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Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

«Людство зобов’язане давати дитині краще, 
що воно має», — проголошує Декларація прав 
дитини. Дорослі — батьки та вчителі — піклу-
ються про харчування, добробут, інтелектуальний 
розвиток маленької людини, але не менш важли-
вим їхнім обов’язком є підготовка дитини до са-
мостійного життя в суспільстві.

Із кожним роком ви стаєте дорослішими, 
а це означає, що збільшується кількість запитань, 
над якими ви замислюєтесь і які ставите до на-
вколишнього світу, збільшується й кількість ви-
кликів, які ставить перед вами оточення. Навіть 
ваш невеликий життєвий досвід, напевне, дозво-
лив переконатися, що цивілізована людина у від-
носинах із суспільством керується, як правило, 
нормами права.

Цього року ви починаєте вивчати новий пред-
мет — «Основи правознавства». Наука права — 
непроста, проте надзвичайно цікава і, головне, 
дуже потрібна кожній людині, відколи вона по-
ставила собі за мету впорядкувати свої відносини 
з іншими представниками людської спільноти. 
Отже, є сенс ознайомитися з основними положен-
нями теорії держави і права, а також окремих 
галузей права України, які є найбільш важливи-
ми для вас, юних громадян України. Дуже важ-
ливим є також розвиток ваших умінь застосову-
вати набуті знання на практиці. Саме з такою 
метою створювався цей підручник. Хочеться ві-
рити, що він допоможе вам не тільки на уроках 
правознавства та під час виконання домашніх за-
вдань, 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 інстру-
мент забезпечення суспільного спокою поважають 
і вміють застосовувати окремі громадяни.

Успіхів вам, друзі!
Із повагою, автори



Мета закону не нищення, не обмеження свободи, а  її збе-
реження 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?
Поступ людського суспільства нерозривно пов’язаний із розвитком пра-

вових норм. З ускладненням відносин між людьми виникала потреба й у більш 
складних та детальних законах, які б регулювали людську поведінку.

Однією з найдавніших збірок законів, що дійшли до нас, стали закони 
Хаммурапі, створені у Вавилоні у XVIII ст. до нашої ери. Цей документ містив 
норми як кримінального права (тобто встановлював покарання за злочини), так 
і цивільного права, регулюючи майнові відносини жителів Ва вилона.

У II ст. до нашої ери — II ст. нашої ери в Індії були створені закони 
Ману. Поряд із суто релігійними нормами індуїзму цей документ викладав 
правила здійснення правосуддя, набуття власності, містив поради щодо управ-
ління державою.

Закони Давньої Греції не збереглися до нашого часу, і ми їх знаємо лише 
за працями античних істориків та філософів. Так, в Афінах першими відо-
мими законами стали закони Драконта (VII ст. до нашої ери), що відрізня-
лися надзвичайною суворістю: навіть за незначні злочини встановлювалася 
смертна кара. Звідси й пішов вираз «драконівські закони». Пізніше, напри-
кінці VII — на початку VI ст. до нашої ери їх змінили закони Солона. Вони 
впорядкували державний устрій Афін, ставши основою для подальшого фор-
мування демократичного устрою в місті. У Спарті діяли закони Лікурга 
(VIII ст. до нашої ери), у яких відобразились 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 реконструювати їх текст 
за цитатами римських юристів. Зокрема, вони містили норми сімейного, 
кримінального, спадкового та цивільного права. Закони 12 таблиць стали осно-
вою для формування римського права, яке прямо чи опосередковано й досі має 
величезний вплив на всі правові системи. Римляни вважали створену ними 
правову систему одним із своїх найбільших досягнень. За часів пізньої імперії, 
у 529 р., комісія на чолі з юристом Требоніаном уклала за наказом імператора 
Юстиніана Корпус цивільного права, який об’єднав та впорядкував напрацю-
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вання римських юристів у всіх сферах права (приватне, публічне), правові акти 
імператорів, включаючи й акти самого Юстиніана (частина Корпусу відома як 
«Кодекс Юстиніана»). Саме із цим документом був пов’язаний початок сприй-
няття римського права в Західній Європі.

Із падінням Західної Римської імперії та утворенням нових держав гер-
манських племен у Європі почали з’являтися «варварські правди». Найвідо-
мішою є Салічна правда, яка діяла в королівстві франків. Джерелами вар-
варських правд було звичаєве право германців, і вони регулювали передусім 
судове вирішення спорів, як майнових, так і з приводу скоєних злочинів 
(наприклад, завдання тілесних ушкоджень, убивства). Схожою за змістом 
на варварські правди є й перша важлива пам’ятка права на українських 
землях — Руська правда, укладена за часів правління Ярослава Мудрого 
(1016—1054) та дороблена за його синів. Вона містила норми кримінально-
го, спадкового, торговельного та процесуального права і мала значний вплив 
на подальший розвиток права на українських землях.

Пригадайте!

 Як саме вплинуло укладення першого зводу законів на суспільно-політичний розвиток 
Київської держави? у яких іще державах судочинство здійснювалося з використанням 
норм Руської правди?

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

ЗавданнЯ 1. Ознайомтеся з  наведеними нижче висловлюваннями. 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 навчального курсу, 
спираючись на наведені висловлювання?

1) те, чого сьогодні навчається в  класі одне покоління, стане нормою життя на-
ступного. (А. Лінкольн)

2) право не повинне так врегулювати життя, щоб людина втратила свободу дій. 
право за своєю суттю має давати орієнтири, але напрямок людина обирає 
сама. А  далі діє принцип  — дозволено все, що не заборонено. у  нас є  суд, 

Мал. 1. Закони 12 таблиць
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свобода сторін, які можуть домовитися тим або іншим чином. Неможливо (та 
й  не потрібно) закріплювати в  законі всі можливі варіанти поведінки людини. 
(А. Сулейманова)

Успішність людини в сучасному світі значною мірою визначається тим, 
як побудовані її відносини із спільнотою — найближчим оточенням, грома-
дою, державою. На уроках правознавства в 9 класі ви маєте з’ясувати, яку 
важливу роль у впорядкуванні суспільних відносин відіграє право. Отже, го-
ловною метою вивчення цього курсу можна визначити підготовку до актив-
ного життя у правовій державі, де знання своїх прав, уміння їх реалізувати 
та захистити, виконання своїх обов’язків є нормою для кожного громадянина.

На вас чекає знайомство з положеннями теорії держави та права, на 
основі яких ви зможете зрозуміти державно-правові реалії України.

Курс також покликаний підвищити ваш рівень обізнаності про соці-
альні норми взагалі і правові зокрема, сутність і структуру системи права, 
галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну 
відповідальність.

Відомо, що існують різні причини дотримання людиною правових норм: 
хтось робить це з остраху перед покаранням, інші — свідомо, розуміючи 
соціальну цінність права, необхідність дотримання приписів права з метою 
забезпечення загального суспільного порядку. Зрозуміло, що в демократич-
ній державі має бути якомога більше людей, які поважають право і свідомо 
дотримуються його норм. Саме з цією метою молоде покоління України і ви-
вчає такий курс, який покликаний не тільки збільшити обсяг знань, але 
й переконати в необхідності дотримання правових норм, непримиренного 
ставлення до протиправної поведінки.

Громадяни демократичної держави мають не тільки право вибору, але 
й несуть великий тягар відповідальності за свій вибір — навчального за-
кладу, супутника життя, місця роботи, представників до органів державної 
влади та місцевого самоврядування тощо. Як не помилитися у виборі? Крім 
знання і розуміння правових норм і принципів їх реалізації, у пригоді, зви-
чайно, стануть уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися 
правовими актами, юридичною літературою. Не будуть зайвими навички 
діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях, сформова-
ні під час вивчення курсу.

Цей підручник укладено на основі «Навчальної програми з основ пра-
вознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів». Відповідно 
до неї, з урахуванням окресленої мети та завдань курсу підручник включає 
п’ять розділів:

 � Основи теорії держави і права
 � Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність
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 � Взаємозв’язок людини і держави
 � Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністра-

тивних і кримінальних правовідносин
 � Якщо право — це професія

При цьому перший і другий розділи розкривають загальнотеоретичні 
положення, що характеризують державу і право як соціальні явища, а тре-
тій, четвертий і п’ятий — присвячені характеристиці української держави 
та її правової системи, правовідносинам, учасниками яких є неповнолітні 
особи.

 3.  Як працювати за підручником?
Отже, підручник включає п’ять розділів, кожен із яких, у свою чергу, 

містить певну кількість тем, що розкривають його зміст. Як правило, кож-
на тема висвітлюється в межах параграфа.

На початку кожного розділу вміщено «Очікувані результати», яких ви 
маєте досягти після його вивчення. Завершується розділ висновками. Визна-
чити рівень засвоєння матеріалу, а також узагальнити вивчене ви зможете, 
звернувшись до рубрики «Завдання для систематизації та узагальнення ма-
теріалу». У ній вміщено різні за формою та рівнями складності завдання.

Перед початком кожної теми та в тексті окремих параграфів запитання 
з рубрики «Пригадайте!» спонукають повторити матеріал, розглянутий на 
уроках історії чи попередніх уроках правознавства, що допоможе краще за-
своїти новий параграф.

Завдання рубрики «Поміркуйте!», які будуть зустрічатися перед по-
чатком теми, а також безпосередньо в тексті параграфа, спонукатимуть вас 
дещо під іншим кутом розглянути відомі вам речі: порівняти, зробити ви-
сновки, висловити своє бачення розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Перед текстом параграфа вміщено основні поняття, передбачені про-
грамою курсу. Їх визначення при викладанні теми теми виділені кольором.

Зверніть увагу, що кожен параграф, крім теоретичного тексту, містить 
завдання. Запропоновані вправи допоможуть пов’язати теоретичні положен-
ня і життєві реалії, зрозуміти, де і коли вам знадобляться знання права. 
Виконуючи завдання, ви зможете застосувати щойно отримані знання.

Окремі параграфи містять додаткову інформацію, яка ілюструє при-
кладами або доповнює основний текст.

Закінчується текст параграфа рубрикою «Висновки» — стислим викла-
денням ключових положень теми.

Вивчення кожного параграфа завершується низкою запитань і завдань. 
Пам’ятайте, будь ласка, що їх виконання є неодмінною складовою успішної 
роботи над темою. Завдання різні за складністю і за формою. Вони покли-
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кані акцентувати вашу увагу на найважливіших питаннях теми, закріпити 
здобуті знання, допомогти узагальнити вивчене. Водночас, запропоновані 
завдання спрямовані на те, щоб пов’язати отримані знання з вашим життє-
вим досвідом. Вони також дають вам можливість проявити свої дослідниць-
кі якості.

У підручнику ви зустрінете такі типи завдань.
 � Дайте визначення понять. Право, як і кожна наука, базується на сис-

темі понять. Щоб розуміти мову права, треба розуміти зміст понять, 
які ця наука використовує. Вони будуть зустрічатися вам у норматив-
них актах, пресі, документах, які ви згодом укладатимете. Отже, вар-
то їх розуміти.

 � Виберіть правильний варіант відповіді. Завдання, які передбачають ви-
бір правильного варіанта з кількох запропонованих, є надзвичайно по-
ширеними в усіх предметах. Виконання таких завдань під час вивчення 
правознавства урізноманітнить вашу роботу.

 � Доповніть схему. Більшість правових понять і явищ являють собою сис-
тему, зрозуміти яку буде значно простіше, подавши її у вигляді схеми. 
Схеми часто будуть зустрічатися безпосередньо в темах — вони ілюстру-
ватимуть текст. У завданні вам необхідно буде доповнити схему елемен-
том, якого не вистачає. Для цього краще перенести схему в зошит, у разі 
потреби, звернутися ще раз до тексту підручника. У результаті вико-
нання завдання ви матимете не тільки міцніші знання, а й конспектив-
не викладення частини теми в зошиті.

 � Подайте у вигляді схеми (Складіть схему). Цей тип завдань більш склад-
ний, ніж попередній, але й більш цікавий. Схему ви будете складати 
самостійно: виокремлювати її елементи 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 передбачає гли-
боке розуміння сутності понять, яке досягається через аналіз їх змісту.

 � Попрацюйте з джерелом права. Завдання під такою рубрикою передба-
чають роботу з уривками з нормативно-правових актів. До текстів будуть 
запропоновані різні запитання, які необхідно буде опрацювати самостій-
но, у парах або групі. Завдання таких вправ — допомогти вам навчити-
ся розуміти специфіку мови нормативно-правового акта, використовува-
ти 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.



Вступ 

 � Робота з таблицею. Цей тип завдань допоможе вам систематизувати здо-
буті знання. Таблиця, виконана в зошиті, буде ще однією складовою 
вашого конспекту теми.

 � Цікава ваша думка! Ми живемо в складному й суперечливому світі. 
Як він буде розвиватися далі, значною мірою залежить від утверджен-
ня принципів справедливості й законності, що, у свою чергу, залежить 
від поваги до цих принципів із боку кожної людини. Отже, багато за-
лежить саме від вас, а тому цікава ваша думка з приводу важливих 
питань, що стосуються правового регулювання суспільних відносин, про 
які повідомляють ЗМІ, щодо яких дискутують науковці, які обговорю-
ють ваші знайомі. Щоб ваша думка була зрозумілою, почутою, нама-
гайтеся дотримуватися алгоритму її викладення. Сформулюйте тезу, 
наведіть кілька переконливих аргументів, проілюструйте їх приклада-
ми, зробіть висновок.

 � Проведіть міні-дослідження. Ці завдання є різновидом проектної діяль-
ності. Працювати над темою дослідження (проектом) ви можете само-
стійно або об’єднатися в групу з однокласниками.
Наприкінці підручника вміщено розділ «Додатки», у якому подано ре-

комендації щодо організації різних форм роботи — у парах, у групах, над 
проектом. Крім цього, розділ містить нормативні акти, які стануть вам 
у пригоді під час практичних занять.

Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо для 
того, щоб підготуватися до уроків. Із цією метою автори створили електро-
ний освітній ресурс, на якому розміщено додаткову інформацію, тести для 
самоконтролю тощо. Усе це ви знайдете за електроною адресою: interactive.
ranok.com.ua. Спеціальні позначки , розташовані на сторінках підруч-
ника, допоможуть вам у роботі.

ЗаПитаннЯ та ЗавданнЯ

1.  перегляньте назви тем у  змісті підручника. Які назви вам уже знайомі?
2.  Які теми вам видаються найбільш цікавими?



РОЗДіл і  ОснОви теОрії держави 
і  Права

Опанування матеріалу розділу дозволить:

 � називати ознаки державної влади, соціальних норм, права;

 � пояснювати та застосовувати поняття: «держава», «форма 
держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма 
права»;

 � характеризувати функції держави, державний лад, джерела 
права, елементи системи права;

 � наводити приклади соціальних норм, джерел права;

 � описувати елементи державного ладу;

 � висловлювати судження щодо ролі соціальних норм, дер-
жави і  права в  житті людини та суспільства.
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§ 1—2. держава
Пригадайте!
1. Що сприяло виникненню перших держав?
2. Які суттєві риси держави як соціального утворення ви можете назвати, використавши 

знання, набуті під час уроків історії?

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

ОснОвні ПОнЯттЯ: «держава», «форма держави».

 1.  Які причини призвели до виникнення держави?
З уроків історії ви знаєте, що людство у своєму розвитку пройшло ряд 

етапів, кожний із яких відрізнявся певним рівнем і характером суспільних 
відносин. Найбільш тривалим етапом у житті людського суспільства були 
часи, коли не існувало держави та права в сучасному розумінні. Цей період 
дістав назву первісного суспільства.

Додержавний період розвитку суспільства відзначався примітивністю 
знарядь і низькою продуктивністю праці, повною залежністю людей від сил 
природи. Основу суспільства складав рід (родова община). Характерними 
рисами роду були єдність, співробітництво й взаємодопомога, рівний розпо-
діл власності. Основними заняттями людей у первісному суспільстві були 
збиральництво та мисливство, які є характерними для привласнювального 
типу господарства. Влада не відокремлювалась від населення, ґрунтувалася 
на суспільному самоврядуванні, спиралася на авторитет, повагу, традиції.

Перехід від привласнювальної економіки до відтворювальної, збільшен-
ня кількості людей, майнове розшарування населення, поділ суспільства на 
соціальні групи призвели до ускладнення суспільних відносин і необхіднос-
ті вдосконалення управління суспільством. Ці чинники і вплинули на по-
яву державно-правової організації суспільства.

ЗавданнЯ 1. Розгляньте схему «причини виникнення держави» і  дайте відповідь на запи-
тання: Чому виникла необхідність у  формуванні спеціальних організацій, при-
значених для управління людьми?

Для кожного народу виникнення власної держави і права є свідченням пе-
реходу від первісного ладу до більш високого ступеня суспільного розвитку. Цін-
ність держави і права як соціального блага виявляється у здатності організову-
вати та упорядковувати малі й великі людські колективи, суспільство в цілому.

 2.  Що таке держава?
Дати визначення держави, яке б відображало всі грані цього складно-

го суспільного явища, намагалися багато видатних філософів, політиків, 
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юристів. Так, давньогрецький філософ-мислитель Аристотель вважав, що 
держава є втіленням мудрості, справедливості, краси та загального блага. 
Римський філософ Цицерон розглядав державу як союз людей, об’єднаних 
загальною користю і справедливістю. Англійський філософ Т. Гоббс порів-
нював державу з потворою. Представники класової теорії стверджували, що 
держава — це диктатура панівного класу. Що ж таке держава?

держава  — це здійснюваний за допомогою офіційних органів політико-територі-
альний спосіб організації публічної влади, покликаний керувати суспільними про-
цесами шляхом надання своїм вимогам загальнообов’язкового характеру, у разі 
потреби, за допомогою сили примусу.

Державі властиві певні ознаки, до яких належать:
 � публічний характер влади, що втілюється в державно-правових інсти-

тутах, відокремлених від населення, які мають повноваження здійсню-
вати політичну владу та регулювати суспільні відносини;

держава  — це здійснюваний за допомогою офіційних органів політико-територі-
альний спосіб організації публічної влади, покликаний керувати суспільними про-
цесами шляхом надання своїм вимогам загальнообов’язкового характеру, у разі 
потреби, за допомогою сили примусу.

пРиЧиНи ВиНиКНеННЯ ДеРжАВи

Відокремлення землеробства від скотарства

Відокремлення ремесла від землеробства

Виділення торгівлі

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 застосування примусу

поява нового типу соціальних норм, забезпечених державним примусом,  — правових норм



Розділ і. Основи теорії держави і права

14

 � територія — відокремлена кордонами частина земної кулі, на яку по-
ширюється суверенітет держави і в межах якої населення має статус 
громадян цієї держави;

 � суверенітет — політико-правова властивість державної влади, що про-
являється в її верховенстві, незалежності, єдності;

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

 � правові норми — загальнообов’язкові правила поведінки, які розробляє, 
приймає та охороняє держава. Ці норми визначають сферу відносин, що 
охороняються державою, роблять державні рішення обов’язковими на 
рівні суспільства і визначають можливе покарання за порушення вста-
новлених правил;

 � система податків — платежі обов’язкового характеру загальнодержав-
ного чи місцевого значення, що встановлюються для утримання держав-
ного апарату, а також для виконання загальносоціальних функцій дер-
жави у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.

Сучасний тип держави характеризується соціальною спрямованістю, де-
мократичним режимом утворення державних органів і здійснення державної 
влади, правовою формою та характером державної діяльності. Сучасні держа-
ви найрозвиненіших суспільств забезпечують задоволення загальнолюдських 
потреб, здійснення та захист основних прав людини. Їх економічною основою 
є наявність серед населення значної кількості власників засобів і результатів 

Мал. 2. сім’я князя Ярослава Мудрого. Фреска із собо-
ру святої софії у  Києві)

Мал. 1. стела царя Хаммурапі
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виробничої діяльності та рівноправність різних форм власності: приватної, 
муніципальної та державної.

 3.  Що таке державний лад?

ЗавданнЯ 2. Ознайомтеся з  наведеними уривками. Який зміст вкладають автори в  поняття 
«державний лад»? Які складові цього поняття ви можете виокремити?

1) Державний лад. період ранньофеодальної монархії  — це час становлен-
ня  феодальної державності. Загальною закономірністю було виникнення 
в  більшості країн Європи монархічної форми правління  — феодальних ко-
ролівств.

  так, досить чітко можна простежити процес утворення феодальної держав-
ності на прикладі Франкського королівства. падіння Риму і  завоювання Галлії 
північно-германськими племенами дали могутній імпульс утворенню нового дер-
жавного механізму, необхідного для організації управління завойованою терито-
рією та її захисту.

 (Страхов М. Історія держави і права зарубіжних країн)

2) Особливістю державного ладу Галицько-Волинської держави було те, що три-
валий час вона не поділялася на уділи. після смерті короля Данила держава 
розпалася на Галицьку і  Волинську землі, а  відтак кожна з  цих земель почала, 
у  свою чергу, подрібнюватися. Особливістю було і  те, що влада, по суті, пере-
бувала в  руках великого боярства.

 (Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави і права України)

Державний лад — це система основних політико-правових, економіч-
них, соціальних відносин, які закріплюються державно-правовими нормами 
і визначають особливості організації держави.

До основ державного ладу юридична наука відносить основні принципи 
організації і діяльності держави. Ідеться насамперед про повноваження голо-
ви держави, органів законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохо-
ронних та інших передбачених основним законом органів, які реалізують 
основні функції держави.

Значною мірою державний лад залежить від форми державного прав-
ління і політичного режиму, які безпосередньо впливають на рівень демо-
кратичності суспільного життя і правової системи, повноту законодавчого 
закріплення прав і свобод людини і громадянина, ефективність механізму 
їх забезпечення й захисту.

Отже, характеризуючи державний лад, доцільно виділити три елементи:
 � державне правління;
 � державний устрій;
 � державний (політичний) режим.

У такому контексті державний лад часто визначають як форму держави.
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 4. Які бувають форми держави?

форма держави  — це порядок організації і  функціонування державної влади 
в  країні, який визначається формою правління, територіального устрою та дер-
жавно-правового (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

Форма правління

Монархія Республіка

Абсолютна Обмежена президентська парламентська Змішана

Конституційна

Дуалістична

ЗавданнЯ 3. 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, за-

значені у  схемі?

Монархія — це форма правління, що передбачає здійснення верховної 
влади в країні повністю або частково однією особою, яка належить до прав-
лячої династії (фараон, цар, король, імператор тощо). Монархії поділяються 
на дві групи: абсолютні та обмежені.

Республіка — це форма правління, яка передбачає здійснення верховної 
влади в державі колегіальним виборним органом. Історично виокремлюють 
аристократичну республіку, де право брати участь у виборах належить лише 
вищим верствам населення, і демократичну республіку, у якій право оби-
рати вищі органи влади належить усьому населенню країни, що досягло 
певного віку і не обмежене законом чи судом у можливості реалізувати ви-
борче право.

У сучасному світі розрізняють три типи республік: президентські, пар-
ламентські й змішані.

форма держави  — це порядок організації і  функціонування державної влади 
в  країні, який визначається формою правління, територіального устрою та дер-
жавно-правового (політичного) режиму.

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

�� президент обира-
ється всенародно
�� президент є голо-

вою виконавчої 
гілки влади
�� уряд призначаєть-

ся президентом
�� уряд (окремі міні-

стри) можуть бути 
звільнені прези-
дентом
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ється парла-
ментом
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�� президент обирається 
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�� уряд очолює прем’єр-

міністр
�� уряд призначається 

парламентом за про-
позицією президента
�� уряд відповідальний 

перед президентом, 
підзвітний та підкон-
тро льний парламенту

Президентські Парламентські Змішані

типи РеспуБліК у суЧАсНОМу сВіті
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ЗавданнЯ 4. Попрацюйте з  джерелом. Користуючись інформацією, поданою у  схемі «типи 
республік у  сучасному світі», визначте тип республіки за наведеним уривком 
конституції цієї держави.

конституція (Основний закон) угорщини

угорщина є  республікою.
парламент є  вищим органом народного представництва в  угорщині.
(2) парламент: приймає Конституцію угорщини; приймає інші закони; затверджує дер-

жавний бюджет та контролює його виконання…; обирає президента республіки, членів 
Конституційного суду, президента Курії, Головного прокурора, парламентського спеціаль-
ного уповноваженого з  основних прав та його заступників і  президента державного ре-
візійного управління; обирає прем’єр-міністра та вирішує питання довіри уряду…

Головою держави є  президент Республіки, який уособлює національну єдність і  га-
рантує демократичне функціонування держави.

президент Республіки є  Верховним Головнокомандувачем сил оборони угорщини.
президент Республіки: представляє угорщину; бере участь у  сесіях парламенту та 

виступає на них; пропонує законопроекти; ініціює національний референдум… призна-
чає дати проведення парламентських виборів… скликає першу сесію новообраного 
парламенту; розпускає парламент…

парламент обирає президента Республіки строком на п’ять років.

Другою важливою характеристикою держави є форма політичного ре-
жиму. 

Політичний режим  — сукупність засобів, прийомів і  способів реалізації держав-
ної влади, форма взаємодії державно-владних структур та населення.
Політичний режим  — сукупність засобів, прийомів і  способів реалізації держав-
ної влади, форма взаємодії державно-владних структур та населення.

 4. Які бувають форми держави?

форма держави  — це порядок організації і  функціонування державної влади 
в  країні, який визначається формою правління, територіального устрою та дер-
жавно-правового (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
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ЗавданнЯ 3. 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, за-

значені у  схемі?

Монархія — це форма правління, що передбачає здійснення верховної 
влади в країні повністю або частково однією особою, яка належить до прав-
лячої династії (фараон, цар, король, імператор тощо). Монархії поділяються 
на дві групи: абсолютні та обмежені.

Республіка — це форма правління, яка передбачає здійснення верховної 
влади в державі колегіальним виборним органом. Історично виокремлюють 
аристократичну республіку, де право брати участь у виборах належить лише 
вищим верствам населення, і демократичну республіку, у якій право оби-
рати вищі органи влади належить усьому населенню країни, що досягло 
певного віку і не обмежене законом чи судом у можливості реалізувати ви-
борче право.

У сучасному світі розрізняють три типи республік: президентські, пар-
ламентські й змішані.
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Політичний режим у державі визначається тим, наскільки до форму-
вання влади долучається народ, як ураховується суспільна думка під час 
прийняття владних рішень, яку роль відіграють недержавні та неполітич-
ні організації та структури; який характер мають існуючі в суспільстві 
заборони, яку роль відіграє ідеологія в житті суспільства. Політичний ре-
жим є показовим і з огляду на характер політичного лідерства, обсяг прав 
та свобод громадян, становище засобів масової інформації, роль політичних 
партій, типи політичної поведінки; співвідношення між законодавчою та 
виконавчою владою, роллю і значенням органів примусу.

З урахуванням наведених характеристик розрізняють демократичний 
та недемократичний режими. Недемократичний режим поділяється на то-
талітарний та авторитарний.

ЗавданнЯ 5. Цікава ваша думка! Як ви розумієте зміст висловлювання: «сутність демокра-
тії не у владі більшості, а в захисті всіх меншин від більшості»? Чи погоджуєтесь 
ви з  цією тезою?

Третьою важливою характеристикою держави є форма територіального 
устрою.

територіальний устрій  — це спосіб поділу держави на певні складові частини 
з  метою найкращого управління суспільством. територіальний устрій визначає 
правове становище складових частин держави (республік, штатів, провінцій, зе-
мель, кантонів тощо) і  порядок взаємовідносин між центральними та місцевими 
органами влади.

За формою територіального устрою держави поділяють на прості й склад-
ні. Вибір конкретної форми територіального устрою залежить від багатьох 
чинників: соціально-економічних, географічних, історичних, національних, 
площі території тощо.

Простою, або унітарною (від латин. — єдність), є держава, що харак-
теризується цілковитою політичною єдністю. Така держава має єдину струк-
туру державного апарату, який поширює свої повноваження на всю терито-
рію держави; усі адміністративні одиниці мають рівний юридичний статус 
щодо держави; жодна з адміністративних одиниць не має політичної само-
стійності та ознак суверенітету; держава має єдине громадянство, єдину сис-
тему права, судову та грошову системи.

Більшість держав у сучасному світі — і однонаціональних, і багато-
національних, як республік, так і монархій, — є унітарними. До унітарних 
держав можна віднести Францію, Японію, Єгипет, Україну.

До складних держав належать федерація, конфедерація, імперія.

територіальний устрій  — це спосіб поділу держави на певні складові частини 
з  метою найкращого управління суспільством. територіальний устрій визначає 
правове становище складових частин держави (республік, штатів, провінцій, зе-
мель, кантонів тощо) і  порядок взаємовідносин між центральними та місцевими 
органами влади.
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Федерація — це складна держава, що включає території, які мають 
певну юридично визначену політичну самостійність. Ці території називають 
суб’єктами федерації.

Конфедерація — це договірний союз держав, кожна з яких зберігає повний 
суверенітет. Конфедерація характеризується відсутністю єдиного громадянства, 
добровільним об’єднанням, що необхідне для вирішення спільних справ, ство-
ренням спільних органів шляхом рівного представництва держав. Ця форма 
державного устрою нині практично не зустрічається і має здебільшого лише 
історичний характер (Північна Америка XVIII ст., Німеччина XIХ ст. тощо).

Імперія — це складна держава, яка включає суверенну державу — ме-
трополію і підвладні їй держави — колонії. Ця форма державного устрою 
вже відійшла в історію.

Особливою формою державного устрою є співдружність — організовано 
оформлене об’єднання держав, що зберігають повний суверенітет та незалеж-
ність (СНД, Співдружність Націй, (у минулому) Європейська співдружність).

додаткова інформація

Федеративна форма територіального устрою є  менш поширеною порівняно з  унітар-
ною. сьогодні у  світі існують такі федеративні держави, як сША, Канада, Австралія, Ні-
меччина, Австрія, Бельгія, Аргентина, Бразилія, Мексика, індія тощо. тобто серед феде-
рацій є  країни, які відіграють провідну роль в  економіці світу. Вони розташовані на 
різних континентах, відрізняються площами своїх територій (від Австралії, яка займає 
весь континент, до невеликих Австрії та Бельгії) і  є  унікальними за ступенем свого по-
літичного й  культурного розвитку, а  також за національним складом населення.

політико-територіальний устрій країн може змінюватися з часом. так, протягом XX ст. 
Чехословаччина була унітарною державою (1918—1968 рр.), федеративною державою 
(1969—1992 рр.), а  з  січня 1993 р. Чехословацька Федерація взагалі припинила своє 
існування. На її території утворилися дві унітарні держави  — Чеська Республіка і  сло-
вацька Республіка (словаччина).

ЗавданнЯ 6. Попрацюйте з  джерелом. Визначте форму територіального устрою за наве-
деним уривком.

конституція іспанії

територіальний устрій Держави включає муніципії, провінції та створювані автоном-
ні співтовариства. усі ці утворення користуються автономією при веденні своїх справ.

Держава гарантує ефективне здійснення принципу солідарності… виявляючи турбо-
ту про встановлення справедливої й  адекватної економічної рівноваги між різними 
частинами іспанської території…

Розбіжності в  статутах різних автономних співтовариств у  жодному разі не мають 
надавати їм економічних або соціальних переваг.

усі іспанці мають однакові права та обов’язки на всій території іспанії.
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 5. Як здійснюється державна влада?

ЗавданнЯ 7. 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 змінити світ… і  майже всі вели бо-
ротьбу за владу… Влада є  однією з  фундаментальних початків людського сус-
пільства».

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

Слово «влада» означає право та можливість розпоряджатися, керува-
ти ким-небудь або чим-небудь. У широкому значенні це поняття вживають, 
аналізуючи не тільки стосунки між людьми, але й взаємодію людини з на-
вколишнім світом (говорячи про владу людини над природою) або навіть 
природних явищ між собою. Однак насамперед влада розглядається як 
характеристика стосунків між людьми. У повсякденному житті ми стика-
ємось із різними видами влади: батьків над дітьми, лідерів над групою чи 
партією, адміністрації над робітником, особи, що має релігійний сан, над 
вірянами тощо.

Одним із найважливіших проявів влади є політична влада, що харак-
теризується реальною здатністю певної соціальної спільноти або індивідів, 
які відображають її інтереси, реалізовувати свою волю за допомогою полі-
тики й правових норм.

ЗавданнЯ 8. «суспільство, якщо бажають, щоб воно було найкращим, повинно управляти-
ся такими мужами, яких визнано гідними загальним судом людей розумних. 
А  тому нехай на чолі суспільства стоять такі люди, які і  в  ранньому віці ви-
явили відмінні здібності душі і,  досягнувши віку зрілості, значно переверши-
ли інших своїми доброчестями». (Платон)

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

Одним із різновидів політичної влади є державна влада, яка характе-
ризується можливістю надавати своїм рішенням загальнообов’язкового ха-
рактеру й забезпечувати їх силою примусу.

Ознаками державної влади вважають:
 � легітимність (засновується на положеннях права і закону);
 � верховенство (посідає найвище місце у владній ієрархії певного сус-

пільства);
 � суверенність (незалежність від будь-якої влади всередині країни та поза 

її межами);
 � публічність (здійснюється офіційно, за допомогою спеціально створених 

органів і установ);
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 � політичність (застосовується шляхом вольового впливу на суспільство).

державна влада  — властивість держави, що характеризується суверенністю, уні-
версальністю, загальним характером примусового впливу на поведінку людей. 
Вона передбачає наявність владного і  підвладного суб’єктів (державних органів 
та індивідів, їх організацій і  спільнот) та здатність владного суб’єкта спеціальними 
засобами домагатися здійснення своєї волі.

За умов існування демократії державна влада походить від народу, 
здійснюється від імені народу та для народу, тобто кожен громадянин має 
право на участь в управлінні державними справами. Громадяни можуть 
реалізовувати це право шляхом безпосередньої (прямої) та представницької 
демократії.

Безпосередня (пряма) демократія — це прийняття рішень на референ-
думі, вибори представників до органів державної влади чи місцевого пред-
ставницького органу.

Представницька демократія передбачає передання народом владних 
повноважень обраним ним представникам.

додаткова інформація

З ім’ям французького вченого Ш.-л. Монтеск’є (1689—1755) пов’язують принцип по-
ділу 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 оголошувалася самостійною і  незалежною, 
що виключало захоплення влади будь-якою особою або окремим органом держави. 
такий підхід до організації державної влади вперше був запроваджений Конституцією 
1787 р. в  сША.

державна влада  — властивість держави, що характеризується суверенністю, уні-
версальністю, загальним характером примусового впливу на поведінку людей. 
Вона передбачає наявність владного і  підвладного суб’єктів (державних органів 
та індивідів, їх організацій і  спільнот) та здатність владного суб’єкта спеціальними 
засобами домагатися здійснення своєї волі.

Мал. 3. Засідання Верховної 
Ради україни
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у вітчизняній історії ще задовго до Ш.-л. Монтеск’є мали місце спроби («пакти і  Кон-
ституції» пилипа Орлика, 1710 p.) створити конституційний проект незалежної україни 
з  урахуванням принципу поділу влади та взаємодії її гілок.

слід зауважити, що принцип поділу влади не є  абсолютним. 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 здійснення принципу поділу влади залежать від на-
ціональних 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. Будучи «поділеною», влада в дер-
жаві повинна 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 держави 
не можуть приписувати тим самим суб’єктам (громадянам, підприємствам, установам) 
за тих самих обставин взаємовиключні правила поведінки.

Пригадайте!

Яку організацію державної влади передбачали «пакти і  Конституції» пилипа Орлика?

 6. Які функції виконує держава?

ЗавданнЯ 9. Попрацюйте в  парах. прочитайте текст та дайте відповіді на запитання.

Консультант із права й  управління М. лопатка так висловив своє розуміння держави 
як соціального утворення: «Якщо хребет є  тим, на чому тримаються, до чого кріпляться 
всі інші частини тіла, то в  суспільстві таким «хребтом», основою всього й  самою міцною 
його частиною саме й  повинна бути Держава. Від державного підходу до того, що скла-
дає 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, створення пра-
цездатному 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 самого населення, це  — державний, а  не особис-
тісний підхід до всього, що визначає основи розвитку суспільства. А  держава визначає 
основи розвитку цього суспільства і  підтримує їхнє виконання наявними в  його розпо-
рядженні засобами. і  цей процес впливу  — взаємний».

Запитання до тексту

1) у  чому вбачає призначення держави автор наведеного уривка?
2) Які напрямки діяльності він для неї визначає?
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Основні напрямки діяльності держави, зумовлені її сутністю, — це функ-
ції держави.

виснОвки

 � Держава та право як соціальні явища виникли в  результаті закономірного розвитку 
суспільства як знаряддя впорядкування суспільних відносин.

 � у ході поступального розвитку суспільства від нижчого ступеня до вищого зміню-
ється й  держава. Виявлення закономірностей взаємовідносин суспільства і  держа-
ви дозволяє правильно проаналізувати весь шлях, пройдений людством, зрозуміти 
сучасні проблеми державності, побачити перспективи політичних і  державних 
форм, у  яких розвиваються суспільства різних країн.

ФуНКЦії ДеРжАВи

За соціальним 
значенням

Основні Внутрішні постійні економічна

Додаткові Зовнішні тимчасові політична

ідеологічна

екологічна Гуманітарна

За сферами 
впливу

За тривалістю 
в часі

За сферою 
суспільного 

життя

Мал. 4. портрет Ш.-л. Монтеск’є Мал. 5. портрет п. Орлика



Розділ і. Основи теорії держави і права

24

ЗаПитаннЯ та ЗавданнЯ

1.  Дайте визначення понять: «держава», «форма держави».
2.  Заповніть таблицю. порівняйте державну організацію влади і  організацію влади первіс-

ного суспільства за поданими критеріями.

ЗМіНи В  ОРГАНіЗАЦії ВлАДи З  пОЯВОю ДеРжАВи

Критерії  
для порівняння

Первісне  
суспільство

Державно-правовий етап  
розвитку суспільства

принцип об’єднання населення

Характер влади

Організуючі засади суспільства

Наявність органів управління

3.  подайте у  вигляді схеми форми територіального устрою держави.
4.  порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

президентська республіка

парламентська республіка

5.  Попрацюємо з 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 скли-
кання 20 квітня 1978 року.

стаття 6. Керівною і  спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його по-
літичної системи, державних і  громадських організацій є Комуністична партія Радянсько-
го союзу. КпРс існує для народу і  служить народові.

Озброєна марксистсько-ленінським ученням, Комуністична партія визначає генераль-
ну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і  зовнішньої політики сРсР, ке-
рує великою творчою діяльністю радянського народу, надає планомірного, науково об-
ґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму.

усі партійні організації діють у  рамках Конституції сРсР.

6.  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 і  можете навести інше 
визначення демократії?
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§ 3. соціальні норми. Право
Пригадайте!
Що таке мораль?

ПОміркуйте!
із якою метою встановлюються правила поведінки в  суспільстві?

ОснОвні ПОнЯттЯ: «право», «джерела права», «галузь права», «норма права».

 1. Що називають соціальними нормами?

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

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

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

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

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

мораль  — це правила поведінки людей, які уособлюють усталені уявлення про 
справедливість, честь, добро, що склалися в  суспільстві.

Норми моралі полегшують сприймання людиною правових норм, які, 
у свою чергу, сприяють більш глибокому усвідомленню моральних істин. 
Моральна свідомість дозволяє людині побачити й усвідомити ту межу по-
ведінки, за якою починаються аморальні та протиправні вчинки. Високо-
моральна свідомість стимулює соціально ціннісну поведінку, застерігає від 
правопорушень.

 2. чим вирізняється право з-поміж інших соціальних норм?
Право виникло разом із державою. Воно викликане до життя тими 

самими причинами, що й держава: організацією влади, яка спроможна 
встановлювати юридичні норми й забезпечувати втілення їх у життя. По-
ходження права пов’язане також з ускладненням виробництва, політично-
го та духовного життя суспільства, виділенням особи як самостійного учас-
ника суспільних відносин та формуванням держави, здатної забезпечити 

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

мораль  — це правила поведінки людей, які уособлюють усталені уявлення про 
справедливість, честь, добро, що склалися в  суспільстві.
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функціонування суспільства на стадії, вищій за первісне суспільство, а та-
кож закріпити й забезпечити індивідуальну свободу особи.

Право  — це система загальнообов’язкових норм (правил поведінки), які виража-
ють загальні та індивідуальні інтереси (волю) населення країни, є  регулятором 
суспільних відносин, визнаються та охороняються державою і  забезпечуються 
всіма заходами державного впливу, у  тому числі заходами примусу.

ЗавданнЯ 2. Попрацюйте в парах. Розгляньте таблицю «специфічні ознаки права». укажіть, 
чим норми права відрізняються від норм моралі.

спеЦиФіЧНі ОЗНАКи пРАВА

Ознака Характеристика

системність право є  сукупністю взаємопов’язаних та взаємодіючих еле-
ментів: 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 для всіх осіб, 
що охоплюються ними

Формальна визначе-
ність права

правові приписи закріплюються у  правових документах, що 
мають установлені форму та зміст

Державна забезпече-
ність

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

 3. Що вважають джерелами права?
Своє зовнішнє виявлення норми права знаходять у джерелах (формах) 

права.

джерела права — це встановлені державою або визнані нею офіційно  доку мен тальні 
форми вираження та закріплення норм права.

Існують чотири основні види джерел права: правовий звичай, правовий 
прецедент, правовий договір, нормативно-правовий акт.

Правовий звичай  — це правила поведінки, які узвичаїлися через багаторазове 
застосування протягом тривалого часу існування суспільства, санкціоновані й  за-
безпечені державою. історично правовий звичай був першим джерелом права, 
який регулював відносини, як правило, у  період становлення держави.

Право  — це система загальнообов’язкових норм (правил поведінки), які виража-
ють загальні та індивідуальні інтереси (волю) населення країни, є  регулятором 
суспільних відносин, визнаються та охороняються державою і  забезпечуються 
всіма заходами державного впливу, у  тому числі заходами примусу.

джерела права — це встановлені державою або визнані нею офіційно  доку мен тальні 
форми вираження та закріплення норм права.

Правовий звичай  — це правила поведінки, які узвичаїлися через багаторазове 
застосування протягом тривалого часу існування суспільства, санкціоновані й  за-
безпечені державою. історично правовий звичай був першим джерелом права, 
який регулював відносини, як правило, у  період становлення держави.
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Пригадайте!
Коли і де на українських землях (крім уже зазначеного вище періоду) діяло звичаєве право?

Правовий прецедент  — це судове або адміністративне рішення з  конкретної 
юридичної справи, яке стає загальнообов’язковим під час розгляду аналогічних 
справ у  майбутньому. у  країнах, що належать до англосаксонської правової сім’ї 
(Велика Британія, сША), правовий прецедент є  основним джерелом права.

нормативно- правовий договір — двостороння або багатостороння угода право-
творчих суб’єктів з урегулювання тієї або іншої життєвої ситуації, результатом якої 
є  нова норма права (міжнародно-правові угоди, колективний договір тощо). Вони 
можуть мати міжнародний і  національний характер.

нормативно -правовий акт  — офіційний письмовий документ компетентних ор-
ганів держави, який містить правові норми і має загальний обов’язковий характер. 
Нормативно- правовий акт є  основним джерелом (формою) права в  романо-гер-
манській правовій сім’ї, до якої належить і  правова система україни.

Основними ознаками нормативно-правового акта є те, що він:
 � видається уповноваженими органами держави 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, на-

зву органу, що його видав, заголовок, дату ухвалення, номер докумен-
та, відомості про посадову особу, що його підписала;

 � публікується в офіційних джерелах.

Усі нормативно-правові акти за юридичною силою поділяються на за-
кони та підзаконні акти.

Закони  — це прийняті у  визначеному конституцією порядку нормативні акти ор-
гану законодавчої влади або всього народу, що врегульовують найважливіші сус-
пільні відносини і  мають вищу юридичну силу щодо інших правових актів.

Правовий прецедент  — це судове або адміністративне рішення з  конкретної 
юридичної справи, яке стає загальнообов’язковим під час розгляду аналогічних 
справ у  майбутньому. у  країнах, що належать до англосаксонської правової сім’ї 
(Велика Британія, сША), правовий прецедент є  основним джерелом права.

нормативно- правовий договір — двостороння або багатостороння угода право-
творчих суб’єктів з урегулювання тієї або іншої життєвої ситуації, результатом якої 
є  нова норма права (міжнародно-правові угоди, колективний договір тощо). Вони 
можуть мати міжнародний і  національний характер.

нормативно -правовий акт  — офіційний письмовий документ компетентних ор-
ганів держави, який містить правові норми і має загальний обов’язковий характер. 
Нормативно- правовий акт є  основним джерелом (формою) права в  романо-гер-
манській правовій сім’ї, до якої належить і  правова система україни.

Закони  — це прийняті у  визначеному конституцією порядку нормативні акти ор-
гану законодавчої влади або всього народу, що врегульовують найважливіші сус-
пільні відносини і  мають вищу юридичну силу щодо інших правових актів.

Мал. 6. Козацька рада
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Усі закони залежно від їх юридичної сили, за значенням і місцем в сис-
темі законодавства поділяються на три великі групи:

 � конституційні закони, або основні. До них належать Конституція Укра-
їни та закони з питань, безпосередньо врегульованих конституцією. 
Наприклад, Закон України «Про громадянство України», Закон Укра-
їни «Про Президента України» тощо;

 � звичайні, або поточні закони, які регулюють інші важливі суспільні 
відносини. Наприклад, Закон України «Про загальну середню освіту», 
Закон України «Про наукові парки» тощо;

 � надзвичайні закони, тобто такі, що приймаються в певних, передбачених 
конституцією випадках, наприклад, надзвичайний стан, війна тощо.

Підзаконні нормативно-правові акти  — це нормативно-правові акти, прийняті 
компетентним органом, що видані на підставі закону для його деталізації та ви-
конання.

Види підзаконних нормативно-правових актів в Україні: укази і роз-
порядження Президента України; постанови Верховної Ради України; по-
станови і розпорядження Кабінету Міністрів України; інструкції, розпо-
рядження й накази міністерств, державних комітетів і відомств України; 
розпорядження голів обласних та районних державних адміністрацій; рі-
шення виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів; норматив-
ні накази та інструкції адміністрації підприємств, установ, організацій.

 4. Що являє собою система права?
Як уже зазначалося, однією із специфічних ознак права є його системність, 

тобто впорядкованість усього різноманіття норм права в межах чіткої системи.

ЗавданнЯ 3. Розгляньте схему. Як ви розумієте її назву? Чому ми називаємо право системою? 
Які елементи входять до цієї системи? Чим, на вашу думку, викликана необхід-
ність існування саме такої системи права?

системою права  є  єдність усіх чинних юридичних норм певної держави, що ха-
рактеризується розподілом за галузями та інститутами права.

Підзаконні нормативно-правові акти  — це нормативно-правові акти, прийняті 
компетентним органом, що видані на підставі закону для його деталізації та ви-
конання.

систеМА пРАВА

право

Галузі права

інститути права

Норми права

системою права  є  єдність усіх чинних юридичних норм певної держави, що ха-
рактеризується розподілом за галузями та інститутами права.
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Найбільшим структурним елементом системи права є галузь права. Під-
ставою для поділу норм права на галузі та інститути є предмет і метод пра-
вового регулювання. Предмет правового регулювання — суспільні відноси-
ни, що впорядковуються за допомогою 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.

галузь права  — це сукупність правових норм, що становлять самостійну части-
ну системи права та своїм особливим методом регулюють якісно однорідну сфе-
ру суспільних відносин.

Сучасне право України складається з таких основних галузей:
1) конституційне (державне) право — закріплює основи суспільного 

й державного ладу, форму правління та державного устрою, механізм 
здійснення державної влади, правове становище особи;

2) адміністративне право — регулює відносини у сфері виконавчо- роз по-
р яд чої діяльності;

3) цивільне право — регулює особисті немайнові та майнові відносини між 
фізичними та юридичними особами;

4) фінансове право — регулює відносини, що виникають у процесі над-
ходження та розподілу коштів державного бюджету;

5) трудове право — регулює трудові відносини між працівником і адмі-
ністрацією підприємства, установи, організації;

6) земельне право — регулює відносини між державою та суб’єктами різ-
них форм власності на землю;

7) сімейне право — регулює шлюбно- сімейні відносини й питання опіки 
та піклування;

8) кримінальне право — визначає види суспільно небезпечних діянь (зло-
чинів) і покарання, що застосовуються до осіб, які їх скоїли.

Галузі права, у свою чергу, поділяються на інститути права, що 
об’єднують споріднені правові норми і відрізняються від галузі права об-
сягом відносин, які вони регламентують.

Наприклад, галузь цивільного права включає такі інститути права: «ку-
півля-продаж», «спадкування», «відшкодування збитків» тощо; галузь кон-
ституційного права — інститут громадянства, інститут виборчого права тощо.

Первинною ланкою системи права є норма права.

норма права  — це обов’язкове, формально визначене правило поведінки загаль-
ного характеру, що встановлюється, змінюється та припиняється в  установленому 
порядку, виконання якого забезпечується державою, її відповідними органами.

галузь права  — це сукупність правових норм, що становлять самостійну части-
ну системи права та своїм особливим методом регулюють якісно однорідну сфе-
ру суспільних відносин.

норма права  — це обов’язкове, формально визначене правило поведінки загаль-
ного характеру, що встановлюється, змінюється та припиняється в  установленому 
порядку, виконання якого забезпечується державою, її відповідними органами.
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У структурі норми права виокремлюють гіпотезу, диспозицію, санкцію.

диспозиція  — це частина норми, у  якій зазначаються права або обов’язки 
суб’єктів. Це центральна, основна частина правової норми, яка, власне, вказує, 
описує дозволену (можливу), обов’язкову (необхідну) або заборонену (неприпус-
тиму) поведінку суб’єкта.

гіпотеза — це частина норми, у якій зазначаються умови, обставини, із настанням 
котрих можна або необхідно здійснювати її диспозицію. призначення гіпотези  — 
визначити сферу і  межі дії диспозиції правової норми.

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

санкція  — це частина норми, у  якій зазначаються заходи державного примусу 
в  разі невиконання, порушення її диспозиції. Завдання санкції  — забезпечувати 
здійсненність диспозиції правової норми.

Слід зазначити, що наявність у нормі права всіх елементів не є обов’яз-
ковою.

ЗавданнЯ 4. Ознайомтесь зі статтями кодексів та виділіть структурні елементи норми права. 
Зробіть висновок: чи кожна стаття нормативного акта містить усі елементи пра-
вової норми?

кримінальний кодекс україни

стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням за-
ходів виховного характеру

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний 
злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної 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 зобов’язаний сплатити неустойку в  розмірі, встановленому договором або 
законом.

додаткова інформація

Звичайно, правова норма не може існувати без диспозиції, адже саме в  ній форму-
люється певне правило поведінки, заради якого вона створюється. А  от гіпотеза і  санк-
ція можуть фіксуватися не в  кожній нормі права. В  одних випадках норми містять ука-

диспозиція  — це частина норми, у  якій зазначаються права або обов’язки 
суб’єктів. Це центральна, основна частина правової норми, яка, власне, вказує, 
описує дозволену (можливу), обов’язкову (необхідну) або заборонену (неприпус-
тиму) поведінку суб’єкта.

гіпотеза — це частина норми, у якій зазначаються умови, обставини, із настанням 
котрих можна або необхідно здійснювати її диспозицію. призначення гіпотези  — 
визначити сферу і  межі дії диспозиції правової норми.

санкція  — це частина норми, у  якій зазначаються заходи державного примусу 
в  разі невиконання, порушення її диспозиції. Завдання санкції  — забезпечувати 
здійсненність диспозиції правової норми.
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зівку на те, що порушення диспозиції 
або умов гіпотези тягне за собою санк-
цію, яку слід самому розшукати в  за-
конодавстві, в  інших  — такі посилання 
навіть відсутні, вони лише маються на 
увазі. у  багатьох правових нормах гі-
потеза не формулюється або гіпотеза 
й  диспозиція сформульовані так, що їх 
неможливо розділити. Якщо гіпотеза 
відсутня взагалі, то це правило є  чин-
ним за будь-яких умов.

виснОвки

 � право  — система загаль но обо в’яз-
кових, формально визначених пра-
вил поведінки (норм), що встанов-
люються, санкціонуються державою 
і  забезпечуються всіма засобами 
державного примусу.

 � Форми виявлення і  закріплення 
правових норм називають джерелами права. Розрізняють чотири основні види дже-
рел права: правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір та 
нормативно-правовий акт. В  україні мають юридичну силу такі джерела права, як 
міжнародно-правовий акт, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір.

ЗаПитаннЯ та ЗавданнЯ

1.  Дайте визначення понять: «право», «джерела права», «галузь права», «норма права».
2.  Наведіть приклади джерел права.
3.  Заповніть таблицю «порівняльна характеристика права й  моралі».

Критерії для порівняння Право Мораль

Коло охоплення суспільних відносин

Форма вираження

спосіб забезпечення

4.  порівняйте поняття, визначивши в  них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Галузь права

інститут права

Мал. 7. Європейська Конвенція про захист 
прав людини і  основоположних свобод  — 
міжнародно-правовий договір, ратифікова-
ний україною
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5.  Цікава ваша думка! Напишіть твір-роздум на тему «Що таке право і  навіщо воно по-
трібне в  суспільстві».

 у своїй роботі спробуйте висвітлити такі питання: 1) Яке місце належить праву в  систе-
мі 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?

§ 4. Практичне заняття. соціальні норми в  житті людей
Пригадайте!
1. Що називають соціальними нормами?
2. Які види соціальних норм вам відомі?
3. Яку роль у  житті людей відіграє право?

ПОміркуйте!
у чому полягає відмінність права від інших соціальних норм?

ЗавданнЯ.  Попрацюйте в групах. Використовуючи інформацію, подану в таблиці, охарак-
теризуйте кожен із  наведених уривків за поданим планом:

1) Який вид соціальних норм викладено?
2) Хто є  учасниками суспільних відносин, які вони врегульовують?
3) у  якій формі виражені норми?
4) у  який спосіб забезпечується їх виконання?

ВиДи сОЦіАльНиХ НОРМ

Вид соціальних норм Стисла характеристика

Морально-етичні Регулюють відносини між людьми на основі критеріїв добра 
і  зла, честі і  безчестя

Релігійні Регулюють ставлення віруючих до Бога, церкви, один до од-
ного й  іновірців

політичні Регулюють відносини між соціальними групами, метою яких 
є  утримання і  використання публічної політичної влади

Корпоративні правила поведінки, прийняті в  окремих організаціях, трудо-
вих та інших колективах

Звичай правила поведінки, що утвердилися в  суспільстві в  результаті 
багаторазового застосування, сталого підходу до оцінки певно-
го способу відносин, дій людини, колективу, соціальної групи

правові система формально визначених загальнообов’язкових пра-
вил поведінки загального характеру, виданих або санк-
ціонованих державою і  забезпечених силою державного 
примусу
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I. паче всього  — гордості не майте в  серці і  в  умі… 
старих шануйте, як отця, а  молодих  — як братів. 
у  домі своїм не лінуйтеся, а  за всім дивіться… лжі 
бережися, і  п’янства, і  блуду, бо в  сьому душа погибає 
і  тіло… Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, тому що 
всі ми смертні єсмо. і  чоловіка не миніть, не приві-
тавши, добре слово йому подайте.

(Із «Повчання Володимира Мономаха»)

II. Якщо член товариства потрапить до рук ворогів 
і  залишить у  злиднях сімейство, товариство допомагає 
йому.

Кожен член товариства може прийняти нового члена 
товариства без необхідності повідомляти йому про імена 
інших членів.

Цілковита рівність має панувати між членами.
(Зі статуту Кирило-Мефодіївського товариства)

III. стаття 53. Кожен має право на освіту.
повна загальна середня освіта є  обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і  безоплатність дошкільної, повної загальної серед-

ньої, професійно-технічної, вищої освіти в  державних і  комунальних навчальних закла-
дах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-техніч-
ної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій 
та пільг учням і  студентам…

(Із Конституції України)

IV.  33.  Ще ви чули, що було стародавнім наказане: Не клянись неправдиво, але 
виконуй клятви свої перед Господом.

 34.  А  Я  вам кажу не клястися зовсім: ані небом, бо воно престол Божий;
 35.  ні землею, бо підніжок для ніг Його це; ані Єрусалимом, бо він місто Царя 

Великого;
 36.  не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учини-

ти білою чи чорною.
 37.  Ваше  ж слово хай буде: так-так, ні-ні. А  що більше над це, то те від лукавого.

(Євангеліє від Матвія, 5 : 33—37)

V.  пан турн щось дуже підсипався 
 Царя латина до дочки, 
 Як з  нею був, то виправлявся 
 і піднімавсь на каблучки. 
 латин, дочка, стара Амата 
 Щодень від турна ждали свата, 
 уже нашили рушників

Мал. 8. Володимир Мономах
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і всяких всячин напридбали. 
 Які на сватанні давали, 
 Все сподівались старостів.

(З  «Енеїди» І. Котляревського)

виснОвОк

право і  правові норми спрямовані 
на забезпечення стійкості, організова-
ності, оптимальних умов функціонуван-
ня суспільного організму. специфіка 
і  роль права, правових норм у  житті 
суспільства і  його суб’єктів обумовлені 
тісним зв’язком із державою. саме 
в  цьому полягає відмінність права від 
інших норм, що регулюють суспільне 
життя: норм моралі, релігії, традицій-
них стереотипів поведінки тощо.

ЗавданнЯ

Наведіть приклади соціальних норм, 
використовуючи матеріали ЗМі, худож-
ньої літератури, інтернет-ресурси.

№ з/п Вид соціальних норм Приклад 

Мал. 9. «енеїда» і. Котляревського, ілюстра-
ція А. Базилевича



РОЗДіл II  ПравОвіднОсини. 
ПравОПОруШеннЯ. Юридична 
відПОвідальність

Опанування матеріалу розділу дозволить:
 � називати ознаки правовідносин, правопорушення, юридич-

ної відповідальності;

 � пояснювати та застосовувати поняття: «правовідносини», 
«склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушен-
ня», «юридична відповідальність»;

 � характеризувати підстави виникнення, зміни та припинен-
ня правовідносин; склад і  види правопорушень; підстави 
і  види юридичної відповідальності;

 � наводити приклади юридичних фактів, видів правопорушень;

 � описувати обставини, що виключають шкідливість (суспіль-
ну небезпеку) діяння;

 � розв’язувати правові ситуації з використанням знань про пра-
вовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

 � застосовувати засвоєні поняття та вміння під час розв’я зу-
вання простих правових ситуацій та при регулюванні влас-
ної поведінки відповідно до норм права;

 � висловлювати судження щодо ролі правовідносин у  житті 
людини і  суспільства;

 � оцінювати власну поведінку й  поведінку інших осіб щодо 
її правомірності.
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§ 5. Правовідносини
Пригадайте!
Які види суспільних відносин вам відомі?

ОснОвні ПОнЯттЯ: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти».

 1. Що називають правовідносинами?

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

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

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

Серед усього різноманіття суспільних відносин — економічних, політич-
них, моральних, культурних — правовідносини вирізняє те, що вони регу-
люються правом. Право регулює не всі, а тільки найважливіші для держави, 
суспільства та окремої людини відносини, без яких неможлива їх нормальна 
життєдіяльність. Це відносини власності, управління, економічні, сімейні, 
суспільна праця і розподіл тощо. Інші відносини або не регулюються взагалі 
(сфера дії моралі, дружби, симпатії, кохання тощо), або регулюються лише 
частково. Наприклад, у сім’ї, окрім тих питань, що регулюються за допо-
могою права, існують також суто особистісні відносини між подружжям, бать-
ками й дітьми, які регулюються нормами моралі, релігії, звичаями. Учасни-
ки правових відносин наділяються державою взаємними, пов’язаними між 
собою правами та обов’язками. Ці відносини стають підконтрольними держа-
ві й керованими нею.

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

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

цесі їхніх взаємовідносин;
 � є результатом свідомої діяльності людини;

Правовідносини  — це врегульовані нормами права суспільні відносини, у  ході 
яких їхні учасники реалізують свої суб’єктивні права і виконують юридичні обов’язки.
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 � виникають на основі норм права, тобто виступають як засіб реалізації 
правових норм;

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

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

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

стРуКтуРА пРАВОВіДНОсиН

Суб’єкт Об’єкт Зміст

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

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

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

Між цими елементами існує нерозривний зв’язок. Суб’єкти правовід-
носин вступають у них із метою задоволення своїх інтересів і потреб, які 
опосередковують об’єкти правових відносин. Виникнення в суб’єктів вза-
ємних прав і обов’язків є можливим лише на підставі настання певних юри-
дичних умов (юридичних фактів, закріплених у гіпотезах норм права).

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

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

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

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

Мал. 1. Договір купівлі-про-
дажу  — один із найбільш 
поширених видів правовід-
носин
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Суб’єктами правовідносин можуть бути фізичні і юридичні особи.

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

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

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

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

Правоздатність  — це визнана державою загальна можливість мати передбачені 
законом права та обов’язки, здатність бути їх носієм. тобто правоздатність є  не 
фактичною здатністю реалізовувати права й  обов’язки на практиці, а  лише прин-
циповою потенційною здатністю суб’єкта мати їх у  певний момент або в  майбут-
ньому. усі громадяни наділені правоздатністю незалежно від віку та стану здоров’я. 
Вона виникає від моменту народження та припиняється зі смертю. правоздатність 
є  однаковою для всіх і  гарантована державою. правоздатність випливає з  між-
народних пактів про права людини, із принципів гуманізму, формальної рівності, 
справедливості.

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

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

За юридичним статусом

Фізичні 
особи

Юридичні 
особи

Індивідуальні

Колективні

За складом

суБ’ЄКти пРАВОВіДНОсиН

люди як учасники правовідносин: громадяни; іноземці; осо-
би без громадянства; особи з подвійним громадянством

Організації, що створені та зареєстровані у визначеному 
законом порядку і можуть бути самостійними учасниками 
правовідносин

Окремі фізичні особи

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

Правоздатність  — це визнана державою загальна можливість мати передбачені 
законом права та обов’язки, здатність бути їх носієм. тобто правоздатність є  не 
фактичною здатністю реалізовувати права й  обов’язки на практиці, а  лише прин-
циповою потенційною здатністю суб’єкта мати їх у  певний момент або в  майбут-
ньому. усі громадяни наділені правоздатністю незалежно від віку та стану здоров’я. 
Вона виникає від моменту народження та припиняється зі смертю. правоздатність 
є  однаковою для всіх і  гарантована державою. правоздатність випливає з  між-
народних пактів про права людини, із принципів гуманізму, формальної рівності, 
справедливості.
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Проте замало просто володіти правами та обов’язками. Важливо бути 
здатним свідомо здійснювати ці права, виконувати обов’язки, проводити 
необхідні для їх набуття дії, брати на себе відповідальність за їх наслідки, 
тобто бути дієздатними.

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

Повністю дієздатна особа — це повнолітня особа, яка є психічно здо-
ровою та розумово повноцінною, тобто такою, що усвідомлює значення сво-
їх дій та несе за них відповідальність. Ніхто не може бути обмежений у ді-
єздатності інакше, як за рішенням суду, і відповідно до закону. Відсутність 
у дітей і психічно хворих осіб власної дієздатності заміняється дієздатністю 
інших, спеціально визначених осіб — батьків, опікунів або піклувальників. 
Отже, дієздатність, на відміну від правоздатності, залежить від віку, фізич-
ного стану особи, а також інших особистих рис людини, що з’являються 
в неї в міру розумового, фізичного, соціального розвитку.

Третім елементом правосуб’єктності є деліктоздатність.

деліктоздатність  — здатність нести юридичну відповідальність за скоєні право-
порушення.

У деяких випадках деліктоздатність передує настанню повної дієздатнос-
ті. Наприклад, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчи-
нення злочину виповнилося 16 років, а за деякі види злочинів така відпові-
дальність настає з 14 років. Обов’язковою умовою деліктоздатності є осуд ність, 
тобто здатність у момент вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлю-
вати свої дії і керувати ними.

пРАВОсуБ’ЄКтНість ФіЗиЧНиХ тА юРиДиЧНиХ ОсіБ

Вид 
правосуб’єктності

Фізичні особи Юридичні особи

правоздатність Набувається від моменту 
народження

Набувається від моменту держав-
ної реєстрації юридичної особи; 
визначається цілями та завданнями 
юридичної особи

Дієздатність Набувається з досягнен-
ням певного віку; може 
бути обмежена судовим 
рішенням

Набувається від моменту держав-
ної реєстрації юридичної особи; 
визначається цілями та завданнями 
юридичної особи

Деліктоздатність Набувається з досягненням 
певного віку

Набувається від моменту держав-
ної реєстрації юридичної особи

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

деліктоздатність  — здатність нести юридичну відповідальність за скоєні право-
порушення.
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ЗавданнЯ 2. Розгляньте схему «правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб» та вкажіть, 
у  чому полягає різниця між правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю 
фізичних і  юридичних осіб.

Об’єктом (від латин. objectus — «предмет») правовідносин  є  все те, із приводу чого 
вони виникають, на що спрямовано дії сторін, що складає предмет їхніх інтересів.

ВиДи ОБ’ЄКтіВ пРАВОВіДНОсиН

предмети матеріального світу Засоби виробництва, предмети споживання, цінності

послуги Виконання роботи, обумовленої договором

продукти духовної та інте-
лектуальної творчості

твори мистецтва, літератури, живопису, кіно, інфор-
мація, комп’ютерні програми та інші результати ін-
телектуальної діяльності

Цінні папери, офіційні доку-
менти

паспорти, дипломи, сертифікати, гроші, лотерейні 
білети, акції, векселі

Особисті немайнові блага
життя, здоров’я, честь, гідність, право на освіту та 
інші права і свободи

ЗавданнЯ 3. Визначте та охарактеризуйте суб’єктів правовідносин, про які йдеться в  право-
вій нормі. скориставшись схемою «Види об’єктів правовідносин», назвіть об’єкт 
цих правовідносин.

Цивільний кодекс україни
стаття 430. права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замов-
ленням, належать творцеві цього об’єкта.
у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної 
власності на такий об’єкт можуть належати замовникові.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, на-
лежать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено 
договором.

Людина в жодному разі не може бути об’єктом правовідносини (на від-
міну від минулого, коли раб або кріпак був таким об’єктом і міг бути про-
даний або подарований). Навіть тоді, коли в межах сімейного права між 
батьками у разі їх розлучення виникає спір, у кого з них має залишитися 
дитина, об’єктом правовідносин виступатиме не дитина, а відповідні дії і не-

Об’єктом (від латин. objectus — «предмет») правовідносин  є  все те, із приводу чого 
вони виникають, на що спрямовано дії сторін, що складає предмет їхніх інтересів.
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матеріальні блага — можливість повсякденно спілкуватися з цією дитиною, 
більшою мірою впливати на її виховання тощо.

Зміст правовідносин  — це, власне, сутність правовідносин, тобто права та обо-
в’язки їх учасників, а  також здійснювані ними дії, спрямовані на реалізацію цих 
прав і  обов’язків.

У більшості правовідносин кожний з учасників одночасно володіє суб’єк-
тивним правом і виконує юридичні обов’язки (трудова угода, договір купів-
лі-продажу тощо).

 3. Що вважається підставами виникнення, зміни і  припинення 
правовідносин?
Правовідносини — явище динамічне, як і саме життя. Вони виникають, 

змінюються, припиняються. Правові відносини дуже тісно пов’язані з ре-
альними життєвими обставинами, проте не з усіма, а тільки з тими, що 
мають певні юридичні наслідки, тобто з юридичними фактами. Хто ж ви-
рішує, який факт слід вважати юридичним? Таке рішення приймає держа-
ва, закріплюючи в правових нормах (а саме, у гіпотезах правових норм) ті 
обставини, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки.

Юридичний факт  — конкретна життєва обставина, із якою норма права пов’язує 
виникнення, зміну або припинення правовідносин.

За вольовою ознакою, тобто відповідно до того, залежать вони від волі 
учасника правовідносин або ні, серед юридичних фактів розрізняють події 
та діяння (дії та бездіяльність).

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

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

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

Зміст правовідносин  — це, власне, сутність правовідносин, тобто права та обо-
в’язки їх учасників, а  також здійснювані ними дії, спрямовані на реалізацію цих 
прав і  обов’язків.

Юридичний факт  — конкретна життєва обставина, із якою норма права пов’язує 
виникнення, зміну або припинення правовідносин.

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

дії  — це обставини, настання яких залежить від волі особи. Дії поділяються на дії  — це обставини, настання яких залежить від волі особи. Дії поділяються на дії
правомірні (здійснюються в  межах правових норм) і  протиправні (здійснюються 
з  порушенням правових норм).
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ЗавданнЯ 4. Охарактеризуйте правовідносини, про які йдеться в  наведеній статті право-
вого акта. укажіть їх вид, об’єкт, суб’єктів та визначте зміст. Що є  підставою для 
виникнення правовідносин?

Цивільний кодекс україни

стаття 1029. договір управління майном
1. За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає 

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

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

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

виснОвки

 � правовідносини  — це суспільні відносини, урегульовані нормами права.
 � суб’єктами правовідносин є  фізичні особи (громадяни україни, іноземці, особи без 

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

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

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

ЗаПитаннЯ та ЗавданнЯ

1.  Дайте визначення понять: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти».
2.  порівняйте поняття, визначивши в  них спільне і  відмінне.

Поняття Спільне Відмінне

Фізична особа

юридична особа

3.  Назвіть у  наведеному переліку юридичні акти: укладення трудової угоди, народження 
дитини, створення комп’ютерної програми, повінь, складення заповіту, смерть людини, 
розірвання контракту, усиновлення дитини.

4.  складіть схему «Види юридичних фактів».




