як союз людей, 
об’єднаних загальною користю і справедливіс
тю. Англійський філософ Т. Гоббс порівнював 
державу з потворою. Представники класової 
теорії стверджували, що держава — це дикта
тура панівного класу. Що ж таке держава?

Держава  — особлива форма організації суспіль-
ства, яка передбачає створення спеціального 
апарату управління, покликаного керувати сус-
пільними процесами на певній території шляхом 
надання своїм вимогам загально обов’яз кового 
характеру, у  тому числі за допомогою примусу.

2. Які ознаки держави

Державі властиві певні ознаки, до яких 
належать:
 � публічний характер влади, що втілюється 

в державноправових інститутах, відокрем
лених від населення, які мають повнова
ження здійснювати політичну владу та ре
гулювати суспільні відносини;

 � територія — відокремлена кордонами час
тина земної кулі, на яку поширюється су
веренітет держави і в межах якої населен
ня має статус громадян цієї держави;

 � суверенітет — політикоправова властивість 
державної влади, що проявляється в її вер
ховенстві, незалежності, єдності;

 � правові норми — загальнообов’язкові пра
вила поведінки, які розробляє, приймає 

та охороняє держава. Ці норми визначають 
сферу відносин, що охороняються держа
вою, роб лять державні рішення обов’яз
ковими на рівні суспільства і визначають 
можливе покарання за порушення вста
новлених правил;

 � механізм держави, тобто система органів 
та організацій, що створюються державою 
для реалізації її функцій і завдань;

 � система податків — платежів обов’яз ко
вого характеру загальнодержавного чи міс
цевого значення, що встановлюються для 
утримання державного апарату, а також ви
конання загальносоціальних функцій держа
ви у сфері освіти, охорони здоров’я, соці
ального забезпечення тощо.

3. Які функції виконує держава

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в  парах. Прочитайте текст та 
дайте відповіді на запитання.

Консультант із права й  управління М. Лопатка так 
висловив своє розуміння держави як соціального утво-
рення: «Якщо хребет є тим, на чому тримаються, до чого 
кріпляться всі інші частини тіла, то в  суспільстві таким 
“хребтом”, основою всього та найміцнішою його частиною 
саме й  повинна бути Держава. Від державного під-
ходу до того, що складає життя суспільства, і  залежить 
добробут його населення.

А що таке держава й  чому необхідно говорити про 
зміцнення її ролі в  суспільстві? Держава  — це, у  першу 
чергу, турбота про громадян, що її населяють, створен-
ня працездатному населенню умов, за яких воно буде 
працювати як на благо себе, так і  на благо держави, що 
підтримує непрацездатне населення. Це  — виявлення 
й  захист від зовнішніх і  внутрішніх ворогів цього само-
го населення, це — державний, а не особистісний підхід 
до всього, що визначає основи розвитку суспільства. 
А  держава визначає основи розвитку цього суспільства 
і  підтримує їхнє виконання наявними в  його розпоря-
дженні засобами. І  цей процес впливу  — взаємний».
1) У  чому вбачає призначення держави автор наведе-

ного уривка?
2) Які напрямки діяльності він для неї визначає?

Основні напрямки діяльності держави, 
зумовлені її сутністю, — це функції дер-
жави.

Термін «функція» в перекладі з латинської 
мови означає «здійснити», «виконати». Роз
глянувши функції держави, ми зможемо від
повісти на питання: що і як має робити дер
жава на певному етапі свого розвитку; на чому 
мають бути зосереджені зусилля її органів 
і відомств.

За соціальним значенням державної діяль
ності розрізняють:
 � основні функції — найбільш загальні, най

важливіші напрямки діяльності держави. 
До них можна віднести оборону країни, за
хист правопорядку і законності, охорону 
прав і свобод громадян;

 � додаткові функції, які є складовими елемен
тами основних функцій, але сутність держа
ви не розкривають. Наприклад, у складі 
такої основної функції, як оборона країни, 
можна виділити низку допоміжних: зміц
нення збройних сил, розвиток науковотех
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нічного прогресу для забезпечення їх най
новішим озброєнням тощо.
За сферами впливу і здійснення функції 

поділяють:
 � на внутрішні функції, що здійснюються 

в межах цієї держави та виражаються в її 
внутрішній політиці. Наприклад, це регу
лювання економічних відносин, організація 
суспільної праці, охорона правопорядку, 
законності, прав і свобод громадян, соці
альний захист населення, охорона та раціо
нальне використання природних ресурсів;

 � зовнішні функції, що забезпечують здійснен
ня зовнішньої політики держави. До них 
належать оборона країни, підтримання миру 
в усьому світі, економічне співробітництво, 
боротьба з міжнародним тероризмом тощо.
З огляду на тривалість здійснення в часі 

державні функції поділяються:
 � на постійні функції, що здійснюються про

тягом усього часу існування держави;

 � тимчасові функції, що здійснюються про
тягом певного періоду існування держави.
Залежно від сфери суспільного життя, що 

регулює держава, можна визначити такі функ
ції держави:
 � економічну — забезпечення стабільного роз

витку економіки;
 � політичну — організація суспільних від

носин, демократизація суспільства, забез
печення суверенітету держави на міжна
родній арені;

 � ідеологічну — формування індивідуальної 
та суспільної свідомості;

 � гуманітарну — сприяння життєдіяльності 
як суспільства в цілому, так і кожної особи, 
зокрема шляхом забезпечення основних прав 
і свобод людини, її соціальної захищеності 
тощо;

 � екологічну — охорона довкілля, організація 
раціонального використання природних ре
сурсів.

ВИСНОВКИ

 � Держава та право як соціальні явища виникли в  ре-
зультаті закономірного розвитку суспільства як зна-
ряддя впорядкування суспільних відносин.

 � Сучасні держави найрозвиненіших суспільств забез-
печують задоволення загальнолюдських потреб, здій-

снення та захист основних прав людини. Їх економіч-
ною основою є  наявність серед населення значної 
кількості власників засобів і  результатів виробничої 
діяльності та рівноправність різних форм власності: 
приватної, муніципальної та державної.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «держава».

2. Доповніть схему.

Публічний  
характер  

влади

Система  
податків

Ознаки держави

3. Подайте у  вигляді схеми функції держави.

4. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у  наукових виданнях, розміщених у  мережі 
Інтернет, три-чотири визначення поняття «держава» та запишіть їх у  зошит. Виділіть 
у  кожному з  них ознаки держави. Яке із  цих визначень, на вашу думку, найкраще 
розкриває сутність поняття? Чому?
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§ 3. Механізм держави
 ПРИГАДАЙТЕ! 1. Що таке держава?

2. Які історичні чинники обумовили появу держави?

 ПОМІРКУЙТЕ! Як саме держава виконує завдання, що перед нею стоять?

 ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: механізм держави.

1. Що являє собою механізм держави

Виконання завдань і функцій держави за
безпечує апарат держави — юридично оформ
лена система всіх державних органів, що 
безпосередньо здійснюють практичну роботу 
з управління суспільством, виконання завдань 
і функцій держави. Апарат держави є части
ною механізму держави.

Механізм держави  — цілісна ієрархічна систе-
ма державних органів, що здійснюють державну 
владу, а  також установ, підприємств, за допо-
могою яких виконуються завдання й  функції 
держави.

Цілісність системи передбачає її єдність 
за рахунок певних внутрішніх зв’язків та 
взаємовпливів, а ієрархічність вказує на те, 
що в ній наявний поділ на вищі та нижчі 
органи.

Як і будьякий механізм, наприклад добре 
відомий годинник, що складається з різних 
елементів, механізм держави, щоб працювати 
злагоджено, будучи єдиним, містить органи, 
блоки, підсистеми і навіть самостійні гілки 
влади: законодавчу, виконавчу, судову.

ПРИГАДАЙТЕ! Яку організацію державної влади перед-
бачали «Пакти і  Конституції» Пилипа Орлика?

Законодавча влада  — делегована народом сво-
їм представникам у  парламенті державна влада, 
що має виключне право приймати закони.

Проте назва гілки влади «законодавча» жод
ним чином не виключає здійснення нею, крім 
основної законодавчої, інших видів діяльності. 
До функцій парламенту належать також:

 � представницька — парламент можна на
звати владою прямого загальнонародного 
представництва;

 � фінансова — реалізується в праві щорічно 
затверджувати бюджет держави;

 � засновницька — участь парламенту у форму
ванні вищих виконавчих і судових органів;

 � контрольна — право здійснювати контроль 
за роботою уряду та інших посадових осіб 
виконавчої влади.

Виконавча влада  — влада, на яку покладена 
організація виконання законів та інших нормативно-
правових актів.

Носієм цієї влади в масштабах усієї держа
ви є уряд. Назва уряду встановлюється Кон
ституцією і законодавством. Очолює уряд його 
глава. Разом із главою уряду до його складу 
входять заступники глави, а також міністри, 
які очолюють окремі міністерства.

Виконуючи покладені на них обов’язки й ре
алізуючи свої повноваження, органи виконав
чої влади здійснюють:
 � виконавчу діяльність — реалізацію рішень, 

прийнятих органами законодавчої влади;
 � розпорядчу діяльність — здійснення управ

ління шляхом видання нормативноправових 
актів (укази, розпорядження тощо) і ви
конання організаційних дій.
Виконавча влада діє постійно і на всій те

риторії держави (на відміну від законодавчої 
й судової), спирається на людські, матеріальні 
та інші ресурси, здійснюється чиновниками, 
армією, адміністрацією тощо. Це створює 
основу для можливого захоплення всієї повно
ти державної влади виконавчими органами. 
Саме тут важливою є дія механізмів «стри
мувань і противаг» як із боку законодавчої 
(через розвинене законодавство та контроль), 
так і з боку судової влади (через судовий 
контроль і конституційний нагляд).

Судова влада  — незалежна влада, що охороняє 
право, виступає арбітром у  спорі про право, здій-
снює правосуддя.
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Свої функції судова влада покликана здій
снювати, керуючись лише законом, правом. 
Вона не повинна залежати від суб’єктивного 
впливу законодавчої або виконавчої влади. 
Роль судової влади полягає у стримуванні 
двох інших гілок влади в межах права і кон
ституційної законності шляхом здійснення 
конституційного нагляду й судового конт
ролю за ними.

Юрисдикція судової влади поширюється на 
всі правові відносини, що виникають у державі.

Таким чином, основні функції судової влади:
 � охоронна (охорона прав);
 � функція правосуддя (захист, відновлення 

прав);
 � контрольно-наглядова (за іншими гілками 

влади).
Розмежування законодавчої, виконавчої і су

дової влади є поділом державної влади по го
ризонталі. По вертикалі влада розподіляється 
між усіма органами та посадовими особами, 
що належать до тієї чи іншої гілки влади.

2. Що називають державним органом

Із метою реалізації державою її функцій 
створюються відповідні органи, наділені влад
ними повноваженнями. Це означає, що орган 
держави має встановлювати формально обо
в’яз кові приписи, тобто норми права або ін
дивідуальні приписи, і домагатися їх реалі
зації. Від кожного державного органу залежить 
ефективність діяльності державного апарату 
в цілому. Тому одним із головних завдань 
держави є правильне, чітке й повне законо

давче визначення повноважень та місця того 
чи іншого органу в апараті держави.

Державний орган  — створений державою або 
безпосередньо народом колектив уповноважених 
осіб (або одна особа, наприклад, Президент України), 
який має визначену структуру та наділений влад-
ними повноваженням для здійснення певних дер-
жавних завдань і функцій.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

З ім’ям французького вченого Ш.-Л. Монтеск’є 
(1689—1755) пов’язують принцип поділу влади на 
законодавчу, виконавчу й  судову. У  своїй праці «Про 
дух законів» він розвинув і  надав завершеної форми 
теорії поділу влади. Особливість його поглядів на 
«три влади» полягає в  тому, що кожна з  них оголо-
шувалася самостійною і  незалежною, що виключало 
захоплення влади будь-якою особою або окремим 
органом держави. Такий підхід до організації держав-
ної влади вперше був запроваджений Конституцією 
1787 р. в  США.

У вітчизняній історії ще задовго до Ш.-Л. Монтеск’є 
мали місце спроби створити конституційний проект 
незалежної України з  урахуванням принципу поділу 
влади («Пакти і Конституції» Пилипа Орлика, 1710 p.).

Слід зауважити, що принцип поділу влади не є аб-
солютним. З  одного боку, існує потреба в  узгодженні 
й  взаємному правовому контролі діяльності різних 
гілок влади. З  іншого боку, здійснення судового 
контролю за законністю діяльності управлінського 
апарату означає порушення принципу поділу влади, 
тому що в  такий спосіб судова влада втручається 
у  виконавчу. Отже, принцип поділу влади не можна 
реалізувати повною мірою. Форми й  ступінь здій-
снення принципу поділу влади залежать від націо-
нальних традицій, конкретної соціально-економічної 
та політичної ситуації тощо.

Влада в демократичній державі у вигляді її трьох гілок 
(законодавчої, виконавчої, судової) є політичною формою 
вираження влади народу. Хоча й «поділена», влада в дер-
жаві має залишатися цілісною, єдиною, тому що йдеться 
не про поділ влади, а  про поділ функцій здійснення цієї 
влади, а також взаємодію цих функцій. Це знаходить свій 
прояв у  тому, що органи державної влади в  сукупності 
мають компетенцію, необхідну для здійснення функцій 
і виконання завдань держави в цілому; різні органи дер-
жави не можуть приписувати тим самим суб’єктам (гро-
мадянам, підприємствам, установам) за тих самих об-
ставин взаємовиключні правила поведінки.

Ш.-Л. Монтеск’є П. Орлик
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Ознаки державного органу:
 � формується державою або безпосередньо 

народом (наприклад парламент) відповідно 
до закону та функціонує на його основі;

 � має передбачені конституцією або іншими 
законами спеціальні функції, які здійснює 
від імені держави;

 � має державновладні повноваження: видає 
нормативні та індивідуальні акти; здійснює 
контроль за точним і неухильним виконан
ням вимог, передбачених цими актами; за
безпечує і захищає ці вимоги від порушень 
шляхом застосування заходів виховання, 
переконання, стимулювання, у разі потре
би — державного примусу;

 � взаємодіє з іншими органами в процесі ре
алізації своїх повноважень, керуючись прин
ципом «дозволено лише те, що прямо перед

бачено законом». У той самий час громадяни 
та юридичні особи у своїх відносинах із 
державними органами керуються принципом 
«дозволено все, що не заборонено законом»;

 � складається зі службовців; обсяг, порядок 
використання ними владних повноважень 
встановлюються законом;

 � має необхідну матеріальну базу — майно, 
що перебуває в його оперативному управ
лінні; свій рахунок у банку; фінансується 
з державного бюджету;

 � має законодавчо закріплену організаційну 
структуру, територіальні межі діяльності, 
а також порядок взаємовідносин з іншими 
державними органами й організаціями.
Хоча державні органи є складовими части

нами одного державного апарату, вони від
різняються одне від одного низкою критеріїв.

3. Які види державних органів виокремлюють

ЗАВДАННЯ. Розгляньте наведену схему. Назвіть критерії, 
за якими розрізняють державні органи, а  також види 

державних органів, що виокремлюються залежно від 
визначених критеріїв.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

За часом  
функціонування

�� Тимчасові
�� Постійні

За складом �� Одноособові
�� Колегіальні

За місцем у  системі 
державного апарату

�� Первинні
�� Вторинні

За територією  
поширення

�� Загальні (центральні)
�� Місцеві

За характером  
і  змістом діяльності

�� Законодавчі
�� Виконавчі
�� Судові

За способом  
утворення

�� Виборні
�� Призначувані
�� Ті, що успадковуються

ВИСНОВКИ

 � Механізм держави  — це система державних органів, 
державних підприємств, установ, організацій, що здій-
снюють завдання й  функції держави.

 � Наявність владного характеру є  найважливішою озна-
кою державного органу, яка дає можливість достатньо 
чітко відокремити державні органи від державних 
організацій та  установ і  недержавних утворень.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «механізм держави».

2. Заповніть таблицю, указавши основні функції та характерні риси органів державної 
влади.

Органи державної влади Основні функції Характерні риси

Законодавча влада

Виконавча влада

Судова влада
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3. Порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Апарат держави

Механізм держави

4. Проведіть міні-дослідження. З’ясуйте, як називаються органи законодавчої влади 
та уряд у  різних країнах світу. У  довідниках, ЗМІ знайдіть назви органів державної 
влади п’яти-шести країн (за вибором).

§ 4. Державний лад
 ПРИГАДАЙТЕ! 1. Що називають монархією?

2. Які з розглянутих вами на уроках історії держав відносять до імперій?

 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: державний лад, форма держави.

1. Що таке державний лад

Кожна держава світу має свої особливості: 
порізному організовані відносини між цен
тром і регіонами, порізному формуються ор
гани державної влади. Ці відмінності обумов
люються історією держави, її населенням, 
розміром, розташуванням, економічним роз
витком тощо. Для характеристики найбільш 
ключових особливостей організації держави 
використовується поняття державного ладу.

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомтеся з наведеними уривками. Який 
зміст вкладають автори в  поняття «державний лад»? Які 
складові цього поняття ви можете виділити?

 � Період ранньофеодальної монархії  — це час станов-
лення феодального ладу. Загальною закономірністю 
було виникнення в більшості країн Європи монархічної 
форми правління — феодальних королівств. Так, досить 
чітко можна простежити процес утворення феодальної 
державності на прикладі Франкського королівства. 
Падіння Риму і  завоювання Галлії північногерманськи-
ми племенами дали могутній імпульс утворенню ново-
го державного механізму, необхідного для організації 
управління завойованою територією та її захисту. 
(М.  Страхов. Історія держави і права зарубіжних країн)

 � Особливістю державного ладу Галицько-Волинської 
держави було те, що тривалий час вона не поділяла-
ся на уділи. Після смерті короля Данила держава 
розпалася на Галицьку і  Волинську землі, а  відтак 
кожна з  цих земель почала, у  свою чергу, подрібню-
ватися. Особливістю було і  те, що влада, по суті, пе-
ребувала в  руках великого боярства. (В.  Кульчицький, 
М. Настюк, Б. Тищик. Історія держави і права України)

Державний лад — система основних політико-
правових, економічних, соціальних відносин, 
які закріплюються державно-правовими норма-
ми і  визначають особливості організації дер-
жави.

До основ державного ладу юридична наука 
відносить основні принципи організації і ді
яльності держави. Ідеться насамперед про 
повноваження глави держави, органів зако
нодавчої, виконавчої та судової влади, право
охоронних та інших передбачених Основ ним 
Законом органів, які здійснюють головні функ
ції держави.

Значною мірою державний лад залежить 
від форми державного правління і політич
ного режиму. Вони безпосередньо впливають 
на рівень демократичності суспільного життя 
і правової системи, повноту законодавчого 
закріплення прав і свобод людини й грома
дянина, ефективність механізму їх забезпе
чення й захисту.

Отже, характеризуючи державний лад, до
цільно виділити три елементи:
 � державне правління;
 � державний устрій;
 � політичний режим.

У такому контексті державний лад часто 
визначають як форму держави.
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2. Як визначають форму держави

Форма держави  — порядок організації і  функ-
ціонування державної влади в  країні, який ви-
значається формою правління, територіального 
устрою та політичного режиму.

Форма правління — це організація верховної 
державної влади, яка передбачає порядок її 
утворення та діяльності, а також взаємозв’язок 
із населенням країни.

За формою правління держави поділяють 
на монархії та республіки. Різноманіття форм 
правління представлене у схемі.

ВИДИ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВИ

Монархія Республіка

Абсолютна Обмежена Президентська Парламентська Змішана

Парламентська Дуалістична

Форма правління

 

ЗАВДАННЯ 2. Розгляньте схему «Види форми правління 
держави» і  дайте відповіді на запитання.
1) На які дві основні групи поділяються держави за 

формою правління?
2) Які держави, розглянуті вами під час уроків історії, 

мали форми правління, зазначені у  схемі?

Монархія — це форма правління, що пе
редбачає здійснення верховної влади в кра
їні повністю або частково однією особою, 
яка належить до правлячої династії (фара
он, цар, король, імператор тощо). Монархії 
поділяються на дві групи: абсолютні та об
межені.

Абсолютна монархія — це історичний тип 
монархії, за якої влада монарха ніким і ні
чим не обмежена. Вона характеризується 
відсутністю представницьких органів, пра
вом монарха видавати закони та призначати 
чиновників (класичними прикладами таких 
держав є Російська імперія за часів Петра I 
або Французька монархія за часів Людо
віка XІV).

Обмежена монархія — різновид форми прав
ління, за якої влада монарха обмежується ком
петенцією інших державних органів. Серед 
обмежених монархій розрізняють парламент
ську та дуалістичну.

Парламентська монархія передбачає пев
ний розподіл повноважень між монархом та 
парламентом (Велика Британія, Данія, Шве
ція, Японія).

Дуалістична монархія характеризується 
особливим процесом призначення та контро
лювання уряду. Вона передбачає двопалатний 
парламент, нижня палата якого обираєть
ся населенням, а верхня — призначається 
монархом; уряд призначається ним само
стійно або через прем’єрміністра. Прем’єр
мі ністра, у свою чергу, призначає монарх; 
глава держави має право вето* щодо актів 
парламенту (країни Африки та Близького 
Сходу).

Республіка — це форма правління, яка 
передбачає здійснення верховної влади в дер
жаві колегіальним виборним органом. Істо
рично виокремлюють аристократичну респуб

* Вето (від латин. — забороняю) — право глави 
держави (монарха або президента республіки) 
відмовити в затвердженні ухваленого парла
ментом законопроекту; проте у випадку, якщо 
парламент ухвалить його вдруге, цей законо
проект стає законом, незважаючи на незгоду 
глави держави.
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ліку, де право брати участь у виборах мають 
лише вищі верстви населення, і демократич
ну республіку, у якій право обирати вищі 
органи влади належить усьому населенню 
країни, що досягло певного віку і не обме
жене законом чи судом у можливості реалі
зувати виборче право.

У сучасному світі розрізняють три типи рес
публік.
1) Президентська республіка — президент 

обирається всенародно або за особливою 
процедурою; президент є главою уряду 
і здійснює виконавчу владу; законодавча 
влада належить представницькому орга
ну — парламенту. Президент призначає 
уряд, що несе перед ним політичну від
повідальність; він може застосовувати 
право вето щодо актів парламенту; за 
певних обставин може розпустити пар
ламент. Парламент наділений правом іні
ціювати процес усунення президента від 
влади в разі порушення ним конституції 
або вчинення злочину (США, Аргентина, 
Мексика).

2) Парламентська республіка — характери
зується верховенством влади парламенту; 
підзвітністю йому уряду; наявністю посади 
прем’єрміністра, якого призначає парла
мент; обов’язком президента діяти лише 
за згодою уряду. Президент обирається 
парламентом; уряд формується з пред
ставників партій, що здобули більшість 
у парламенті; уряд підзвітний парламен

ту; парламент може висловити уряду не
довіру, що тягне за собою його відставку 
(Фінляндія, Індія, Туреччина, Італія, Ав
стрія).

3) Змішана форма правління (напівпрезидент
ська, президентськопарламентська або пар
ламентськопрезидентська) — різновид фор
ми правління, у якій поєднуються ознаки 
різних форм. Уряд затверджується парла
ментом за пропозицією президента; він під
звітний президенту та підконтрольний пар
ламенту; президент підписує та оприлюднює 
закони, що приймаються парламентом (Укра
їна, Франція).
Другою важливою характеристикою держа

ви є форма політичного режиму, тобто сукуп
ність засобів, прийомів і способів реалізації 
державної влади, форма взаємодії державно
владних структур та населення.

Політичний режим у державі визначається 
тим, наскільки до формування влади долуча
ється народ, як ураховується суспільна думка 
під час прийняття владних рішень, яку роль 
відіграє ідеологія в житті суспільства. Полі
тичний режим є показовим і з огляду на обсяг 
прав та свобод громадян, становище засобів 
масової інформації, роль політичних партій 
тощо.

З урахуванням наведених характеристик 
розрізняють демократичний та недемокра-
тичний режими. Недемократичний режим 
поділяється на тоталітарний та автори-
тарний.

ФОРМИ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Демократичні Недемократичні

�� наявність гарантій прав і  сво-
бод людини
�� наявність свобод в  економіч-

ній сфері
�� плюралізм у  політичній, ідео-

логічній, духовній сферах
�� правовий характер діяльності 

державного апарату

Авторитарні Тоталітарні

�� концентрація державної влади в  ру-
ках правлячої верхівки
�� можливість незначного розмежу-

вання в політичній та ідеологічній 
сферах
�� відсутність гарантій прав і  свобод 

людини

�� зосередження державної влади 
в  руках правлячої верхівки
�� наявність тотального контролю 

за суспільним та особистим 
життям
�� відсутність можливості висловлен-

ня та реалізації населенням своїх 
інтересів

ЗАВДАННЯ 3. Цікава ваша думка! Поясніть, як ви 
розумієте зміст висловлювання Ф. Рузвельта: «Демо-
кратія не може досягти успіху, якщо ті, хто обирає, 
не готові обирати мудро. Тому справжньою гарантією 

демократії є освіта». Чи погоджуєтесь ви із цією 
думкою?

Третьою важливою характеристикою дер
жави є форма територіального устрою.
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За формою територіального устрою держави 
поділяють на прості й складні. Вибір конкрет
ної форми територіального устрою залежить 
від багатьох чинників: соціальноекономічних, 
географічних, історичних, національних, пло
щі території тощо.

Територіальний устрій — спосіб поділу 
держави на певні складові частини з метою 
найкращого управління суспільством. Тери
торіальний устрій визначає правове становище 
складових частин держави (республік, штатів, 
провінцій, земель, кантонів тощо) і порядок 

взаємовідносин між центральними та місце
вими органами влади.

Простою, або унітарною (від латин. — єд
ність) є держава, що характеризується цілко
витою політичною єдністю.

Більшість держав у сучасному світі — і одно
національних, і багатонаціональних, як рес
публік, так і монархій, — є унітарними. Уні
тарними державами, наприклад, є Франція, 
Японія, Єгипет, Україна.

До складних держав належать федерація, 
конфедерація, імперія.

ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ДЕРЖАВИ

Прості Складні

Унітарний Федеративний Конфедеративний

�� єдина структура державно-
го апарату
�� адміністративні одиниці не 

мають ознак суверенітету
�� єдині громадянство, систе-

ма права, судова та грошо-
ва система

�� наявність дворівневого (феде-
рального та місцевого) державно-
го апарату
�� обмежений суверенітет адміні-

стративних одиниць
�� єдині громадянство та грошова 

система, дворівневе законодав-
ство та судова система

�� створення державами-членами 
спільних органів для вирішення 
спільних справ
�� збереження державами  — членами 

конфедерації свого суверенітету
�� відсутність єдиного громадянства, 

законодавчої та судової системи

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Федеративна форма територіального устрою 
є  менш поширеною порівняно з  унітарною. Сьо-
годні у  світі існують такі федеративні держави, як 
США, Канада, Австралія, Німеччина, Австрія, Бель-
гія, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індія тощо. Вони 
розташовані на різних континентах, відрізняються 
площами своїх територій (від Австралії, яка займає 
весь континент, до невеликих Австрії та Бельгії) 
та є різними за ступенем свого політичного й куль-

турного розвитку, а  також національним складом 
населення.

Політико-територіальний устрій країн може із часом 
змінюватися. Так, протягом XX ст. Чехословаччина була 
унітарною державою (1918—1968 рр.), федеративною 
державою (1969—1992 рр.), а  із  січня 1993 р. Чехосло-
вацька Федерація взагалі припинила своє існування. На 
її території утворилися дві унітарні держави  — Чеська 
Республіка (Чехія) і Словацька Республіка (Словаччина).

ВИСНОВКИ

 � Держави неоднакові за внутрішньою будовою, зо-
крема, вони різняться між собою порядком органі-
зації та взаємодії вищих органів державної влади, 
тобто за формою державного правління. Існують дві 
основні форми державного правління  — монархія 
і  республіка.

 � Політичний режим, тобто порядок здійснення дер-
жавної влади певними засобами та методами, 

поділяється на демократичний та антидемокра-
тичний.

 � Територіальний устрій  — це порядок територіаль-
ного поділу держави, взаємовідносин її складників 
між собою й  державою в  цілому та відповідної ор-
ганізації державних органів. Сучасні держави за те-
риторіальним устроєм поділяються на унітарні та 
федеративні.
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «форма держави», «державний лад».
2. Порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Президентська республіка

Парламентська республіка

3. Цікава ваша думка! Поняття «демократія» має багато визначень. Так, президент 
США А. Лінкольн зазначав, що демократія  — це «правління народу, обране народом 
і  для народу». Прем’єр-міністр Англії В. Черчілль якось сказав, що «демократія  — 
найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі інші». Думка якого з видатних 
політиків видається вам більш слушною? Чому? Можливо, ви зустрічали та  можете 
навести інше визначення демократії?

§ 5. Правова держава і  громадянське суспільство
 ПРИГАДАЙТЕ! Які функції є  основними в  сучасних демократичних державах?

 ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: громадянське суспільство.

1. Яку державу називають правовою

Згідно з Конституцією, Україна є суверенна 
і незалежна, демократична, соціальна, право
ва держава.

Правовою визнається держава, у якій на 
основі чинного права реально забезпечується 
здійснення прав, свобод, законних інтересів 
людини і громадянина, окремих груп людей 
і громадянського суспільства в цілому, де дер
жава і людина несуть взаємну відповідальність 
згідно із чинним правовим законом.

Основні ознаки правової держави:
 � верховенство права в усіх сферах суспіль

ного життя;
 � поділ державної влади на законодавчу, ви

конавчу, судову;
 � високий рівень забезпеченості прав і свобод 

людини;
 � взаємна відповідальність держави та особи, 

підконтрольність держави суспільству;
 � рівність держави та людини перед законом;
 � висока правова культура суспільства та 

особи.
Соціальна держава — це сучасний тип дер

жави, де слово «соціальна» несе велике зміс
тове навантаження: воно підкреслює, що дер

жава бере на себе турботу про матеріальний 
добробут громадян, здійснює регулювання 
економіки з обо в’язковим урахуванням еко
логічних вимог, забезпечує захист економіч
них і соціальних прав людини.

На перший погляд, поняття «правова дер
жава» і «соціальна держава» є несумісними. 
Перше передбачає певну свободу особи від 
держави, від її опіки. Друге, навпаки, спи
рається на активність держави в соціальному 
захисті особи, особливо соціально вразливої 
(пенсіонер, людина з особливими потребами, 
той, хто втратив роботу). Проте реальне жит
тя, а саме історія розвитку держав у другій 
половині XX — на початку XXI ст., поєдна
ло ці поняття, збагативши кожне з них. Коли 
говорять про побудову соціальної правової 
держави, мають на увазі насамперед втілен
ня в ній:
 � принципу верховенства права (панування 

правового закону) як головного в правовій 
державі;

 � принципу соціальної справедливості (за
безпечення державою соціальної безпеки 
особи) як головного в соціальній державі.
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Держава стає органом подолання соціаль
них суперечностей, урахування і координації 
інтересів різних груп населення, проведення 
до життя таких рішень, які б позитивно 
сприймалися різними верствами суспільства.

Соціальна держава сприяє формуванню се
реднього класу. Так називають частину сус
пільства, що забезпечена тією мірою, що не 
відчуває потреби в необхідному, але й не ба
гата настільки, що це викликає в малозабез

печених верств населення намір розподілити 
їхню власність.

Таким чином, соціально правова держава, 
обмежена правом, проявляє активність у ре
гулюванні соціальноекономічних процесів, 
соціального аспекту основних прав громадян, 
їх соціальної захищеності відповідно до за
кону.

Правова держава передбачає сформованість 
громадянського суспільства.

2. Що таке громадянське суспільство

Держава й право породжуються суспіль
ством, відтворюють його рівень розвитку та 
відносини, що в ньому склалися. Для кожно
го народу поява власної держави і свого пра
ва є свідченням переходу до вищого ступеня 
суспільного розвитку. Процес еволюції дер
жави пов’язаний із розвитком громадянсько
го суспільства.

Громадянське суспільство — сукупність соціаль-
них відносин та інститутів, що розвиваються в  де-
мократичному суспільстві незалежно від держави, 
здатні впливати на неї і  забезпечують умови для 
самореалізації особистості.

Структури громадянського суспільства охоп
люють соціальні суб’єкти, соціальні інститу
ції (політичні партії, громадські організації 
тощо), відносини між ними, які не підляга
ють державній регламентації, але обмежені 
дією принципу «дозволено все, що не забо
ронено законом». Основою громадянського 
суспільства є окремі індивіди, наділені висо
ким рівнем правосвідомості та правової куль
тури. Тому одним із пріоритетних завдань 
щодо формування громадянського су спільства 
є підвищення рівня правової культури на
селення.

ЗАВДАННЯ.  Цікава ваша думка! Попрацюйте в групах. 
Як ви розумієте зміст вислову: «Громадянське суспільство 
і  правова держава можуть співвідноситись як необхідні 
одна одній та взаємодоповнюючі системи»?

Обґрунтовуючи свою відповідь, спирайтеся на відомі 
вам поняття: «політична система суспільства», «правова 
держава», «демократичний політичний режим».

Громадянському суспільству властиві такі 
риси:

 � визнання людини, її життя та здоров’я, 
прав і свобод найвищою цінністю суспіль
ства;

 � пріоритет суспільства над державою, вза
ємна відповідальність суспільства перед 
державою і держави перед суспільством;

 � ліквідація відчуження особи від засобів ви
робництва, знарядь та результатів праці;

 � забезпечення реальної економічної свободи 
і самостійності громадян та їх об’єднань;

 � забезпечення плюралізму (багатоманітності) 
в усіх сферах матеріального й духовного 
життя;

 � ефективна система соціального захисту 
особи;

 � ідеологічна та політична свобода особистос
ті, урахування та забезпечення реалізації 
різноманітних інтересів індивідів і соціаль
них груп.

ВИСНОВКИ

 � Правова держава  — це держава, у  якій функціонує 
механізм взаємної відповідальності держави і  грома-
дянина. Громадяни мають високу правову культуру 
та  формують державну владу, що є  демократично 
організованим і  залежним від суспільства апаратом 
управління, який за допомогою ефективних законів 
забезпечує реалізацію прав і  свобод громадян.

 � Громадянське суспільство  — це спільноти вільних, 
незалежних, рівноправних людей, кожному з  яких 
держава забезпечує юридичні можливості бути влас-
ником, користуватися надійним соціальним захистом 
та іншими правами й  свободами, брати активну 
участь у  політичному житті та інших сферах життє-
діяльності людини й  громадянина.
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§ 6. Практичне заняття.  Характеристика державного ладу

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «громадянське суспільство».

2. Виберіть із запропонованого переліку принципи, які характеризують правову державу.
1) Моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс ближнього мого.
2) Дозволено все, що не заборонено законом.
3) Правий той, у  кого більше прав.
4) Дозволено тільки те, що прямо визначено законом.
5) Закон  — як дишло, куди повернув, туди і  вийшло.

3. Порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Соціальна держава

Правова держава

4. Проведіть міні-дослідження. Використовуючи свої знання зі всесвітньої історії та 
додаткову літературу, прослідкуйте, як змінювалася концепція правової держави.

5. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у наукових виданнях, розміщених у  мережі 
Інтернет, 2—3 визначення поняття «громадянське суспільство» та запишіть їх у зошит. 
Виділіть у кожному з  них ознаки громадянського суспільства. Яке з  виписаних ви-
значень, на вашу думку, найкраще розкриває сутність поняття? Чому?

§ 6. Практичне заняття.  
Характеристика державного ладу
 ПРИГАДАЙТЕ! Які елементи виділяють для характеристики державного ладу?

1. Які бувають форми правління

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте із  джерелом права. Ко-
ристуючись інформацією, поданою у  §4, визначте тип 

республіки за наведеними уривком конституції дер-
жави.

КОНСТИТУЦІЯ (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) УГОРЩИНИ

Угорщина є  республікою.
Парламент є вищим органом народного представ-

ництва в  Угорщині.
Парламент: приймає Конституцію Угорщини; приймає 

інші закони; затверджує державний бюджет та контролює 
його виконання… обирає Президента республіки, членів 
Конституційного суду, Президента Курії*, Головного Про-
курора, Парламентського спеціального уповноваженого 
з  основних прав та його заступників і  Президента дер-
жавного ревізійного управління; обирає Прем’єр-міністра 
та вирішує питання довіри уряду…

* Курія — історична угорська назва Верховного суду.

Головою держави є  Президент Республіки, який 
уособлює національну єдність і гарантує демократич-
не функціонування держави.

Президент Республіки є Верховним Головнокоман-
дувачем Сил оборони Угорщини.

Президент Республіки: представляє Угорщину; бере 
участь у  сесіях Парламенту та виступає на них; про-
понує законопроекти; ініціює національний референ-
дум… призначає дати проведення парламентських 
виборів… скликає першу сесію новообраного Пар-
ламенту; розпускає Парламент…

Парламент обирає Президента Республіки строком 
на п’ять років.
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2. Які існують види політичного режиму

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із  джерелом права. Визначте характер політичного режиму за наведеним уривком.

КОНСТИТУЦІЯ (ОСНОВНИЙ ЗАКОН) УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної 
Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 
1978 року.

Стаття 6. Керівною і спрямовуючою силою радян-
ського суспільства, ядром його політичної системи, 
державних і  громадських організацій є  Комуністична 
партія Радянського Союзу. КПРС існує для народу 
і  служить народові.

Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Кому-
ністична партія визначає генеральну перспективу розви-
тку суспільства, лінію внутрішньої і  зовнішньої політики 
СРСР, керує великою творчою діяльністю радянського 
народу, надає планомірного, науково обґрунтованого 
характеру його боротьбі за перемогу комунізму.

Усі партійні організації діють у  рамках Конституції 
СРСР.

3. Як визначається форма територіального устрою держави

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте із  джерелом права. Визначте форму територіального устрою за наведеним уривком.

КОНСТИТУЦІЯ ІСПАНІЇ

Територіальний устрій Держави включає муніципії, 
провінції та створювані автономні Співтовариства. Усі 
ці утворення користуються автономією при веденні 
своїх справ.

Держава гарантує ефективне здійснення прин-
ципу солідарності… виявляючи турботу про вста-
новлення справедливої й  адекватної економічної 

рівноваги між різними частинами іспанської тери-
торії…

Розбіжності в  Статутах різних автономних Співто-
вариств у  жодному разі не мають надавати їм еконо-
мічних або соціальних переваг.

Усі іспанці мають однакові права та обов’язки на 
всій території Іспанії.

ВИСНОВКИ

 � У ході розвитку суспільства від нижчого ступеня до 
вищого змінюється й  держава. Виявлення законо-
мірностей відносин суспільства і  держави дозволяє 
зрозуміти сучасні проблеми державності, побачити 
перспективи політичних і  державних форм, у  яких 
розвиваються суспільства.

 � Сучасний тип держави характеризується соціальною 
спрямованістю, демократичним режимом утворення 
державних органів і  здійснення державної влади, 
правовою формою та характером державної діяль-
ності.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Виберіть правильний варіант відповіді. Визначте, яке з  наведених понять харак-
теризує форму територіального устрою.
А республіка Б конфедерація В монархія Г демократія

2. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне й  відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Тоталітарний політичний режим

Авторитарний політичний режим

3. Подайте у вигляді схеми типи республік у сучасному світі.

4. Цікава ваша думка! Стаття 1 Конституції нашої держави проголошує: «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Який елемент 
державного ладу України визначає це положення Основного Закону? Які зобов’язання 
покладаються на державу, що проголошує себе соціальною і правовою?
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РОЗДІЛ 2 
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

Опанування матеріалу розділу дозволить:

 � пояснювати та застосовувати поняття: право, джерела 
права, система права, галузь права, норма права, право-
творчість, законодавство

 � називати умови виникнення права, ознаки соціальних 
норм і  права, принципи права, елементи системи права 
й  системи законодавства

 � характеризувати джерела права, функції права, елементи 
системи права

 � наводити приклади соціальних норм, джерел права, нор-
мативно-правових актів

 � описувати елементи системи права, елементи структури 
правової норми, етапи законодавчого процесу, способи 
систематизації правових актів

 � висловлювати судження щодо ролі соціальних норм, пра-
ва в  житті людини та суспільства, співвідношення моралі 
й  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. Цікава ваша думка! Як ви розумієте зна-
чення вислову Аристотеля: «Людина за своєю приро-
дою  — істота суспільна»?

Уміння домовлятися, йти на поступки, до
тримуватися правил — це ті якості, які забез
печують нормальний розвиток окремих колек
тивів людей (груп, верств населення), а також 
усього суспільства. Для організації власного 
життя людство встановило певні норми, які 
дають змогу оцінювати свої та чужі вчинки, 
регулювати поведінку, налагоджувати спілку
вання та спільну діяльність.

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 
важливими 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 справедли
вість, честь, добро, що склалися в су спільстві.

Норми моралі полегшують сприймання 
людиною правових норм, які, у свою чергу, 
сприяють більш глибокому усвідомленню мо
ральних істин. Моральна свідомість дозволяє 
людині побачити й осягнути ту межу пове
дінки, 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. При
чини його появи були тими самими, що й дер
жави: організація влади, яка спроможна вста
новлювати юридичні норми й забезпечувати 
втілення їх у життя. Походження права по
в’язане також з ускладненням виробництва, 
політичного та духовного життя суспільства, 
із виділенням особи як самостійного учасника 
суспільних відносин та формуванням держави, 
здатної забезпечити функціонування суспіль

ства на стадії, вищій за первісне суспільство, 
а також закріпити й забезпечити індивідуаль
ну свободу особи.

Право  — система загальнообов’язкових норм (пра-
вил поведінки), які виражають загальні та індивіду-
альні інтереси (волю) населення країни, регулюють 
суспільні відносини, визнаються та охороняються 
державою і  забезпечуються всіма заходами держав-
ного впливу, у  тому числі заходами примусу.

ОЗНАКИ ПРАВА

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

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 всіма особами, що охоплені ними
Формальна визначеність 
права

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

Державна забезпече-
ність

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

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в  парах. Розгляньте таблицю «Ознаки права».  
Укажіть, чим норми права відрізняються від норм моралі.
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3. Якими є  принципи і  функції права

Під принципами права розуміють його основ
ні, найбільш загальні, вихідні положення, 
які визначають зміст і спрямованість право
вого регулювання суспільних відносин.

Принципи права мають безпосередній 
вплив на функціонування правової системи. 
Саме вони визначають зміст нормативно
правових актів, процес їх створення та реа
лізації.

Незважаючи на те що принципи права від
різняються високою стабільністю, вони не 
є незмінними. Принципи права прямо за
лежать від соціальноекономічного розвитку 
суспільства, політичного ладу та конкретних 
історичних умов. Так, принципи права, що 
мали місце в рабовласницьких державах, не 
можуть застосовуватися в сучасних державах. 

Так само суттєво відрізняються принципи пра
ва в тоталітарних та демократичних державах. 
Це пов’язано з тим, що принципи права відо
бражають систему цінностей суспільства, 
у якому вони існують.

До основних принципів права в Україні 
можна віднести:
 � верховенство права;
 � законність;
 � рівність усіх перед законом;
 � взаємну відповідальність особи й держави;
 � відповідальність за наявності вини.

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте із джерелом права. Про-
аналізуйте наведені нижче фрагменти Конституції Укра-
їни. Як ви вважаєте, які з  визначених принципів вони 
закріплюють?

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 19. Правовий порядок в  Україні ґрунтується 
на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути при-
мушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в  межах повноважень та у  спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні 
права і  свободи та є  рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за мов-
ними або іншими ознаками.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додер-
жуватися Конституції України та законів України, не 
посягати на права і  свободи, честь і  гідність інших 
людей.

Юристи поділяють принципи права за сфе
рою їх дії на загальноправові, міжгалузеві та 
галузеві.

Загальноправові принципи права діють для 
всієї правової системи. Саме до них належать 
наведені вище принципи.

Міжгалузеві принципи права діють лише 
в кількох суміжних галузях права (що таке 
галузь права, ми розглянемо в наступній темі). 

Наприклад, принцип здійснення правосуддя 
тільки судом характерний для всіх процесу
альних галузей права (кримінального проце
суального, цивільного процесуального, госпо
дарського процесуального).

Галузеві принципи права діють лише в ме
жах однієї галузі права. Наприклад, принцип 
свободи найманої праці — це принцип трудо
вого права.

ФУНКЦІЇ ПРАВА

За сферою  
правового впливу

За характером впливу  
на свідомість і  поведінку суб’єктів  

суспільних відносин

За характером регулювання  
суспільних відносин

�� Економічна
�� Політична
�� Ідеологічна
�� Екологічна
�� Культурно-виховна

�� Нормативно-регулююча
�� Інформаційна
�� Комунікативна
�� Орієнтаційна
�� Виховна
�� Захисна

�� Статична
�� Динамічна
�� Установча
�� Інтегративна
�� Охоронна
�� Запобіжна
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Функції права являють собою основні на
прямки впливу права на свідомість і поведінку 
учасників суспільних відносин із метою роз
в’язання конкретних завдань, що стоять перед 
правом. Саме у функціях права проявляються 
його сутність та соціальне призначення.

Основною функцією права є нормативно-
регулююча. Вона полягає в тому, що право 
є нормативним і загальнообов’язковим засобом 
уре гулювання суспільних відносин.

Разом із цим, це не єдина функція пра
ва. Із метою розуміння сутності права його 

функції класифікують за різними ознака
ми. Найбільш поширені з них наведено 
у таблиці (с. 29).

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте в  групах. Спробуйте визна-
чити, на реалізацію яких функцій права спрямовані на-
ведені нижче правові норми за кожним із розглянутих 
вами критеріїв (за сферою правового впливу; за харак-
тером впливу на свідомість і поведінку суб’єктів суспіль-
них відносин; за характером регулювання суспільних 
відносин; за сферою, на яку поширюються функції права). 
Свою відповідь обґрунтуйте.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є  обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і  безоплатність 

дошкільної, повної загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти в  державних і  комунальних 

навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 
загальної середньої, позашкільної, професійно-техніч-
ної, вищої і  післядипломної освіти, різних форм на-
вчання; надання державних стипендій та пільг учням 
і  студентам.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 655. Договір купівлі-продажу
1. За договором купівлі-продажу одна сторона 

(продавець) передає або зобов’язується передати май-

но (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а по-
купець приймає або зобов’язується прийняти майно 
(товар) і  сплатити за нього певну грошову суму.

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 185. Крадіжка
1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)  — 

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або громад-

ськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот 
сорока годин, або виправними роботами на строк до 
двох років, або арештом на строк до шести місяців, 
або позбавленням волі на строк до трьох років.

Слід мати на увазі, що, як і принципи пра
ва, функції права залежать від рівня соціаль
ноекономічного розвитку суспільства, по
літичної структури держави та конкретних 
історичних умов. Наприклад, екологічна функ
ція права, що полягає в регулюванні відносин 
природокористування, виникла порівняно не
давно, із формуванням у суспільства розумін
ня необхідності охорони довкілля.

Принципи та функції права багато в чому 
виступають основою функціонування правової 
системи. Вони відображають ідеальні уявлен
ня про право, що випливають із системи цін
ностей суспільства, у якому воно функціонує. 
Відмінність їх полягає в тому, що принципи 
права відповідають на питання, яким повин
но бути право, а функції — для чого воно 
існує.

4. Що вважають джерелами права

Своє зовнішнє виявлення норми права зна
ходять у джерелах (формах) права.

Джерела права — встановлені державою або ви-
знані нею офіційно  документальні форми вира-
ження та закріплення норм права.

Існують чотири основні види джерел 
права: правовий звичай, правовий преце
дент, правовий договір, нормативноправо
вий акт.

Правовий звичай — це правила поведінки, 
які узвичаїлися через багаторазове застосу
вання протягом тривалого часу існування 
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суспільства і які визнані й забезпечені дер
жавою. Історично правовий звичай був пер
шим джерелом права, який регулював від
носини, як правило, у період становлення 
держави.

ПРИГАДАЙТЕ! Коли і де на українських землях (крім уже 
зазначеного вище періоду) діяло звичаєве право?

Правовий прецедент — це судове або ад
міністративне рішення з конкретної юридич
ної справи, яке стає загальнообов’язковим 
під час розгляду аналогічних справ у май
бутньому. У країнах, що належать до англо
саксонської правової сім’ї (Велика Британія, 
США), правовий прецедент є основним дже
релом права.

Нормативно-правовий договір — двосторон
ня або багатостороння угода з урегулювання 
тієї або іншої життєвої ситуації, результатом 
якої є нова норма права (міжнародноправові 
угоди, колективний договір тощо). Вони мо
жуть мати міжнародний і національний ха
рактер.

Нормативно-правовий акт — офіційний 
письмовий документ компетентних (уповно
важених) органів держави, який містить пра
вові норми і має загальнообов’язковий харак
тер. Нормативноправовий акт є основним 
джерелом (формою) права в романогерман
ській правовій сім’ї, до якої належить і пра
вова система України.

Основними ознаками нормативноправового 
акта є те, що він:
 � видається уповноваженими органами дер

жави або приймається народом шляхом 
референдуму і має владний характер;

 � містить нові правові норми або скасовує чи 
змінює чинні;

 � має форму письмового документа і певні 
реквізити: вид документа, назву органу, що 
його видав, заголовок, дату ухвалення, но
мер документа, відомості про посадову осо
бу, 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, які вре
гульовують найважливіші суспільні відносини 

та мають вищу юридичну силу щодо інших 
правових актів.

Усі закони поділяються на три великі гру
пи залежно від їх юридичної сили, за зна
ченням і місцем у системі законодавства:
 � конституційні закони, або основні, до яких 

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 компетент
ним органом, видані на підставі закону для 
його деталізації та виконання.

Види підзаконних нормативноправових 
актів в Україні: укази і розпорядження Пре
зидента України; постанови Верховної Ради 
України; постанови і розпорядження Кабі
нету Міністрів України; інструкції, розпо
рядження й накази міністерств тощо.

Європейська Конвенція про захист прав людини і  осно-
воположних свобод  (1950  р.)  — міжнародно-правовий 
договір, ратифікований Україною
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ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Незважаючи на те що в  Україні нормативно-
правовий акт є основним джерелом права, в окре-
мих випадках можуть використовуватися й  інші 
джерела права. Так, відповідно до статті 7 Цивіль-
ного кодексу України, цивільні відносини можуть 
регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового 
обороту.

Достатньо поширеним є  й  використання норма-
тивно-правових договорів. Наприклад, відповідно до 
статті  9 Конституції України, чинні міжнародні до-
говори, згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, є  частиною національного за-
конодавства України. У  трудовому праві широко 
застосовуються колективні договори та колективні 
угоди, в  адміністративному набувають поширення 

адміністративні договори. Протягом певного часу, 
із  8 червня 1995 р. до прийняття 28  червня 1996  р. 
Конституції України, Конституційний Договір між 
Верховною Радою України та Президентом України 
регулював порядок здійснення державної влади 
в  Україні.

Незважаючи на те що правовий прецедент три-
валий час не визнавався в Україні джерелом права, 
зараз спостерігається зміна ставлення до нього. 
Зокрема, стаття  17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського 
суду з  прав людини» передбачає, що судова прак-
тика Європейського суду з  прав людини має за-
стосовуватися українськими судами як джерело 
права.

ВИСНОВКИ

 � Специфіка і  роль права, правових норм у  житті сус-
пільства та 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 форм 
поведінки тощо.

 � 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 на-
зивають джерелами права. Розрізняють чотири основні 
форми права: правовий звичай, правовий прецедент, 
нормативно-правовий договір та нормативно-правовий 
акт. В  Україні мають юридичну силу такі джерела пра-
ва, як міжнародно-правовий акт, нормативно-правовий 
акт, нормативно-правовий договір.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «право», «джерела права».

2. Наведіть приклади джерел права.

3. Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика права й  моралі».

Критерії для порівняння Право Мораль

Коло охоплення суспіль-
них відносин

Форма вираження

Спосіб забезпечення

4. Цікава ваша думка! Напишіть твір-роздум за темою «Що таке право і  навіщо 
воно потрібне в  суспільстві». У  своїй роботі спробуйте висвітлити такі питання: 
1)  Яке місце належить праву в  системі соціальних норм? 2)  Чи існує різниця між 
законами природи та законами людей? 3)  Які правові пам’ятки вам відомі? 4)  Як 
пов’язані між собою держава й  право? 5)  Чи можна уявити сучасне суспільство 
без права?
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§ 8. Система права і  система законодавства
 ПРИГАДАЙТЕ! Що таке право?

 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: «система права», «галузь права», «норма права», «законодавство».

1. Що являє собою система права

Однією зі специфічних ознак права є його 
системність, тобто впорядкованість усіх норм 
права в межах чіткої системи. Відповідно, 
структура права називається системою права.

Система права — єдність усіх чинних юридичних 
норм певної держави, що характеризується роз-
поділом за галузями та інститутами права.

ЗАВДАННЯ 1. Розгляньте схему. Як ви розумієте її назву? 
Чому ми називаємо право системою? Які елементи вхо-
дять до цієї системи? Чим, на вашу думку, викликана 
необхідність існування саме такої системи права?

СИСТЕМА ПРАВА

Право

Галузі права

Інститути права

Норми права

Найбільшим структурним елементом систе
ми права є галузь права. Підставою для поді
лу норм права на галузі є предмет і метод 
правового регулювання.

Предмет правового регулювання — суспіль
ні відносини, що впорядковуються за допо
могою права, тобто він визначає, що саме 
врегульовують норми тієї або іншої галузі.

Метод правового регулювання являє собою 
спосіб впливу права на певну сферу суспільних 
відносин, тобто показує, як саме відбувається 
правове регулювання.

Існує багато методів правового регулюван
ня, але основними з них є імперативний та 
диспозитивний.

Імперативний метод правового регулюван
ня заснований на відносинах субординації (під
порядкування) одних суб’єктів іншим. Цей 
метод характерний для таких галузей права, 
як кримінальне чи адміністративне право. 
У правових відносинах, що регулюються за 

допомогою такого методу, учасники не є рів
ноправними, один із них наділений владними 
повноваженнями, а другий посідає підпоряд
коване становище.

Диспозитивний метод побудований на рів
ності сторін і дає можливість вибору альтер
нативних варіантів поведінки. Цей метод 
характерний для таких галузей права, як 
цивільне або господарське. У правових від
носинах, що регулюються за допомогою цього 
методу, учасники є рівноправними і можуть 
самостійно обирати варіанти своєї поведінки.

Галузь права  — сукупність правових норм, що 
складають самостійну частину системи права та 
своїм особливим методом регулюють сферу сус-
пільних відносин.

Галузі права, у свою чергу, поділяються на 
інститути права, що об’єднують споріднені 
правові норми в межах однієї або кількох га
лузей права. Галузі права та інститути права 
відрізняються обсягом відносин, які вони ре
гламентують. Наприклад, цивільне право — це 
галузь права, у межах якої існує інститут 
спадкування.

Інститути права поділяють на галузеві, що 
містять норми однієї галузі (інститут спадку
вання), та міжгалузеві, що об’єднують норми, 
які належать до різних галузей права (інсти
тут відповідальності за екологічні правопору
шення, інститут приватної власності тощо). 
Міжгалузевим є, наприклад, інститут форму
вання законодавчого органу нашої держави, 
що утворюється сукупністю норм, які нале
жать до галузей конституційного права (нор
ми, що встановлюють сам порядок виборів до 
Верховної Ради України), адміністративного 
та кримінального права (норми, які встанов
люють відповідальність за порушення поряд
ку виборів), фінансового права (норми, які 
встановлюють порядок та розміри фінансуван
ня виборчої кампанії) та деяких інших галу
зей права.
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2. Що таке норма права

Базовим структурним елементом системи 
права є норма права.

Норма права — обов’язкове, формально визначене 
правило поведінки загального характеру, що вста-
новлюється, змінюється та припиняється в  уста-
новленому порядку, виконання якого забезпечу-
ється державою, її відповідними органами.

Структурними елементами норми права є 
гіпотеза, диспозиція та санкція.

Диспозиція — це частина норми права, 
у якій зазначаються права або обов’язки суб’єк
 тів. Диспозиція є центральною, основною час
тиною правової норми, яка вказує, описує до
зволену (можливу), обов’язкову (необхідну) або 
заборонену (неприпустиму) поведінку суб’єкта.

Гіпотеза — це частина норми права, де за
значаються умови (обставини), із настанням 
яких можна або необхідно здійснювати її дис
позицію. Призначення гіпотези — визначити 
сферу і межі дії диспозиції правової норми.

Гіпотеза відповідає на запитання: коли? де? 
у якому випадку? за якої умови?

Санкція — це частина норми права, у якій 
зазначаються заходи державного примусу в разі 
невиконання, порушення її диспозиції (тобто 
заходи впливу, покарання за порушення зако
ну). Завдання санкції — забезпечувати здій
сненність диспозиції правової норми.

Слід пам’ятати, що поняття «правова норма» 
і «стаття закону» не тотожні, оскільки правова 
норма — це теоретична конструкція, а стаття 
закону — це форма та спосіб фактичного ви
кладу правової норми. Тому норма права може 
бути викладена в різних статтях, різних право
вих актах або навіть випливати з їх змісту.

За повнотою викладу в статтях нормативно
правових актів розрізняють такі форми (спо
соби) викладу правових норм:
 � пряма — в одній статті вміщено всі обов’яз

кові елементи певної норми;
 � відсилкова — в одній статті вміщено не всі 

обов’язкові елементи норми або не всі фраг
менти їхнього тексту, але подається від
силка до тих конкретних статей певного 
нормативноправового акта, у яких розмі
щена відсутня тут частина норми;

 � бланкетна — відсутня якась частина право
вої норми в статті нормативноправового 
акта, натомість, міститься відсилка загаль
ного характеру до інших нормативноправо
вих актів.
Правова норма не може існувати без дис

позиції, адже саме в ній формулюється певне 
правило поведінки, заради якого вона ство
рюється. Водночас гіпотеза і санкція можуть 
прямо викладатися не в кожній нормі права. 
В одних випадках норми містять вказівку на 
те, що порушення диспозиції або умов гіпо
тези тягне за собою санкцію, яку слід самому 
розшукати в законодавстві, в інших такі по
силання навіть відсутні, вони лише маються 
на увазі. У багатьох правових нормах гіпоте
за не формулюється або гіпотеза й диспозиція 
сформульовані так, що їх неможливо розді
лити. Якщо гіпотеза відсутня взагалі, то це 
правило є чинним за будьяких умов.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Озна-
йомтесь зі статтями кодексів та виділіть структурні еле-
менти норми права. Зробіть висновок: чи кожна стаття 
нормативного акта містить усі елементи правової норми?

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відпові-
дальності із застосуванням заходів виховного харак-
теру

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин 
невеликої тяжкості, може бути звільнено від кримі-

нальної відповідальності, якщо його виправлення 
можливе без застосування покарання. У цих випадках 
суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи 
виховного характеру, передбачені частиною другою 
статті  105 цього Кодексу.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 992. Відповідальність страховика
1. У  разі несплати страховиком страхувальникові 

або іншій особі страхової виплати страховик зобо-

в’язаний сплатити неустойку в  розмірі, встановлено-
му договором або законом.
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3. Які галузі входять до системи права

Як уже зазначалося, галузь права регулює 
певну якісно однорідну систему суспільних від
носин. Існує декілька підстав класифікації га
лузей права, однак найбільш поширеним є по
діл на галузі публічного та приватного права.

Публічне право регулює публічні відносини 
підпорядкованих суб’єктів за допомогою ім
перативного методу правового регулювання. 
Основною ознакою публічних відносин є те, 
що в них завжди є підпорядкований суб’єкт.

Основними галузями публічного права є:
1) конституційне право — закріп лює осно

ви суспільного й державного ладу, форму 
правління та державного устрою, механізм 
здійснення державної влади, правове ста
новище особи;

2) адміністративне право — регулює суспіль
ні відносини, що виникають в процесі здій
снення державного управління;

3) кримінальне право — визначає види сус
пільно небезпечних діянь (злочинів) і по

карання, що застосовуються до осіб, які їх 
вчинили.
Приватне право регулює відносини, у яких 

суб’єкти є юридично рівними за допомогою дис-
позитивного методу правового регулювання.

Основними галузями приватного права є:
1) цивільне право — регулює особисті немай

нові та майнові відносини між фізичними 
та юридичними особами;

2) трудове право — регулює трудові відноси
ни між працівником та адміністрацією під
приємства, установи, організації;

3) сімейне право — регулює особисті немай
нові й пов’я зані з ними майнові відносини 
громадян, що виникають із шлюбу та на
лежності до сім’ї.

ЗАВДАННЯ 3. Визначте, якими галузями права регулюють-
ся наведені суспільні відносини: 1)  збір податків; 2)  укла-
дення договору оренди; 3)  укладення шлюбу; 4)  вибори 
Президента України; 5)  укладення трудового договору.

4. Що таке система законодавства та чим вона відрізняється від системи права

Від поняття «система права» слід відріз
няти поняття «система законодавства».

Система законодавства — взаємо пов’я зана і вза-
ємодіюча сукупність усіх нормативно-правових 
актів, що мають чинність на території певної дер-
жави.

Законодавство є формою існування права: 
норми права втілюються в законах та інших 
нормативноправових актах.

Відмінність між системою права та сис-
темою законодавства полягає в тому, що 
система права характеризує внутрішню струк
туру права — його зміст, а система законо
давства описує його зовнішню сторону — фор
му. Таким чином, система права та система 
законодавства співвідносяться між собою як 
зміст і форма.

Кожна держава має своє законодавство. 
Законодавство України включає нормативно
правові акти, що поділяються на закони та 
підзаконні нормативноправові акти. Крім 
цього, елементами законодавства України є її 
міжнародні договори, які були ратифіковані 
Верховною Радою України.

Структура системи законодавства — це її 
внутрішня організація, яка виявляється в по
ділі на галузі та інститути законодавства.

Структура системи законодавства багато 
в чому подібна до системи права. Як і сис
тема права, вона поділяється на галузі та 
інститути.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА

Законодавство

Галузі законодавства

Інститути законодавства

Нормативно-правові приписи

Галузь законодавства — це сукупність нор
мативноправових актів, що регулюють пев
ну сферу суспільних відносин та характери
зуються єдністю змісту, форми й системних 
зв’язків нормативних приписів. Як правило, 
галузь законодавства будується навколо цен
трального нормативноправового акта, най
частіше — кодифікованого. Наприклад, основ
ним нормативноправовим актом цивільного 
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законодавства є Цивільний кодекс України, 
трудового — Кодекс законів про працю Укра
їни.

Інститут законодавства — це сукупність 
нормативних приписів усередині галузі або 
декількох галузей законодавства, які регулю
ють певну групу (вид) споріднених суспільних 
відносин.

Базовим елементом системи законодавства 
є нормативно-правовий припис. Це закріпле
не у статті нормативноправового акта ціліс
не та логічно завершене судження загально
го характеру. Нормативноправовий припис 
міститься у статті нормативноправового акта. 
Саме він виступає формою закріплення нор
ми права.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Незважаючи на те що галузі законодавства зазви-
чай відповідають галузям права (наприклад, трудово-
му праву відповідає трудове законодавство), існують 
галузі законодавства, які не співвідносяться з відпо-

відними галузями права (наприклад законодавство 
про адвокатуру). Натомість існують галузі права, що 
не мають галузей законодавства, що їм відповідають 
(наприклад фінансове право).

ВИСНОВКИ

 � Однією з  ключових ознак права є  його системний 
характер. Система права визначає сукупність його 
елементів, що характеризується взаємною пов’я за-
ністю та взаємною узгодженістю й  розподілом за 
галузями та інститутами права.

 � У галузі права об’єднуються норми права, що ре-
гулюють певну сферу суспільних відносин (предмет 
правового регулювання) із використанням певних 
засобів правового регулювання (метод правового 
регулювання). У  свою чергу, галузі поділяються на 
інститути права, що об’єднують споріднені право-

ві норми в  межах однієї або декількох галузей 
права.

 � Базовим елементом системи права є  норма права. 
Структурними елементами норми права є  гіпотеза, 
диспозиція та санкція.

 � Зовнішнє закріплення системи права проявляється 
в  системі законодавства. Як і  система права, система 
законодавства поділяється на галузі та інститути. Ба-
зовим елементом системи законодавства є норматив-
но-правовий припис. Система законодавства та сис-
тема права співвідносяться як форма і  зміст.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «система права», «галузь права», «норма права», «законо-
давство».

2. Наведіть приклади галузей права.

3. Наведіть приклади інститутів права. Якими вони бувають?

4. Заповніть таблицю «Елементи норми права».

Назва Сутність елементу
Приклади елементів  

із нормативно-правових актів

Гіпотеза

Диспозиція

Санкція

5. Порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Галузь права

Галузь законодавства

6. Проведіть міні-дослідження. Користуючись різними джерелами інформації (ЗМІ, 
спеціальна література, мережа Інтернет), доберіть приклади нормативно-правових 
актів і  проаналізуйте їх зміст. Укажіть назву документа, ким і  коли він був створений, 
кому адресований, визначте його вид за юридичною силою.
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§ 9. Правотворчість та систематизація  
нормативно-правових актів
 ПРИГАДАЙТЕ! Що таке закон?

 ПОМІРКУЙТЕ! Чому необхідна чітко визначена процедура створення нових нормативно-правових актів?

 ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: правотворчість.

1. Що таке правотворчість

Норми права не з’являються самі по собі. 
Як ви пам’ятаєте, норма права встановлюєть
ся, змінюється та припиняється в установле
ному порядку. Цей процес права називається 
правотворчістю.

Правотворчість — форма владної діяльності дер-
жави, спрямована на встановлення, зміну чи при-
пинення норм права.

Правотворчість зазвичай здійснюється без
посередньо державою в особі її компетентних 
органів. В окремих випадках держава може 
делегувати правотворчість (передати право вста
новлювати норми права) й іншим суб’єк там, 
наприклад органам місцевого самоврядування, 
яким надано право видавати нормативноправо
ві акти з питань місцевого значення. Крім цьо
го, можливі випадки безпосередньої правотвор
чості народу, коли нормативноправовий акт 
видається за результатами референдуму.

Норми права існують у формі джерел пра
ва. Саме тому правотворчість завжди пов’я
зана зі створенням джерела права, у якому 
містяться нові або змінені норми права. 
В Україні це переважно створення нормативно
правових актів. У зв’язку з тим, що норма
тивноправові акти поділяються на дві великі 
групи — закони та підзаконні нормативно
правові акти, розрізняють законодавчу діяль-
ність, яка по в’я зана зі створенням, зміною 
чи скасуванням законів, та підзаконну право-
творчу діяльність, яка пов’я зана зі створенням, 
зміною чи скасуванням підзаконних норма
тивноправових актів.

ПРИГАДАЙТЕ! Які підзаконні нормативно-правові акти 
існують в  Україні?

Ще однією особливістю правотворчої діяль
ності є її чітка регламентація, тобто відповід
ність установленим правилам. Законодавство 
визначає, хто має право видавати нормативно
правові акти, які процедури для цього необ
хідно здійснити, які відносини може регулю
вати той чи інший нормативноправовий акт, 
яким чином він набуває юридичної сили.

Процес правотворчості суттєво відрізняється 
залежно від суб’єкта правотворчості та виду дже
рела права, у якому закріплюються нові норми 
права. Разом із цим, як правило, виділяють такі 
найбільш загальні стадії правотворчості:
1) Передпроектна стадія, що включає визна

чення та обґрунтування необхідності ство
рення нових норм права.

2) Проектна стадія, яка охоплює прийняття 
рішення про підготовку проекту норматив
ноправового акта та оформлення нових 
норм права в ньому, узгодження проекту із 
зацікавленими особами та організаціями.

3) Обговорення проекту нормативноправового 
акта та прийняття самого нормативнопра
вового акта. Ця стадія є центральною ста
дією правотворчості.

4) Засвідчувальна стадія, яка включає під
писання нормативноправового акта уповно
важеною на це особою та його реєстрацію.

5) Інформаційна стадія, що передбачає опуб
лікування нормативноправового акта або 
його доведення до виконавців.

2. Що являє собою законодавчий процес та з  яких стадій він складається

Вищу юридичну силу в Україні мають за
кони, тому законодавчий процес є найважли
вішим видом правотворчості.

Законодавчий процес — це врегульована 
Конституцією і законами України діяльність 

парламенту щодо підготовки, обговорення, 
прийняття законів та їх оприлюднення.

Законодавчий процес поділяється на стадії, 
які являють собою відносно самостійні дії зі 
створення та оприлюднення закону.
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Першою стадією є внесення (подання) за-
конопроекту до парламенту. Подавати до 
Верхов ної Ради України законопроекти мають 
лише суб’єкти законодавчої ініціативи. До 
них належать: Президент України, народні 
депутати України та Кабінет Міністрів України. 
Зазвичай подачі проекту закону до парламен
ту передує етап передпроектної підготовки, 
який включає написання тексту законопро
екту, його погодження. При цьому безпосе
редньою підготовкою законопроекту можуть 
займатися не лише суб’єкти законодавчої іні
ціативи, а фактично необмежене коло осіб. 
Проте лише суб’єкти законодавчої ініціативи 
можуть подати його до парламенту на роз
гляд.

Після реєстрації законопроекту в парла
менті проект закону проходить попередній 
розгляд і обговорення в комітетах парламен-
ту. У п’я ти денний строк він направляється 
до комітетів Верховної Ради України, які 
визначені профільними за предметом зако
нопроекту (наприклад, законопроект у сфері 
освіти — до комітету з питань науки і освіти, 
законопроект у сфері медицини — до комі
тету з питань охорони здоров’я тощо). Комі
тет Верховної Ради України, визначений го
ловним за цим законопроектом, у 30денний 
строк попередньо розглядає законопроект, 
ухвалює висновок щодо доцільності включен
ня його до порядку денного сесії Верховної 
Ради України.

Після цього починається третя стадія за
конодавчого процесу — обговорення, прийнят-
тя рішень щодо законопроекту на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України. Протягом 
30 днів після ухвалення висновку головного 
комітету парламент розглядає питання щодо 
включення законопроекту до порядку денного 
Верховної Ради України.

Розгляд законопроектів Верховною Радою 
України здійснюється за процедурою трьох 
читань.

У першому читанні обговорюються основні 
принципи, положення, структура законопроек
ту. Парламент може ухвалити рішення при
йняти законопроект за основу, відхилити його 
або відправити на доопрацювання для повтор
ного першого читання.

У разі прийняття законопроекту за основу 
законопроект після опрацювання комітетом 
передається на друге читання. Під час нього 
відбувається постатейне обговорення з ураху
ванням внесених під час опрацювання про
екту пропозицій та поправок. Закон може бути 
прийнятий у ході другого читання (тоді пар
ламент голосує за рішення прийняти законо
проект у другому читанні та в цілому). Крім 
цього, законопроект може бути відхилений, 
повернутий на доопрацювання для повторно
го другого читання або прийнятий та переда
ний комітету для підготовки до третього чи
тання.

Третє читання передбачає прийняття за
конопроекту, що потребує узгодження і до
опрацювання. Під час нього здійснюється 
обговорення та прийняття рішень щодо по
правок, поданих у другому читанні, та голо
сування щодо статей, текст яких зазнав змін 
після другого читання. Після третього читан
ня закон приймається в цілому. Разом із цим 
Верховна Рада України може також відхи
лити законопроект, повернути його на доопра
цювання з наступним його поданням на по
вторне третє читання, відкласти голосування 
щодо нього в цілому до прийняття інших 
рішень.

Після прийняття законопроекту Верховною 
Радою України настає стадія підписання та 
оприлюднення закону. У разі прийняття за
конопроекту він підписується Головою Верхо
вної Ради України та передається Президен
тові України на підпис. Президент України 
протягом 15 днів після отримання закону 
підписує його, беручи до виконання, та офі
ційно оприлюднює його або повертає закон 
зі своїми вмотивованими і сформульованими 

Засідання Верховної Ради України  — єдиного органу 
законодавчої влади
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пропозиціями до Верховної Ради України для 
повторного розгляду. Якщо Президент Укра
їни протягом встановленого строку не повер
нув закон для повторного розгляду, закон 
вважається схваленим Президентом України 
і має бути підписаний та офіційно оприлюд
нений. Якщо під час повторного розгляду за
кон буде знову прийнятий Верховною Радою 
України не менш як двома третинами від її 
конституційного складу, Президент України 
зобов’язаний його підписати та офіційно опри

люднити протягом десяти днів. У разі якщо 
Президент України не підписав такий закон, 
він невідкладно офіційно оприлюднюється Го
ловою Верховної Ради України й опублікову
ється за його підписом.

Закон набирає чинності через десять днів 
із дня його офіційного оприлюднення, якщо 
інше не передбачено самим законом, але не 
раніше дня його опублікування. Наприклад, 
Конституція України набула чинності з дня її 
прийняття.

3. Яким чином нормативно-правові акти діють у  часі, просторі та за колом осіб

Усі нормативноправові акти мають певні ча
сові й територіальні межі свого існування та дії, 
а також поширюються на визначене коло осіб.

За загальним правилом, нормативноправо
ві акти застосовуються до відносин, що мали 
місце в період від введення їх у дію і до втра
ти ними сили.

За цими загальними правилами, закони 
й інші нормативноправові акти набувають 
чинності після закінчення певного часу, пе
редбаченого законом, із дня їхнього офіцій
ного оприлюднення.

ПРИГАДАЙТЕ! Із  якого часу закон набуває чинності 
в  Україні?

Говорячи про дію нормативно-правового 
акта в часі, послуговуються правилом, ви
голошеним ще давньоримськими юристами: 
«Закон не має зворотної сили». Це вказує на 

те, що закон діє тільки щодо тих обставин 
і випадків, які виникли після набуття ним 
чинності. За таких обставин громадяни і юри
дичні особи можуть бути впевнені в тому, що 
закон не погіршить їхнє правове становище. 
Виняток становить кримінальне законодав
ство. У ньому, знову ж таки в інтересах гро
мадян, діє правило: «Кримінальний закон має 
зворотну силу, якщо він пом’якшує або усуває 
караність діяння».

Дія нормативно-правових актів у просто-
рі — це визначення території їхньої чинності. 
Нормативноправовий акт застосовується на 
тій території, на яку поширюється суверенітет 
держави або компетенція відповідних органів. 
Отже, акти вищих органів державної влади 
в Україні поширюються на всю її територію, 
акти місцевих органів влади — на території 
відповідних адміністративних одиниць.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

До території держави належать суходіл, у  тому 
числі надра й  континентальний шельф, територі-
альні води (12 морських миль), повітряний простір. 
До державної території прирівнюються морські, 
річкові й  повітряні судна, що перебувають під пра-
пором держави. Нормами міжнародного права пе-
редбачено, що військові судна прирівнюються до 
території держави без винятків, а  цивільні морські 
й  повітряні судна  — у  водах і  повітряному про-
сторі своєї держави, відкритому морі та повітряно-
му просторі.

Юридична наука визнає також принцип екстери-
торіальності. Це означає, що певні частини території 
держави (будинки іноземних посольств і  місій, їх 
транспортні засоби), а  також дипломатичні пред-
ставники іноземних держав, незважаючи на те, що 
вони фактично перебувають на території іноземної 
держави, вважаються такими, що розташовані на 
території тієї держави, яку вони представляють. Будь-
які зазіхання на будинок посольства прирівнюються 
до зазіхань на територію держави і  розглядаються 
як факт порушення міжнародного права.

Дія нормативно-правових актів за колом 
осіб передбачає, що всі громадяни, особи без 
громадянства, іноземці та юридичні особи, 
що перебувають на території держави, по
трапляють під сферу дії законодавства держа

ви, у якій вони перебувають. Існують також 
нормативноправові акти, дія яких поширю
ється лише на певні категорії громадян (на
приклад Закон України «Про статус народ
ного депутата України»).




